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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

       Pendidikan sangat dibutuhkan untuk kelanjutan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di era globalisasi ini, untuk menghadapi perkembangan itu sumber 

daya manusia harus mampu menghadapi tantangan yang ada. Upaya 

peningkatan kualitas intelektual sumber daya manusia merupakan tugas besar 

dan mulia yang memerlukan jangka waktu yang panjang. Hal ini juga telah 

dijelaskan oleh Ansari dan Yamin (2012:1) bahwa untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia tidak lain juga harus melalui proses pendidikan 

yang baik dan terarah. Masa depan suatu negara tergantung bagaimana negara 

itu memperlakukan pendidikan. Oleh sebab itu pendidikan sangat penting 

bagi pertumbuhan dan pembangunan negara dan tidak bisa diabaikan. 

       Menurut Musfah (2015:14) Pendidikan merupakan proses penanaman 

nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya serta pengembangan potensi 

seseorang untuk mencapai kematangan diri (kedewasaan), proses enobling 

(pemartabatan, pemulian) manusia. Selanjutnya, Suprijono (2010:3) 

menyatakan bahwa pendidikan sebagai bagian integral kehidupan masyarakat 

di era global harus dapat memberi dan memfasilitasi bagi tumbuh dan 

berkembangnya keterampilan intelektual, sosial, dan personal. Jadi, 

pendidikan menjadi wahana untuk setiap orang merubah kehidupannya 

menjadi lebih baik. 

       Dalam pendidikan proses belajar mengajar hendaklah dalam situasi 

menyenangkan dan menarik dengan pemilihan model pembelajaran yang 
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tepat sehingga menimbulkan motivasi dan ketertarikan siswa untuk mengikuti 

pelajaran secara aktif. Semakin aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran tentu 

saja semakin banyak indera yang digunakan untuk menyerap pelajaran yang 

akan dipelajarinya. Kegiatan pembelajaran akan berhasil apabila terjadi 

perubahan tingkah laku positif pada siswa sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai. Perubahan ini terjadi didukung apabila dalam proses pembelajaran 

berpusat pada siswa. Dengan demikian cenderung prestasi atau keberhasilan 

belajarnya semakin baik.        

       Menurut Ansari dan Yamin (2012:9) sekolah merupakan lingkungan 

formal yang disediakan untuk mendidik, membimbing, dan melatih siswa 

secara teratur, terencana dan sistematis Sekolah sebagai salah satu lembaga 

pendidikan dan miniatur masyarakat menjadi peranan penting untuk 

mengembangkan keterampilan dan ilmu pengetahuan, meningkatkan potensi 

yang dimiliki siswa  dengan pembelajaran yang sesuai kebutuhan dan 

tuntutan dunia pendidikan. 

       Guru adalah sebagai ujung tombak pendidikan yang menjadi peran 

penting dalam pendidikan untuk mendorong dan mengajak siswa untuk turut 

aktif dalam kegiatan pembelajaran. Untuk menghasilkan manusia yang 

kompeten dan berkualitas maka  memerlukan guru yang berkualitas pula. Saat 

ini guru tidak hanya fokus pada pembelajaran, akan tetapi ikut terlibat dalam 

meningkatkan keberhasilan belajar siswa, karena belajar memang merupakan 

suatu proses aktif dalam membangun pengetahuannya dengan menggunakan 

model-model pembelajaran. Dengan demikian siswa mampu dituntut 
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keaktifannya, siswa yang aktif menunjang peningkatan keberhasilan belajar 

kognitifnya. 

       Belajar menurut beberapa ahli dalam bidang pendidikan adalah yaitu: 1) 

Menurut Winkel (dalam Riyanto,2009:61) menyatakan belajar adalah suatu 

aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan perubahan tingkah laku pada diri sendiri 

berkat adanya interaksi antara individu dangan individu, dan individu dengan 

lingkungan. 2) Selanjutnya menurut pandangan Gagne juga menjelaskan 

belajar merupakan kecenderungan perubahan pada diri manusia yang dapat 

dipertahankan selama proses pertumbuhan dalam kondisi tertentu yang dapat 

diamati, diubah, dan dikontrol.   

       Sedangkan menurut Skiner (dalam Dimyati,2002:9) mendefinisikan 

belajar adalah suatu perilaku. Pernyatan ini sesuai karena dengan adanya 

respons seseorang pada saat belajar akan memperlihatkan pola perilaku secara 

langsung. Maka belajar dapat diartikan sebagai suatu proses untuk merubah 

performans keterampilan yang meliputi berbagai fungsi seperti skill, proses 

berpikir, meniru dan mencoba sesuatu, persepsi dan emosi sehingga 

memperoleh perbaikan dan ilmu pengetahuan baru.  

       Menurut Gagne (dalam Dahar,2011:118) menjelaskan hasil-hasil belajar 

sebagai kemampuan diantaranya adalah 1) keterampilan intektual, 2) strategi 

kognitif, 3) sikap 4) informasi verbal, dan 5) keterampilan motorik. 

Sedangkan menurut Bloom (dalam Suprijono,2010:6) hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Sementara, menurut Lindgren 

hasil pembelajaran meliputi kecakapan informasi, pengertian dan sikap. Jadi 
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dapat disimpulkan bahwa hasil belajar didefinisikan sebagai suatu pola 

perbuatan dan tindakan yang memiliki unsur nilai, pengertian, sikap dan 

keterampilan yang diapresiasi. 

       Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di SMA Negeri 11 Kota 

Jambi sebagai studi pendahuluan dengan guru mata pelajaran ekonomi terkait 

hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran di kelas, menunjukkan bahwa 

nilai hasil belajar siswa masih sangat rendah. Dari hasil wawancara dengan 

guru diketahui pula bahwa nilai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) untuk 

mata pelajaran ekonomi kelas X adalah 65. Rendahnya hasil belajar siswa 

tersebut dapat diketahui dengan memperhatikan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran ekonomi kelas X yang digambarkan dalam bentuk tabel 1.1berikut. 

Tabel 1.1 Nilai Hasil Belajar Ulangan Harian Siswa Kelas X IPS SMA N 

11 Kota Jambi Tahun Ajaran 2019/2020 

No  Kelas  Jumlah Siswa KKM Nilai Rata-rata 

1 X IPS 1 34 65 56,7 

2 X IPS 2 32 65 54 

3 X IPS 3 35 65 38 

4 X IPS 4 32 65 50,9 

 Sumber: Guru mata pelajaran ekonomi kelas X SMA N 11 Kota Jambi 

       Berdasarkan data yang didapat dari guru bidang studi mata pelajaran 

ekonomi di SMA N 11 Kota Jambi yaitu diperoleh bahwa hasil belajar siswa 

masih sangat rendah atau belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) 65 yang telah ditetapkan, ini terlihat jelas dari gambar tabel diatas. 

Dari observasi langsung yang peneliti lakukan hal ini disebabkan karena 
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siswa banyak yang tidak merespon pada saat pembelajaran berlangsung 

mereka hanya diam dan mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. 

Proses pembelajaran secara aktif masih tergolong rendah dilihat dari 

partisipasi diantara siswa dalam mengikuti pembelajaran cenderung tidak 

memperhatikan, susah diatur, jarang bertanya meskipun sebenarnya mereka 

belum mengerti.  

       Selain itu, kurangnya interaksi antarsiswa dan siswa, siswa dan guru 

dalam pembelajaran. Terdapat siswa yang masih tidak percaya diri dan 

kurang memiliki keberanian untuk mengemukakan pendapatnya pada siswa 

lain dan guru. Kurang bervariasinya model pembelajaran yang digunakan 

akan menyebabkan rasa jenuh dan bosan pada siswa. 

       Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membuat pembelajaran 

Ekonomi lebih baik dan menarik. Dari permasalahan ini seorang guru harus 

kreatif dalam merencanakan pembelajaran agar siswa menjadi aktif dan 

kreatif agar tercapainya suatu pemahaman siswa terhadap materi yang 

dipelajarainya. Maka dari itu, pemilihan menggunakan model pembelajaran 

yang tepat sangat penting untuk mempengaruhi pola interaksi siswa yang 

terjalin di dalam kelas dengan berbagai keterampilan yang dimilikinya agar 

meningkatkan keberhasilan belajar yang ingin dicapai. 

       Melihat gambaran diatas apabila permasalahannya dibiarkan berlanjut 

akan mempengaruhi tingkat hasil belajar selanjutnya yang diperoleh siswa 

maupun sikap siswa yang cenderung kurang mampu berkomunikasi dengan 

baik dan lancar dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu perlu dibangun 

dan didorong karena dalam kegiatan pembelajaran dibutuhkan peningkatan 
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keberhasilan belajar siswa sebagai bentuk prestasi pendidikan yang baik. 

Dalam hal ini hasil belajar siswa menjadi perhatian bagi peneliti sehingga 

untuk mangatasinya agar dapat ditingkatkan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif.  

       Taniredja, Faridli dan Harmianto (2015:56) menyatakan bahwa pada 

dasarnya pembelajaran kooperatif mengandung pengertian sebagai suatu 

sikap atau perilaku bersama untuk bekerja atau membantu sesama dalam 

struktur kerja sama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang 

atau lebih dimana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari 

setiap anggota kelompok itu sendiri.        

       Riyanto (2009:267) menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif 

merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk membelajarkan 

kecakapan akademik (academic skill), sekaligus keterampilan sosial (social 

skill) termasuk interpersonal skill. Model pembelajaran kooperatif 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling bekerja sama 

menyelesaikan tugas-tugas terstruktur yang terdiri dalam kelompok kecil 

antara 4-6 orang dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda.  

       Jadi model pembelajaran kooperatif dapat diartikan sebagai konsep yang 

menggambarkan kegiatan pembelajaran dengan sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar dengan 

cara berkelompok untuk saling bekerjasama, sehingga akan membiasakan diri 

siswa untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman,tugas dan tanggung 

jawab dalam peran masing-masing 
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       Isjoni (2010:21) menyatakan bahwa tujuan utama dalam penerapan 

model belajar mengajar cooperative learning adalah agar siswa dapat belajar 

secara berkelompok bersama teman-temannya dengan cara saling menghargai 

pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk 

mengemukakan gagasannya dengan menyampaikan pendapat mereka secara 

berkelompok.  

       Model pembelajaran yang diperlukan saat ini adalah model pembelajaran 

yang dapat meningkatkan penguasaan materi dan meningkatkan hasil belajar 

siswa sehingga hasil belajar akan meningkat dari sebelumnya. Untuk 

mengembangkan dan memperbaiki permasalahan dalam pembelajaran 

tersebut maka digunakan beberapa model pembelajaran aktif yang dapat 

melibatkan siswa.  

       Menurut teori belajar kognitif, dalam membangun ilmu pengetahuan 

pada diri seorang individu maka melalui proses interaksi yang 

berkesinambungan (tidak terpisah-pisah dengan menyeluruh) dengan 

lingkungan. Teori belajar ini, lebih mengutamakan proses belajar itu sendiri. 

Belajar bukan hanya sekedar antara hubungan stimulus dan respon akan tetapi 

lebih melibatkan proses berpikir kompleks. Menurut Kohler (dalam 

Riyanto,2009:11) yang menyatakan bahwa belajar adalah serta mencapainya, 

hasil adalah proses yang didasarkan pada insight. Proses disini artinya 

menerima, menafsirkan dan memberi rangsangan yang diterima melalui 

indera manusia seperti mata dan telinga. 

       Dari hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Wahyuni, 

Syafruddin dan Sari (2018:45) menunjukkan dengan menggunakan model 
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pembelajaran kooperatif tipe time token (TITO) dapat meningkatkan dan 

berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif siswa. Dan model pembelajaran 

kooperatif tipe think talk write (TTW) dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Rahmadar dan  Viandari (2015:12) menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh antara model pembelajaran kooperatif tipe think talk write (TTW) 

terhadap hasil belajar siswa. 

       Arends (dalam Huda,2017:239) menyatakan bahwa model time token 

sebagai salah satu contoh penerapan model pembelajaran demokratis di 

sekolah  yang menempatan siswa aktif selama kegiatan belajar sebagai subjek 

utama. Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe time token 

akan melatih kompetensi siswa dan keaktifan belajar yang mendorong mereka 

untuk menyimak dan memperhatikan dengan baik penjelasan guru dan 

menghargai pendapat orang lain, sehingga dapat melatih siswa agar tidak 

diam sama sekali.  

       Menurut Huda (2017:218) model pembelajaran think talk write 

merupakan strategi pembelajaran yang memfasilitasi latihan berbahasa secara 

lisan dan menulis bahasa tersebut dengan lancar. Model pembelajaran think 

talk write merupakan model pembelajaran yang berbasis komunikasi sebagai 

pendekatan yang memungkinkan siswa untuk mampu belajar dengan orang 

lain dengan membaca dan menulis dengan baik, kemudian dapat saling 

menerima dan menyampaikan informasi.  

       Model pembelajaran ini didasarkan pada pemahaman siswa bahwa 

belajar sebagai perilaku sosial sehingga mendorong mereka untuk ikut aktif 

dalam berpikir sesuai dengan kemampuan mereka, berbicara supaya dapat 
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melatih siswa untuk menyampaikan hasil diskusi mereka kepada teman-

teman dengan menuliskan ide-ide tertentu kepada kelompok  sehingga 

membuat mereka tidak merasa bosan. 

       Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

yaitu tipe time token (TITO) dan tipe think talk write (TTW) sebagai upaya 

untuk  memperbaiki dan mengembangkan proses pembelajaran disekolah. 

Kedua model pembelajaran kooperatif ini sangat cocok digunakan karena 

memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan upaya hasil belajar siswa dan 

mendorong keaktifan siswa seperti keterampilan membaca dan menulis 

dengan baik, belajar dengan orang lain, menerima dan menyampaikan 

informasi, dan mengkomunikasikan ide atau gagasan siswa saat proses 

pembelajaran. Dengan demikian hasil belajar siswa akan dapat tercapai 

menjadi lebih baik. 

       Oleh karena itu, perlu peneliti lakukan untuk membuktikan bagaimana 

perbandingan kedua model pembelajaran kooperatif ini yaitu tipe time token 

(TITO) dengan think talk write (TTW) terhadap hasil belajar siswa. Dengan 

demikian, peneliti melakukan penelitian ini dengan judul:“Perbandingan 

Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Time Token dengan 

Think Talk Write Terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran 

Ekonomi Kelas X IPS SMA Negeri 11 Kota Jambi”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut: 
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1. Rendahnya nilai pada hasil belajar siswa dalam proses kegiatan 

pembelajaran 

2. Kurang bervariasinya model pembelajaran yang digunakan akan 

menyebabkan rasa jenuh dan bosan pada siswa 

3. Kurangnya interaksi antarsiswa dan siswa, siswa dan guru dalam 

pembelajaran 

4. Proses pembelajaran secara aktif masih tergolong rendah dilihat dari 

partisipasi diantara siswa dalam mengikuti pembelajaran 

5. Siswa banyak yang tidak merespon pada saat pembelajaran berlangsung 

mereka hanya diam dan mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru 

6. Siswa masih tidak percaya diri dan kurang memiliki keberanian untuk 

mengemukakan pendapatnya pada siswa lain dan guru 

1.3 Batasan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan tersebut maka 

penelitian ini fokus pada pokok permasalahan,yaitu : 

1. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 11 Kota Jambi pada kelas X IPS 

semester genap tahun ajaran 2019/2020 

2. Materi pelajaran yang akan diteliti yaitu pada mata pelajaran ekonomi 

kelas X IPS 

3. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model 

pembelajaran kooperatif tipe time token dan think talk write  

1.4 Rumusan Masalah  

       Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:“Apakah terdapat perbedaan antara 
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penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe time token dengan think talk 

write terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi kelas X IPS SMA 

Negeri 11 Kota Jambi”. 

1.5 Tujuan Penelitian 

       Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui perbedaan antara penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe time token dengan think talk write terhadap hasil belajar siswa 

mata pelajaran Ekonomi  kelas X IPS SMA  Negeri 11 Kota Jambi 

1.6 Manfaat Penelitian 

       Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diperoleh 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang 

ilmu pendidikan serta kajian untuk menilai sebagai sumber informasi dalam 

menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses 

pembelajaran terutama dalam meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe time token dan think talk 

write sehingga dapat dipakai pada semua mata pelajaran 

1.6.2 Manfaat Praktis 

       Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi informasi penting sebagai 

upaya untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa dalam proses 

pembelajaran baik bagi peneliti, siswa, tenaga pendidik dan sekolah. 
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1. Bagi peneliti untuk menambah wawasan sebagai calon pendidik dan 

memperoleh pengalaman baru untuk mempersiapkan diri menjadi calon 

pendidik yang memahami kebutuhan siswa 

2. Bagi siswa diharapkan dapat meningkatkan penguasaan, pemahaman 

terhadap materi dan meningkatkan hasil belajar dalam kegiatan belajar 

3. Bagi tenaga pendidik diharapkan dapat meningkatkan kreativitas untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan model pembelajaran yang diterapkan sehingga kegiatan 

belajar dapat tercapai dan guru dapat memberikan kontribusi yang 

bermanfaat dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa khususnya 

pada pelajaran ekonomi. 

4. Sekolah diharapkan dapat memilih pembelajaran yang sesuai dengan 

standar kompetensi pada materi yang diajarkan.  


