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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Motivasi Belajar 

Pada kenyataannya banyak hal yang mempengaruhi hasil belajar 

seorang siswa, menurut Fyan dan Maehr dalam Suprijono (2009:162) 

mengemukakan tiga faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu 

latar belakang keluarga, kondisi atau konteks sekolah dan motivasi, 

faktor yang terakhir merupakan faktor yang paling baik. Walberg dkk, 

Suprijono (2009:162) juga menyimpulkan bahwa “motivasi 

mempunyai kontribusi antara 11 sampai 20 persen terhadap prestasi 

belajar”. 

Sardiman (2012:102) mengartikan motivasi merupakan daya 
penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Dalam 
kegiatan belajar, dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin 
kelangsungan dan memberi arah kegiatan belajar, sehingga 
diharapkan tujuan dapat tercapai.  

 
Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh ahli mengenai 

motivasi, dapat diketahui bahwa motivasi merupakan dorongan dari 

dalam diri siswa yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi 

pada diri manusia, untuk mendorong siswa melakukan suatu tindakan. 

Pengertian yang sama tentang motivasi belajar juga dikemukakan oleh 

ahli lain. 

B. Uno, Hamzah (2012:31) motivasi belajar adalah dorongan 
internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku. Faktor intrinsik, berupa 
hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, 
harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah 

adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan 
kegiatan belajar yang menarik.  
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Pengertian tentang motivasi belajar yang dikemukakan oleh B. 

Uno, Hamzah mengartikan bahwa ada dorongan yang berasal dari 

dalam dan luar diri siswa yang menyebabkan timbulnya motivasi 

belajar sehingga siswa akan tergerak, terdorong untuk melakukan 

perubahan tingkah laku. Dorongan dari dalam siswa bersifat abstrak, 

sedangkan dorongan dari luar siswa lebih bersifat nyata. Sejalan 

dengan B. Uno, Hamzah mengenai hakikat motivasi belajar, Suprijono 

(2009:163) menyatakan “hakikat motivasi belajar adalah dorongan 

internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk 

mengadakan perubahan perilaku. Motivasi belajar adalah proses yang 

memberi semangat belajar, perilaku yang termotivasi adalah perilaku 

yang penuh energi, terarah dan bertahan lama”. 

Motivasi dan perilaku merupakan dua hal yang saling 

mempengaruhi. Suprijono menekankan pada adanya hubungan antara 

motivasi dan perilaku siswa, siswa terdorong untuk melakukan 

perubahan perilaku karena adanya daya penggerak yang berasal dari 

dalam dan luar diri siswa. 

Berdasarkan pernyataan dari beberapa ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan daya penggerak yang 

berasal dari dalam dan luar diri siswa. Dari dalam siswa merupakan 

hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, 

harapan akan cita-cita, sedangkan dari luar siswa adalah penghargaan, 

lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. 

Kedua daya penggerak ini berpengaruh terhadap perubahan perilaku 

siswa dalam belajar. Terdapat hal-hal penting dalam motivasi belajar, 

pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang 

mendukung. Hal itu mempunyai peranan besar dalam keberhasilan 

seseorang dalam belajar. Beberapa ahli menyebutkan beberapa 

indikator motivasi belajar.  

Dimyati, dkk (2009:80) dalam bukunya yang berjudul belajar dan 

pembelajaran menyatakan bahwa “ada tiga komponen utama dalam 
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motivasi yaitu (1) Kebutuhan, (2) dorongan, dan  (3) tujuan”.  

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Dimyati, dkk dapat 

diketahui bahwa Dimyati, dkk menekankan pada tiga hal yang penting 

dari motivasi belajar seseorang dengan mengelompokkan indikator 

motivasi belajar menjadi tiga kelompok yakni kebutuhan, dorongan 

dan tujuan.  

Sepemikiran dengan Dimyati, Mc. Donald dalam (Sardiman 

2012:74) juga mengemukakan tiga elemen penting dalam motivasi 

belajar: 

1. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada 
diri setiap individu manusia. Perkembangan motivasi akan 

membawa beberapa perubahan energi di dalam 
sistem”neurophysiological” yang ada pada organisme manusia 

(walaupun organisme itu muncul dari dalam diri manusia), 
penampakannya akan menyangkut kegiatan fisik manusia.  

2. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa/feeling, afeksi seseorang. 

Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan 
kejiwaan, afeksi, dan emosi yang dapat menimbulkan tingkah laku 

manusia. 
3. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi 

dalam diri ini merupakan respons dari suatu aksi, yakni tujuan. 

Motivasi memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi 
kemunculannya karena teransang/terdorong karena unsur 

lain,dalam hal ini adalah tujuan. Tujuan ini akan menyangkut 
dalam hal kebutuhan. 

Pendapat yang dinyatakan oleh Mc. Donald yang dikutip oleh 

Sardiman menekankan pada tiga elemen penting dalam motivasi 

belajar. Dari pernyataan dapat diketahui bahwa motivasi akan 

menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi yang ada dalam diri 

manusia, sehingga akan bersinggung dengan persoalan kejiwaan, 

perasaan dan juga emosi, untuk kemudian bertindak atau melakukan 

sesuatu yang didorong karena adanya tujuan, keinginan, atau 

kebutuhan.  

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli mengenai indikator 

motivasi belajar ada yang tumbuh dari dalam diri seseorang dapat juga 

karena faktor dari luar. Dalam kegiatan belajar, motivasi itu dapat 
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dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan 

belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar, sehingga apa yang 

dikehendaki oleh subyek belajar itu dapat tercapai. Dari pernyataan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tiga indikator penting dari 

motivasi belajar yakni (1) dorongan, (2) rasa/feeling (3) tujuan. 

Motivasi belajar merupakan aspek yang penting untuk 

membelajarkan siswa tanpa ada motivasi, tidak mungkin siswa 

memiliki kemauan untuk belajar. Untuk mengetahui tinggi rendahnya 

motivasi belajar dapat diperoleh dari aktivitas pengukuran. Pengukuran 

dapat diartikan sebagai penetapan angka pada suatu gejala, peristiwa 

ataupun pada benda. Menurut Naniek Sulistya Wardani, dkk 

(2012:47), “pengukuran merupakan kegiatan atau upaya yang 

dilakukan untuk memberi angka-angka pada suatu gejala atau 

peristiwa, atau benda”. Untuk menetapkan angka dalam pengukuran, 

perlu sebuah alat ukur yang disebut dengan instrumen. Dalam dunia 

pendidikan instrumen yang sering digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa seperti tes, lembar observasi, panduan wawancara, 

skala sikap dan angket.  

Instrumen tes digunakan untuk pengukuran hasil belajar yang 

bersifat kuantitatif, sedangkan instrumen non tes digunakan untuk 

pengukuran hasil belajar yang bersifat kualitatif. Teknik Non-tes berisi 

pertanyaan atau pernyataan yang tidak memiliki jawaban benar atau 

salah. Instrumen non-tes dapat berbentuk kuesioner atau inventori. 

Kuesioner berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan, siswa diminta 

untuk menjawab atau memberikan pendapat terhadap pernyataan. 

Inventori merupakan instrumen yang berisi tentang laporan diri yaitu 

keadaan siswa, misalnya potensi siswa.  

Teknik non tes berkaitan dengan kemampuan siswa pada aspek 

afektif dan psikomotor, berbeda dengan teknik tes yang lebih 

menekankan pada aspek kognitif. Berdasarkan pernyataan mengenai 
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teknik dalam penilaian belajar, untuk mengukur motivasi belajar siswa 

digunakanlah alat penilaian motivasi belajar melalui teknik non tes. 

Ada beberapa macam teknik non tes (Poerwanti, Endang, 2008:3-19), 

berikut penjelasan mengenai teknik yang dapat digunakan untuk 

mengukur motivasi belajar siswa melalui teknik non tes yaitu: 

1. Observasi 
Observasi terkait dengan kegiatan evaluasi proses dan hasil belajar 
dapat dilakukan secara formal yaitu observasi dengan 

menggunakan instrumen yang sengaja dirancang untuk mengamati 
unjuk kerja dan kemajuan belajar peserta didik, maupun observasi 

informal yang dapat dilakukan oleh pendidik tanpa menggunakan 
instrumen. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi mendalam 
yang diberikan secara lisan dan spontan, tentang wawasan, 

pandangan atau aspek kepribadian peserta didik. 
3. Angket 

Suatu teknik yang dipergunakan untuk memperoleh informasi 

yang berupa data deskriptif. Teknik ini biasanya berupa angket 
sikap (Attitude Questionnaires).  

4. Work Sample Analysis (Analisa Sampel Kerja) 
Digunakan untuk mengkaji respon yang benar dan tidak benar 
yang dibuat siswa dalam pekerjaannya dan hasilnya berupa 

informasi mengenai kesalahan atau jawaban benar yang sering 
dibuat siswa berdasarkan jumlah, tipe, pola, dan lain sebagainya.  

5. Task Analysis (Analisis Tugas) 
Dipergunakan untuk menentukan komponen utama dari suatu 
tugas dan menyusun skills dengan urutan yang sesuai dan hasilnya 

berupa daftar komponen tugas dan daftar skills yang diperlukan. 
6. Attitude Scale (Likert Scale or semantic Differential)  

Dilakukan untuk mengumpulkan informasi dalam bentuk semi 
terstruktur, yang sulit  dilakukan  dengan teknik lain dan data yang 
dihasilkan bisa kuantitatif ataupun kualitatif,  tergantung format 

yang dipergunakan. 
7. Portofolio 

Portofolio adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta 
didik dalam karya tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui 
minat, perkembangan belajar dan prestasi siswa.  

8. Komposisi dan Presentasi 
Peserta didik menulis dan menyajikan karyanya.  

9. Proyek Individu dan Kelompok 
Mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan serta dapat 
digunakan untuk individu maupun kelompok 
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Ketercapaian tujuan pembelajaran akan diketahui melalui teknik 

atau cara pengukuran yang sistematis melalui tes, observasi, skala 

sikap atau penilaian portofolio dsb. Alat yang dipergunakan untuk 

mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dinamakan dengan 

instrumen. Instrumen sendiri terdiri atas instrumen butir-butir soal 

apabila cara pengukuran dilakukan dengan menggunakan tes, dan 

apabila pengukuran dilakukan dengan cara mengamati atau 

mengobservasi dapat menggunakan instrumen lembar pengamatan atau 

observasi, pengukuran dengan teknik skala sikap dapat menggunakan 

instrumen butir-butir pernyataan.  

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah besarnya skor siswa 

yang diperoleh dari skor dengan skala sikap yang menggunakan 

instrumen butir-butir pernyataan. 

Hasil dari pengukuran pencapaian Kompetensi Dasar dipergunakan 

sebagai dasar penilaian atau evaluasi. Naniek Sulistya Wardani dkk, 

(2012:51) mengartikan evaluasi sebagai proses untuk memberi makna 

atau menetapkan kualitas hasil pengukuran, dengan cara 

membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria 

tertentu. Kriteria sebagai pembanding dari proses dan hasil 

pembelajaran tersebut dapat ditentukan sebelum proses pengukuran 

atau ditetapkan setelah pelaksanaan pengukuran. Kriteria tersebut 

dapat berupa proses atau kemampuan minimal yang dipersyaratkan 

seperti KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), atau batas keberhasilan, 

kriteria tersebut juga dapat pula berupa kemampuan rata-rata unjuk 

kerja kelompok, atau berbagai patokan yang lain. Kriteria yang berupa 

batas kriteria minimal yang telah ditetapkan sebelum pengukuran dan 

bersifat mutlak disebut dengan Penilaian Acuan Patokan atau Penilaian 

Acuan Kriteria (PAP/PAK), sedang kriteria yang ditentukan setelah 

kegiatan pengukuran dilakukan dan didasarkan pada keadaan 
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kelompok dan bersifat relatif disebut dengan Penilaian Acuan Norma/ 

Penilaian Acuan Relatif (PAN/PAR).  

Berdasarkan pernyataan mengenai pengukuran, maka kriteria yang 

digunakan sebagai pembanding dari proses dan hasil pembelajaran 

dalam penelitian ini menggunakan Penilaian Acuan Norma/ Penilaian 

Acuan Relatif (PAN/PAR) karena kriteria yang digunakan sebagai 

pembanding dari proses dan hasil pembelajaran ditentukan setelah 

pelaksanaan pengukuran. 

 

2.1.2 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata 

pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai 

SMP/MTS/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, 

konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada 

jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, 

Sosiologi, dan Ekonomi. Materi IPS digali dari segala aspek 

kehidupan praktis sehari-hari dimasyarakat. Oleh karena itu, 

pengajaran IPS yang melupakan masyarakat sebagai sumber dan 

objeknya merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak dalam 

kenyataan. 

Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS 

dibatasi sampai pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau 

pada geografi dan sejarah. Terutama gejala dan masalah sosial 

kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar siswa di SD. 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS di SD meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut; a) manusia, tempat, dan lingkungan, b) waktu, keberlanjutan, 

dan perubahan, c) sistem sosial dan budaya d) perilaku ekonomi dan 

kesejahteraan. Dimasa yang akan datang  siswa  akan  menghadapi  

tantangan  berat karena kehidupan masyarakat global selalu 

mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu mata pelajaran IPS 
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dirancang untuk mengembangkan pengetahuan,  pemahaman,  dan 

kemampuan  analisis  terhadap  kondisi sosial masyarakat dalam 

memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. 

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan 

terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan 

keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan 

tersebut diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang 

lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. 

(Permendiknas No. 22 Tahun 2006). 

Tujuan yang hendak dicapai melalui mata pelajaran IPS harus 

dikaitkan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan tantangan-

tantangan kehidupan yang akan dihadapi oleh siswa. Berkaitan 

dengan hal tersebut, mata pelajaran IPS bertujuan agar siswa memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

1. Mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  
masyarakat dan lingkungannya  

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 
ingin tahu,  inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan 

dalam kehidupan sosial 
3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan  

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan 
berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, 

nasional, dan global. (Permendiknas No. 22 Tahun 2006). 

Pencapaian tujuan IPS dapat dimiliki oleh  kemampuan siswa yang 

standar dinamakan dengan Standar Kompetensi (SK) dan dirinci ke 

dalam Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi dasar ini merupakan 

standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh siswa dan 

menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan 

pendidikan.  
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Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan siswa 

untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan 

sendiri yang difasilitasi oleh guru. Secara rinci SK dan KD untuk mata 

pelajaran IPS yang ditujukan untuk siswa kelas 4 SD disajikan 

dibawah ini : 

Tabel 2.1 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar  

Mata Pelajaran IPS Semester 2 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Mengenal sumber 

daya alam,kegiatan 
ekonomi dan 
kemajuan teknologi 

di lingkungan 
Kabupaten/Kota dan  

Provinsi    

2.1. Mengenal aktivitas ekonomi yang      

berkaitan dengan sumber daya alam 
dan potensi lain di daerahnya  

2.2. Mengenal pentingnya koperasi 

dalam meningkat-kan kesejah-teraan 
masyarakat 

2.3. Mengenal perkembangan teknologi 
produksi komunikasi dan 
transportasi serta pengalaman 

menggunakannya 

2.4. Mengenal permasalahan sosial di 
daerahnya  

(Permendiknas No. 22 Tahun 2006) 

 

Adapun Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Standar Kompetensi : 

Mengenal sumber daya alam,kegiatan ekonomi dan kemajuan 

teknologi di lingkungan Kabupaten/Kota dan  Provinsi    

Kompetensi Dasar : 

Mengenal permasalahan sosial di daerahnya. 
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2.1.3 Pendekatan Problem Solving 

Pendekatan Problem Solving disebut juga dengan pemecahan 

masalah. Pendekatan pemecahan masalah ini merupakan kegiatan 

pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai 

masalah, baik masalah pribadi maupun masalah kelompok untuk 

dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. 

  (Hamdani, 2010:84) menyatakan bahwa pendekatan pemecahan 
masalah atau problem solving adalah suatu cara menyajikan 

pelajaran dengan mendorong siswa untuk mencari dan 
memecahkan suatu masalah atau persoalan dalam rangka 
pencapaian tujuan pengajaran. Metode ini diciptakan seorang ahli 

didik berkebangsaan Amerika yang bernama John Dewey. Metode 
ini dinamakan problem method. Adapun Crow and Crow dalam 

bukunya Human Development Learning menyebutkan metode ini 
dengan nama Problem Solving Method.  

Orientasi pembelajarannya yaitu investigasi dan penemuan yang 

pada dasarnya adalah pemecahan masalah. Lebih jelasnya bahwa 

dengan adanya suatu masalah, menuntut adanya suatu pemecahannya. 

Dalam proses pembelajaran, siswa dihadapkan pada permasalahan, 

terutama masalah yang benar-benar terjadi dimasyarakat, mengenai 

diri siswa, masalah-masalah aktual yang sangat menarik untuk 

dibicarakan. Keadaan seperti itu akan membawa siswa pada proses 

berfikir tentang bagaimana cara pemecahannya. Jadi yang d itekankan 

pada problem solving adalah terpecahnya suatu masalah secara 

rasional, logis dan benar. 

Sejalan dengan Hamdani, Hamruni (2012 : 152) menyatakan 

bahwa “pendekatan problem solving atau pendekatan pemecahan 

masalah adalah pendekatan dalam pembelajaran dengan jalan melatih 

siswa menghadapai berbagai masalah baik itu masalah pribadi atau 

perorangan maupun  masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau 

bersama-sama”. Masalah dalam pendekatan problem solving adalah 

masalah yang yang bersifat terbuka dan jawaban masalah tersebut 
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belum pasti. Hamruni menekankan pada kedudukan guru sebagai 

pengarah dan motivator, semua pendapat digali dari siswa. Semua 

pendapat ditampung, kemudian diseleksi dengan mencari alasan-

alasan yang rasional, logis dan tepat. Hakikat mengenai pendekatan 

problem solving yang menekankan pada adanya aktivitas dalam 

mempelajari sesuatu. Aktivitas siswa akan timbul jika guru 

menjelaskan manfaat bahan pelajaran bagi siswa dan masyarakat juga 

dikemukan oleh ahli lain. 

Sukoriyanto (2010:103) pengajaran penyelesaian masalah atau 

problem soving merupakan tindakan guru dalam mendorong siswa 
agar menerima tantangan dari pertanyaan yang bersifat menantang, 

dan mengarahkan siswa agar dapat menyelesaikan masalah atau 
pertanyaan tersebut. Sedangkan penyelesaian masalah adalah 
merupakan proses dari menerima tantangan dan usaha-usaha untuk 

menyelesaikan sampai memperoleh hasilnya.  

Pernyataan yang dikemukan oleh Sukoriyanto menekankan bahwa 

guru bertindak sebagai motivator untuk mengarahkan siswa agar dapat 

menyelesaikan masalah sampai memperoleh hasilnya. Berdasarkan 

definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai pendekatan 

problem solving, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan problem 

solving merupakan suatu bentuk pendekatan pembelajaran yang 

menyajikan suatu masalah sebagai bahan kajian siswa untuk berlatih 

berfikir kritis dengan jalan melatih siswa menghadapi masalah untuk 

dipecahkan masalahnya sampai memperoleh hasil solusinya.  

Pendekatan problem solving ini terdiri atas langkah- langkah pada 

proses pembelajarannya. Beberapa ahli telah merumuskan langkah-

langkah pembelajaran pada pendekatan problem solving. Menurut 

seorang ahli pendidikan berkebangsaan Amerika John Dewey (Wina, 

Sanjaya, 2006:217) menyatakan langkah-langkah dalam pembelajaran 

problem solving sebagai berikut: 

a. Merumuskan masalah, yaitu langkah siswa menentukan 
masalah yang akan dipecahkan. 

b. Menganalisis masalah, langkah siswa meninjau masalah secara 

kritis dari berbagai sudut pandang. 
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c. Merumuskan hipotesis, yaitu langkah siswa merumuskan 
berbagai kemungkinan pemecahan sesuai dengan pengetahuan 
yang dimiliki. 

d. Mengumpulkan data, yaitu langkah siswa mencari dan 
menggambarkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan 

masalah. 
e. Pengujian hipotesis, yaitu langkah siswa mengambil atau 

merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan 

penolakan hipotesis yang diajukan.  
f. Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah, yaitu langkah 

siswa menggambarkan rekomendasi yang dapat dilakukan 
sesuai rumusan hasil pengujian hipotesis dan rumusan 
kesimpulan. 

 Pernyataan yang dikemukan oleh John Dewey, menekankan pada 

langkah siswa untuk mencari informasi dan menganalisa informasi 

untuk digunakan dalam memecahkan masalah yang ditemukan oleh 

siswa. Sepemikiran dengan John Dewey, Kaur Berinderjeet (Ibnu 

Purwanto:2008) juga menyatakan langkah- langkah proses 

pembelajaran menggunakan pendekatan problem solving sebagai 

berikut : 

a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Menjelaskan logistic 

yang dibutuhkan. Memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas 
pemecahan suatu masalah yang dipilih. 

b. Guru mengelompokkan siswa. 
c. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut 

(menetapkan topic, tugas, jadwal, dll) secara berkelompok.  
d. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan diskusi untuk mendapatkan penjelasan 
dan pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, 
pemecahan suatu masalah. 

e. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan 
hasil diskusi 

f. Guru membantu siswa melaksanakan refleksi atau evaluasi 
terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka 
gunakan. 

   

 Langkah- langkah yang dikemukakan oleh Kaur Berinderjeet, 

menyatakan pada kedudukan guru sebagai motivator supaya terus 

memotivasi siswa terlibat aktif selama proses pembelajaran, selain 
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itu Kaur Berinderjeet juga menyatakan pada guru untuk 

mengarahkan siswa dalam mengorganisir tugas belajar dengan baik 

dan sistematis. Penekanannya yaitu guru membantu dan 

mengarahkan siswa dalam kelompok untuk mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan 

masalah seperti misalnya dalam menetapkan topik, tugas, jadwal, 

dll secara berkelompok. Guru juga perlu membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan hasil diskusi pemecahan masalah. 

Siswa didorong untuk berfikir mengemukakan pendapat dan 

argumentasi tentang kemungkinan setiap tindakan yang dapat 

dilakukan. 

 Terdapat 6 langkah proses pembelajaran dalam pendekatan 

problem solving juga dikemukan ahli lain yaitu David Johnson and 

Johnson (Hamruni, 2012:153) yang menyatakan bahwa langkah-

langkah pendekatan problem solving yang dapat diterapkan dalam 

proses pembelajaran, meliputi: 

a. Mendefinisikan masalah, yaitu merumuskan masalah dari 

peristiwa tertentu yang mengandung konflik, hingga siswa 
menjadi jelas masalah apa yang akan dikaji. Dalam kegiatan 
ini guru bisa meminta pendapat dan penjelasan siswa tentang 

isu-isu hangat yang menarik untuk dipecahkan.  
b. Menganalisis masalah, yaitu langkah siswa meninjau masalah 

secara kritis dari berbagai sudut pandang.  
c. Merumuskan hipotesis, yaitu langkah siswa merumuskan 

berbagai kemungkinan pemecahan sesuai dengan 

pengetahuan yang dimilikinya.  
d. Mengumpulkan data, yaitu langkah siswa mencari dan 

menggambarkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan 
masalah. 

e. Menguji hipotesis, yaitu langkah siswa dalam mengambil 

atau merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan 
penolakan hipotesis yang diajukan  

f.   Merumuskan rekomendasi, yaitu langkah siswa dapat 
dilakukan sesuai dengan rumusan hasil pengujian hipotesis 
dan rumusan kesimpulan. 
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 Langkah yang dikemukakan oleh David Johnson and Johnson 

menekankan pada kegiatan siswa untuk merumuskan berbagai 

kemungkinan pemecahan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki 

siswa. Pemecahan masalah diperoleh siswa atas dasar pengetahuan 

dan pemahaman yang dimiliki. Pendapat ditampung untuk kemudian 

diselesaikan sampai dengan memperoleh hasilnya. Berdasarkan 

langkah-langkah pendekatan problem solving yang dikemukakan oleh 

para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa langkah- langkah pendekatan 

problem solving yang dapat diterapkan pada proses pembelajaran 

meliputi: 

a. Mendefinisikan/merumuskan masalah 

b. Menganalisis masalah 

c. Merumuskan hipotesis 

d. Mengumpulkan data 

e. Menganalisis data 

f. Merencanakan dan menyiapkan hasil diskusi 

g. Menguji hipotesis 

h. Merumuskan kesimpulan 

i. Merefleksi pemecahan masalah 

j. Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah.  

 

2.1.4 Model Student Teams Achievement Division (STAD)  

STAD dikembangkan oleh Robert E. Slavin dan rekan-rekannya di 

John Hopkins University, seperti kebanyakan model pembelajaran 

kooperatif lainnya, model pembelajaran STAD didasarkan pada prinsip 

bahwa siswa bekerja bersama-sama dalam belajar dan bertanggung 

jawab dalam belajar teman-temannya dalam tim dan juga dirinya 

sendiri. Menurut Slavin, (2005:11) dalam model Student Teams 

Achievement Division (STAD), “para siswa dibagi dalam tim belajar 

yang terdiri atas yang berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis 

kelamin, dan latar belakang etniknya. Guru menyampaikan pelajaran, 
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lalu siswa belajar dalam tim untuk memastikan bahwa semua anggota 

tim telah menguasai pelajaran. Selanjutnya semua siswa, mengerjakan 

kuis mengenai materi secara sendiri-sendiri, dimana pada saat itu, 

siswa tidak diperbolehkan saling bantu”.  

Slavin menekankan pada adanya pengelompokkan siswa secara 

heterogen untuk saling membantu kelompok menguasai materi yang 

telah diberikan oleh guru, supaya siswa dapat mengerjakan kuis yang 

diberikan secara individual dengan baik guna perolehan skor untuk 

kelompok masing-masing. Sependapat dengan Slavin, model STAD 

juga dikemukan oleh Hamdani (2011:93) menyatakan bahwa dalam 

model STAD, “siswa dikelompokkan secara heterogen, kemudian 

siswa yang pandai menjelasakan anggota lain sampai mengerti”.  

Gagasan utama model STAD menurut Hamdani adalah pembagian 

siswa yang merata menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dan lain- lain. 

Siswa yang berprestasi tinggi diminta untuk saling membantu dengan 

teman dikelompoknya yang berprestasi rendah supaya saling 

menguasai materi yang diberikan oleh guru. Pendapat yang sama 

mengenai hakikat model STAD yang menekankan pada adanya 

pembentukan kelompok yang heterogen dan aktivitas untuk belajar 

bersama dalam kelompok juga dikemukan oleh Huda, Miftahul 

(2011:116) menyimpulkan bahwa dalam model ini melibatkan 

kompetisi antar kelompok, “siswa dikelompokkan secara beragam 

berdasarkan kemampuan, gender, ras, dan etnis. Pertama-tama siswa 

mempelajarai materi bersama dengan teman-teman satu kelompoknya, 

kemudian mereka diuji secara individual melalui kuis-kuis”. 

Model STAD akan melibatkan persaingan yang sehat antar kelompok 

siswa, siswa diminta untuk saling membantu teman-teman satu 

kelompoknya untuk menguasai materi supaya dapat mengerjakan kuis 

yang diberikan secara individual. Adanya aktivitas dan interaksi 
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diantara siswa dengan adanya model STAD juga dikemukan oleh ahli, 

siswa diminta untuk bekerja dalam kelompok untuk saling membantu 

menguasai materi yang diberikan. 

Isjoni (2009:74) menyatakan bahwa model Student Teams 
Achievement Division (STAD) merupakan salah satu tipe kooperatif 

yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi diantara 
siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam 
menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang 

maksimal. 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai teori model STAD diatas 

dapat disimpulkan bahwa model STAD merupakan model pembelajaran 

kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi siswa 

dalam pengelompokkan yang heterogen menurut jenis kelamin, suku, 

gender, ras dsb, untuk saling memotivasi dan membantu siswa 

menguasai materi yang diberikan oleh guru supaya siswa dapat 

mengerjakan kuis yang diberikan secara individual dengan baik.  

Model pembelajaran ini terdiri dari langkah-langkah pada proses 

pembelajarannya. Beberapa ahli telah merumuskan langkah- langkah 

pembelajaran yang ada pada model STAD. Berikut ini langkah- langkah 

pembelajaran model STAD yang dikemukakan oleh Agus, Suprijono  

(2009 : 133) : 

a. Membentuk kelompok yang anggotanya = 4 orang secara 
heterogen (campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dan 
lain- lain). 

b. Guru menyajikan pelajaran. 
c. Guru memberi tugas kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-

anggota kelompok. Anggotanya yang sudah mengerti dapat 
menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua anggota 
dalam kelompok itu mengerti.  

d. Guru memberi kuis/pertanyaan pada seluruh siswa. Pada saat 
kuis tidak boleh saling membantu. 

e. Memberi evaluasi  

Sejalan dengan pemikiran Agus, Suprijono (2009) dalam bukunya 

cooperative Learning teori dan aplikasi PAIKEM. Ahli lain dalam 

bidang pendidikan yaitu Hamdani dalam bukunya Strategi Belajar 
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Mengajar juga merumuskan langkah- langkah pembelajaran yang ada 

dalam model pembelajaran STAD. Berikut langkah- langkah 

pembelajaran menurut Hamdani (2011:93) : 

a. Membentuk kelompok yang anggotanya empat orang secara 

heterogen (campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku dan 
lain- lain). 

b. Guru menyajikan pelajaran. 
c. Guru memberikan tugas pada setiap kelompok untuk dikerjakan 

oleh anggota kelompok. Anggota yang tahu menjelaskan pada 

anggota yang lainnya, sampai pada semua anggota dalam 
kelompok itu mengerti.  

d. Guru memberi kuis atau pertanyaan pada seluruh siswa. pada 
saat menjawab kuis tidak boleh saling membantu.  

e. Memberi evaluasi 

f.    Penutup  

Langkah- langkah pelaksanaan model STAD yang dikemukan oleh 

kedua ahli yakni Agus Suprijono (2009) dan Hamdani (2011) 

menekankan pada adanya penyajian materi pelajaran. Guru perlu 

memberikan uraian pokok materi atau topik yang akan dibahas pada 

pembelajaran. Pendapat yang hampir sama dengan kedua ahli mengenai 

langkah pelaksanaan model STAD juga dikemukan oleh Sugiyanto 

(2009:44), seperti dibawah ini: 

a. Para siswa di dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok 
atau tim, masing-masing terdiri atas 4 atau 5 anggota kelompok. 

Tiap tim memiliki anggota yang heterogen, baik jenis kelamin, 
ras, etnik, maupun kemampuan (tinggi, sedang, rendah).  

b. Tiap anggota tim saling membantu untuk menguasai bahan ajar 

melalui tanya jawab atau diskusi antar sesama anggota tim.  
c. Secara individual atau tim, tiap minggu atau dua minggu guru 

mengevaluasi untuk mengetahui penguasaan mereka terhadap 
bahan yang telah dipelajari.  

d. Tiap siswa dan tiap tim diberi skor atas penguasaannya terhadap 

bahan ajar, dan kepada siswa secara individual atau tim yang 
meraih prestasi tinggi atau memperoleh skor sempurna diberi 

penghargaan. Kadang-kadang beberapa atau semua tim 
memperoleh penghargaan jika mampu meraih kriteria atau 
standar tertentu.  
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Langkah pembelajaran yang dikemukakan oleh Sugiyanto 

menitikberatkan pemberian skor atas penguasaannya bahan ajar 

akademik kepada siswa secara individual ataupun kelompok yang 

meraih prestasi tertinggi supaya diberi penghargaan. Berdasarkan 

penjabaran mengenai pengertian dan langkah-langkah model STAD, 

maka dapat disimpulkan bahwa langkah- langkah model STAD meliputi: 

a. Membentuk kelompok yang anggotanya empat orang secara 

heterogen (campuran menurut jenis kelamin, prestasi, ras, suku, 

etnik, dll). 

b. Guru menyajikan pelajaran 

c. Tiap anggota tim saling membantu untuk menguasai bahan ajar 

melalui tanya jawab atau diskusi antar sesama anggota tim 

d. Guru memberi kuis atau pertanyaan pada seluruh siswa. Pada 

saat menjawab kuis tidak boleh saling membantu 

e. Tiap siswa dan tiap tim diberi skor atas penguasaannya terhadap 

bahan ajar, dan kepada siswa secara individual atau tim yang meraih 

prestasi tinggi atau memperoleh skor sempurna diberi penghargaan.  

f. Memberi evaluasi 

g. Penutup  

Berdasarkan simpulan langkah- langkah model Student Teams 

Achievement Division (STAD), dapat diketahui bahwa model ini 

menekankan pada adanya kerja kelompok yang dibagi secara heterogen 

agar masing-masing siswa dapat mengikuti kuis dengan baik. Dengan 

begitu siswa secara individual atau tim yang meraih prestasi tinggi atau 

memperoleh skor sempurna diberi penghargaan.  
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Pendekatan Problem Solving Melalui Model Pembelajaran Student Teams 

Achievement Division (STAD) 

Pendekatan problem solving merupakan suatu bentuk pendekatan 

pembelajaran yang menyajikan suatu masalah sebagai bahan kajian siswa 

untuk berlatih berfikir kritis dengan jalan melatih siswa menghadapi 

masalah untuk dipecahkan masalahnya sampai memperoleh hasil 

solusinya. Melalui proses pembelajaran dalam pendekatan problem 

solving ini siswa mampu memecahkan masalah yang dihadapi berdasarkan 

dengan pemahaman yang dimiliki oleh siswa. siswa mampu 

menyelesaikan masalah, baik masalah pribadi maupun kelompok untuk 

dipecahkan sendiri ataupun bersama-sama. 

Siswa akan memecahkan masalah sampai memperoleh solusinya 

secara bersama-sama, seperti yang pada langkah- langkah model 

pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD), siswa dalam 

kelompok yang heterogen akan saling membantu untuk menguasai bahan 

ajar melalui tanya jawab atau diskusi antar sesama anggota tim sampai 

dengan semua anggota tim mengerti. Model pembelajaran ini menekankan 

pada adanya kerja tim yang dibagi secara heterogen agar masing-masing 

siswa dapat mengikuti kuis dengan baik. Dengan begitu siswa secara 

individual atau tim yang meraih prestasi tinggi atau memperoleh skor 

sempurna diberi penghargaan.  

Pendekatan problem solving dengan menggunakan model 

pembelajaran STAD ini merupakan gabungan dari pendekatan dan model 

pembelajaran yang menekankan pada adanya kelompok kerja ilmiah siswa 

yang melatih siswa berfikir kritis menghadapi masalah untuk dipecahkan 

masalahnya sampai memperoleh hasil solusinya secara bersama-sama. 

Siswa saling membantu memecahkan masalah yang dihadapkan pada 

siswa melalui tanya jawab atau diskusi antar sesama anggota tim sampai 

dengan semua anggota tim mengerti. Melalui tanya jawab dan diskusi 

yang dilakukan siswa ini akan membantu siswa dalam persiapan 

mengerjakan kuis yang diberikan oleh guru guna mencapai hasil dan 
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penghargaan kelompok yang terbaik. Adapun langkah-langkah proses 

pembelajaran pendekatan problem solving dengan menggunakan model 

pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD):  

1. Membentuk kelompok yang anggotanya empat orang secara 

heterogen  

2. Guru menyajikan pelajaran 

3. Tiap anggota tim saling membantu untuk menguasai bahan ajar 

melalui tanya jawab atau diskusi antar sesama anggota tim: 

a. Mendefinisikan masalah 

b. Menganalisis masalah 

c. Merumuskan hipotesis 

d. Mengumpulkan data 

e. Menganalisis data 

f. Merencanakan dan menyiapkan hasil diskusi 

g. Menguji hipotesis 

h. Merumuskan kesimpulan 

i. Merefleksi pemecahan masalah 

j. Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah 

4. Guru memberi kuis atau pertanyaan pada seluruh siswa. Pada 

saat menjawab kuis tidak boleh saling membantu 

5. Tiap siswa dan tiap tim diberi skor atas penguasaannya terhadap bahan 

ajar, dan kepada siswa secara individual atau tim yang meraih prestasi 

tinggi atau memperoleh skor sempurna diberi penghargaan.  

6. Memberi evaluasi 

7. Penutup  
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2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Enie Rusmalina, (2012) 

dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran Kooperatif 

STAD (Student Teams Achievement Division) Terhadap Motivasi Belajar 

dan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas IV SDN 

Karang Tengah 01 Semester II Tahun Ajaran 2011/2012, menyimpulkan 

bahwa nilai rata-rata kelas me n ingka t  dimulai dari pra siklus yaitu 53  

menjadi  58  pada  siklus  I pertemuan  1,  meningkat  menjadi  61  pada  

siklus  I pertemuan 2 dan meningkat lagi menjadi 67 pada siklus 1 

pertemuan 3. Pada siklus II pertemuan 1 meningkat menjadi 69, meningkat 

menjadi 75 pada siklus II pertemuan 2 dan meningkat lagi menjadi 80 pada 

siklus II pertemuan 3. Indikator kinerja hasil belajar siswa yaitu 70% siswa 

mendapat  nilai  ≥ 60, hasil menunjukkan bahwa 80% mendapatkan nilai  ≥ 

60. Maka dapat  disimpulkan bahwa indikator kinerja pertama tercapai. 

indikator kinerja angket motivasi belajar siswa yaitu 70% siswa 

mendapatkan skor  ≥ 60,6% (minimal level  tinggi). Hasil menunjukkan 

bahwa 72%  siswa  mendapatkan  skor    ≥  60,6% (minimal  level  tinggi ).  

Karena  kedua indikator kinerja tercapai maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini berhasil. Kelebihan : penggunaan strategi belajar sudah tepat 

yakni dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achevement Division untuk membangkitkan motivasi belajar dan 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa yang berada rendah dibawah 

KKM. Kelemahan : tidak adanya media pembelajaran yang mendukung 

penelitian, penggunaan media belajar matematika saat guru menjelaskan 

pokok materi diawal mengenai operasi hitung dirasa akan dapat menambah 

kesenangan siswanya. 

Angga Adi Wicaksono, (2012) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif STAD Terhadap 

Motivasi dan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD Negeri Kandangan 03 

Semester Genap Tahun Ajaran 2011/2012, menyimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan motivasi belajar dan hasil belajar IPS siswa antara kelompok 
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eksperimen dan kelompok kontrol, ditinjau dari perbedaan penerapan 

terdapat peningkatan motivasi belajar dengan menggunakan metode 

pembelajaran dengan signifikasi 0,015 < 0,05, ini berarti metode 

pembelajaran kooperatif tipe ini lebih baik dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa pada pokok bahasan tokoh-tokoh penting peristiwa proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. Dengan hasil rata-rata skor angket motivasi untuk 

kelas eksperimen sebesar 70,32 dan hasil rata-rata skor angket motivasi 

untuk kelas kontrol sebesar 66,25. Dan peningkatan hasil belajar dengan 

signifikasi 0,006 < 0,05. Hasil rata-rata nilai posttest sebesar 79,8 dan untuk 

kelas kontrol sebesar 70,125. Kelebihan: Penelitian ini dilakukan dengan 

model pembelajaran yang sesuai dan menarik dengan permasalahan yang 

menjadi latar belakang peneliti melakukan penelitian ini, sehingga siswa 

antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Kelemahan: baik peneliti 

ataupun guru yang melaksanakan pembelajaran perlu meningkatkan 

penguasaan kelas karena model pembelajarannya yang bersifat kelompok.   

Aris Chandra Wibowo, (2012) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Upaya Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar IPA Melalui Reward dan 

Punishment Pada Siswa Kelas IVSDN Penawangan 02 Pringapus Semarang 

Tahun Ajaran 2011/2012, menyimpulkan bahwa Reward dan punishment 

dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. pada siklus I tingkat 

ketuntasan siswa mencapai 90% dan disiklus II ketuntasan siswa mencapai 

100%. Kelebihan : penelitian dilakukan dengan penggunaan variabel yang 

menarik yakni reward dan punishment, kedua variabel ini menjadikan 

motivator atau penggerak siswa untuk melakukan perubahan perilaku untuk 

tercapainya tujuan pembelajaran yang maksimal. Kelemahan : tidak semua 

materi pelajaran dapat menggunakan imbal balik sebuah reward ataupun 

punishment yang menarik siswa. 

Wiwin Nofa Rismanti, (2012) dengan penelitiannya yang berjudul 

“Upaya Penggunaan Metode Problem Solving Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas V SDN 1 Trimulyo, 

Wadaslintang Wonosobo Semester II Tahun Ajaran 2011/2012, 
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menyimpulkan bahwa  pada siklus I dan II sebanyak 14 siswa atau 100% 

dari jumlah siswa mencapai ketuntasan belajar yakni KKM =70. Siswa tidak 

lagi cepat bosan pada saat pembelajaran berlangsung, siswa lebih kreatif 

dalam memecahkan masalah,lebih kreatif dan antusias untuk bertanya dan 

kerja sama kelompok sudah baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran  dengan metode Problem Solving yang dilakukan pada kelas V 

mata pelajaran matematika SDN 1 Trimulyo, Wadaslintang Wonosobo dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Kelebihan : penelitian membawa dampak 

yang positif terhadap proses pembelajaran, siswa menjadi lebih aktif dan 

termotivasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan digunakannya 

metode pembelajaran ini. Kelemahan: jumlah siswa di kelas yang digunakan 

terlalu sedikit, hanya berjumlah 14 siswa, alangkah lebih baiknya apabila 

jumlah siswa lebih banyak supaya tingkat pembagian kelompok menjadi 

seimbang sehingga model pembelajaran kooperatif yang digunakan bisa 

berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

Eni Binarti, (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya 

Peningkatan Prestasi Belajar IPS Melalui Pendekatan Problem Solving 

Siswa Kelas IV SDN Candiareng Warungasem Batang Semester II tahun 

2011/2012”, menyimpulkan bahwa ada peningkatan prestasi belajar IPS 

melalui pembelajaran dengan pendektan Problem Solving. Ditunjukkan 

dengan kenaikan nilai rata-rata pra siklus 77 menjasi 80,4 pada siklus 1 dan 

menjadi 84 pada siklus II. Kelebihan: dengan digunakannya pendekatan 

Problem Solving siswa mendapatkan design pembelajaran yang beda dari 

biasanya yang mereka laukan, sehingga interaksi antar siswa dan guru 

menjadi lebih meningkat dibanding dengan pembelajaran sebelum-

sebelumnya. Kelemahan : siswa belum dihadapkan pada masalah yang 

kongkrit, alangkah lebih baik apabila siswa dihadapkan pada masalah yang 

kongkrit sehingga siswa dapat menyelesaikan masalah tersebut secara 

individu maupun kelompok. 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada menunjukkan bahwa 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 
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Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan interaksi sosial siswa, 

baik antara siswa itu sendiri dengan guru maupun siswa dengan siswa di 

kelas. Selain meningkatnya interaksi sosial dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD ini dapat diketahui pula motivasi dan 

hasil belajar siswa yang meningkat dan jadi lebih baik dari sebelumnya. 

Akan tetapi, masih perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe ini secara bertahap lagi (bersiklus) untuk 

mengamati seberapa besar interaksi sosial hingga dapat memotivasi siswa 

untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal dalam pembelajaran.  

 

2.3  Kerangka Pikir 

       Pembelajaran IPS di kelas 4 SD Negeri 2 Trisari Gubug Grobogan 

menunjukkan bahwa pembelajaran IPS yang dilakukan oleh guru banyak 

menggunakan metode ceramah. Siswa menjadi kurang termotivasi untuk 

mengikuti pembelajaran IPS yang dilakukan oleh guru. Siswa yang tidak 

termotivasi dalam belajar tidak akan belajar dengan baik dan memperoleh 

hasil yang maksimal karena tidak adanya dorongan yang membuat siswa 

untuk melakukan perubahan perilaku belajar.  

               Perubahan paradigma menuntut proses pembelajaran IPS yang sesuai 

standar, bukan saja terfokus pada hasil yang dicapai siswa, namun juga 

bagaimana proses pembelajaran tersebut mampu memotivasi, 

memberdayakan dan memberikan ruang yang cukup bagi siswa supaya 

siswa dengan berbagai potensi dapat dikembangkan secara maksimal.  

    Pembelajaran IPS melalui pendekatan problem solving dengan model 

Student Teams Achievment Division (STAD) ini merupakan design 

pembelajaran yang cocok, mampu memotivasi dan meningkatkan 

kemampuan siswa untuk berpikir kritis terhadap berbagai persoalan. Design 

pembelajaran ini dapat mengajak siswa untuk berdiskusi secara 

berkelompok untuk menyelesaikan masalah yang dihadapkan pada siswa. 

Pembelajaran IPS melalui pendekatan problem solving dengan model STAD 
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diawali dengan pembentukan kelompok siswa yang heterogen, siswa belajar 

dengan kelompok : 

(1) Mendefinisikan masalah,  

(2) Merumuskan hipotesis 

(3) Mengumpulkan data,  

(4) Menganalisis data,  

(5) Merumuskan kesimpulan,  

(6) Merekomendasikan pemecahan masalah dan  

(7) Mendeskripsikan pemecahan masalah  terkait dengan materi.  

    Dalam pembelajaran IPS melalui pendekatan problem solving dengan 

model STAD pengukuran motivasi belajar IPS dilakukan dengan penilaian 

proses. Penilaian proses diperoleh melalui penilaian skala sikap. Penilaian 

proses melalui penilaian skala sikap ini kemudian diolah menjadi skor akhir 

motivasi belajar IPS siswa yang meningkat. Skor pencapaian pengukuran 

motivasi belajar IPS ini akan menunjukkan kenaikan skor yang signifikan. 

Untuk itu, perlu dilakukan dengan pemantapan tindakan yaitu mengulang 

kembali pembelajaran IPS melalui pendekatan problem solving dengan 

model STAD dengan kompetensi dasar yang sama sehingga tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai lebih meningkat. Penjelasan lebih rinci 

disajikan dalam gambar dibawah ini : 
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Gambar 2.1  

Skema Kerangka Pikir Pembelajaran IPS Melalui Pendekatan Problem Solving dengan 

Model Student Teams Achievement Division (STAD) 

Siswa : 7 siswa (28%) berani bertanya dan 

mengungkapkan pendapat, 18 siswa (72%) d iam 

mengikuti jalannya pembelajaran IPS, siswa 

tidak latih cara untuk menyelesaikan masalah, 

tidak ada kerja kelompok.  

 

 

Pembelajaran Konvensional 

 

 

Tidak ada penilaian proses  

Pembelajaran IPS  

 

2.3 Mengenal perkembangan, teknologi produksi, komunikasi dan transportasi, serta pengalaman menggunakannya 

 

Motivasi belajar IPS siswa rendah 
 

Pembelajaran IPS 

2.4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

Pendekatan problem solving dengan model Student 

Teams Achievement Division (STAD) 

 

Guru mendominasi kegiatan PBM dengan ceramah  

 

Skor Motivasi Belajar IPS 

1. Mendefinisikan masalah  

 

2. Merumuskan hipotesis masalah 

 

4. Menganalisis data 

 

3. Mengumpulkan data 

 

5. Merumuskan kesimpulan 

 
6. Merumuskan rekomendasi   pemecahan masalah 

 

7. Mendeskripsikan pemecahan masalah 

 

1.Skala sikap definisi masalah 1-4 

2.Skala sikap rumusan hipotesis 1-4 

 

3.Skala sikap pengumpulan data 1-4 

 

4.Skala sikap hasil analisis data 1-4 
 

5.Skala sikap rumusan kesimpulan 1-4 
 

6.Skala sikap rumusan rekomendasi 1-4 

 

7. Skala sikap hasil deskripsi 1-4 

 

Skala Sikap Motivasi Skor 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian masalah dan kajian pustaka maka hipotesis tindakan yang 

diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: “Melalui Pendekatan Problem 

Solving dengan Model  Student Teams Achievement Division (STAD) dapat 

meningkatkan Motivasi Belajar IPS Siswa Kelas 4 SDN 2 Trisari Gubug 

Grobogan Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013”.  


