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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

         2.1   Kajian Teori 

2.1.1 Belajar 

Belajar memiliki pengertian yang kompleks sehingga banyak ahli 

mengemukakan pengertian belajar dengan ungkapan dan pendapat yang 

berbeda-beda. Slameto (2003) memberikan pengertian “belajar sebagai 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.” Sedangkan 

menurut Hamalik (2008) belajar diartikan sebagai modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Belajar bukan hanya 

mengingat, akan tetapi lebih dari itu yaitu mengalami. Dengan demikian 

belajar memang erat hubungannya dengan perubahan tingkah laku 

seseorang yang didapatkan melalui pengalaman karena adanya perubahan 

dalam tingkah laku seseorang menandakan telah terjadi belajar dalam diri 

orang tersebut. 

Menurut Cronbach, “Learning is shown by change in behavior as a 

result of experience” (Wahyuni dan Baharuddin, 2007). Dari pengertian 

tersebut dapat diartikan secara bebas bahwa belajar adalah ditunjukkan 

dengan perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Belajar yang 

terbaik adalah melalui pengalaman. Dengan pengalaman tersebut pelajar 

menggunakan seluruh pancainderanya. Pendapat ini diperkuat oleh teori 

Piagaet yang dikaji oleh Dimyati dan Mudjiono (2009) bahwa pengetahuan 

dibentuk oleh individu sebab individu melakukan interaksi terus-menerus 

dengan lingkungan. Lingkungan tersebut mengalami perubahan. Dengan 

adanya interaksi dengan lingkungan maka fungsi intelek semakin 

berkembang. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang diiringi 
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perubahan sikap dan tindakan oleh seseorang yang diperoleh melalui 

pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya yang 

mendukung terjadinya proses belajar tersebut. 

2.1.2 Hasil Belajar  

Menurut Sudjana (2008) hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Sedangkan menurut Hamalik (2008) hasil belajar adalah bila 

seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang 

tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti 

menjadi mengerti.  

Menurut teori Bloom berdasarkan kajian dari Suprijono (2011), hasil 

belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain 

kognitif adalah knowledge (pengetahuan,ingatan), comprehension 

(pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application (menerapkan), 

analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis 

(mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru), dan 

evaluation (menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), 

responding (memberikan respons), valuing (nilai), organization 

(organisasi), characterization (karakterisasi). Domain psikomotor meliputi 

initiatory, pre-routine, dan routinized. Psikomotor juga mencakup 

keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual. 

Hasil belajar yang dicapai siswa melalui proses belajar mengajar 

yang optimal cenderung menunjukkan hasil yang berciri sebagai berikut : 

1. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi pada diri 

siswa. 

2. Menambah keyakinan akan kemampuan dirinya. 

3. Hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya seperti akan tahan lama 

di ingatannya, membentuk perilakunya, bermanfaat untuk mempelajari 

aspek lain, dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh informasi 

dan pengetahuan lainnya. 
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4. Kemampuan siswa untuk mengontrol atau menilai dan mengendalikan 

dirinya terutama dalam menilai hasil yang dicapainya maupun menilai 

dan mengendalikan proses dan usaha belajarnya. 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri seseorang sebagai hasil dari 

proses belajar yang dapat tercermin dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, 

sikap, dan keterampilan terhadap ilmu yang dipelajarinya. Selanjutnya 

dalam penelitian ini hasil belajar yang akan diteliti adalah hasil belajar yang 

tercermin dari bentuk pengetahuan atau ranah kognitif. Untuk mengukurnya 

digunakan alat pengukur atau instrumen tes hasil belajar yang berbentuk soal 

pilihan ganda. 

2.1.3 Motivasi Belajar 

Menurut Eysenck dan kawan-kawan motivasi dirumuskan sebagai 

suatu proses yang menentukan tingkatan kegiatan, intensitas, konsistensi, 

serta arah umum dari tingkah laku manusia, merupakan konsep yang rumit, 

konsep diri, sikap, dan sebagainya (Slameto, 2003).  

Sedangkan menurut Suprijono (2011) hakikat motivasi belajar 

adalah dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang 

belajar untuk mengadakan perubahan perilaku. Motivasi belajar adalah 

proses yang memberi semangat belajar, arah, dan kegigihan perilaku.  

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh para ahli di atas, 

Hamalik menyatakan bahwa motivasi adalah suatu perubahan energi di 

dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) 

dan reaksi untuk mencapai tujuan. Perubahan energi dalam diri seseorang 

itu berbentuk suatu aktivitas nyata berupa kegiatan fisik. Karena seseorang 

mempunyai tujuan tertentu dari aktivitasnya, maka seseorang mempunyai 

motivasi yang kuat untuk mencapainya dengan segala upaya yang dapat dia 

lakukan untuk mencapainya (Djamarah, 2011). 

Macam-macam motivasi dapat dibedakan menjadi motivasi intrinsik 

dan motivasi ekstrinsik. Menurut Sardiman dalam blog karangan 

kamriantiramli (2011) dijelaskan bahwa motivasi intrinsik adalah motif-
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motif yang menjadi aktif atau berfungsinya  tidak perlu dirangsang dari luar 

karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan 

sesuatu. Sebagai contoh seorang siswa belajar karena ingin mendapat 

pengetahuan, nilai atau keterampilan agar dapat berubah tingkah lakunya 

secara konstruktif. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang 

aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh 

seorang itu belajar, karena tahu besok paginya akan ujian dengan harapan 

mendapatkan nilai baik, sehingga dipuji oleh temannya. 

Hal-hal yang mampu untuk merangsang tumbuhnya motivasi belajar 

dalam diri siswa menurut Keller seperti yang dikutip oleh Supartini (2008) 

yaitu: 

a. Perhatian 

Perhatian siswa didorong oleh rasa ingin tahu. Oleh sebab itu rasa ingin tahu 

ini perlu mendapat rangsangan sehingga siswa akan memberikan perhatian, 

dan perhatian tersebut terpelihara selama proses belajar mengajar, bahkan 

lebih lama lagi. Rasa ingin tahu ini dapat dirangsang atau dipancing melalui 

elemen-elemen yang baru, aneh, lain dengan yang sudah ada. 

b. Relevan 

Relevan menunjukkan adanya hubungan antara materi pelajaran dengan 

kebutuhan dan kondisi siswa. Motivasi akan terpelihara apabila mereka 

menganggap apa yang dipelajari memenuhi kebutuhan pribadi, atau 

bermanfaat dan sesuai dengan nilai yang dipegang. 

c. Kepercayaan Diri 

Merasa diri kompeten atau mampu merupakan potensi untuk dapat 

berinteraksi secara positif dengan lingkungan. Konsep tersebut berhubungan 

dengan keyakinan pribadi siswa bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk 

melakukan suatu tugas yang menjadi syarat keberhasilan. Prinsip yang 

berlaku dalam hal ini adalah bahwa motivasi akan meningkat sejalan 

meningkatnya harapan untuk berhasil. Hal ini seringkali dipengaruhi oleh 

pengalaman sukses di masa yang lampau. 
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d. Kepuasan 

Keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan akan menghasilkan kepuasan, 

dan siswa akan termotivasi untuk terus berusaha mencapai tujuan serupa. 

Kepuasan karena mencapai tujuan dipengaruhi oleh konsekuensi yang 

diterima, baik berasal dari dalam maupun dari luar diri siswa. Untuk 

memelihara dan meningkatkan motivasi siswa, guru dapat menggunakan 

pemberian penguatan berupa pujian, kesempatan, dan lain-lain. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa motivasi belajar adalah suatu dorongan yang dapat berupa dorongan   

yang timbul dari dalam diri siswa yang menggerakkannya untuk melakukan 

aktivitas belajar ataupun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam 

belajarnya. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam belajar tersebut, 

biasanya terdapat hal-hal yang membangkitkan atau merangsang motivasi 

siswa. Hal-hal itu dapat tertuang dalam aspek-aspek, antara lain perhatian, 

relevansi, percaya diri, dan kepuasan. Selanjutnya dari keempat aspek 

tersebut dibagi lagi menjadi beberapa indikator. Dari beberapa indikator 

akan dijabarkan lagi menjadi item-item. Ini dilakukan agar dapat mengukur 

motivasi belajar siswa dengan menggunakan instrumen angket. 

2.1.4 IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) 

Pengertian Ilmu pengetahuan sosial (IPS), yaitu terjemahan dari 

social studies di dunia pendidikan dasar dan menengah di Amerika Serikat. 

Menurut Edgar B. Wesley berdasarkan kajian dari Donnyhr (2011) 

mengartikan bahwa  ilmu pengetahuan sosial yaitu bagian-bagian atau 

aspek-aspek sosial yang telah diseleksi dan diadaptasi untuk digunakan 

dalam sekolah atau dalam situasi pembelajaran instruksional lainnya. Selain 

itu juga dikatakan bahwa social studies adalah pengetahuan-pengetahuan 

sosial yang diarahkan pada tujuan pedagogis. 

Ilmu pengetahuan sosial adalah program pendidikan yang 

mengintegrasikan secara interdisiplin konsep ilmu-ilmu sosial dan 

humaniora. Ilmu pengetahuan sosial lahir dari keinginan para pakar 

pendidikan untuk membekali para siswa supaya nantinya mereka mampu 
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menghadapi dan menangani kompleksitas kehidupan di masyarakat yang 

seringkali berkembang secara tidak terduga. Perkembangan seperti itu dapat 

membawa berbagai dampak yang luas. Karena luasnya akibat terhadap 

kehidupan maka lahir masalah yang seringkali disebut masalah sosial. Para 

peserta didik nantinya harus menghadapi gejala-gejala seperti itu (Suwarso, 

2005). 

Menurut Diah (2006) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan 

integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti: sosiologi, geografi, 

ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan 

atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan 

interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial (sosiologi, 

sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya). IPS atau studi 

sosial itu merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi 

materi cabang-cabang ilmu-ilmu sosial: sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, antropologi, filsafat, dan psikologi sosial. 

Menurut Sapriya berdasarkan kajian Agustian (2011) pengertian IPS 

merujuk pada kajian yang memusatkan perhatiannya pada aktifitas 

kehidupan manusia. Berbagai dimensi manusia dalam kehidupan sosialnya 

merupakan fokus kajian dari IPS. Aktivitas manusia dilihat dari dimensi 

waktu yang meliputi masa lalu, sekarang dan masa depan. Aktivitas 

manusia yang berkaitan alam hubungan dan interaksinya dengan aspek 

keruangan atau geografis. Aktivitas manusia dalam memenuhi segala 

kebutuhan hidupnya dalam dimensi arus produksi, distribusi, dan konsumsi. 

Pada intinya, fokus kajian IPS adalah berbagai aktivitas manusia dalam 

berbagai dimensi kehidupan sosial sesuai dengan karakteristik manusia 

sebagai makhluk sosial. 

Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa IPS merupakan perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari 

ilmu-ilmu sosial. Pendidikan IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang 

ilmu-ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, 

dan sebagainya yang disajikan secara psikologis untuk kepentingan 
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pendidikan. Selain itu IPS juga memiliki fokus dalam mengkaji berbagai 

aktivitas manusia dalam berbagai dimensi kehidupan sosial.  

2.1.5 Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

Pendidikan IPS harus berperan bagi anak dalam mengembangkan 

berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Peranan dalam pendidikan IPS 

meliputi: 1) Sosialisasi, membantu anak didik menjadi angggota masyarakat 

yang berguna. 2) Pengambilan keputusan, membantu anak didik 

mengembangkan keterampilan berfikir dan keterampilan akademis. 3) Sikap 

dan nilai, membantu anak didik menandai, mengembangkan keterampilan, 

dan nilai diri sendiri dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat 

sekitar. 4) Kewarganegaraan Negara, membantu anak didik menjadi warga 

negara yang baik. 5) Pengetahuan, tanggap dan peka terhadap 

perkembangan pengetahuan dan teknologi, serta dapat mengambil 

manfaatnya (Depdiknas, 2006) 

Dalam KTSP disebutkan bahwa tujuan pembelajaran IPS di SD 

adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 1) 

Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya. 2) Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir 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, 

kerja sama dan berkompetisi dalam masyrakat yang majemuk, di tingkat 

lokal, nasional dan global (Depdiknas, 2006). 

Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa tujuan umum 

pembelajaran IPS di sekolah dasar adalah agar siswa mampu 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna bagi 

dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam rangka mewujudkan tujuan 

tersebut juga harus memperhatikan ruang lingkup dari IPS yang mempunyai 

peranan dalam tercapainya setiap aspek yang terkandung dalam kehidupan 

sosial di masyarakat. 
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 2.1.6 Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Anita (2002) dalam bukunya yang berjudul Cooperative 

Learning, metode pembelajaran kooperatif merupakan suatu metode 

pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok serta di 

dalamnya menekankan kerja sama. Tujuan metode pembelajaran kooperatif 

adalah hasil belajar akademik siswa meningkat dan siswa dapat menerima 

berbagai keragaman dari temannya serta mengembangkan keterampilan 

sosial. Sedangkan menurut Johnson & Johnson berdasarkan kajian Isjoni 

(2010) mengemukakan pembelajaran kooperatif adalah mengerjakan sesuatu 

bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu tim 

untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif berarti juga belajar 

bersama-sama, saling membantu antara yang satu dengan yang lain dalam 

belajar dan memastikan setiap orang dalam kelompok mencapai tujuan atau 

tugas yang telah ditentukan sebelumnya. 

Slavin, Abrani, dan Chambers berpendapat bahwa belajar melalui 

kooperatif dapat dijelaskan dari berbagai perspektif, yaitu perspektif 

motivasi, perspektif sosial, perspektif perkembangan kognitif, dan perspektif 

elaborasi kognitif (Wina, 2006). Perspektif motivasi artinya bahwa 

penghargaan yang diberikan kepada kelompok memungkinkan setiap 

anggota akan saling membantu. Perspektif sosial artinya bahwa melalui 

kooperatif setiap siswa akan saling membantu dalam belajar karena mereka 

menginginkan semua anggota kelompok memperoleh keberhasilan. 

Perspektif perkembangan kognitif artinya bahwa dengan adanya interaksi 

antara anggota kelompok dapat mengembangkan siswa untuk berpikir 

mengolah informasi. Elaborasi kognitif, artinya bahwa setiap siswa akan 

berusaha untuk memahami dan menimba informasi untuk menambah 

pengetahuan kognitifnya. Selanjutnya, dengan berpijak pada tahapan serta 

aktivitas dalam pembelajaran, maupun pada pengaturan tugas dan 

pengorganisasian siswa, Slavin membedakan pembelajaran kooperatif dalam 

beberapa bentuk, yaitu: Student Teams Achievement Division (STAD), 

Team Games Tournament (TGT), Teams Assisted Individualization (TAI), 
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Cooperative Integrated Reading and Comprehension (CIRC), dan Jigsaw 

(Isjoni, 2007) 

Ciri-ciri pembelajaran kooperatif sebagai berikut : 

a. Siswa dalam kelompok secara kooperatif menyelesaikan materi belajar 

sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. 

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang 

berbeda-beda baik tingkat kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jika 

mungkin, anggota kelompok berasal dari suku atau agama yang berbeda 

serta memperhatikan kesetaraan gender. 

c. Penghargaan lebih menekankan pada kelompok daripada masing-

masing individu. 

Menurut Isjoni (2010) hakekat pembelajaran kooperatif sama dengan 

kerja kelompok, oleh sebab itu banyak guru yang mengatakan tidak ada 

sesuatu yang aneh dalam pembelajaran kooperatif, karena mereka 

menganggap telah terbiasa menggunakannya. Walaupun pembelajaran 

kooperatif terjadi dalam bentuk kelompok, tetapi tidak setiap kerja 

kelompok dikatakan pembelajaran kooperatif. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa metode pembelajaran kooperatif berbeda dengan sekedar belajar 

dalam kelompok. Perbedaan ini terletak pada adanya unsur-unsur dasar 

dalam pembelajaran kooperatif yang tidak ditemukan dalam pembelajaran 

kelompok yang dilakukan asal-asalan. Prosedur model pembelajaran 

kooperatif yang dilakukan dengan benar akan memungkinkan pendidik 

mengelola kelas dengan lebih efektif (Lie, 2002). 

Lie (2002), menyatakan bahwa sistem pengajaran cooperative 

learning bisa didefinisikan sebagai sistem kerja atau belajar kelompok yang 

terstruktur. Lima unsur yang termasuk dalam struktur ini adalah sebagai 

berikut: 

a.    Saling ketergantungan yang positif antar anggota kelompok, karena 

keberhasilan kelompok sangat bergantung pada usaha setiap anggota 

kelompok untuk saling belajar dan mengajari teman-temannya sehingga 

teman sekelompoknya paham. Sistem penilaian dalam model ini mampu 
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memacu siswa yang berkemampuan rendah untuk bekerja tanpa ada rasa 

minder karena bagaimanapun juga mereka bisa menyumbangkan nilai 

kepada kelompoknya. Sebaliknya, siswa yang berkemampuan tinggi 

tidak merasa dirugikan oleh teman yang berkemampuan rendah karena 

mereka juga telah memberikan sumbangan nilai. 

b. Tanggung jawab perseorangan, karena setiap anggota diharuskan bekerja 

menyumbangkan pikiran untuk menyelesaikan tugas dan pada akhir 

pembelajaran siswa harus berusaha agar memperoleh nilai yang tinggi 

agar dia mampu menyumbangkan poin nilai kepada kelompoknya. 

c.   Tatap muka antar anggota, agar setiap anggota dapat berinteraksi untuk 

memadukan pikiran yang berbeda dalam menyelesaikan masalah 

sehingga tercipta rasa saling menghargai, memanfaatkan kelebihan dan 

mengisi kekurangan masing-masing anggota yang memiliki latar 

belakang yang berbeda sehingga dapat memperluas wawasan untuk lebih 

memahami pelajaran.  

d. Komunikasi antar anggota, karena dalam proses kelompok ini tiap 

anggota akan berusaha untuk saling berkomunikasi secara baik dalam 

rangka mencapai kata mufakat untuk menyelesaikan masalah yang di 

dalam prosesnya mereka harus bisa menggunakan kata-kata yang 

bijaksana. Hal ini disebabkan karena di dalam kelompok terdapat 

perbedaan latar belakang masing-masing anggota sehingga proses ini 

dapat memperkaya siswa dalam perkembangan mental dan emosional. 

e.    Evaluasi proses kelompok, karena keberhasilan belajar dari kelompok 

sangat menentukan tercapainya tujuan belajar. Evaluasi kelompok ini 

bisa dilakukan setelah beberapa kali kerja kelompok. 

Pembelajaran kooperatif ini memiliki beberapa kelebihan seperti 

yang dikemukakan oleh Ruhadi (2008). Kelebihan tersebut antara lain: 

1. Semua anggota kelompok wajib mendapat tugas 

2. Ada interaksi langsung antar siswa dengan siswa dan siswa dengan 

guru. 

3. Mendorong siswa untuk menghargai pendapat orang lain 
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4. Siswa dilatih untuk mengembangkan keterampilan sosial 

5. Dapat meningkatkan kemampuan akademik siswa 

6. Melatih siswa untuk berani berbicara di depan kelas 

Selain memiliki kelebihan, pembelajaran kooperatif juga mempunyai 

kelemahan-kelemahan, antara lain sebagai berikut: 

1. Jika ditinjau dari sarana kelas, maka untuk membentuk kelompok 

kesulitan untuk mengatur dan mengangkat tempat duduk. 

2. Guru dituntut bekerja cepat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 

berkaitan dengan pembelajaran yang telah dilakukan, antara lain 

koreksi pekerjaan siswa, menentukan perubahan kelompok belajar. 

3. Memerlukan waktu dan biaya yang banyak untuk mempersiapkan dan 

kemudian melaksanakan pembelajaran kooperatif tersebut. 

Dari uraian mengenai pembelajaran kooperatif di atas, dapat 

disimpulkan bahwa metode pembelajaran kooperatif adalah metode 

pembelajaran yang sangat menekankan pada suatu sistem kerja kelompok 

yang terstruktur dimana dalam kerja kelompok tersebut terdapat lima unsur 

yang menjadi ciri khas dari pembelajaran ini yaitu adanya saling 

ketergantungan yang positif, tanggung jawab perseorangan, tatap muka 

antar anggota, komunikasi antar anggota serta evaluasi proses kelompok. 

2.1.7 STAD (Student Teams Achievement Division) 

STAD atau Tim Siswa-Kelompok Berprestasi merupakan jenis 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Dalam pembelajaran 

STAD, siswa bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah 

masalah, menyelesaikan suatu tugas atau mengerjakan sesuatu untuk 

mencapai tujuan bersama. Siswa tidak hanya bertanggung jawab terhadap 

dirinya sendiri tetapi juga kelompoknya. Metode pembelajaran kooperatif 

tipe STAD merupakan metode yang sangat menarik karena merupakan 

gabungan antara 2 hal, belajar dengan kemampuan masing-masing individu 

dan belajar kelompok sehingga siswa dapat saling bertukar pengetahuan 

yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah (Slavin, 2005). 
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Menurut Isjoni (2007), ide utama yang dimiliki STAD adalah 

memotivasi siswa untuk mendorong dan untuk saling membantu di antara 

siswa dalam menguasai ketrampilan atau pengetahuan yang disajikan oleh 

guru. Jika siswa-siswa menginginkan agar team mereka memperoleh 

penghargaan (reward) maka mereka harus membantu teman-teman mereka 

mempelajari bahan yang disajikan guru. Mereka harus saling mendorong 

satu sama lain agar belajar dan bekerja secara sungguh-sungguh dan 

menjelaskan bahwa belajar adalah suatu hal yang amat penting (important), 

bermanfaat (valuable) dan menyenangkan (fun). 

Dalam STAD, siswa dikelompokkan menjadi dengan anggota 4-5 

orang, dan setiap kelompok haruslah heterogen. Guru menyajikan pelajaran, 

kemudian siswa bekerja di dalam tim mereka untuk memastikan bahwa 

seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Akhirnya seluruh 

siswa dikenai kuis tentang materi itu, dan pada saat kuis ini mereka tidak 

boleh saling membantu. Skor siswa dibandingkan dengan rata-rata yang lalu 

mereka sendiri dan poin diberikan berdasarkan pada seberapa jauh siswa 

menyamai atau melampaui prestasinya yang lalu. Poin tiap anggota tim ini 

dijumlahkan untuk mendapatkan skor tim, dan tim yang mencapai kriteria 

tertentu dapat diberikan penghargaan.  

Menurut Slavin, seperti yang telah dikaji oleh Isjoni (2007) tahap-

tahapan dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah sebagai berikut:  

1. Penyajian Materi  

     Pada tahapan penyajian materi siswa masih belum berada dalam 

kelompok-kelompok. Selain dari guru menyampaikan materi pelajaran 

yang sudah ia siapkan, guru perlu menyampaikan materi pelajaran yang 

sudah ia siapkan, guru perlu menyampaikan secara jelas tujuan 

pembelajaran khusus, memotivasi siswa, menjelaskan kiat-kiat yang 

perlu mereka lakukan ketika mereka bekerja atau belajar dalam 

kelompok, menginformasikan materi prasyarat dan menyiapkan siswa 

untuk mengikuti dan memahami uraian materi pelajaran serta mampu 

berinteraksi dan berkomunikasi dalam kelompok. 
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2. Kerja Kelompok 

     Dalam setiap kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang, tiap siswa 

diberikan lembar-lembar kegiatan (LKS) berisikan tugas atau kegiatan 

yang harus dikerjakan berkaitan dengan materi pelajaran yang tadi guru 

jelaskan. Pada tahap kerja kelompok ini siswa akan berinteraksi dan 

saling membantu, mendiskusikan permasalahan/ tugas yang harus 

mereka selesaikan. Akuntabilitas dari tiap anggota kelompok memastikan 

bahwa tiap individu harus berfokus pada aktivitas saling menolong dalam 

mempelajari materi yang diajarkan guru untuk memastikan bahwa setiap 

anggota siap untuk mengikuti kuis. Hasil kerja kelompok dituangkan 

dalam satu lembar kerja siswa dan dikumpulkan. Pada kerja kelompok, 

peranan guru adalah sebagai motivator dan fasilitator. 

3. Kuis 

     Sejauh mana keberhasilan siswa dalam belajar dapat diketahui dengan 

diadakannya kuis oleh guru mengenai materi yang dibahas. Dalam 

mengerjakan kuis ini siswa harus bekerja secara individu sekalipun skor 

yang ia peroleh nantinya digunakan untuk menentukan keberhasilan 

kelompoknya. Kepada setiap individu, guru memberikan skor untuk nanti 

digunakan dalam menentukan skor bersama bagi setiap kelompok. 

4. Perhitungan Skor 

     Skor yang diperoleh setiap anggota dalam kuis ini akan berkontribusi 

pada kelompok mereka, dan ini didasarkan pada sejauh mana skor 

mereka telah meningkat dibandingkan dengan skor rata-rata awal yang 

telah mereka capai pada kuis yang lalu. Jika guru menggunakan STAD 

setelah guru melakukan tiga kuis atau lebih, gunakanlah skor rata-ratanya 

sebagai skor awal. Berdasarkan skor awal setiap individu ditentukanlah 

skor peningkatan/ perkembangan. Rata-rata skor peningkatan/ 

perkembangan dari tiap individu dalam suatu kelompok akan digunakan 

untuk menentukan penghargaan bagi kelompok yang berprestasi. 

Pedoman untuk memberikan skor perkembangan individu adalah sebagai 

berikut: 
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Skor tes Skor perkembangan 
individu 

a. Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 
b. 10 hingga 1 poin di bawah skor awal 
c. 10 hingga 1 poin di atas skor awal 
d. Lebih dari 10 poin di atas skor awal 
e. Nilai sempurna (tidak berdasarkan 

skor awal) 

5 
10 
20 
30 
30 

Namun hal yang perlu diperhatikan mengenai skor ini adalah 

bagaimana membandingkan skor yang dicapai siswa dengan penampilannya 

(skor yang dicapai) pada kuis lalu, dan bukan dengan membandingkannya 

dengan skor yang dicapai oleh anggota kelompoknya. Penghargaan kepada 

kelompok yang berprestasi diberikan berdasarkan rata-rata skor 

peningkatan/ perkembangan dalam tiap kelompok, dengan kategori 

kelompok baik, kelompok sangat baik dan kelompok super: 

a. Kelompok baik, rata-rata 15 

b. Kelompok sangat baik, rata-rata 20 

c. Kelompok super rata-rata 25. 

Berdasarkan tahap-tahapan di atas, maka dapat dibuat langkah-

langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD yang akan dilakukan dalam 

penelitian dan dilaksanakan pada kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi). 

a. Pendahuluan 

1) Guru melakukan apersepsi, yaitu: 

- menyampaikan topik pembelajaran. 

- menunjukkan gambar yang terkait dengan topik guna 

mengawali pembelajaran. 

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3) Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan menjelaskan 

sistem reward yang akan berlaku sebagai penghargaan prestasi 

kelompok. 

b. Kegiatan Inti 

Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe STAD 
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1) Tahap pertama 

Penyajian materi: Pada tahap ini guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari. Dalam penyampaian materi ini, guru memberikan 

penjelasan secara singkat serta melakukan tanya jawab dengan 

siswa yang berfungsi untuk memberikan stimulus serta 

membangkitkan semangat belajar siswa. 

2) Tahap kedua 

Kerja Kelompok: Pada tahap ini, guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 4-5 siswa. Dalam 

pembagian kelompok berdasarkan perbedaan prestasi dan jenis 

kelamin. Di dalam kelompok, tugas siswa adalah berdiskusi 

membahas materi bersama teman atau anggota kelompok dan 

mengerjakan lembar kerja kelompok. Dengan kata lain, siswa 

bekerja sama dan saling membantu antar anggota kelompok untuk 

memastikan bahwa setiap anggota dapat menguasai materi. Pada 

saat kegiatan kelompok berlangsung, guru bertugas membimbing 

jalannya diskusi kelompok. 

3) Tahap ketiga 

Kuis Individu: Siswa mengerjakan kuis individu yang diberikan 

oleh guru setelah membahas materi dalam kelompok. Kuis individu 

ini juga untuk mengetahui kemampuan siswa dalam penguasaan 

materi yang baru saja dipelajari. Selanjutnya setelah mengerjakan 

kuis individu, guru memberikan skor bagi tiap siswa untuk 

digunakan menentukan nilai rata-rata tiap kelompok. 

4) Tahap keempat 

Perhitungan Skor: Pada tahap ini, guru menghitung skor 

perkembangan individu berdasarkan nilai tes siswa pada periode 

sebelumnya, hal ini dilakukan karena guru baru memulai 

menerapkan pembelajaran kooperatif tipe STAD.  Jadi nilai siswa 

pada periode sebelumnya dijadikan sebagai skor awal. Berdasarkan 

skor awal ini, selanjutnya akan ditentukan skor perkembangan tiap 



22 
 

individu. Pada tiap kelompok, skor perkembangan ini dijumlahkan 

dan dicari rata-ratanya. Rata-rata skor perkembangan individu ini 

akan digunakan sebagai acuan untuk memberi penghargaan bagi 

kelompok terbaik. 

c. Penutup 

1) Guru menyimpulkan materi yang telah diajarkan. 

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayuningsih 

(2011) dengan judul “Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

Matematika Kelas V SD Negeri 1 Wadaslintang Kecamatan Wadaslintang 

Kabupaten Wonosobo Semester 2 Tahun Ajaran 2010/2011”. Latar belakang 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagian besar murid tidak aktif dalam 

pembelajaran dan cara mengajar guru yang bersifat konvensional sehingga 

berdampak dalam pencapaian hasil belajar yang kurang optimal. Hasil 

penelitian adalah terdapat pengaruh terhadap hasil belajar siswa dengan 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan adanya 

perbedaan yang signifikan antara hasil belajar model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada kelompok eksperimen dengan hasil belajar tanpa 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada kelompok kontrol. Terlihat 

dari uji Levene’s yaitu signifikansi 0,737 > 0,05, maka kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varian yang sama sehingga 

Independent Sample Test menggunakan nilai yang Equal variance assumed. 

Juga dalam tabel Independent Sample Test pada t-test for Equality of Means 

nilai sig (2-tailed) 0,000 < 0,05, maka Ha diterima dan Ho ditolak sehingga 

terdapat perbedaan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hal ini 

menandakan bahwa hasil belajar kelompok eksperimen lebih tinggi 

dibanding kelompok kontrol. 

Penelitian yang lainnya dilakukan oleh Muslih (2011) dengan judul 

“Meningkatkan Prestasi Belajar IPS melalui Metode Kooperatif STAD 

(Student Teams Achievement Division) pada Siswa Kelas IV SD Negeri 1 
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Sokawera Tahun Pelajaran 2010/2011”. Hasil penelitiannya adalah 

berdasarkan data analisis hasil evaluasi siklus II hampir semua siswa sudah 

menunjukkan adanya peningkatan perbaikan pembelajaran pada siklus II 

diikuti oleh 30 siswa. Dari 30 siswa yang belum tuntas sebanyak 4 siswa 

atau sebesar 13,67 %. Sedangkan yang sudah di atas nilai batas minimal 

(KKM = 7,0) sebanyak 27 siswa atau sebesar 90 %. Sementara nilai rata-rata 

kelas 77,33. Melihat data yang diperoleh dari siklus II yang sudah 

menunjukkan adanya peningkatan sesuai peneliti harapkan lebih dari 75 % 

dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik.  

Penelitian berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nuryati 

(2010) yang berjudul “Upaya Peningkatan Hasil Belajar dan keaktifan Siswa 

dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam melalui Pembelajaran 

Kooperatif Kelas V SD Negeri Gumelen 1 Kecamatan Pakis”. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data dan analisisnya 

melalui kajian partisipatif dan kolaboratif. Penelitian ini dilakukan di SD N 

Gumelen 1 dengan 2 siklus. Dari hasil observasi, keaktifan siswa meningkat 

dari 68 % pada siklus satu menjadi 79 % pada siklus kedua. Sementara itu 

hasil ulangan harian menunjukkan peningkatan dari rata-rata 65 di siklus 

pertama menjadi rata-rata 87 pada siklus kedua dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif. Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran IPA kelas V SD N Gumelen 1 Kecamatan Pakis. 

Penelitian yang relevan dengan variabel motivasi belajar dilakukan 

oleh Indriaswati (2010) dengan judul “Ganjaran nonverbal sebagai media 

meningkatkan motivasi dan prestasi  belajar IPA khususnya tentang 

pemahaman konsep sifat-sifat cahaya siswa kelas V di SD Negeri 

Sumurboto Kecamatan Jepon Kabupaten Blora”. Pada penelitian tersebut 

didapatkan hasil penelitian bahwa dengan menerapkan ganjaran non verbal 

dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar IPA pada siswa kelas V. 

Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan prestasi belajar siswa sebagai 

berikut : Pada saat pretest, posttest siklus 1, dan posttest siklus 2 mengalami 
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peningkatan. Pada siklus I terdapat 11 siswa yang tuntas dalam KKM atau 

sebesar 57,8%, dan yang belum tuntas dalam belajar terdapat 8 siswa atau 

sebesar 42,1%, jadi pada siklus I motivasi belajar meningkat.  Pada siklus II 

terdapat 19 siswa yang tuntas dalam KKM atau sebesar 100%, dan yang 

belum tuntas dalam belajar terdapat 0 siswa atau sebesar 0 %, jadi pada 

siklus II motivasi belajar meningkat.   

Penelitian lain yang relevan dengan motivasi adalah penelitian yang  

dilakukan oleh Wijayanti (2010) yang berjudul “Hubungan Antara Motivasi 

Belajar Dengan Prestasi Belajar IPS Pada Siswa Kelas VI SD Gugus 

Diponegoro Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Semester I 

2009/2010”. Hasil penelitian menggunakan teknik analisis korelasi Product 

Moment pada program SPSS versi 13.0 for windows. Dari analisis tersebut 

menghasilkan koefisien 0,573 dan skor signifikan 0,000. Hal ini berarti 

bahwa motivasi belajar dan hubungan yang signifikan dengan prestasi 

belajar IPS, karena indeks korelasi menunjukkan 0,573 yang merupakan r 

yang cukup tinggi, sehingga dapat dikatakan ada korelasi yang sempurna, 

sedangkan skor signifikan 0,000 artinya mempunyai hubungan yang sangat 

positif signifikan karena di bawah 0,01.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahayuningsih (2011), 

Muslih (2011), Nuryati (2010) dapat ditarik suatu kesamaan yaitu penerapan 

metode kooperatif tipe STAD dapat membuat hasil belajar menjadi lebih 

baik. Selain itu penelitian yang dilakukan Indriaswati (2010) dan  Wijayanti 

(2010), juga menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan 

antara motivasi dan hasil belajar siswa. Meskipun penelitian di atas berbeda 

akan tetapi masih memiliki hubungan yang cukup relevan dengan penelitian 

ini. Dengan kata lain penelitian di atas mendukung penelitian ini. Pada 

penelitian ini peneliti mengeksperimenkan metode pembelajaran koooperatif 

tipe STAD terhadap motivasi belajar dan hasil belajar sehingga diharapkan 

motivasi belajar dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. 
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Dari beberapa hasil penelitian yang relevan di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwasanya metode pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berpengaruh terhadap motivasi dan hasil belajar siswa sekolah dasar. 

2.3 Kerangka Pikir 

Metode pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah salah satu 

metode pembelajaran alternatif bagi guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran mengajar siswa. Metode ini adalah suatu metode yang 

menekankan adanya diskusi antar siswa dalam suatu kelompok dimana 

dalam kelompok itu seluruh anggota atau siswa harus dapat menguasai 

materi pelajaran yang diajarkan. Setelah siswa dalam kelompok berusaha 

saling bantu membantu dalam menguasai materi pelajaran, mereka 

selanjutnya akan dikenai kuis yang harus dikerjakan secara individu. Kuis 

individu ini bertujuan untuk menentukan skor perkembangan tiap siswa 

dimana selanjutnya skor perkembangan ini akan dihitung sebagai nilai rata-

rata kelompok atau tim. Pada akhirnya, kelompok atau tim yang 

mendapatkan nilai rata-rata tinggi akan mendapatkan penghargaan. Bentuk 

penghargaan yang diberikan kepada kelompok atau tim dengan nilai 

tertinggi ini dapat berupa piagam penghargaan sederhana yang dapat 

didesain sendiri oleh guru. 

Adanya bentuk penghargaan yang ada dalam metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD, akan membuat siswa menjadi lebih termotivasi dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga dengan cara ini memungkinkan 

semua siswa terlibat secara aktif dalam diskusi kelompok. Dengan 

keterlibatan secara aktif semua siswa tentunya akan berdampak positif 

terhadap hasil belajar dan motivasi belajar.  

2.4 Hipotesis  

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, dan kerangka pikir, 

maka hipotesis yang peneliti kemukakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Diduga metode pembelajaran kooperatif tipe STAD berpengaruh 

terhadap motivasi belajar siswa kelas V SDN Kandangan 03 

semester genap tahun ajaran 2011/2012. 
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2. Diduga metode pembelajaran kooperatif tipe STAD berpengaruh 

terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Kandangan 03 

semester genap tahun ajaran 2011/2012. 


