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ABSTRAK 
Tujuan dan penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat dan 
prestasi belajar siswa mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan pada mated Pemilu dan Pilkada melalui model 

pembelajaran Kooperatif model STAD bagi siswa kelas VI SD 
Negeri 1 Kalilunjar tahun pelajaran 2012/2013. Penelitian ini 
dilakukan pada semester I tahun pelajaran 2012/2013, dengan 

mengambil subyek penelitian siswa kelas VI SD Negeri 1 Kalilunjar 
kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjamegara. Jumlah siswa 
yang diteliti sebanyak 20 siswa. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas, dengan 

melakukan dua tindakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, obeservasi dan 
refleksi. Tindakan siklus pertama dengan model pembelajaran 

Kooperatif model STAD kelompok besar dan siklus kedua dengan 

model pembelajaran Kooperif model STAD kelompok tec// dan 
Kelas berjalan. Has// penelitian menunjukkan bahwa model 
pembelajaran kooperatif model STAD pada materi Pemilu dan 
Pilkada dapat meningkatkan minat belajar dari 30% pada kondisi 

awal menjadi 95,% di siklus kedua dan prestasi belajar meningkat 
sebesar 25,0 yaitu dari kondisi awal rata-rata 61,5 menjadi 86,5 di 
siklus kedua. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan 

hasil penelitian, mate dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
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pembelajaran kooperatif model STAD dapat meningkatkan minat 
dan prestasi belajar siswa kelas VI SD Negeri 1 Kalilunjar pada 

semester I tahun pelajaran 2012/2013. 

Katakunci: minat, prestasi belajar, model pembelajaran 
kooperatif STAD 

PENDAHULUAN 
La tar Belakang Masalah 

Guru memiliki peranan yang sangat pen ting dalam me- 

nentukan kuantitas dan kualitas pengajaran yang dilaksanakan. 

Oleh sebab itu, guru harus memikirkan dan membuat peren- 

canaan secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar 

bagi siswanya dan memperbaiki kualitas mengajarnya. 

Mengajar adalah membimbing belajar siswa sehingga ia 

mampu belajar. Dengan demikian aktifitas siswa sangat diper- 

lukan dalam kegiatan belajar-mengajar sehingga siswalah yang 

seharusnya banyak aktif, sebab siswa sebagai subyek didik 

adalah yang merencanakan, dan ia sendiri yang melaksanakan 

belajar. Pada kenyataan, di sekolah-sekolah seringkali guru yang 

aktif, sehingga siswa tidak diber; kesempatan untuk aktif. Sehing- 

ga menyebabkan anak kurang berminat dalam pembelajaran. 

Untuk mengetahui tingkat pemahaman sebenarnya, pada 
akhir pembelajaran diadakan tes formatif. Berdasarkan anatisis 

data nilai tes tersebut diperoleh data hanya 6 dari 20 siswa yang 

mampu mendapatkan nilai di atas nilai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yaitu 70. Dengan demikian siswa yang mencapai 

ketuntasan belajar hanya 30%. 

Untuk mengatasi masalah tersebut yang berkelanjutan 

maka perlu dicarikan formula pembelajaran yang tepat, sehingga 

dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa dalam 

pembalajaran mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Guru 

berusaha menyusun dan menerapkan berbagai model pembala- 
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jaran yang variasi agar siswa tertarik dan semangat dalaam 

belajar. Dengan latar belakang inilah peneliti mengambil judul: 

"Upaya Meningkaktan Minat dan Prestasi Belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan Materi Pemilu dan Pilkada Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Model STAD Bagi Siswa Kelas VI SD 

Negeri 1 Kalilunjar Pada Semester I Tahun Pelajaran 2012/2013". 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang menjadi 

titik perhatian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: "Apakah model pembelajaran kooperatif model STAD 

dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar PKn bagi siswa 

kelas VI SDN 1 Kalilunjar tahun pelajaran 2012/2013 pada materi 

Pemilu dan Pilkada?" 

Tujtian Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

minat dan prestasi belajar siswa mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan pada materi Pemilu dan Pilkada melalui model 

pembelajaran kooperatif model STAD bagi siswa kelas VI SD 

Negeri 1 Kalilunjar tahun pelajaran 2012/2013 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru, dan 

siswa: 

1. Manfaat bagi guru: Dapat meningkatkan mutu pembe- 

lajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai dan karakter siswa dan meningkatkan 

kemampuan untuk menerapkan model-model pembela- 

jaran yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya. 

2. Manfaat bagi siswa: Meningkatkan motivasi siswa dalam 

pembelajaran, mempermudah pemahaman siswa dalam 

pembelajaran terhadap materi Proses Pemilu dan Pilkada 

dan memperoleh pengalaman yang baik yaitu pem- 
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belajaran yang menarik, menyenangkan, dan bermutu 

dengan dilaksanakannya model pembelajan STAD sehing- 

ga prestasi belajar lebih meningkat 

KAJIAN TEORI 

Minat 

Menurut Moh. Uzer Usman, dalam menciptakan kondisi 

belajar mengajar sedikitnya ditentukan oleh lima variabel yaitu, 

(1) menarik minat dan perhatian, (2) melibatkan siswa secara 

aktif, (3) membangkitkan motivasi siswa, (4) prinsip indivi- 

dualitas, (5) peragaan dalam mengajar (Moh. Uzer Usman, 2005: 

14) 

Minat atau interest adalah motif yang aktif untuk 

menghadapi obyek, atau sesuatu meningkatkan kemampuan 

membantu timbulnya perhatian. Menurut Whitherington, minat 

adalah kesadaran seseorang oahwa sesuatu obyek atau situasi 

mengandung sangkut paut dengan dirinya. 

Keteriibatan siswa dalam belajar erat kaitannya dengan 

sifat-sifat siswa, baik yang bersifat kognitif seperti kecerdasan 

dan bakat maupun yang bersifat afektif seperti motivasi, rasa 

percaya diri, dan minatnya. 

Mursell dalam bukunya Suceesfull Teaching (dalam Uzer, 

M. Usman, 2005:29), memberikan suatu klasifikasi yang berguna 

bagi guru dalam memberikan pelajaran kepada siswa. la 

mengemukakan 22 macam minat yang diantaranya ialah bahwa 

anak memiliki minat terhadap belajar. Dengan demikian, pada 

hakekatnya setiap anak berminat terhadap belajar, dan guru 

sendiri hendaknya berusaha membangkitkan minat terhadap 

belajar. 

Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan aktivitas yang tidak dapat 

dipisahkan dari kegiatan beajar, karena kegiatan belajar 
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merupakan proses, sedangkan prestasi merupakan hasil dari 

proses belajar. 

Hasil belajar merupakan tingkat/besarnya perubahan 

tingkah laku yang dapat dicapai dari suatu pengalaman mengarah 

pada penguasaan pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan 

setelah seseorang belajar (Zainal Aqib, 2007: 84). Sedangkan 

prestasi belajar adalah penguasaan atau ketrampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazim diukur dengan nilai tes 

atau angka yang diberikan oleh guru. 

Sehubungan dengan prestasi belajar, Poerwanto (2000: 

28) memberikan pengertian prestasi belajar adalah hasi yang 

dicapai oleh seseorang dalam usaha belajar sebagaimana yang 

dinyatakan dalam rapor. Selanjutnya Winkel (1996: 162) 

mengatakan bahwa prestasi belajar adalah suatu bukti 

keberhasilan belajar atau kemampuan seorang siswa dalam 

melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang 

dicapainya. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila 

memenuhi tiga aspek yakni kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud Prestasi belajar adalah hasil penilaian terhadap 

kemampuan siswa setelah menjalani proses pembelajaran 

Pembelajaran Kooperatif STAD 

Pembelajaran kooperatif adalah bentuk pembelajaran 

gotong royong yang menggunakan kelompok-kelompok kecil. Di 

dalam kelompok-kelompok kecil tersebut para siswa bekeija 

sama untuk mengoptimalkan kegiatan belajar mereka masing- 

masing maupun kegiatan belajar siswa yang lain (Saptono, 
2003:4). Pembelajaran kooperatif merupakan metode pembela- 

jaran dengan siswa bekeija dalam kelompok yang memiliki 

kemampuan heterogen. Model pembelajaran kooperatif 

dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting pembelajaran 
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yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, 

dan pengembangan keterampilan sosiai. 

Langkah-langkah dalam pembelajarn kooperatif model 

STAD sebagai berikut: 

1. Kelompokkkan siswa dengan masing-masing kelompok 

terdiri dari lima sampai dengan enam orang. Anggota- 

anggota kelompok dibuat heterogen, meliputi 

karakteristik kecerdasan, kemampuan, motivasi belajar, 

jenis kelamin, ataupun latar belakang etnis yang berbeda. 

2. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan presentasi guru 

dalam menjelaskan pelajaran berupa paparan masalah, 

pemberian data, pemberian contoh. Tujuan prestasi 

adalah untuk mengenalkan konsep dan mendorong rasa 

ingin tabu siswa. 

3. Pemahaman konsep dilakukan dengan cara siswa diberi 

tugas-tugas kelompok Mereka boleh mengerjakan tugas- 

tugas tersebut secaraa serentak atau saling bergantian 
menanyakan kepada temannya yang lain atau 

mendiskusikan masalah dalam kelompok atau apa saja 

untuk menguasai materi pelajaran tersebut. 

4. Siswa diberi tes atau kuis individual dan teman 

sekelompoknya tidak boleh menolong satu sama lain. Tes 

individual ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

penguasaan siswa terhadap suatu konsep dengan cara 

siswa diberikan soal yang dapat diselesaikan dengancara 

menerapkan konsep yang dimiliki sebelumnya. 

5. Hasil tes atau kuis selanjutnya dibandingkan dengan rata- 

rata sebelumnya dan poin akan diberikan berdasarkan 

tingkat keberhasilan siswa mencapai atau melebihi 

kinerja sebelumnya. Poin ini selanjutnya dijumlahkan 

untuk membentuk skor kelompok. 
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6. Setelah itu guru memberikan penghargan kepada 

kelompok yang terbaik prestasinya atau yang telah 

memenuhi kriteria tertentu. Penghargaan disini dapat 

berupa hadiah, sertifikat, dan Iain-Iain. 

Hipotesis Tindakan 

Melalui pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif model STAD dapat meningkatkan minat dan prestasi 

belajar Pendidikan Kewarganegaraan materi Pemilu dan Pilkada 

bagi siswa kelas VI SD Negeri 1 Kalilunjar pada semester I tahun 

pelajaran 2012/2013. 

METODOLOGI PENELTTIAN 

Seting dan Subjek Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan sesuai tugas peneliti yaitu 

di SD Negeri 1 Kalilunjar Kecamatan Banjarmangu Kabupaten 

Banjarnegara, mengambil kelas VI dengan jumlah siswa 20 anak. 

Waktu penelitian dilakukan pada semester I tahun pelajaran 

2012/2013. 

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggu- 

nakan teknik tes secara tertulis yang dilakukan pada saat kondisi 

awal, siklus pertama dan siklus kedua. Sedangkan analisis data 

dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif komparatif 

yaitu dengan membandingkan nilai kondisi awal, setelah 

pelaksanaan tindakan siklus pertama dan tindakan siklus kedua 

yang dilanjutkan dengan refleksi. 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan 

kelas. Langkah selanjutnya peneliti menentukan banyaknya 

tindakan yang dilakukan dalam siklus yaitu sebanyak dua 

tindakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan 
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yaitu: perencanaan {planning), pelaksanaan (acting), peng- 

amatan (observing), dan refleksi (reflecting) 

Tindakan siklus pertama dengan model pembelajaran 

kooperatif model STAD kelompok besar dan siklus kedua dengan 

model pembelajaran koperatif model STAD kelompok kecil dan 

dilanjutkan kelas/kelompok berjalan 

HASIL PENEUTIAN 

Deskripsi Kondisi Awal 

Untuk mengetahui tingkat pemahaman sebenamya, pada 

akhir pembelajaran diadakan tes formatif. Berdasarkan analisis 

data nilai tes tersebut diperoleh data hanya 6 dari 20 siswa yang 

mampu mendapatkan nilai di atas nilai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yaitu 70. Dengan demikian siswa yang mencapai 

ketuntasan belajar hanya 30%. Siswa yang berminat dalam 

belajar hanya 5 siswa atau 25%. Dalam kondisi awal nilai 

terendah adafah nilai 40 dan tertinggi nilai 80, rata-rata 61,5. 

Deskripsi Siklus I 

Pada siklus pertama siswa yang tuntas belajar sebanyak 

14 dari 20 siswa (70%) , nilai terendah 50, nilai tertinggi 90 
dengan rata-rata 72,0. Siswa yang berminat belajar 12 siswa 

(60%). 

Deskripsi Siklus II 

Pada siklus kedua siswa yang tuntas belajar sebanyak 19 

dari 20 siswa (95%), nilai terendah 60, nilai tertinggi 100 dengan 

rata-rata 86,5. Siswa yang berminat belajar 19 siswa (95%). 

Hasii Tindakan 

1. Dalam siklus I, jumlah siswa yang sudah paham dan 

sudah tuntas, ada 14 siswa mencapai 70%. Dengan nilai 

rata - rata 72,0. Sangat berminat 12 siswa mencapai 
60%. 
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2. Pada siklus II, hasil belajar ketuntasan siswa, ada 19 

siswa mencapai 95%. dengan nilai rata - rata 86,5, siswa 

sangat berminat 19 siswa mencapai 95%. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Hasii analisis dan temuan pada pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran pada siklus pertama, dan kedua dapat disimpulkan 

bahwa penggunaaan model pembelajaran kooperatif model STAD 

dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa mata 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada materi Proses 

Pemilu dan Pilkada. 

Saran 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif model STAD 

dapat meningkatkan minat dan Prestasi belajar siswa terhadap 

mata peiajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada materi 

"Pemilu dan Pilkada". Disarankan untuk penelitian ini dilanjutkan, 

apakah model pembelajaran kooperatif model STAD juga cocok 

diterapkan juga pada materi dan mata pelajaran lain. 
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