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ABSTRAK 

Hakim, Lukman. 2010. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model 
Kooperatif Tipe STAD di Kelas V SDN Wonosari 03 Kabupaten Batang. Skripsi. 
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar,Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. Munisah,M.Pd, Pembimbing II: Dra. 
Yuyarti,M.Pd. 

 
Kata kunci: Kualitas Pembelajaran IPS, Pembelajaran Kooperatif tipe STAD. 
 

Pembelajaran IPS di SD bertujuan agar siswa mampu mengembangkan 
pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya dalam kehidupan sehari–
hari. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran IPS di SD meliputi aspek kognitif, 
afektif maupun psikomotorik dengan harapan terbinanya sumber daya manusia Indonesia 
yang akan datang yang berpengetahuan, terampil, cendekia dan mempunyai tanggung 
jawab sosial yang tinggi.  

Berdasarkan dokumentasi kelas V daftar nilai ulangan IPS tahun ajaran 
2009/2010 semester I menunjukkan hasil belajar siswa belum maksimal diindikasikan 
perolehan nilai tertinggi 80 dan terendah 40, rata-rata kelas 58  menunjukkan belum 
tercapainya KKM sebesar 65.Melalui Model Kooperatif Tipe STAD diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas Pembelajaran IPS. Penelitian tindakan kelas ini, bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu meningkatkan aktivitas guru,meningkatkan 
aktivitas siswa dan  meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran  IPS.  

Metode penelitian tindakan kelas, setiap siklus atau putaran terdiri empat tahapan 
yaitu perencanaan (planning), aksi atau tindakan (acting), observasi (observing), dan 
refleksi (reflecting). Subyek penelitian yaitu siswa dan guru kelas V pada SD Negeri  
Wonosari 03, Desa Wonosari  Kecamatan Bawang  Kabupaten Batang  Tahun Pelajaran 
2010/2011, dengan jumlah siswa sebanyak  25 orang anak terdiri dari 14 siswa putra dan 
11 siswa putri. Fokus penelitian (1) Aktivitas siswa, (2) Aktivitas guru, (3) hasil belajar 
siswa. Teknik pengumpulan data digunakan observasi untuk mengamati berlangsungnya 
proses pembelajaran dan dokumentasi untuk mengetahui data siswa dan data hasil uji 
kompetensi IPS sebelum diberi tindakan.  

Hasil penelitian menunjukkan kualitas pembelajaran  IPS melalui model 
Kooperatif  tipe STAD meningkat terbukti dalam penelitian ini meningkatkan aktivitas 
siswa, aktivitas guru, dan hasil belajar siswa. Aktivitas siswa dalam penelitian ini sangat 
baik, data siklus I aktivitas siswa memperoleh 68% dengan kategori cukup, perbaikan 
pada siklus II siswa memperoleh 74% dengan kategori baik, dan pada siklus III 83% 
kategori baik. Aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran siklus I mendapat 70%, siklus 
II mendapat 86%, dan siklus III mendapat 90%. Hasil pengamatan secara keseluruhan 
aktivitas guru dalam pembelajaran menunjukkan bahwa guru sudah sangat baik dalam 
mengelola pembelajaran. Hasil belajar siswa siklus I nilai rata-rata kelas sebesar 70,40 
dalam kategori cukup, siklus II memperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 76,80 dalam 
kategori baik, pada siklus III  nilai rata-rata kelas menjadi 84,40 dalam kategori sangat 
baik.  

Berdasarkan analisis hasil penelitian tindakan kelas tersebut dapat disimpulkan, 
bahwa pembelajaran  IPS melalui model Kooperatif  tipe STAD dapat meningkatkan 
aktivitas siswa, Aktivitas guru dan hasil belajar siswa.Saran-saran yang dapat disampaikan 
adalah sebaiknya  guru dalam setiap pembelajaran perlu merencanakan pendekatan atau 
strategi dan mempersiapkan media pembelajaran yang digunakan sebagai alternatif 
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pembelajaran bagi siswa Sekolah Dasar, kerjasama untuk memecahkan suatu masalah 
dalam materi pembelajaran akan lebik mudah jika diselesaikan secara kelompok. 
Lembaga pendidikan pada umumnya dan SD Negeri Wonosari 03  Kabupaten Batang 
pada khususnya diharapkan menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar dalam 
mengambil program-program pembelajaran. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

 Kurikulum 2006 atau yang lebih dikenal dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) menuntut kreativitas guru dalam 

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Kreativitas tersebut diantaranya 

meliputi kreatif dalam memilih pendekatan dan model pembelajaran yang 

tepat dan sesuai dengan materi yang disajikan. Kegiatan pembelajaran yang 

diinginkan oleh kurikulum 2006 adalah pembelajaran berpusat pada siswa 

(Student Centered Learning). Siswa dituntut untuk aktif dan senantiasa ambil 

bagian dalam aktivitas belajar. Guru dapat berfungsi sebagai fasilitator dan 

membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa selama belajar. 

 Mata pelajaran IPS memiliki karakteristik diantaranya standar 

kompetensi dan kompetensi dasar mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, 

konsep, generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial, kewilayahan, adaptasi 

dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses, dan masalah sosial serta upaya-

upaya perjuangan hidup agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, 

kekuasaan, keadilan, dan jaminan keamanan. Pembelajaran  IPS bertujuan 

agar peserta didik 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,  kesadaran terhadap nilai-nilai 



2 
 

 
 

sosial dan kemanusiaan, dan 4). Memiliki kemampuan berkomunikasi, 

bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat 

lokal, nasional dan global (Permendiknas No. 24. 2006 : 575).   

 Sesuai peraturan Mendiknas Nomor 20 Tahun 2007 Tanggal 11 Juni 

2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan. Standar penilaian pendidikan 

adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, 

prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang 

ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan 

pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan 

teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi ( Permendiknas no 20, 

2007: 1-2)  

 Kriteria KKM untuk  mata pelajaran pokok ( IPA, IPS, Matematika, 

Bahasa Indonesia, Pkn) di SD Negeri  Wonosari 03 adalah IPA 65, IPS 65, 

Matematika 60 , Bahasa Indonesia 65, dan Pkn 70. Dari dokumentasi kelas V 

daftar nilai ulangan IPS semester 1 tahun ajaran 2009/2010 menunjukkan hasil 

belajar siswa belum maksimal diindikasikan dengan perolehan nilai tertinggi 

80, terendah 40. Jumlah siswa 25 siswa, rata-rata kelas 58  berarti 

menunjukkan belum tercapainya KKM sebesar 65. Hasil observasi pada 

kegiatan pembelajaran IPS awal tahun pelajaran tahun 2009/2010 belum dapat 

meningkatkan aktivitas siswa hal ini diindikasikan dengan kondisi yang belum 

siap mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa masih kurang berani dalam 

bertanya dan mengemukakan pendapat. Beberapa siswa belum bisa 
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melakukan diskusi kelompok serta masih terdapat beberapa siswa melakukan 

kegiatan  yang kurang relevan dengan pembelajaran seperti masih ramai 

dalam kegiatan pembelajaran, kurang semangat, dan kurang bertanggung 

jawab dalam melakukan tugas. Kegiatan tersebut dimungkinkan guru belum 

melaksanakan pembelajaran yang bervariasi. Guru masih menggunakan 

metode konvensioanal yaitu guru dalam pembelajaran hanya ceramah saja dan 

belum menggunakan model pembelajaran yang bervariatif, serta guru belum 

menggunkan media pembelajaran menyebabkan aktivitas belajar siswa rendah 

sehingga berdampak pada hasil pembelajaran rendah atau belum mencapai 

kriteria ketuntasan minimal yaitu 65. Agar proses belajar terlaksana dengan 

baik dan dapat mencapai sasaran ,salah satu faktor penting yang harus 

diperhatikan adalah metodik atau cara–cara mengajar bahan pelajaran tertentu 

dengan memperhatikan tingkat kelas, umur, situasi dan kondisi lingkungan 

siswa tanpa mengabaikan faktor–faktor lainnya. Untuk mengatasi masalah 

tindakan yang dapat diambil yaitu dengan memperbaiki model pembelajaran 

IPS, anatara lain melalui model pembelajaran kooperatif (Cooperatif 

Learning) tipe STAD (Student Teams Achievement Division). Pembelajaran 

kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan 

dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan 

temannya. Dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 Hasil penelitian yang memperkuat peneliti melakukan tindakan dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD antara lain:  
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 Penelitian yang dilakukan oleh Drs. Pamujo, M.M dengan judul  

“Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Pada Pelajaran Sejarah Melalui 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams Achievement Division) 

Di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Muhammadiyah Purwokerto.” Hasil 

penelitian juga menunjukkan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas belajar dan prestasi  

belajar yaitu: (a). Motivasi dalam hal bertanya pada diskusi kelompok atau 

diskusi kelas dari 19,74 % meningkat menjadi 67,11% pada akhir siklus III, 

(b). Motivasi dalam menyampaikan pendapat pada proses pembelajaran 

meningkat, dari 06,58% menjadi 50,00% pada akhir sikuls III, (c). Motivasi 

dalam hal keberanian memberikan sanggahan pada diskusi kelompok maupun 

diskusi kelas dari 00,00% menjadi 26,32% pada akhir siklus III. Pembelajaran 

kooperatif tipe STAD mampu meningkatkan partisipasi belajar siswa pada 

mata pelajaran sejarah, yaitu: (a). Partisipasi kontributif bertanya meningkat 

dari 19,74% meningkat menjadi 67,11% pada akhir siklus III, (b). Partisipasi 

kontributif berpendapat meningkat dari 6,58% meningkat menjadi 50,00% 

pada akhir siklus III (Jurnal Ilmiah Kependidikan, 2009Vol. I, No. 2, 177-184. 

http://educare.e-fkipunla.net/index.php?option=com_content&task=view& 

id=68. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Erliany Syaodih dengan judul penelitian 

“Pengembangan Model Pembelajaran Kooperatif Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Sosial”. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan beberapa 

prinsip dasar atau dalil yang dapat dirumuskan berkenaan dengan model 
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pembelajaran kooperatif. (a) Belajar dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa, (b). 

Penguasaan materi pelajaran lebih meningkat dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif, (c). Pembelajaran yang menggunakan kegiatan 

kelompok yang bervariasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, (d). 

Kegiatan berkelompok lebih efektif jika pengelompokkan dilakukan dengan 

kegiatan yang kreatif, (e). Penguasaan siswa dalam materi pelajaran 

meningkat melalui penggunaan kegiatan pembelajaran yang mengaktifkan 

siswa (f). Siswa lebih cepat menyesuaikan diri dengan kegiatan pembelajaran 

bila didahului dengan langkah orientasi (g). Wawasan pengetahuan siswa 

lebih luas melalui penggunaan kegiatan eksplorasi, (h).Penguasaan 

pengetahuan siswa lebih kuat melalui kegiatan pendalaman dan penguatan, (i). 

Penyimpulan diakhir pelajaran memperkuat pengusaan siswa dalam materi 

yang dipelajari (Erliany Syaodih. Educare: Jurnal Pendidikan Dan Budaya: 

2010. http://educare.e-fkipunla.net.). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Muslimin dengan judul “Peningkatan 

Hasil Belajar IPS Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Kelas V SDN 

Tawangrejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan”. Hasil penelitian juga 

menunjukkan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar. Rata – rata 

hasil belajar siswa pada Pra Tindakan sebesar 58,71, pada Siklus I sebesar 

63,78, dan Siklus II sebesar 71,07, sehingga mengalami peningkatan sebesar 
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5,07 dari Pra tindakan ke siklus I, dan peningkatan sebesar 7,29 dari Siklus I 

ke Siklus II (http://karya/ilmiah.um.ac.id.)  

 Dari uraian di atas  model pembelajaran Kooperatif tipe (STAD) 

Students Teams-Achivement Divinisions dapat dijadikan alternatif 

penyelesaian pembelajaran IPS di SD Negeri Wonosari 03. Dalam penelitian 

ini, guru bertindak sebagai fasilitator  meningkatkan aktivitas guru dalam 

mengelola pembelajaran, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.  

B. Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah  

1. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut di atas dapat 

dirumuskan permasalahan pokok sebagai berikut: Bagaimana model 

pembelajaran Kooperatif Tipe STAD sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran di kelas V SD Negeri Wonosari 03 Kecamatan 

Bawang Kabupaten  Batang? 

Permasalahan tersebut diidentifikasi secara khusus yang 

dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

a. Apakah dalam pembelajaran IPS dengan model Kooperatif tipe STAD 

dapat meningkatkan aktivitas siswa? 

b. Apakah melalui model Kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan 

aktivitas guru dalam pengelolaan pembelajaran IPS? 

c. Apakah hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS akan meningkat 

dengan penerapan model Kooperatif tipe STAD? 
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2. Pemecahan Masalah 

Penelitian ini menerapkan model Kooperatif Tipe STAD (Student 

Teams Achievement Division). Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

merupakan Strategi pembelajaran dimana siswa belajar dalam kelompok kecil 

memiliki tingkat yang berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompok , setiap 

anggota saling bekerja sama dan membantu untuk memahami suatu bahan 

pembelajaran. Selama bekerja kelompok, tugas anggota kelompok adalah 

mencapai ketuntasan materi yang disajikan oleh guru dan saling membantu 

teman dalam mencapai ketuntasan. Untuk mengatasi permasalahan di atas 

peneliti menerapkan model Kooperatif Tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) sebagai berikut: 

a. Membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil lima kelompok siswa yang 

mewakili seluruh bagian dari kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras 

dan etnisitas.   

b. Guru melakukan presentasi IPS materi  keragaman suku Bangsa dan budaya di 

Indonesia dengan menggunakan alat peraga “Peta buta yang di sertai gambar 

gambar kebudayaan Indonesia “ 

c. Siswa menggunakan alat peraga “Peta buta yang di sertai gambar gambar 

kebudayaan Indonesia” mengenal  keragaman keragaman suku Bangsa dan 

budaya di Indonesia. 

d. Guru menyampaikan tugas-tugas yang harus dikerjakan masing-masing anggota 

kelompok.  
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e. Melakukan diskusi kelompok.  

f. Guru memfasilitasi jika terdapat siswa atau kelompok yang mengalami kesulitan 

dan memberikan klarifikasi.  

g. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi.  

h. Setelah selesai melakukan diskusi, setiap anggota kelompok mengambil undian 

tugas secara individual yang telah disediakan oleh guru. Undian berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang telah didiskusikan.  

i. Setiap anggota kelompok menjawab kuis tanpa bantuan anggota lain dalam 

kelompok. 

j. Guru melakukan evaluasi. 

Rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini dengan 

Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) menerapkan 

metode kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran IPS di kelas V SD 

Negeri Wonosari 03 secara bersiklus.  Setiap siklus atau putaran terdiri 

empat tahap yaitu perencanaan (planning), aksi atau tindakan (acting), 

observasi (observing), dan refleksi (reflecting). Sesudah satu siklus selesai, 

diikuti dengan adanya perencanaan ulang yang dilaksanakan dalam bentuk 

siklus tersendiri. 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pola 

penerapan  model pembelajaran Kooperatif  tipe STAD dalam proses 

pembelajaran IPS di kelas V SD Negeri Wonosari 03 Kecamatan Bawang 

dan  untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian tindakan kelas ini bertujuan antara lain 

sebagai berikut: 

a. Untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui 

model Kooperatif  tipe STAD. 

b. Untuk meningkatkan aktivitas guru dalam pengelolaan pembelajaran 

IPS melalui model Kooperatif  tipe STAD. 

c. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui penerapan model Kooperatif  tipe STAD. 

D. Manfaat Penelitian : 

1. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa, daya 

kreatifitas siswa, ketrampilan sosial sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar. Diharapkan siswa mampu memanfaatkan pengetahuan 

yang sudah dimiliki untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

2. Bagi Guru 

Guru dapat memberdayakan diri dalam mengambil prakarsa 

profesionalisme, semakin terampil dalam mengelola pembelajaran, 

semakin kreatif dalam memilih model pembelajaran yang inovatif. 

3. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan baik serta mendorong sekolah untuk selalu 

melakukan inovasi dalam rangka perbaikan pembelajaran guna 

peningkatan kualitas pembelajaran IPS.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori  

1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah membentuk kreasi lingkungan yang dapat 

membentuk atau mengubah struktur kognitif siswa (Wina Sanjaya : 

2005 ). Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar ( UU RI No. 

20 : 2003, Bab I Pasal 1 ayat 20 ).  

Menurut Rooi jakkers dalam Rachmawati ( 2008 : 16 ) proses 

belajar atau pembelajaran merupakan sesuatu yang harus di tempuh 

seseorang untuk mengerti sesuatu hal yang sebelumnya tidak diketahui. 

Pembelajaran sebagai proses dibangun oleh guru untuk 

mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa serta dapat meningkatkan kemampuan 

mengkontruksikan pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan 

penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk 

mengambangkan kreatifitas peserta didik dari suatu situasi yang 

dihadapi sebagai upaya meningkatkan penguasaan terhadap materi 

pelajaran dengan baik.  
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2. Prinsip–prinsip Pembelajaran 

Prinsip pembelajaran menurut Wina Sanjaya ( 2005 : 30–32 ) 

adalah : 

a. Berpusat pada siswa 

Dalam proses pembelajaran siswa menempati posisi sentral sebagai 

subyek belajar. 

b. Belajar dengan Melakukan 

Belajar bukan hanya sekedar mendengarkan, mencatat sambil 

duduk di bangku, akan tetapi belajar adalah prose beraktifitas dan 

berbuat ( Learning By Doing ) 

c. Mengembangkan kemampuan sosial 

Proses pembelajaran bukan hanya mengembangan kemampuan 

Intelektual akan tetapi juga kemampuan sosial. Proses 

pembelajaran harus dapat mengembangkan dua sisi ini secara 

seimbang . 

d. Mengembangkan Keingintahuan, Imajinasi dan Fitrah 

Proses pembelajaran harus mampu melatih kepekaan dan 

keingintahuan setiap individu terhadap segala sesuatu yang terjadi. 

e. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. 

Pembelajaran adalah proses berfikir untuk memecahkan masalah. 

Oleh sebab itu pengetahuan yang diperoleh mestinya dapat 

dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan 

memecahkan masalah. 
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f. Mengembangkan kreatifitas siswa. 

Dalam  proses pembelajaran guru harus mampu mendorong 

kreatifitas siswa sehingga dapat menjadikannya manusia yang 

kreatif dan inovatif. 

g. Mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi 

Pendidikan dibentuk untuk membekali setiap siswa agar mampu 

memanfaatkan hasi – hasil teknologi.  

h. Menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik 

Setiap guru bertanggung jawab dalam mengembangkan manusia 

yang sadar dan penuh tanggung jawab sebagai seorang warga 

negara. 

i. Belajar Sepanjang Hayat 

Belajar tidak terbatas pada waktu sekolah saja namun harus terus 

menerus seiring perkembangan zaman. 

3. Faktor-faktor Pembelajaran 

 Faktor–faktor yang harus diperhatikan dalam proses 

pembelajaran agar berlangsung efektif menurut Wina Sanjaya (2005: 

32–33) yaitu sebagai berikut:  

a. Proses pembelajaran harus memberikan peluang kepada siswa agar 

mereka secara langsung dapat berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran. 

b. Guru perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

merefleksi apa yang telah dilakukannya 
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c. Proses pembelajaran harus mempertimbangkan perbedaan 

individual 

d. Proses pembelajaran harus dapat memupuk kemandirian di 

samping kerjasama 

e. Proses pembelajaran harus terjadi dalam iklim yang kondusif baik 

iklim sosial maupun iklim psikologis. 

f. Proses pembelajaran yang dikelola guru harus dapat 

mengembangkan kreatifitas dan rasa ingin tahu siswa. 

4. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SD 

A. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ilmu pengetahuan Sosial adalah mata pelajaran yang 

menelaah masalah–masalah terjadi di masyarakat dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi  dan komunikasi. 

Kajian IPS lebih menekankan pada masalah–masalah atau gejala 

sosial budaya yang terdapat di masyarakat dan lingkunganya pada 

masa lampau, masa sekarang dalam rangka mengantisipasi 

perubahan sosial budaya beserta dampaknya terhadap kelangsungan 

hidup manusia. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah mata 

pelajaran mengkaji kehidupan sosial yang bahannya didasarkan 

pada kajian sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi dan 

tata negara (S. Wahyudi, 2002 : 2). 

Kosasih Djahiri dalam Susilo Hadi (2002) membuat 

rumusan IPS adalah ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah 
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konsep pilihan dari cabang ilmu sosial, ilmu lainnya untuk 

kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan didaktik untuk 

dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan. Batasan 

ini lebih dititik beratkan pada pilihan konsep dengan kriteria 

tertentu, dipadukan serta diolah secara didaktis pedagogis ke arah 

kecocokanya dengan siswa, ditinjau dari segi aspek pribadi, aspek 

sosial dan aspek ekologinya. 

IPS sebagai bidang pendidikan, tidak hanya membekali 

peserta didik dengan pengetahuan sosial melainkan lebih jauh dari 

upaya membina dan mengembangkan menjadi Sumber Daya 

Manusia Indonesia yang berketerampilan sosial dan intelektual 

sebagai warga negara yang memiliki perhatian serta kepedulian 

sosial bertanggung jawab merealisasikan tujuan nasional (Nursid 

Sumaatmadja, 2004 : 1.13). 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 

pembelajaran IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-

ilmu sosial yang dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial 

yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek 

cabang-cabang ilmu-ilmu social yang bertujuan membina anak 

didik menjadi warga negara yang baik, memeliki pengetahuan, 

ketrampilan dan kepedulian sosial begi dirinya sendiri serta bagi 

masyarakat dan Negara. 
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B. Tujuan Pembelajaran Ilmu pengetahuan Sosial 

Menurut Nursid Sumaatmadja (2004), tujuan pendidikan 

IPS adalah membina anak didik menjadi warga negara yang baik, 

memeliki pengetahuan, ketrampilan,  kepedulian sosial bagi dirinya 

sendiri serta bagi masyarakat dan negara. Untuk merealisasikan 

tujuan tersebut, proses mengajar dan pembelajarannya, tidak hanya 

terbatas pada aspek – aspek pengetahuan (kognitif), ketrampilan 

(psikomotor) saja, melainkan meliputi juga aspek akhlak (afektif) 

dalam meghayati serta menyadari kehidupan yang penuh dengan 

masalah, tantangan, hambatan dan persaingan. Melalui pendidikan 

IPS, anak dibina dan dikembangkan kemampuan mental – 

intelektualnya menjadi warga negara berketrampilan dan 

berkepedulian sosial serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai – 

nilai yang terkandung dalam Pancasila. 

 Kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuian Sosial bukan hanya mengajarkan pengetahuan yang 

sering dan menghafalkan fakta – fakta saja, melainkan suatu usaha 

membentuk anak didik menjadi manusia yang peka terhadap kondisi 

kehidupan yang ada di masyarakat saat ini serta nilai – nilai moral 

yang sesuai dalam mengahadapi kenyatan hidup yang penuh gejolak 

dan dinamika. 

A.H. Naiola (1985) menjelaskan bahwa IPS memiliki lima 

tujuan beserta penjelasannya: (a) Mempersiapkan siswa untuk studi 
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lanjut dibidang social sciences jika masuk ke perguruan tinggi, (b) 

Untuk mendidik warga negara yang baik, (c) Merupakan 

penyederhanaan penyaringan terhadap ilmu – ilmu sosial. 

Penyajianya di sekolah yang disesuaikan dengan kemampuan guru 

dan daya tangkap siswa, (d) Mempelajari closed area   yaitu 

masalah – masalah sosial penting untuk dibicarakan di muka umum, 

bertujuan untuk melatih siswa berpikir demokratis  (e) Dengan 

materi yang dipilih, disaring dan disinkronkan kembali, maka 

sasaran seluruh kegiatan belajar mengajar IPS mengarah pada 

pembinaan warga negara Indonesia atas dasar moral Pancasila dan 

UUD 1945 serta sikap sosial yang rasional dalam kehidupan. 

Suatu program IPS yang layak, bertujuan untuk 

memberikan berbagai pengertian yang mendasar, melatih berbagai 

keterampilan dan mengembangkan berbagai sikap yang diperlukan 

agar para siswa menjadi warga negara yang berguna (A.H. Naiola, 

1985 : 56). 

C.  Fungsi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SD 

Pembelajaran pengetahuan sosial di SD berfungsi untuk 

mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan dasar untuk 

memahami kenyataan sosial yang dihadapi siswa dalam kehidupan 

sehari – hari (S. Wahyudi, 2002 : 3). Mata pelajaran IPS di SD 

bertujuan agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan dan 
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keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya dalam kehidupan 

sehari–hari. 

Pengembangan keterampilan dasar dimiliki oleh siswa 

secara optimal melalui kegiatan belajar yang aktif. Oleh karena itu, 

sasaran yang ingin dicapai melalui mata pelajaran IPS di SD 

meliputi semua aspek tingkah laku siswa, yaitu aspek kognitif, 

afektif maupun psikomotorik. Aspek kognitif yang dibina melalui 

mata pelajaran IPS adalah keterampilan berkaitan dengan proses 

berpikir siswa melalui kegiatan – kegiatan yang tampak, antara lain 

menyebutkan, mengumpulkan, membandingkan, menunjukkan, 

memahami, membedakan serta menafsirkan. Aspek afektif yang 

dibina melalui pelajaran IPS mencakup pengembangan nilai, seperti 

membangkitkan kesadaran siswa terhadap lingkungan, rasa bangga 

kecintaannya terhadap tanah air dan bangsa, serta berperilaku 

sebagai pribadi (individu) baik maupun anggota masyarakat (sosial) 

yang baik. Sedangkan aspek psikomotorik dikembangkan melalui 

pelajaran IPS antara lain berbuat, berlatih, menggambar, membuat 

model, membuat skema, denah, peta dan lain – lain. 

Menurut  S. Wahyudi (2000), kemampuan minimal yang 

harus dimiliki oleh siswa setelah menamatkan pelajaranya di 

sekolah dasar dalam mata pelajaran IPS antara lain : (a) 

Mengembangkan sikap sosial seperti : kerjasama, tenggang rasa, 

tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat ; (b) 
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mengembangkan cara berpikir kritis dan kreatif dalam melihat 

hubungan antara manusia dengan lingkunganya; (c) Mengenal dan 

berusaha memecahkan masalah – masalah sosial; (d) Tanggap 

terhadap gejala dan peristiwa sosial; (e) Memiliki sikap bersedia 

berperan serta dalam setiap kegiatan kemasyarakatan; (f) Mengenal 

lingkungan sosial dan budaya dari lingkungan yang terdekat ke 

lingkungan yang lebih luas dan jauh; (g) Memahami tentang 

perlunya kerjasama dengan bangsa lain. 

Kemampuan minimal dapat dicapai melalui 

pengembangan keterampilan dasar yang dimiliki siswa. 

Keterampilan dasar dalam mata pelajaran IPS adalah sejumlah 

pengetahuan yang merupakan ciri dari suatu konsep yang harus 

dicapai, sebagai dasar proses belajar mengajar dalam rangka 

memahami situasi dan kondisi sosial. Sejumlah keterampilan dapat 

dikembangkan melalui mata pelajaran IPS antara lain : mengamati 

kenyataan sosial, mengkomunikasikan kepada orang lain dalam 

bentuk kerita atau membuat laporan, membuat skema, bagian serta 

keterampilan menerapkan pengalaman belajar misalnya 

menggunakan atlas, membaca peta, dan sebagainya. 

IPS  sebagai pendidikan, bukan hanya semata–mata 

membekali anak didik dengan pengetahuan yang membebani 

mereka, melainkan membekali mereka dengan pengetahuan sosial 

yang berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari–hari. 
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Selanjutnya pendidikan IPS juga berfungsi mengembangkan 

keterampilan terutama keterampilan sosial dan keterampilan 

intelektual.  

Keterampilan sosial  yaitu keterampilan melakukan sesuatu 

yang berhubungan dengan kepentingan hidup bermasyarakat, 

seperti bekerja sama, bergotong royong, menolong orang lain yang 

memerlukan dan melakukan tindakan secara cepat dalam 

memecahkan persoalan sosial di masyarakat. Sedangkan 

keterampilan intelektual yaitu keterampilan berpikir, kecekatan dan 

kecepatan memanfaatkan pikiran, cepat tanggap dalam menghadapi 

permasalahan sosial di masyarakat. Hal lain dari fungsi IPS sebagai 

pendidikan yaitu mengembangkan perhatian dan kepedulian sosial 

anak didik terhadap kehidupan di masyarakat dan bermasyarakat. 

 Dengan pengetahuan sosial yang berguna, keterampilan 

sosial dan intelektual serta perhatian dan kepedulian sosial, dapat 

diharapkan terbinanya sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang 

akan datang yang berpengetahuan, terampil, cendekia dan 

mempunyai tanggung jawab sosial yang tinggi yang mampu 

merealisasikan tujuan nasional menciptakan masyarakat adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945 

(Nursid Sumaatmadja, 2004 : 1.10). 
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5. Media Pembelajaran 

A. Pengertian  Media  

Istilah media berasal dari bahasa Latin, yaitu bentuk jamak dari 

“medium” yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar 

(Solihatin. 2005: 22). Makna umumnya adalah segala sesuatu yang 

dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada 

penerima informasi. Istilah media ini sangat populer dalam bidang 

komunikasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan 

proses komunikasi sehingga media yang di gunakan dalam 

pembelajaran di sebut media pembelajaran. 

 Media adalah bahan dan alat belajar tersebut. Bahan sering 

di sebut perangkat lunak/software, sedangkan alat disebut sebagai 

bahan perangkat keras/hardware. Transparansi, program kaset 

audio, dan program video adalah beberapa contoh bahan belajar. 

Bahan belajar tersebut hanya bisa di sajikan jika ada alat, misalnya 

berupa OHP, radio kaset dan video player. Jadi, salah satu atau 

kombinasi perangkat lunak (bahan) dan perangkat keras (alat) 

bersama-sama dinamakan media. Dengan demikian, jelaslah bahwa 

media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar 

(Solihatin. 2005: 22). 

Sedangkan Oemar Hamalik mendefinisikan, media sebagai 

teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan 

komunikasi antara guru dan murid dalam proses pendidikan dan 
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pengajaran di sekolah. Media pembelajaran merupakan perantara 

atau alat untuk memudahkan proses belajar mengajar agar tercapai 

tujuan pengajaran secara efektif dan efisien.  

Gagne (dalam Solihatin. 2005. 23) mendefinisikan media 

sebagai komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang 

siswa dalam belajar.  

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan  secara garis 

besar bahwa  media adalah suatu perantara yang dapat digunakan 

untuk  mengantarkan pesan yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemampuan siswa  sehingga dapat 

mendorong  terjadinya proses belajar pada diri siswa dan dapat 

merangsang siswa dalam belajar. 

B. Manfaat Media Pembelajaran Pengetahuan Sosial 

Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran 

adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga 

kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Akan tetapi, 

secara lebih khusus ada beberapa manfaat media yang lebih rinci. 

Kemp dan Dayton (dalam Solihatin. 2005: 23-25) misalnya, 

mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran 

sebagai berikut : 

1) Menyampaikan materi pelajaran dapata diseragamkan 

2) Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik 

3) Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif 
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4) Efisiensi dalam waktu dan tenaga 

5) Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa 

6) Media memungkinkan proses belajar dapat di lakukan di mana saja 

dan kapan saja 

7) Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan 

proses belajar 

8) Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif 

 

6. Model Pembelajaran Kooperatif 

Kooperatif mengandung pengertian bekerja bersama dalam 

mencapai tujuan bersama (Hamid Hasan, 1996). Dalam kegiatan 

Kooperatif siswa secara individual mencari hasil yang menguntungkan 

bagi seluruh anggota kelompoknya. Jadi, belajar Kooperatif adalah 

pemanfaatan kelompok kecil dalam pengajaran yang memungkinkan 

siswa bekerja bersama untuk memaksimalkan belajar mereka dan 

belajar anggota lainnya dalam kelompok tersebut (Hamid Hasan, 1996). 

Sehubungan dengan pengertian tersebut, Slavin (1994) mengatakan 

bahwa Kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana siswa 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif 

yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang, dengan struktur 

kelompoknya yang bersifat heterogen. Selanjutnya dikatakan pula, 

keberhasilan belajar dari kelompok tergantung pada kemampuan dan 

aktivitas anggota kelompok, baik secara individual maupun secara 

kelompok (dalam Etin Solihatin, 2008:4). 
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Sanjaya,W (2006:242) (dalam Etin Solihatin, 2008:6) 

mendefinisikan bahwa pembelajaran Kooperatif  merupakan model 

pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan /tim kecil, 

yaitu antara empat sampai enam orang yang mempunyai latar belakang 

kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda 

(heterogen). Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap 

kelompok akan memperoleh penghargaan (reward), jika kelompok 

mampu menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Dengan demikian, 

setiap anggota kelompok akan mempunyai ketergantungan positif. 

Ketergantungan semacam itulah yang selanjutnya akan memunculkan 

tanggung jawab individu terhadap kelompok dan keterampilan 

interpersonal dari setiap anggota kelompok. Setiap individu akan saling 

membantu, mereka akan mempunyai motivasi untuk keberhasilan 

kelompok, sehingga setiap individu akan memiliki kesempatan yang 

sama untuk memberikan kontribusi demi keberhasilan kelompok. 

7. Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran Kooperatif adalah suatu model pembelajaran 

kelompok dimana siswa akan saling bekerjasama untuk mencapai 

tujuan bersama.  

Menurut Lundgren (1994:5) unsur-unsur dasar pembelajaran 

Kooperatif antara lain sebagai berikut. 

a. Para siswa harus memiliki persepsi sama bahwa 

mereka”tenggelam” atau ”berenang” bersama. 
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b. Para siswa memiliki tanggung jawab terhadap tiap siswa lain dalam 

kelompoknya, di samping tanggung jawab terhadap diri sendiri, 

dalam mempelajari materi yang dihadapi. 

c. Para siswa harus berpandangan bahwa mereka semuanya memiliki 

tujuan yang sama. 

d. Para siswa harus membagi tugas dan berbagi tanggung jawab sama 

besarnya diantara para anggota kelompok. 

e. Para siswa akan diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan 

ikut berpengaruh terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok. 

f. Para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh 

keterampilan bekerjasama selama belajar. 

g. Para siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara 

individual materi yang ditangani dalam kelompok Kooperatif. 

 Pembelajaran Kooperatif mempunyai ciri-ciri tertentu 

dibandingkan dengan model lainnya. Arends (1997:111) menyatakan 

bahwa pelajaran yang menggunakan pembelajaran Kooperatif memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut. 

a. Siswa bekerja dalam kelompok secara Kooperatif untuk 

menuntaskan materi belajar. 

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan 

tinggi, sedang dan rendah. 

c. Bila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, 

suku, jenis kelamin yang beragam. 
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d. Penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok daripada 

individu.  

Perbedaan antara kelompok pembelajaran Kooperatif dan 

kelompok pembelajaran  tradisional. 

Tabel 1 
Perbedaan Kelompok Pembelajaran Kooperatif dengan Kelompok 

Pembelajaran Tradisional  
Kelompok pembelajaran Kooperatif Kelompok pembelajaran tradisional 

1) Kepemimpinan bersama 1) Satu pemimpin 
2) Ketergantungan yang positif 2) Tidak ada saling ketergantungan 
3) Keanggotaan yang heterogen 3) Keanggotaan yang homogen 
4) Mempelajari keterampilan- 

keterampilan Kooperatif 
4) Asumsi adanya keterampilan-

keterampilan sosial yang efektif 
5) Tanggung jawab terhadap hasil 

belajar seluruh anggota kelompok 
5) Tanggung jawab terhadap hasil 

belajar sendiri 
6) Menekankan pada tugas dan 

hubungan Kooperatif 
6) Hanya menekankan pada tugas 

 
7) Ditunjang oleh guru 7) Diarahkan oleh guru 
8) Satu hasil kelompok 8) Beberapa hasil individual 
9) Evaluasi kelompok 9) Evaluasi individual 

              (Sumber: Mohammad Nur, 1996: 2) 

8. Pentingnya Pembelajaran Kooperatif   

Pembelajaran Kooperatif dianjurkan para ahli pendidikan untuk 

digunakan. Slavin (1995) mengemukakan dua alasan , pertama, 

beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan 

pembelajaran Kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial, 

menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dan orang lain, serta 

dapat meningkatkan harga diri. Kedua, pembelajaran Kooperatif dapat 

merealisasikan kebutuhan siswa dalam berpikir, memecahkan masalah, 

dan mengintregasikan pengetahuan dengan keterampilan.  Dari dua 
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alasan tersebut, maka pembelajaran Kooperatif merupakan bentuk 

pembelajaran yang dapat memperbaiki sistem pembelajaran yang 

selama ini memiliki kelemahan. 

Menurut Nurhadi dan Agus, GS (2003:62) menyatakan bahwa 

hasil penelitian melalui metode meta-analisis yang dilakukan oleh 

Johnson dan Johnson (1984) menunjukkan adanya berbagai keunggulan 

pembelajaran Kooperatif diantaranya adalah sebagai berikut. 

a. Memudahkan siswa melakukan penyesuaian  sosial. 

b. Mengembangkan kegembiraan belajar yang sejati. 

c. Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, 

keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan. 

d. Memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan 

komitmen. 

e. Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois dan 

egosentris. 

f.  Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial. 

g. Menghilangkan siswa dari penderitaan akibat kesendirian dan 

keterasingan. 

h. Dapat menjadi acuan bagi perkembangan kepribadian yang sehat 

dan terintegrasi. 

i. Meningkatkan sikap positif terhadap belajar dan pengalaman 

belajar. 
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j. Meningkatkan rasa harga diri (self-esteem) dan penerimaan diri 

(self-acceptance). 

k. Meningkatkan hubungan positif antara siswa dengan guru dan 

personel sekolah. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

Kooperatif lebih banyak meningkatkan prestasi belajar daripada 

pembelajaran kompetitif atau individual, yang tidak hanya dapat 

meningkatkan kemampuan kognitif tetapi juga meningkatkan 

kemampuan afektif yang ditunjang kemampuan psikomotorik. 

9. Model-Model Pembelajaran Kooperatif  

Ruang kelas merupakan suatu tempat yang bagus untuk 

diterapkan metode Kooperatif karena siswa diberi kesempatan bekerja 

dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan atau 

memecahkan masalah. Para siswa juga berkesempatan untuk 

mendiskusikan strategi pemecahan masalah maupun keterkaitan 

dengan materi yang sudah dipelajari.  

Model ini dapat melatih siswa untuk mendengrkan pendapat 

orang lain dan merangkum pendapt sendiri maupun orang lain dalam 

bentuk tulisan atau lisan. Pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran yang mengutamakan kerjasama diantara siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Pada model pembelajaran kooperatif 

terdapat enam langkah utama, dimulai dengan langkah guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk 



28 
 

 
 

belajar hingga diakhiri dengan langkah member penghargaan terhadap 

usaha-usaha kelompok maupun individu. Beberapa model 

pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Robert E. Slavin 

sebagai berikut: 

a. STAD ( StudentTeam-Achievement Divinison) 

Dalam STAD, para siswa dibagi dalam tim belajar yang 

terdiri atas empat orang yang berbeda-beda tingkat kemampuan, 

jenis kelamin, dan latar belakang etniknya. Guru menyampaikan 

pelajaran, lalu siswa bekerja dalam tim mereka untuk memastikan 

bahwa semua anggota tim telah mengusai pelajaran. Selanjutnya, 

semua siswa mengerjakan kuis mengenai materi secara sendiri-

sendiri, dimana saat itu mereka tidak diperbolehkan saling bantu. 

Skor kuis para siswa dibandingkan dengan rata-rata pencapai 

mereka sebelumnya, dan kepada masing-masing tim akan diberikan 

point berdasarkan tigkat kemajuan yang diraih siswa dibandingkan 

hasil yang mereka capai sebelumnya. Point ini kemudian 

dijumlahkan untuk memperoleh skor tim dan tim yang berhasil 

memenuhi kriteria tertentu akan mendapatkan sertifikat/ 

penghargaan lainnya.  

b. TGT (Teams Games-Tournament)  

Metode ini menggunakan pelajaran yang sama yang 

disampaikan guru dan tim kerja yang sama seperti STAD, tetapi 

menggantikan kuis dengan turnamen mingguan, dimana siswa 
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memainkan game akademik dengan anggota tim lain untuk 

menyumbangkan point bagi skor timnya.  

c. Jigsaw  

Dalam teknik ini, siswa bekerja dalam anggota kelompok 

yang sama, yaitu empat orang, dengan latar belakang yang berbeda 

seperti dalam STAD dan TGT. Para siswa ditugaskan membaca 

materi, tiap anggota tim ditugaskan secara acak untuk menjadi 

“ahli” dalam aspek tertentu dari tugas. Setelah membaca materinya, 

para ahli dari tim berbeda bertemu untuk mendiskusikan topik yang 

sedang mereka bahas, lalu mereka kembali pada timnya untuk 

mengajarkan topik mereka itu kepada teman satu timnya. Akhirnya, 

akan ada kuis atau bentuk penilaian lainnya untuk semua topik. 

Perhitungan skor dan rekognisi didasarkan pada kemajuan yang 

dicapai seperti dalam STAD.  

d. Team Accelerated Instruction (TAI) 

Dalam TAI, para siswa memasuki sekuen individual 

berdasarkan tes penempatan dan kemudian melanjutkanya dengan 

tingkat kemampuan mereka sendiri. Secara umum anggota 

kelompok bekerja pada unit pelajaran yang berbeda. Teman satu 

tim saling memeriksa hasil kerja masing-masing menggunakan 

lembar jawaban dan saling membantu dalam menyelesaikan 

berbagai masalah. Unit tes terakhir akan dilakukan tanpa bantuan 

teman satu tim dan skornya dihitung dengan monitor siswa. Tiap 
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minggu guru menjumlah angka dari tiap unit yang telah 

diselesaikan semua anggota tim dan memerikan sertifikat/ 

penghargaan tim lainnya untuk tim yang berhasil melampaui 

kreteria skor yang didasarkan pada angka tes terkhir yang telah 

dilakukan, dengan point ekstra untuk lembar jawaban yang 

sempurna dan pekerjaan rumah yang telah diselesaikan.  

e. Cooperatif Integrated Reading and Composition (CIRC) 

Dalam kegiatan CIRC para siswa mengikuti rangkaian 

pengajaran guru, praktik tim, pra-penilaian tim, dan kuis. Para 

murid tidak mengerjakan kuis sampai teman satu timnya 

menyatakan bahwa mereka sudah siap. Penghargaan untuk tim dan 

sertifikat akan diberikan pada tim berdasarkan kinerja rata-rata dari 

semua anggota tim dalam semua kegiatan. 

10. Metode Kooperatif  Tipe STAD (Student Teams Achiement Division). 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams 

Achiement Division ) merupakan Strategi pembelajaran dimana siswa 

belajar dalam kelompok kecil yang memiliki tingkat yang berbeda. 

Dalam menyelesaikan tugas kelompok , setiap anggota saling bekerja 

sama dan membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran. 

Selama bekerja kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai 

ketuntasan materi yang disajikan oleh guru dan saling membantu 

teman dalam mencapai ketuntasan. Unsur–unsur dasar dalam 

pembelajaran kooperatif  adalah sebagai berikut: siswa harus memiliki 
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konsepsi selalu bersama dan tanggung jawab terhadap terhadap siswa 

yang lain dalam kelompok maupun terhadap dirinya sendiri dengan 

tujuan yang sama, tugas dan tanggung jawab sama besar, evaluasi atau 

penghargaan ikut mempengaruhi terhadap evaluasi seluruh anggota 

kelompok sehingga siswa memperoleh ketrampilan. Bekerja sama 

selama belajar, siswa diminta mempertanggung jawabkan secara 

individu materi yang dikerjakan dalam kelompok kooperatif, perlu 

diajarkan keterampilan–keterampilan kooperatif yang meliputi (1) 

Keterampilan dalam tugas, (2) Keterampilan mengambil giliran dalam 

berbagi tugas, (3) keterampilan berpartisipasi, (4) Keterampilan 

mendengarkan dengan aktif, serta (5) keterampila bertanya (Linda, : 7-

10). 

STAD ( Student Teams Achiement Division ) terdiri atas lima 

komponen utama yaitu: 

a. Presentasi Kelas  

Materi dalam STAD pertama-tama diperkenalkan dalam presentasi di 

dalam kelas. Pengajaran langsung seperti diskusi yang dipimpin guru 

atau presentasi audiovisual. Presentasi tersebut harus berfokus pada unit 

STAD. Siswa harus benar-benar member perhatian penuh selama 

presentasi kelas, karena dengan demikian akan sangat membantu siswa 

mengerjakan kuis-kuis. 

b. Tim  

Tim terdiri dari lima atau enam siswa yang mewakili seluruh bagian dari 

kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan etnisitas.   
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c. Kuis  

Para siswa akan mengerjakan kuis individual setelah guru memberikan 

presentasi. Para siswa tidak diperbolehkan untuk saling membantu dalam 

mengerjakan kuis. Sehingga, tiap siswa bertanggung jawab secara 

individual untuk memahami materi.  

d. Skor kemajuan individual  

Skor kamajuan individual adalah untuk memberikan kepada tiap siswa 

tujuan kinerja yang akan dapat dicapai apabila mereka bekerja lebih giat 

dan memberikan kinerja yang lebih daripada sebelumnya.  

e. Rekognisi Tim  

Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan yang lain 

apabila skor rata-rata mereka mencapai criteria tertentu.  

Langkah-langkah pemebelaajaran STAD ( Student Teams 

Achiement Division ) yaitu tim siswa kelompok prestasi sebagai 

berikut: 

a. Membentuk kelompok yang anggotanya secara heterogen (campuran 

menurut prestasi, jenis kelamin, ras, dsb). 

b. Guru menyajikan pelajaran. 

c. Guru membagi tugas kelompok untuk dikerjakan anggota-anggota 

kelompok. Anggotanya yang tahu menjelaskan pada anggota lainnya 

sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti. 

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

menjawab kuis tidak boleh saling membantu. 
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e. kepada masing-masing tim akan diberikan point berdasarkan tigkat 

kemajuan yang diraih siswa dibandingkan hasil yang mereka capai 

sebelumnya. Point ini kemudian dijumlahkan untuk memperoleh skor tim  

f. Tim yang berhasil memenuhi kriteria tertentu akan mendapatkan 

sertifikat/ penghargaan lainnya. 

g. Penutup. 

 

11. Kualitas Pembelajaran 

Menurut Umaedi (1999:16) mutu/kualitas mengandung makna derajat 

(tingkatan) keunggulan suatu proses hasil kerja atau upaya baik berupa barang 

maupun jasa. Menurut Kamus Besar Bahas Indonesia, kualitas adalah tingkat baik 

buruknya sesuatu; kadar; mutu; derajat/taraf (kepandaian, kecakapan, dan 

sebagainya). Jadi kualitas menunjukkan tingkat kelebihan dan kekurangan sesuatu. 

Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara siswa dengan 

lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja yang 

bertujuan agar siswa memperoleh pengalaman dengan pengalaman itu tingkah 

laku siswa berubah, baik kualitas maupun kuantitas. 

Dari uraian  di atas kualitas pembelajaran adalah keunggulan suatu proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar untuk mengambangkan kemampuan peserta didik dari suatu situasi yang 

dihadapi sebagai upaya meningkatkan penguasaan terhadap materi pelajaran 

dengan baik.  

Proses pembelajaran dirancang untuk memberikan kesempatan sebanyak-

banyaknya kepada siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Pembelajaran 
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bertujuan untuk membantu para siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan 

dengan pengalaman itu tingkah laku siswa berubah, baik kualitas maupun 

kuantitas. Tingkah laku yang dimaksud meliputi pengetahuan, keterampilan dan 

nilai yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa. 

Kualitas proses pembelajaran dapat ditinjau dari sudut proses yaitu adanya 

interaksi antar siswa maupun guru yang menciptakan lingkungan belajar yang 

bercirikan demokrasi serta peran aktif siswa dan guru dalam menentukan apa yang 

harus dipelajari dan bagaimana mempelajarinya. Dari sudut siswa bereupa hasil 

belajar yang dipeoleh siswa sebagai akibat proses belajar yang dilakukan siswa 

yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari sudut kinerja guru 

yaitu bagaimana guru mampu dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran 

dengan strategi belajar yang digunakan sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran. 

12. Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam 

proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. 

Aktivitas yang dimaksudkan di sini penekanannya adalah pada siswa,  

dengan adanya aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran 

terciptalah situasi belajar aktif, seperti yang dikemukakan oleh Rochman 

Natawijaya (1988: 35), belajar aktif adalah “Suatu sistem belajar mengajar 

yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual dan 

emosional guna memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek 

koqnitif, afektif dan psikomotor”. Keaktifan siswa selama proses belajar 

mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi 
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siswa untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan apabila 

ditemukan ciri-ciri perilaku seperti : sering bertanya kepada guru atau 

siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, mampu 

menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar, dan lain sebagainya. 

Seorang pakar pendidikan, Trinandita (dalam Rochman Natawijaya 1988: 

36) menyatakan bahwa “hal yang paling mendasar yang dituntut dalam 

proses pembelajaran adalah keaktifan siswa”. Keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru 

dengan siswa ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal ini akan 

mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan kondusif, dimana masing 

- masing siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. 

Aktivitas yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pula terbentuknya 

pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan 

prestasi.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

belajar siswa adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (guru 

dan siswa) yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental 

intelektual dan emosional guna memperoleh hasil belajar berupa 

perpaduan antara aspek koqnitif, afektif dan psikomotor, sehingga tercipta 

suasana kelas yang segar dan kondusif. 

Menurut sudjana (1989:11) indikator aktivitas belajar meliputi: 

a. Adanya partisipasi siswa dalam melaksanakan tugasnya dengan 

berbagai cara. 
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b. Adanya keberanian siswa mengajukan pendapat, gagasan atau ide. 

c. Adanya siswa bertanya kepada guru meminta pendapat dari guru dalam 

kegiatan belajarnya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktifitas siswa adalah 

salah satu diantaranya dalam mencapai keberhasilan pembelajaran.  

13. Aktivitas Guru Dalam Mengelola Pembelajaran  

Menurut Sardiman (1996) aktivitas adalah segala kegiatan yang 

dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani. Aktivitas guru merupakan 

kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar. 

Kegiatan–kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada 

proses belajar seperti memberikan pertanyaan, memberikan tugas–tugas, 

dan memotivasi siswa dalam bekerjasama dengan siswa lain, serta 

tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 

Menurut Alvin W Howard, mengajar adalah suatu aktivitas untuk 

memberi, menolong, membimbing seseorang untuk mendapatkan, 

mengubah atau mengembangkan ide (cita-cita). Menurut Warni Rasyidin 

(dalam Suprayekti.2003:11) mengemukakan bahwa mengajar adalah 

keterlibatan guru dan siswa dalam interaksi proses belajar mengajar. Guru 

sebagai koordinator menyusun,mengorganisasi dan mengatur situasi 

belajar. Menurut AG Soejono (dalam Suprayekti.2003:12)mengajar adalah 

usaha guru memimpin muridnya keperubahan situasi dalam arti kemajuan 

dalam proses perkembangan intelek pada khususnya dan proses 

perkembangan jiwa, sikap, pribadi serta keterampilan pada umumnya. 
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Berdasarkan dengan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa 

mengajar adalah usaha yang dilaksanakan oleh guru melalui bahan 

pengajaran yang diarahkan kepada siswa agar dapat membawa perubahan 

baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Keterampilan guru 

memperlihatkan perilakunya selama interaksi belajar mengajar 

berlangsung. 

a. Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan guru untuk 

menciptakan suasana yang menjadikan siswa siap mental dan 

sekaligus menimbulkan perhatian siswa terpusat pada hal-hal yang 

akan dipelajari. 

b. Keterampilan menjelaskan, adalah usaha penyajian materi 

pembelajaran yang diorganisasikan secara sistematis. 

c. Keterampilan mengelola kelas, yaitu kegiatan untuk menciptakan 

siklus belajar yang kondusif. 

d. Keterampilan bertanya adalah usaha guru untuk mengoptimalkan 

kemampuan menjalankan melalui pemberian pertanyaan kepada 

siswa. 

e. Keterampilan memberi penguatan adalah suatu respon positif yang 

diberikan guru kepada siswa yang melakukan perbuatan baik atau 

kurang baik. 

f. Keterampilan memberi variasi adalah  usaha guru untuk 

menghilangkan kebosanan siswa dalam menerima pembelajaran 
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melalui variasi gaya mengajar, penggunaan media, pola isteraksi 

kegiatan siswa dan komuniskasi non verbal. 

g. Keterampilan menutup pelajaran, adalah kegiatan guru untuk 

mengakhiri proses belajar menajar (Suprayekti.2003; 11-12). 

Menurut Alfiyah (2008: 57) keterampilan guru dalam pembelajaran 

guru senantiasa memahami potensi siswa, menuasai bahan ajar, 

memperhatikan perbedaan individu siswa, mengaktifkan siswa, 

menggunakan media, menunjukkan tujuan yang akan dicapai dalam  

kegiatan pembelajaran, dan selalu mengedepankan pencapaian 

keseluruhan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan keterampilan guru adalah 

segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani yang 

dilakukan oleh guru memimpin muridnya keperubahan situasi kemajuan 

dalam proses perkembangan jiwa, sikap, pribadi serta keterampilan untuk 

mendapatkan, mengubah atau mengembangkan ide peserta didik yang 

selalu mengedepankan pencapaian keseluruhan aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik siswa.  

14.  Hasil Belajar      

Hasil belajar adalah merupakan tujuan yang akan dicapai dalam 

proses belajar mengajar. Suprayekti, (2003 : 15 - 19) Menguraikan 

bahwa siswa sebagai subyek dalam interaksi belajar mengajar adalah 

yang akan mencapai tujuan belajar yaitu Hasil Belajar. 
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Menurut Oemar Hamalik 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. 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

siswa setelah mengalami aktifitas belajar. Menurut Caroll dalam R. 

Angkowo & A. Kosasih (2007:51), bahwa hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh lima faktor yaitu (1). Bakat belajar, (2). Waktu yang 

tersedia dalam belajar, (3). Kemampuan individu, (4). Kualitas 

pengajaran, (5). Lingkungan.  

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan  bahwa 

hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa pada proses belajar. 

Hasil belajar dapat dilihat pada perubahan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik  siswa yang akan dicapai dalam proses belajar mengajar. 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas V tahun pelajaran 

2009/2010 telah menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) Tahun 2006. Pelaksanaan proses pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran 

maupun tujuan belajar yaitu untuk mendapatkan hasil belajar. Secara 

umum proses belajar dan mengajar akan mendapatkan hasil secara 

maksimal apabila guru memperhatikan beberapa aspek pendukung 

pelaksanaan proses pembelajaran yaitu:  

a. Perkembangan Siswa 
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meliputi perkembangan fisik, sosial, emosional dan intelektual.   

b. Pengaturan Ruang Belajar 

Pengaturan ruang belajar perlu kiranya guru memperhatikan 

tentang keleluasaan bergerak anak, penataan tempat duduk 

yang nyaman, mudah untuk dibersihkan dan adanya penataan 

keindahan kelas. Hal tersebut dimaksud agar siswa merasa 

nyaman saat belajar sehingga proses pembelajaran dapat 

berlangsung dengan nyaman pula. Lain halnya bila penataan 

kelas terkesan kumuh dan pengap, maka anak tidak akan 

kerasan berada di dalam kelas. 

c. Pengaturan Tempat Duduk Siswa 

Perlu memperhatikan beberapa faktor siswa antara lain, 

kemampuan penglihatan anak, tinggi badan, perbedaan 

kemampuan fisik anak misalnya anak yang tangannya kidal 

sebaiknya letak duduknya diatur di sebelah kiri temannya agar 

ketika menulis merasa nyaman.  

d. Pengelolaan Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

 Penataan alat, bahan dan sumber belajar yang berupa pajangan, 

sebaiknya diatur agar mudah dilihat dan diamati siswa. 

Sedangkan alat, bahan dan sumber belajar yang berbentuk 

buku atau benda tiga dimensi hendaknya pengaturannya 

digolong-golongkan dan diberi label agar mudah untuk 

mengambil dan mengembalikan ketempat semula.   
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e. Pengelolaan Waktu 

   Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran perlu 

diorganisasikan dengan sebaik-baiknya agar proses 

pembelajaran berjalan sesuai rencana dan waktu yang telah 

ditentukan. Pengaturan waktu pembelajaran dikandung maksud 

juga agar tidak merugikan antara mata pelajaran yang satu 

dengan yang lain. 

 

B. Kajian Empiris  

Beberapa hasil penelitian tentang model pembelajaran Kooperatif tipe 

STAD dalam meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS memperkuat peneliti 

melakukan penelitian tindakan serupa. Adapun hasil penelitian tersebut antara 

lain sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Drs. Pamujo, M.M dengan judul  

“Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Pada Pelajaran Sejarah Melalui 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams Achievement Division) 

Di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Muhammadiyah Purwokerto.” Hasil 

penelitian juga menunjukkan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas belajar dan prestasi  

belajar yaitu: (a). Motivasi dalam hal bertanya pada diskusi kelompok atau 

diskusi kelas dari 19,74 % meningkat menjadi 67,11% pada akhir siklus III, 

(b). Motivasi dalam menyampaikan pendapat pada proses pembelajaran 

meningkat, dari 06,58% menjadi 50,00% pada akhir sikuls III, (c). Motivasi 



42 
 

 
 

dalam hal keberanian memberikan sanggahan pada diskusi kelompok maupun 

diskusi kelas dari 00,00% menjadi 26,32% pada akhir siklus III. Pembelajaran 

kooperatif tipe STAD mampu meningkatkan partisipasi belajar siswa pada 

mata pelajaran sejarah, yaitu: (a). Partisipasi kontributif bertanya meningkat 

dari 19,74% meningkat menjadi 67,11% pada akhir siklus III, (b). Partisipasi 

kontributif berpendapat meningkat dari 6,58% meningkat menjadi 50,00% 

pada akhir siklus III (Jurnal Ilmiah Kependidikan, 2009Vol. I, No. 2, 177-184. 

http://educare.e-fkipunla.net/index.php?option=com_content&task =view&id. 

Penelitian yang dilakukan oleh Erliany Syaodih dengan judul penelitian 

“Pengembangan Model Pembelajaran Kooperatif Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Sosial”. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan beberapa 

prinsip dasar atau dalil yang dapat dirumuskan berkenaan dengan model 

pembelajaran kooperatif. (a) Belajar dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa, (b). Penguasaan 

materi pelajaran lebih meningkat dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif, (c). Pembelajaran yang menggunakan kegiatan kelompok yang 

bervariasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, (d). Kegiatan 

berkelompok lebih efektif jika pengelompokkan dilakukan dengan kegiatan 

yang kreatif, (e). Penguasaan siswa dalam materi pelajaran meningkat melalui 

penggunaan kegiatan pembelajaran yang mengaktifkan siswa (f). Siswa lebih 

cepat menyesuaikan diri dengan kegiatan pembelajaran bila didahului dengan 

langkah orientasi (g). Wawasan pengetahuan siswa lebih luas melalui 

penggunaan kegiatan eksplorasi, (h).Penguasaan pengetahuan siswa lebih kuat 
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melalui kegiatan pendalaman dan penguatan, (i). Penyimpulan diakhir 

pelajaran memperkuat pengusaan siswa dalam materi yang dipelajari (Erliany 

Syaodih. Educare: Jurnal Pendidikan Dan Budaya: 2010. http://educare.e-

fkipunla.net.). 

Penelitian yang dilakukan oleh Muslimin dengan judul “Peningkatan 

Hasil Belajar IPS Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Kelas V SDN 

Tawangrejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan”. Hasil penelitian juga menunjukkan 

pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dapat 

meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar. Rata – rata hasil belajar siswa 

pada Pra Tindakan sebesar 58,71, pada Siklus I sebesar 63,78, dan Siklus II 

sebesar 71,07, sehingga mengalami peningkatan sebesar 5,07 dari Pra tindakan 

ke siklus I, dan peningkatan sebesar 7,29 dari Siklus I ke Siklus II 

(http://karya/ilmiah.um.ac.id.). 

Dari kajian teori dan empiris di atas  model pembelajaran Kooperatif 

tipe (STAD) Students Teams-Achivement Divinisions dapat dijadikan alternatif 

penyelesaian pembelajaran IPS di SD Negeri Wonosari 03 karena dari berbagai 

kajian empiris diketahui dapat meningkatkan  aktivitas siswa dalam 

pembelajaran terutama saat diskusi kelompok, aktivitas guru meningkat dengan 

memvariasikan model pembelajaran, sehingga siswa dapat mencapai hasil 

belajar sesuai yang diharapkan yaitu kriteria ketuntasan minimal 65.  
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C. Kerangka Berfikir  

Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris yang telah diuraikan, 
diperoleh alur berfikir dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi awal  
Kualitas pembelajaran IPS belum optimal 
dengan indikasi. 
1. Aktivitas siswa  

a. Siswa pasif, kurang responsif. 
b. Siswa kurang berani 

Mengemukakan pendapat . 
c. Siswa Kurang Berpartisipasi aktif 

dalam diskusi. 
 

2. Kemampuan guru dalam pengelolaan 
pembelajaran IPS 
a. Guru kurang mampu mengelola 

pembelajaran IPS. 
b. Pemanfaatan sumber belajar belum 

digunakan secara efektif dan efisien. 
c. Guru belum melibatkan siswa dalam 

pembelajaran dengan baik.    
  

3. Hasil belajar siswa belum optimal  
Diindikasikan ketercapaian KKM siswa 
baru mencapai 32%.  

Implementasi metode Kooperatif tipe STAD 
dalam pembelajaran IPS: 
Membagi siswa dalam kelompok-kelompok 
kecil lima kelompok siswa yang mewakili 
seluruh bagian dari kelas dalam hal kinerja 
akademik, jenis kelamin, ras dan etnisitas. 
Guru melakukan presentasi IPS materi  
keragaman suku Bangsa dan budaya di 
Indonesia dengan menggunakan alat peraga 
“Peta buta yang di sertai gambar gambar 
kebudayaan Indonesia “. Siswa menggunakan 
alat peraga “Peta buta yang di sertai gambar 
gambar kebudayaan Indonesia” mengenal  
keragaman keragaman suku Bangsa dan 
budaya di Indonesia. Guru menyampaikan 
tugas-tugas yang harus dikerjakan masing-
masing anggota kelompok. Siswa melakukan 
diskusi kelompok. Guru memfasilitasi jika 
terdapat siswa atau kelompok yang mengalami 
kesulitan dan memberikan klarifikasi. Setiap 
kelompok mempresentasikan hasil diskusi. 
Setelah selesai melakukan diskusi, setiap 
anggota kelompok mengambil undian tugas 
secara individual yang telah disediakan oleh 
guru. Undian berisi pertanyaan-pertanyaan 
yang telah didiskusikan.  Setiap anggota 
kelompok menjawab kuis tanpa bantuan 
anggota lain dalam kelompok. Guru melakukan 
evaluasi. 

Proses pembelajaran efektif, dan lebih bermakna  

Kualitas pembelajaran IPS meningkat dengan 
indikasi Aktivitas siswa, kemampuan guru 
dalam pengelolaan pembelajaran IPS, Hasil 
belajar siswa meningkat. 

Pelaksanaan tindakan menerapkan model 
kooperatif tipe STAD.  
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka, kajian empiris dan kerangka 

berfikir di atas maka hipotesis tindakan penelitian adalah melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas siswa, 

aktivitas guru dalam pengelolaan pembelajaran, dan hasil belajar siswa kelas 

V SDN Wonosari 03 Kabupaten Batang.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research). Setiap siklus atau putaran terdiri empat tahapan yaitu perencanaan 

(planning), aksi atau tindakan (acting), observasi (observing) dan refleksi (reflecting). 

Sesudah satu siklus selesai diimplementasikan, kemudian diikuti dengan adanya 

perencanaan ulang yang dilaksanakan dalam bentuk siklus tersendiri. Demikian 

seterusnya atau dengan beberapa siklus (Aqib, Z., 2006). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Istilah 

“deskriptif” dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang 

fenomena yang diteliti, misalnya kondisi sesuatu atau kejadian, disertai dengan 

informasi tentang faktor penyebab sehingga mungkin muncul kejadian yang 

dideskripsikan secara rinci, urut dan jujur (Arikunto, S. dkk. 2007: 26). Penelitian ini 

berupaya memperoleh pembelajaran IPS dari perilaku guru dan siswa yang diteliti 

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas V 

SD Negeri Wonosari 03.  

Penelitian Tindakan Kelas merupakan penelitian yang mampu menawarkan 

cara dan prosedur baru untuk memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme 

pendidikan dalam proses belajar mengajar di kelas dengan melihat kondisi siswa, 

dalam buku yang berjudul Action Research Prinsiples and Practice memandang PTK 

sebagai bentuk penelitian reflektif yang dilakukan oleh pendidik sendiri terhadap 

kurikulum, pengembangan sekolah, meningkatkan prestasi belajar, pengembangan 

keahlian belajar, dan sebagainya (Niff dalam Arikunto, 2008: 102). 
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Pelaksanaan penelitian bersifat kolaboratif bersama teman guru sebagai 

upaya bersama untuk mewujudkan perbaikan yang diinginkan. Beberapa ahli yang 

mengemukakan model Penelitian Tindakan Kelas yang  terdiri atas empat tahap, 

yaitu: (1). Perencanaan, (2). Tindakan, (3). Observasi, (4). Refleksi 

Selengkapnya dapat dilihat dalam sepiral berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

PERENCANAAN 

TINDAKAN  

OBSERVASI

REFLEKSI 

PERENCANAAN 

TINDAKAN  

OBSERVASI

REFLEKSI 

PERENCANAAN 

TINDAKAN  

OBSERVASI

REFLEKSI 

 

SIKLUS I 

 

SIKLUS II 

 

SIKLUS III 
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Spiral Penelitian Tindakan Kelas  

(Arikunto, 2008: 16) 
1. Perencanaan Awal 

Pada tahap awal peneliti mengadakan pengamatan (observasi awal) 

pembelajaran IPS di kelas V SD Negeri Wonosari 03 Kabupaten Batang. 

Siswa pada dokumentasi kelas mendapatkan hasil belajar IPS materi 

keanekaragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia pada siswa kelas 

V SD Negeri Wonosari 03 tahun pelajaran 2009/2010 semester 1 dari 

daftar nilai kelas V memperoleh rata-rata kelas 58 dengan kriteria 

ketuntuasan minimal 65. Ketuntasan klasikal siswa hanya 8 siswa dengan 

persentase 32%. Pada tahun pelajaran 2010/2011 semester 1 hasil belajar 

IPS materi keanekaragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia pada 

siswa kelas V SD Negeri Wonosari 03 dari daftar nilai IPS kelas V 

memperoleh rata-rata kelas 56 dengan kriteria ketuntuasan minimal 65. 

Ketuntasan klasikal siswa hanya 10 siswa dengan persentase 40%. 

Kegiatan pembelajaran IPS belum dapat meningkatkan aktivitas siswa, 

hal ini diindikasikan dengan kondisi yang belum siap mengikuti kegiatan 

pembelajaran, siswa masih kurang berani dalam bertanya dan 

mengemukakan pendapat, dan beberapa siswa belum bisa melakukan 

diskusi kelompok serta masih terdapat beberapa siswa melakukan 

kegiatan  yang kurang relevan dengan pembelajaran seperti masih ramai 

dalam kegiatan pembelajaran, kurang semangat, dan kurang bertanggung 

jawab dalam melakukan tugas. Kegiatan tersebut dimungkinkan guru 

belum melaksanakan pembelajaran yang bervariasi. Guru belum 
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menggunakan variasi metode dan belum menggunakan media 

pembelajaran yang tepat, sehingga menyebabkan aktivitas belajar siswa 

rendah yang berdampak pada hasil pembelajaran rendah. 

2. Perencanaan Tindakan 

Perencanaan tindakan merupakan tindak lanjut dari observasi awal 

serta bagaimana cara memecahkan masalah pembelajaran IPS tersebut. 

Hal ini kemudian diterapkan dalam rencana penelitian tindakan kelas 

dengan membuat rencana pembelajaran IPS model pembelajaran 

kooperatif Tipe STAD. Rencana disusun bersama kolaborator. Dalam 

tahap perencanaan sebagai berikut;  

a. Perencanaan awal berupa telaah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial kelas V SD Negeri Wonosari 03. 

b. Menyusun rencana perbaikan pembelajaran (RPP) materi 

keanekaragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia dengan 

indikator: 

1) Menemutunjukkan pada peta beberapa suku bangsa yang ada di 

Indonesia 

2) Menceritakan pentingnya perbedaan dalam mempersatukan 

wilayah negara Indonesia 

3) Mengidentifikasikan keragaman budaya yang terdapat di 

Indonesia 
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c. Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan dalam penelitian. 

d. Menyiapkan alat peraga yang akan digunakan dalam penelitian. 

e. Menyiapkan instrument pengamatan yang berupa instrument 

pengamatan aktivitas guru dan aktivitas siswa.  

f. Menyiapkan alat evaluasi yang berupa soal tes dan lembar kerja siswa.  

3. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dengan mengimplementasikan perencanaan 

tindakan yang sudah disiapkan adalah pelaksanaan tindakan pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan acuan 

RPP yang telah disusun yaitu; Membagi siswa dalam kelompok-

kelompok kecil lima kelompok siswa yang mewakili seluruh bagian dari 

kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan etnisitas. Guru 

melakukan presentasi IPS materi  keragaman suku Bangsa dan budaya di 

Indonesia dengan menggunakan alat peraga “Peta buta yang di sertai 

gambar gambar kebudayaan Indonesia “. Siswa menggunakan alat peraga 

“Peta buta yang di sertai gambar gambar kebudayaan Indonesia” 

mengenal  keragaman keragaman suku Bangsa dan budaya di Indonesia. 

Guru menyampaikan tugas-tugas yang harus dikerjakan masing-masing 

anggota kelompok. Siswa melakukan diskusi kelompok. Guru 

memfasilitasi jika terdapat siswa atau kelompok yang mengalami 

kesulitan dan memberikan klarifikasi. Setiap kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi. Setelah selesai melakukan diskusi, setiap 
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anggota kelompok mengambil undian tugas secara individual yang telah 

disediakan oleh guru. Undian berisi pertanyaan-pertanyaan yang telah 

didiskusikan.  Setiap anggota kelompok menjawab kuis tanpa bantuan 

anggota lain dalam kelompok. Guru melakukan evaluasi. Tindakan 

pembelajaran secara bersiklus.  

4. Observasi 

Kegiatan observasi atau pengamatan terhadap obyek penelitian 

dilakukan secara langsung oleh dua orang pengamat pada saat proses 

pembelajaran IPS dengan model pembelajaran kooperatif Tipe STAD. 

Pengamat adalah rekan sejawat dan tim kolaborasi. Kegiatan yang 

diamati meliputi : (1) Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, (2) 

Aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran, dan (3) hasil belajar siswa. 

Hasil observasi dicatat dalam lembar observasi untuk dianalisa dan 

dilakukan refleksi. 

5. Refleksi 

Refleksi dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan 

yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul saat proses 

observasi, kemudian dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan 

berikutnya. 

Refleksi dalam penelitian tindakan kelas mencakup analisis, sintesis 

dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. 

Jika terdapat masalah dalam proses refleksi maka dilakukan proses 

pengkajian ulang melalui siklus berikutnya yang meliputi kegiatan 
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perencanaan ulang, tindakan ulang dan pengamatan ulang sehingga 

permasalahan dapat teratasi (Hopkins, 1993). Jika pada siklus pertama 

masih terdapat kekurangan-kekurangan, maka pada siklus selanjutnya 

dapat kekurangan-kekurangan itu dapat diperbaiki. 

6. Pelaksanaan Siklus  

Pembelajaran dalam tahap pelaksanaan tindakan pada tiap siklus 

adalah sebagai berikut:  

a. Membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil lima kelompok siswa yang 

mewakili seluruh bagian dari kelas dalam hal kinerja akademik, jenis 

kelamin, ras dan etnisitas.   

b. Guru melakukan presentasi IPS materi  keragaman suku Bangsa dan budaya 

di Indonesia dengan menggunakan alat peraga “Peta buta yang di sertai 

gambar gambar kebudayaan Indonesia “ 

c. Siswa menggunakan alat peraga “Peta buta yang di sertai gambar gambar 

kebudayaan Indonesia” mengenal  keragaman keragaman suku Bangsa dan 

budaya di Indonesia. 

d. Guru menyampaikan tugas-tugas yang harus dikerjakan masing-masing 

anggota kelompok.  

e. Melakukan diskusi kelompok.  

f. Guru memfasilitasi jika terdapat siswa atau kelompok yang mengalami 

kesulitan dan memberikan klarifikasi.  

g. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi.  
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h. Setelah selesai melakukan diskusi, setiap anggota kelompok mengambil 

undian tugas secara individual yang telah disediakan oleh guru. Undian 

berisi pertanyaan-pertanyaan yang telah didiskusikan.  

i. Setiap anggota kelompok menjawab kuis tanpa bantuan anggota lain dalam 

kelompok. 

j. Guru melakukan evaluasi. 

B. Perencanaan Tahap Penelitian 

1. Perencanaan Siklus I 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus I adalah sebagai 
berikut berikut:  
a. Dokumentasi kondisional yang meliputi tes yang akan digunakan, 

daftar   nilai, dan pedoman pengamatan.  

b. Menyusun rencana perbaikan pembelajaran (RPP) IPS materi 

keragaman suku bangsa di Indonesia. 

c. Membuat dan menyiapkan alat peraga berupa peta dan kartu 

keragaman suku bangsa di Indonesia. 

d. Membuat lembar observasi sebagai pedoman pengamatan kegiatan. 

e. Menyusun alat evaluasi.  

f. Mengadakan pembagian tugas dengan teman sejawat, dan menyiapkan 

peralatan yang digunakan dalam membantu pembelajaran 

2. Perencanaan Siklus II 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, maka kemudian peneliti 

mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan pemecahan masalah. 

Peneliti melakukan diskusi dengan teman sejawat (observer) untuk 

memperbaiki RPP dan langkah-langkah pembelajaran, mengontrol 



54 
 

 
 

kembali efektivitas pengerjaan lembar kerja diskusi kelompok, alat peraga 

yang berupa peta dan kartu gambar keragaman suku bangsa 

keanekaragaman kebudayaan di Indonesia  serta cara menyampaikan yang 

efektif. Peneliti memeriksa dan menyiapkan rencana pembelajaran, 

Lembar diskusi kelompok, lembar evaluasi dan lembar observasi 

keterampilan guru dan aktivitas siswa untuk siklus II. Peneliti juga 

memeriksa kembali alat peraga dan prasarana yang diperlukan sebagai 

penunjang pembelajaran. 

 
3. Perencanaan Siklus III 

Langkah yang dilakukan pada tahap perencanaan (planning) siklus 

III dengan diskusi dengan teman sejawat (observer) adalah mendesain RPP 

dan langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru  sesuai 

dengan hasil refleksi siklus II. Langkah selanjutnya adalah menyusun 

perangkat pembelajaran yang digunakan untuk proses belajar mengajar 

melalui model pembelajaran kooperatif Tipe STAD. Perangkat pembelajaran 

yang disusun meliputi Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja 

Diskusi, soal evaluasi siklus III, dan lembar observasi aktivitas siswa dan 

aktivitas guru. 

 
C. Subyek Penelitian 

Yaitu siswa dan guru kelas V pada SD Negeri  Wonosari 03, Desa 

Wonosari  Kecamatan Bawang  Kabupaten Batang  Tahun Pelajaran 

2010/2011 dengan jumlah siswa sebanyak  25 (dua puluh lima) orang anak 

yang terdiri dari 14 siswa putra dan 11 siswa putri. 
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D. Tempat Penelitian 

SD Negeri  Wonosari 03  Desa Wonosari  Kecamatan Bawang  

Kabupaten Batang 

E. Data dan Teknik Pengumpulan Data  

1. Jenis Data  

Ada dua jenis pengumpulan data yaitu : 

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan angka yang merupakan 

hasil tes siswa setelah mengikuti proses pembelajaran IPS 

dengan menggunakan metode Kooperatif Tipe STAD (Students 

Teams-Achievement Divinisions).  

b. Data Kualitatif 

Data Kualitatif diwujudkan dengan persentase atau kalimat 

penjelas yang merupakan hasil pengamatan observer selama 

proses pembelajaran IPS dengan metode Kooperatif Tipe STAD 

(Students Teams-Achievement Divinisions) berlangsung. Data 

kualitatif tersebut meliputi, (1) data aktivitas siswa dalam 

pembelajaran, (2) data aktivitas guru dalam pembelajaran, dan 

(3) data catatan lapangan melalui metode Kooperatif Tipe STAD 

(Students Teams-Achievement Divinisions). 
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2. Sumber Data  

Dalam penelitian tindakan kelas sumber data yang diperoleh adalah 

a. Siswa kelas V SDN Wonosari 03 

Sumber data didapat dari hasil observasi sistemik selama 

pelaksanaan per siklus, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa.  

b. Guru kelas V SDN Wonosari 03 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi aktivitas guru dalam 

pembelajaran yang diamati oleh teman sejawat (observer).  

c. Data dokumen meliputi daftar nilai kelas V mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial dan aktivitas siswa dalam pembelajaran.  

d. Catatan lapangan. 

Catatan lapangan adalah alat yang umum di gunakanoleh para 

pengamat dalam situasi pengamatan tak berperan serta (Moleong, 

2007: 181). Catatan lapangan berisi catatan guru selama proses 

pembelajaran berlangsung apabila ada permasalahan-permasalahan 

yang muncul yang tidak di harapkan guru. Catatan lapangan ini 

berguna untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi dan 

sebagai masukan guru dalam melakukan refleksi. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

tes dan non tes. Teknik tes digunakan untuk memperoleh hasil uji 

kompetensi siswa setelah diberikan tindakan. Sedangkan teknik non tes 
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meliputi: (1) Observasi untuk mengamati berlangsungnya proses 

pembelajaran, (2) Dokumentasi untuk mengetahui data siswa dan data 

hasil uji kompetensi IPS sebelum diberi tindakan, dan (3) catatan 

lapangan.  

F. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah suatu cara menganalisa data yang diperoleh 

selama peneliti mengadakan penelitian sehingga akan diketahui 

kebenenaran atas suatu permasalahan. 

 
1. Hasil pengamatan aktivitas siswa dianalisis secara deskriptif  

menggunakan persentase. Rumus yang digunakan untuk mencari 

persentase aktivitas siswa dengan cara jumlah skor aspek dibagi 

Jumlah skor aspek yang diamati (maksimal) dikalikan seratus persen. 

Hasil perolehan nilai dikonsultasikan dengan tabel deskriptif 

persentase sebagai berikut;  

Tabel 2. 

 Deskriptif aktivitas siswa 

No Rentang nilai Kategori 
1 < 41% Aktivitas Siswa Sangat kurang 
2 41% – 55% Aktivitas Siswa Kurang 
3 56% – 70% Aktivitas Siswa Cukup 
4 71% – 85% Aktivitas Siswa Baik 
5 86% - 100% Aktivitas Siswa Sangat baik 

(Depdiknas, 2002:4) 
 

2. Analisis data aktivitas guru dalam mengelola proses pembelajaran 

dilakukan dengan memberikan skor pada kategori yang muncul  

dengan kriteria: Skor 5 = sangat baik, skor 4 = baik, skor 3 cukup, 
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skor 2 = kurang, skor 1 = sangat kurang pada saat pembelajaran 

berlangsung (lampiran 2) dengan pedoman penilaian sebagai berikut; 

Pedoman Penilaian 

B = __n__ x 100% 
                         N 
 

Keterangan: 
B : Bobot  
n  : Skor yang muncul  
N : Skor masimal  
 
Hasil perolehan nilai dikonsultasikan dengan tabel deskriptif 

persentase sebagai berikut;  

Tabel 3 
Pedoman Penilaian Pengamatan Kemampuan Guru 

No Rentang nilai Kategori 
1 < 41% Aktivitas Guru Sangat kurang 
2 41% – 55% Aktivitas Guru Kurang 
3 56% – 70% Aktivitas Guru Cukup 
4 71% – 85% Aktivitas Guru Baik 
5 86% - 100% Aktivitas Guru Sangat baik 

 (Depdiknas, 2002:4) 
Berdasarkan tabel di atas, guru dalam mengelola pembelajaran  

IPS melalui metode kooperative Tipe STAD  memperoleh kategori 

sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Guru  memperoleh 

nilai 86%–100% dalam kategori sangat baik, memperoleh nilai 71% – 

85% dalam kategori baik, memperoleh nilai 56% – 70% dalam kategori 

cukup, memperoleh nilai 41% – 55% dalam kategori kurang, dan 

memperoleh nilai < 41% dalam kategori sangat kurang. 

 
3. Analisis data yang berkaitan dengan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS, dimana jawaban benar diberi skor 10 dan untuk 
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jawaban salah diberi skor 0, dengan menggunakan rumus: 

                               n 
                     Na  =          X 100  
       N 

 
  Keterangan:    Na : Nilai Akhir  
     n : nilai yang diperoleh  
     N : nilai maksimal  

 Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan tabel deskriptif. Persentase 

yang dikelompokkan dalam 5 kategori yaitu sangat kurang, kurang, 

cukup, baik, sangat baik adalah sebagi berikut: 

Tabel.4 
Kriteria Deskripstif 

No Rentang nilai Kategori 
1 < 41 Hasil Belajar sangat kurang 
2 41 – 55 Hasil Belajar Kurang 
3 56 – 70 Hasil Belajar Cukup 
4 71 – 85 Hasil Belajar Baik 
5 86 - 100 Hasil Belajar Sangat baik 

 (Depdiknas, 2002:4) 
 
 

G. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini, dapat dilihat dari 

beberapa kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa selama 

berlangsungnya proses pembelajaran. Indikator tersebut antara lain sebagai 

berikut:  

1.   Adanya peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS materi keragaman 

suku Bangsa dan budaya di Indonesia melalui model Kooperatif Tipe STAD 

ditandai dengan aktivitas siswa minimal baik dalam lembar observasi 

pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

2. Adanya peningkatan aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran IPS melalui 

model  Kooperatif Tipe STAD yang ditandai dengan aktivitas guru minimal baik 
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dalam lembar observasi pengamatan aktivitas guru dalam pembelajaran IPS 

melalui model kooperatif tipe STAD  yang dilaksanakan.  

3.   Siswa dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal SD Negeri Wonosari 03 

mata pelajaran IPS kelas V adalah 65. Ketuntasan klasikal mencapai 75% dan 

hasil belajar siswa 65% individual.  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian 

  Sebelum penelitian tindakan kelas dilakukan, terlebih dahulu 

disiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan. Dari hasil pengamatan, dan 

studi dokumentasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa suasana kelas 

dalam proses belajar mengajar kurang kondusif, siswa kurang semangat, siswa 

cenderung pasif dan ada sebagian siswa ramai dalam mengikuti pembelajaran, 

dan dalam pembelajaran belum ada media pembelajaran yang digunakan 

dalam pembelajaran IPS materi keanekaragaman suku bangsa dan budaya di 

Indonesia. Adapun hasil belajar yang diperoleh siswa dalam mengerjakan soal 

pretest sebelum diadakan tindakan dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 5 
Rekapitulasi Nilai Pretest Siswa Kelas V  

SD Negeri Wonosari 03 
No. Uraian Keterangan 
1 Kriteria ketuntasan minimum (KKM) IPS 65 
2 Nilai tertinggi 80 
3 Nilai terendah 40 
4 Rata-rata kelas 56 
5 Siswa yang mendapat nilai di atas KKM 8 
6 Siswa yang mendapat nilai di bawah KKM 17 
7 Ketuntasan belajar klasikal 40% 

 

  Berdasar data nilai sebelum perbaikan maka diketahui bahwa nilai 

tuntas tingkat klasikal sebelum perbaikan pembelajaran hanya dicapai oleh 8 

siswa atau 40% dari sejumlah 25 siswa, Sedangkan nilai tertinggi adalah 80, 

nilai terendah 40, dan  nilai rata-rata kelas 56. Hasil belajar tersebut menjadi 

perhatian serius bagi guru. 
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  Peneliti memperoleh temuan-temuan sehubungan dengan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran yaitu; (1) siswa belum memperhatikan penjelasan 

guru terlihat siswa masih ramai dan melakukan kegiatan yang tidak sesuai 

dengan pembelajaran, (2) siswa belum menggunakan alat peraga dalam 

pembelajaran karena guru belum menyediakan alat peraga saat pembelajaran, 

(3) siswa merasa takut menjawab pertanyaan dari guru dan mengemukakan 

pendapatnya, (4) Pembelajaran yang tidak melibatkan siswa menyebabkan 

partisipasi siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran dan diskusi. 

keterampilan guru dalam pembelajaran yang dilakukan secara konvensional 

adalah: (1) Guru belum memberikan apersepsi dalam kegiatan awal 

pembelajaran, (2) Guru menjelaskan materi secara verbalistik masih mengacu 

buku acuan (3) Dalam mengadakan tanya jawab guru kurang variatif, (4) 

proses pembelajaran IPS yang dilaksanakan masih berpusat pada guru 

(Teacher Oriented), dan (5) alat peraga IPS tidak pernah digunakan saat 

pembelajaran, kerja kelompok jarang dilaksanakan. Hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS Kelas V (1) Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

rendah jika dibandingkan mata pelajaran seperti IPA mendapat 70, Bahasa 

Indonesia mendapat 75, dan PKn mendapat 70 pada minggu pertama bulan 

September 2010; (2) hasil belajar siswa mendapat rata-rata rendah dan masih 

terdapat 17 siswa yang belum tuntas, (3) Siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran; (4) Sebagian siswa merasa jenuh dengan metode pembelajaran 

yang dilaksanakan. Data-data di atas nantinya akan dijadikan sebagai acuan 

dalam penelitian tindakan kelas selanjutnya. 
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1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

 Siklus I ini terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut.  

A. Perencanaan Siklus I 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus I adalah sebagai 
berikut berikut:  
a. Dokumentasi kondisional meliputi tes yang akan digunakan, daftar   

nilai dan pedoman pengamatan.  

b. Menyusun rencana perbaikan pembelajaran (RPP) IPS materi 

keragaman suku bangsa di Indonesia. 

c. Membuat dan menyiapkan alat peraga berupa peta dan kartu 

keragaman suku bangsa di Indonesia. 

d. Membuat lembar observasi sebagai pedoman pengamatan kegiatan. 

e. Menyusun alat evaluasi.  

f. Mengadakan pembagian tugas dengan teman sejawat, dan 

menyiapkan peralatan yang digunakan dalam membantu pembelajaran 

B. Pelaksanaan Siklus I 

Siklus I ini merupakan tindakan awal penelitian melalui model 

kooperatif tipe STAD yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 21 

September 2010. Siklus I ini dilakukan sebagai upaya memperbaiki dan 

memecahkan masalah yang terdapat pada tes pra tindakan. Pelaksanaan 

siklus I dilakukan sebagai berikut: 

a. Kegiatan awal  

1)  Apersepsi  

a) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b) Menyanyikan lagu “keragaman suku bangsa di Indonesia”. 
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c) Tanya jawab dengan siswa tentang keragaman suku bangsa di 

Indonesia. 

“Anak-anak siapa yang tahu suku apa yang ada di pulau Jawa?” 

“coba sebutkan rumah adat Jawa Tengah?” 

“Apa senjata tradisionalnya?”  

 

b. Kegiatan inti  

1) Guru menjelaskan keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. 

2) Guru membentuk kelompok heterogen (campuran menurut prestasi, 

jenis kelamin dsb). 

3) Dengan alat peraga peta buta siswa menempel keanekaragaman suku 

bangsa yang ada di Indonesia pada peta buta. 

4) Siswa secara bergantian menempelkan keanekaragaman suku bangsa 

di Indonesia pada peta buta.  

5) Guru memberikan tugas diskusi kelompok pada masing-masing 

kelompok. 

6) Siswa mengerjakan tugas diskusi dari guru. 

7) Dalam diskusi siswa yang pintar mengajari siswa yang kurang dalam 

hal akademik/anggota yang belum jelas. 

8) Guru memberikan bimbingan pada kelompok-kelompok yang 

mengalami kesulitan. 

9) Ketua kelompok maju satu persatu membacakan hasil diskusi 

kelompok . 

10) Siswa melakukan presentasi kelas, siswa yang lain menanggapi hasil 

diskusi kelompok yang dibacakan.  

11) Guru memberikan bimbingan apabila ada presentasi kelompok yang 

belum sesuai. 
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c. Kegiatan akhir  

1)  Guru memberikan kesempatan bertanya pada siswa . 

2)  Siswa di bimbing guru menyimpulkan materi. 

3)  Evaluasi. 

4)  Guru bersama siswa menutup pelajaran dengan menyanyikan lagu 

keragaman suku bangsa di Indonesia. 

5) Guru memberikan pekerjaan rumah berupa portopolio tentang 

keanekargaman suku bangsa dan budaya di Indonesia yang memuat asal 

provinsi, rumah adat, dan senjata tradisional.    

C.  Observasi Penelitian Siklus I 

Kegiatan observasi atau pengamatan terhadap obyek penelitian 

dilakukan secara langsung oleh satu orang pengamat pada saat proses 

pembelajaran IPS dengan model pembelajaran kooperatif Tipe STAD. 

Pengamat adalah rekan sejawat dan tim kolaborasi. Kegiatan yang 

diamati meliputi : (1) Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, (2) 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, dan (3) respon siswa 

terhadap pembelajaran, (4) hasil belajar siswa. Hasil observasi dicatat 

dalam lembar observasi untuk dianalisa dan dilakukan refleksi. 

a. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran siklus I 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus I dalam proses 

pembelajaran dinyatakan dengan presentase aktivitas dalam tabel 

berikut ini.  
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Tabel 6 
Data Hasil Pengamatan  

Aktivitas Siswa Kelas V Siklus I 
No. Aspek yang diamati Skor  

1. Memperhatikan penjelasan guru. 64% 

2 
Bekerja dengan menggunakan media/alat peraga 

pembelajaran. 
68% 

3 
Merespon/menjawab pertanyaan guru maupun 

siswa. 
68% 

4 Mengemukakan pendapat. 64% 

5 Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. 76% 

Jumlah 340 

Rata-rata 68% 

 
Berdasarkan tabel 6 di atas, ada 5 aspek yang diamati 

memperoleh rata-rata hasil 68% dengan mengacu pada tabel 2 tabel 
deskriptif aktivitas siswa maka kualitas  aktivitas siswa siklus II 
dalam kategori kategori cukup. 

Hasil pengamatan secara keseluruhan aktivitas siswa dalam 
pembelajaran IPS melalui metode kooperatif tipe STAD  
menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran cukup.  
Aspek yang diamati memperhatikan penjelasan guru (64%), 
Bekerja dengan menggunakan media/alat peraga pembelajaran 
(68%),  Merespon/menjawab pertanyaan guru maupun siswa 
(68%), Mengemukakan pendapat (64%), Berpartisipasi aktif dalam 
kegiatan diskusi (76%). 

 
Hasil pengamatan aktivitas siswa siklus I dengan 5 aspek 

yang diamati dapat dilihat pada grafik 1 sebagai beikut;  
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Grafik.1 
Data Hasil Pengamatan  
Aktivitas Siswa Siklus I 

 
b. Aktivitas Guru dalam Pembelajaran siklus I 

Hasil pengamatan aktivitas guru dalam mengajar di siklus I, 

dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1) Guru belum baik dalam mengkoordinasikan siswa, terlihat 

siswa belum  siap dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, 

melakukan apersepsi guru belum menggunakan pertanyaan-

pertanyaan yang menantang. 

2) Dalam aspek penguasaan materi pembelajaran belum baik 

dalam penguasaan materi karena belum mengkaitkan materi 

dengan kehidupan sehari-hari. 

3) Pendekatan/strategi pembelajaran yang dilaksanakan guru 

yaitu kooperatif tipe STAD sudah baik dilaksanakan secara 

runtut, dan dapat mengembangkan sikap siswa yaitu 

kerjasama antar siswa dalam belajar karena baru pertama kali 
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pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dilaksanakan masih banyak siswa yang gaduh dalam 

pelaksanaannya sehingga penguasaan kelas kurang maksimal.  

4) Guru menggunakan peta buta dengan gambar-gambar 

keanekaragaman kebudayaan Indonesia, tetapi gambar-

gambar  keanekaragaman kebudayaan Indonesia hanya 

beberapa saja, sehingga siswa yang maju menempel gambar 

terbatas dan siswa belum begitu antusias dalam menggunakan 

alat peraga.  

5) Guru membimbing siswa untuk semua siswa dalam 

kelompok membantu menyelesaikan soal diskusi tetapi masih 

ada saja siswa yang kurang aktif, tidak mau membantu 

kelompok dalam mengerjakan soal diskusi.  

6) Guru dalam memberikan kesimpulan terkesan tergesa-gesa 

karena waktu yang digunakan telah selesai sehingga 

pembelajaran bertambah 10 menit lebih lama dan belum 

sempat mengevaluasi/ mencocokan hasil kerja siswa secara 

individu.  

Berdasarkan hasil pengamatan oleh observer berpedoman 

pada lembar pengamatan aktivitas guru, maka data hasil 

pengamatan aktivitas guru dapat diamati pada tabel 7. 
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Tabel 7 
Aktivitas Guru dalam Mengelola Pembelajaran Siklus I  

No Aspek yang diamati Skor 
1 2 3 4 5

1 1. Membuka pelajaran. 
a. Memberi salam. 
b. Absensi siswa. 
c. Mempersiapkan siswa untuk belajar. 
d. Melakukan kegiatan appersepsi. 

   v  

2 
 
 

2.  Penguasaan materi pembelajaran. 
a. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran. 
b. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang 

relevan. 
c. Menyampaikan materi dengan jelas sesuai dengan 

hirarki belajar dan karakteristik siswa.  
d. Mengaitkan materi dengan realita kehidupan. 

   v  

3 3.  Pendekatan atau strategi pembelajaran. 
a. Melaksanakan pembelajaran secara runtut. 
b. Penguasaan kelas. 
c. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat Koperatif 

tipe STAD. 
d. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 

tumbuhnya kebiasaan positif. 

  v   

4 4.   Pemanfaatan sumber belajar yang efektif dan efisien. 
a. Penggunaan alat peraga yang menarik bagi siswa. 
b. Penggunaan alat peraga secara efektif dan efisien. 
c. Menghasilkan pesan yang menarik. 
d. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan alat peraga.  

   v  

5 
 
 
 
 

5. Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan 
siswa. 

a. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 
pembelajaran. 

b. Menumbuhkan suasana kelas yang menyenangkan. 
c. Menunjukkan sikap dekat dengan siswa (bersahabat 

dengan siswa). 
d. Menunjukkan sikap terbuka dengan respon siswa. 

  v   

6 6.  Penilaian proses dan hasil. 
a. Memantau kemajuan belajar selama proses. 
b. Memberikan kesimpulan dalam proses pembelajaran. 
c. Melaksanakan penilaian akhir sesuai dengan 

kompetensi (tujuan). 
d. Membahas hasil evaluasi. 

  v   
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Jumlah Skor  21 
Jumlah Nilai  70% 

 
Berdasarkan tabel 7 di atas, ada 6 aspek yang diamati 

dengan rata-rata 70 dengan mengacu pada tabel 3 tabel deskriptif 

aktivitas guru maka kualitas  aktivitas guru siklus I dalam kategori 

cukup. 

Hasil pengamatan secara keseluruhan aktivitas guru dalam 

pembelajaran IPS  menunjukkan bahwa guru cukup dalam 

mengelola pembelajaran. Guru dalam membuka pembelajaran 

belum menggunakan pertanyaan-pertanyaan menantang, siswa 

dalam diskusi kelompok masih gaduh dan ada siswa tidak mau 

berpartisipasi dalam menyelesaikan soal diskusi dan pembelajaran 

bertambah 10 menit lebih lama dan guru belum sempat 

mengevaluasi/mencocokan hasil kerja siswa secara bersama siswa. 

Aspek yang diamati terdiri dari:  Membuka pelajaran mendapat 

skor 4 (baik), Penguasaan materi pembelajaran mendapat skor 4 

(baik), Pendekatan atau strategi pembelajaran mendapat skor 3 

(cukup), Pemanfaatan sumber belajar yang efektif dan efisien 

mendapat skor 4 (baik), Pembelajaran yang memicu dan 

memelihara keterlibatan siswa mendapat skor 3 (cukup) dan 

Penilaian proses dan hasil mendapat skor 3 (cukup). Data tersebut 

dapat dilihat digrafik 2 sebagai berikut: 
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Grafik. 2 
Data Hasil Pengamatan  

Aktivitas Guru Dalam Mengelola Pembelajaran Siklus I 

 

c. Hasil Belajar siklus I 

Hasil tes pada siklus I merupakan hasil tes individu dalam  

pembelajaran IPS melalui metode kooperatif tipe STAD. Jumlah 

siswa yang mengikuti tes siklus I berjumlah 25 siswa. Tes siklus I 

yang dilakukan adalah mengerjakan tugas dari materi 

keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Hasil tes pada mata 

pelajaran IPS materi keanekaragaman kebudayaan Indonesia 

melalui metode kooperatif tipe STAD dapat dilihat pada tabel 8 

berikut. 
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Tabel 8 

Hasil Belajar Siklus I 

No Kategori 
Rentang 

Skor Frekuensi
Bobot 
skor Persentase 

Rata-
rata 

1 Sangat kurang <41 0 0 0% 
2 Kurang  41-55 4 200 16% 1760 
3 Cukup 56-70 10 650 40% 25 
4 Baik 71-85 8 640 32% 
5 Sangat baik  86-100 3 270 12% 

Jumlah 25 1760 100% 70,40 
Data tabel 8 di atas menunjukkan bahwa, hasil belajar 

pembelajaran IPS kelas V SDN Wonosari 03 dalam kategori 

cukup, skor rata-rata kelas yang dicapai sebesar 70,40. 

Skor rata-rata tersebut dapat dikatakan dalam kategori cukup 

yaitu dari rentang nilai 70,40. Namun demikian, peneliti masih 

belum puas pada siklus I, karena dari 25 siswa yang memperoleh 

nilai dengan kategori  sangat baik yaitu 3 orang siswa atau 12% 

yaitu antara 86-100 dengan jumlah skor 270. siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori  baik yaitu 8 orang siswa atau 

32% yaitu antara 71-85 dengan jumlah skor 640. Selanjutnya, 

siswa lainnya sebanyak 10 orang siswa atau 40% memperoleh 

nilai cukup yaitu antara 56-70 dengan jumlah skor 650. Sisa 

sebanyak 4 orang siswa atau 16% termasuk dalam kategori kurang 

antara <41  dengan jumlah skor 200. Hasil belajar siswa kelas V 

dalam pembelajaran IPS siklus I kurang maksimalnya dikarenakan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD baru dilaksanakan di 

SDN Wonosari 03 dan siswa masih ramai dalam mengerjakan 
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tugas dari guru, meskipun demikian siswa mulai tertarik untuk 

mengikuti pembelajaran, dan senang dalam mengikuti 

pembelajaran dengan model tersebut. 

Hasil tes tersebut merupakan dari hasil soal postes siklus I 

yang diberikan oleh guru dengan jumlah 10 soal. Hasil tes mata 

pelajaran IPS materi keanekaragaman suku Bangsa dan budaya di 

Indonesia dapat dilihat pada grafik 3 berikut ini. 

Grafik 3  
Hasil Belajar Siswa Siklus 1  

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

sangat baik baik  cukup kurang sangat kurang

Siklus 1

 

Grafik 3 menunjukkan bahwa 3 orang siswa dalam kategori 

sangat baik, siswa dalam kategori baik sebanyak 8 siswa, siswa 

dalam kategori cukup sebanyak 10 siswa, siswa pada kategori 

kurang sebanyak 4 siswa, dan kategori sangat kurang tidak ada. 
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Dalam pembelajaran IPS pada sisklus I masih ada 9 siswa yang 

belum tuntas mencapai kriteria ketuntasan minimal. 

D. Refleksi  siklus I 

Refleksi dilakukan setelah selesai melakukan kegiatan observasi. 

Refleksi digunakan untuk mengetahui kekurangan, kekurangan dalam 

pembelajaran ini adalah Guru dalam membuka pembelajaran belum 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menantang, penguasaan materi 

belum maksimal, dalam menggunakan alat peraga berupa peta buta dengan 

gambar-gambar keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Gambar-gambar  

keanekaragaman kebudayaan Indonesia masih sedikit, sehingga siswa 

yang maju menempel gambar terbatas dan siswa belum begitu antusias 

dalam menggunakan alat peraga, siswa dalam diskusi kelompok masih 

gaduh dan ada siswa yang tidak mau berpartisipasi dalam menyelesaikan 

soal diskusi, dan pembelajaran bertambah 10 menit lebih lama dan guru 

belum sempat mengevaluasi/mencocokan hasil kerja siswa secara individu, 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD baru dilaksanakan di SDN 

Wonosari 03 dan siswa masih ramai dalam mengerjakan tugas dari guru, 

meskipun demikian siswa mulai tertarik untuk mengikuti pembelajaran 

siswa masih ramai dan kurang serius dalam pelaksanaan, hasil 

pembelajaran siswa belum semua siswa mencapai KKM masih ada 9 siswa 

yang masih mendapatkan nilai di bawah KKM yaitu 65. Tingkat 

keberhasilan dalam pembelajaran IPS meteri keanekaragaman suku bangsa 

dan budaya di Indonesia, yaitu guru lebih variatif dalam memberikan 
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pembelajaran sehingga siswa mulai tampak antusias dan senang mengikuti 

pembelajaran, siswa mulai terbentuk sikap gotong royong dalam 

menyelesaikan tugas diskusi kelompok, siswa tidak takut dalam 

mengemukakan pendapat. Hasil refleksi yaitu digunakan sebagai bahan 

masukan dalam melaksanakan  tindakan pada siklus II, kekurangan pada 

siklus I akan diperbaiki pada siklus II, bila ada kemajuan atau peningkatan 

akan di pertahankan. Hal tersebut akan diperbaiki pada siklus II. 

 

2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

A. Perencanaan siklus II 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, maka kemudian peneliti 

mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan pemecahan masalah. 

Peneliti melakukan diskusi dengan teman sejawat (obsever) untuk 

memperbaiki RPP dan langkah-langkah pembelajaran, mengontrol 

kembali efektivitas pengerjaan lembar kerja diskusi kelompok, alat 

peraga yang berupa peta dan kartu gambar keragaman suku bangsa 

keanekaragaman kebudayaan di Indonesia  serta cara menyampaikan 

yang efektif. Peneliti memeriksa dan menyiapkan rencana pembelajaran, 

Lembar diskusi kelompok, lembar evaluasi dan lembar observasi 

keterampilan guru dan aktivitas siswa untuk siklus II. Peneliti juga 

memeriksa kembali alat peraga dan prasarana yang diperlukan sebagai 

penunjang pembelajaran. 
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B. Pelaksanaan Siklus II 

Tindakan siklus II dilaksanakan pada hari selasa tanggal 28 

September 2010 sebagai perbaikan pada siklus I yang diketahui dari 

tindakan refleksi. Pada siklus II dilakukan dengan memperbaiki 

kelemahan-kelemahan dari siklus I, pelaksanaan. Siklus II dilaksanakan 

tindakan sebagai berikut:   

a. Kegiatan awal  

Apersepsi  

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Menyanyikan lagu “keragaman suku bangsa di Indonesia”. 

3) Tanya jawab dengan siswa tentang keanekaragaman suku dan 

budaya di Indonesia. 

“ Siapa diantara kalian yang tahu tarian tradisional dan dari mana 

tarian tersebut?” 

“ Rumah adat apa saja yang kamu ketahui dan berasal dari mana 

rumah adat tersebut?” 

“Suku bangsa apa saja yang mendiami pulau jawa ini?” 

 

b. Kegiatan inti  

1) Guru menjelaskan keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. 

2) Guru membentuk kelompok heterogen (campuran menurut prestasi, 

jenis kelamin dsb). 

3) Dengan alat peraga peta buta siswa menempel keanekaragaman suku 

bangsa yang ada di Indonesia pada peta buta. 

4) Siswa secara bergantian menempelkan keanekaragaman suku bangsa 

di Indonesia pada peta buta.  
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5) Guru memberikan tugas diskusi kelompok pada masing-masing 

kelompok. 

6) Siswa mengerjakan tugas diskusi dari guru. 

7) Dalam diskusi siswa yang pintar mengajari siswa yang kurang dalam 

hal akademik/anggota yang belum jelas. 

8) Guru memberikan bimbingan pada kelompok-kelompok yang 

mengalami kesulitan. 

9) Ketua kelompok maju satu persatu membacakan hasil diskusi 

kelompok . 

10) Siswa melakukan presentasi kelas, siswa yang lain menanggapi hasil 

diskusi kelompok yang dibacakan.  

11) Guru memberikan bimbingan apabila ada presentasi kelompok yang 

belum sesuai. 

c. Kegiatan akhir  

1)  Guru memberikan kesempatan bertanya pada siswa . 

2)  Siswa di bimbing guru menyimpulkan materi. 

3)  Evaluasi. 

4)  Guru bersama siswa menutup pelajaran dengan menyanyikan lagu 

keragaman suku bangsa di Indonesia. 

5) Guru memberikan pekerjaan rumah berupa portopolio tentang 

keanekargaman suku bangsa dan budaya di Indonesia yang memuat asal 

provinsi, suku bangsa, tarian tradisional, rumah adat, dan senjata 

tradisional.    

C.  Observasi penelitian Siklus II 

Kegiatan observasi atau pengamatan terhadap obyek penelitian 

dilakukan secara langsung oleh satu orang pengamat pada saat proses 
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pembelajaran IPS dengan model pembelajaran kooperatif Tipe STAD. 

Pengamat adalah rekan sejawat dan tim kolaborasi. Kegiatan yang 

diamati meliputi : (1) Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, (2) 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, dan (3) respon siswa 

terhadap pembelajaran, (4) hasil belajar siswa. Hasil observasi dicatat 

dalam lembar observasi untuk dianalisa dan dilakukan refleksi. 

a. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran siklus II 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus II dalam proses 

pembelajaran dinyatakan dengan prosentase aktivitas dalam tabel 

berikut ini.  

Tabel 9 
Data Hasil Pengamatan  

Aktivitas Siswa Kelas V Siklus II 

No. Aspek yang diamati 
Skor  

Siklus I Siklus II 

1. Memperhatikan penjelasan guru. 64% 68% 

2 Bekerja dengan menggunakan 
media/alat peraga pembelajaran. 

68% 76% 

3 Merespon/menjawab pertanyaan guru 
maupun siswa. 

68% 76% 

4 Mengemukakan pendapat. 64% 72% 

5 Berpartisipasi aktif dalam kegiatan 
diskusi. 

76% 80% 

Jumlah 340 372 

Rata-rata 68% 74% 
 

Berdasarkan tabel 9 di atas, ada 5 aspek yang diamati siklus 

II mengalami peningkatan 6% memperoleh rata-rata hasil 74% 
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dengan mengacu pada tabel 2 tabel deskriptif aktivitas siswa maka 

kualitas  aktivitas siswa siklus II dalam kategori kategori baik. 

Hasil pengamatan secara keseluruhan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui metode kooperatif tipe STAD  

menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran sudah 

baik.  Aspek yang diamati memperhatikan penjelasan guru (68%), 

Bekerja dengan menggunakan media/alat peraga pembelajaran 

(76%),  Merespon/menjawab pertanyaan guru maupun siswa 

(76%), Mengemukakan pendapat (72%), Berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan diskusi (80%). 

Hasil pengamatan aktivitas siswa siklus II dengan 

membandingkan aktivitas siswa siklus I denga 5 aspek yang 

diamati dapat dilihat pada grafik 4 sebagai beikut;        

                                 Grafik.4 

Data Hasil Pengamatan  
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b. Aktivitas Guru dalam Pembelajaran siklus II 

Hasil pengamatan aktivitas guru dalam mengajar di siklus II, 

dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1) Guru sudah menunjukkan peningkatan dalam membuka 

pembelajaran sudah memberi salam, mengabsensi siswa, 

mengkoordinasikan siswa agar siap dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran, dan guru sudah menggunakan 

pertanyaan-pertanyaan yang menantang tetapi belum 

maksimal. 

2) Dalam aspek penguasaan materi pembelajaran Guru sudah 

meningkat jika dibandingkan dengan siklus I dalam 

penguasaan materi sudah mulai mengkaitkan materi dengan 

kehidupan sehari-hari. 

3) Pendekatan/strategi pembelajaran yang dilaksanakan guru 

yaitu kooperatif tipe STAD sudah baik dilaksanakan secara 

runtut, dan dapat mengembangkan sikap siswa yaitu 

kerjasama antar siswa dalam belajar karena baru pertama kali 

pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dilaksanakan siswa sudah agak tenang dan melaksanakan 

tugas dengan tanggung jawab.  

4) Guru sudah menggunakan peta buta dengan gambar-gambar 

keanekaragaman kebudayaan Indonesia dengan gmbar-

gambar keanekaragaman kebudayaan Indonesia sudah cukup 
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banyak sehingga membuat siswa senang dan antusias dalam 

menggunakan alat peraga.  

5) Guru sudah membimbing siswa untuk semua siswa dalam 

kelompok membantu menyelesaikan soal diskusi tetapi masih 

ada saja siswa yang kurang aktif, tidak mau membantu 

kelompok dalam mengerjakan soal diskusi dan ada sebagian 

kecil siswa kurang disiplin seperti gaduh menggangu siswa 

lain.  

6) Guru dalam memberikan kesimpulan sudah baik, tetapi 

belum memberikan umpan balik yang menantang.  

Berdasarkan hasil pengamatan oleh observer berpedoman 

pada lembar pengamatan aktivitas guru, maka data hasil 

pengamatan aktivitas guru dapat diamati pada tabel 10. 

 

Tabel 10 
Aktivitas Guru dalam Mengelola Pembelajaran Siklus II 

No Aspek yang diamati Skor 
1 2 3 4 5

1 1. Membuka pelajaran. 
a. Memberi salam. 
b. Absensi siswa. 
c. Mempersiapkan siswa untuk belajar. 
d. Melakukan kegiatan appersepsi. 

    v

2 
 
 

2.  Penguasaan materi pembelajaran. 
a. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran. 
b. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang 

relevan. 
c. Menyampaikan materi dengan jelas sesuai dengan 

hirarki belajar dan karakteristik siswa.  
d. Mengaitkan materi dengan realita kehidupan. 

   v  
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3 3.  Pendekatan atau strategi pembelajaran. 
a. Melaksanakan pembelajaran secara runtut. 
b. Penguasaan kelas. 
c. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat Koperatif 

tipe STAD. 
d. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 

tumbuhnya kebiasaan positif. 

   v  

4 4.   Pemanfaatan sumber belajar yang efektif dan efisien. 
a. Penggunaan alat peraga yang menarik bagi siswa. 
b. Penggunaan alat peraga secara efektif dan efisien. 
c. Menghasilkan pesan yang menarik. 
d. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan alat peraga.  

   v  

5 
 
 
 
 

6. Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan 
siswa. 

a. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 
pembelajaran. 

b. Menumbuhkan suasana kelas yang menyenangkan. 
c. Menunjukkan sikap dekat dengan siswa (bersahabat 

dengan siswa). 
d. Menunjukkan sikap terbuka dengan respon siswa. 

    v

6 6.  Penilaian proses dan hasil. 
a. Memantau kemajuan belajar selama proses. 
b. Memberikan kesimpulan dalam proses pembelajaran. 
c. Melaksanakan penilaian akhir sesuai dengan 

kompetensi (tujuan). 
d. Membahas hasil evaluasi. 

   v  

Jumlah Skor  26 
Jumlah Nilai  86% 

 
Berdasarkan tabel 10 di atas, ada 6 aspek yang diamati 

dengan rata-rata 86 dengan mengacu pada tabel 3 tabel deskriptif 

aktivitas guru maka kualitas  aktivitas guru siklus II dalam 

kategori  sangat baik sebagai berikut. 

Hasil pengamatan secara keseluruhan aktivitas guru dalam 

pembelajaran IPS  menunjukkan bahwa guru sangat baik  dalam 

mengelola pembelajaran. Guru dalam membuka pembelajaran 
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sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menantang, 

siswa dalam diskusi kelompok sudah tidak ramai dan ada siswa 

sudah mau berpartisipasi dalam menyelesaikan soal diskusi, 

pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik. Aspek yang 

diamati terdiri dari:  Membuka pelajaran mendapat skor 5 (sangat 

baik), Penguasaan materi pembelajaran mendapat skor 4 (baik), 

Pendekatan atau strategi pembelajaran mendapat skor 4 (baik), 

Pemanfaatan sumber belajar yang efektif dan efisien mendapat 

skor 4 (baik), Pembelajaran yang memicu dan memelihara 

keterlibatan siswa mendapat skor 5 (sangat baik) dan Penilaian 

proses dan hasil mendapat skor 4 (baik). Data tersebut dapat 

dilihat digrafik sebagai berikut: 

Grafik. 5 
Data Hasil Pengamatan  

Aktivitas Guru dalam Mengelola Pembelajaran Siklus I dan Siklus II 
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c. Hasil Belajar siklus II 

Hasil tes pada siklus II merupakan hasil tes individu dalam  

pembelajaran IPS melalui metode kooperatif tipe STAD. Jumlah 

siswa yang mengikuti tes siklus II berjumlah 25 siswa. Tes siklus 

II yang dilakukan adalah mengerjakan tugas dari materi 

keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Hasil tes pada mata 

pelajaran IPS materi keanekaragaman kebudayaan Indonesia 

melalui metode kooperatif tipe STAD dapat dilihat pada tabel 11 

berikut. 

Tabel 11 

Hasil belajar siklus II 

No Kategori 
Rentang 

Skor Frekuensi
Bobot 
skor Persentase 

Rata-
rata 

1 Sangat kurang <41 0 0 0% 
2 Kurang  41-55 0 0 0% 1920 
3 Cukup 56-70 13 850 52% 25 
4 Baik 71-85 4 320 16% 
5 Sangat baik  86-100 8 750 32% 

Jumlah 25 1920 100% 76,80 
Data tabel 11 di atas menunjukkan bahwa, hasil belajar 

pembelajaran IPS kelas V SDN Wonosari 03 dalam kategori baik, 

skor rata-rata kelas yang dicapai sebesar 76,80. 

Skor rata-rata tersebut dapat dikatakan dalam kategori baik 

yaitu 76,80. Namun demikian, peneliti masih belum puas pada 

siklus II, karena dari 25 siswa yang memperoleh nilai dengan 

kategori  sangat baik yaitu 8 orang siswa atau 32% yaitu antara 86-
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100 dengan jumlah skor 750. siswa yang memperoleh nilai dengan 

kategori  baik yaitu 4 orang siswa atau 16% yaitu antara 71-85 

dengan jumlah skor 320. Selanjutnya, siswa lainnya sebanyak 13 

orang siswa atau 52% memperoleh nilai cukup yaitu antara 56-70 

dengan jumlah skor 850. Hasil belajar siswa kelas V dalam 

pembelajaran IPS siklus II kurang berhasil dikarenakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD baru dilaksanakan di SDN 

Wonosari 03 dan siswa masih ramai dalam mengerjakan tugas dari 

guru dan masih ter dapat 6 siswa yang belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal. 

Hasil tes tersebut merupakan dari hasil soal postes siklus II 

yang diberikan oleh guru dengan jumlah 10 soal. Hasil tes mata 

pelajaran IPS materi keanekaragaman suku dan budaya di 

Indonesia dapat dilihat pada grafik 6 berikut ini. 

Grafik 6  
Hasil Belajar Siswa Siklus II  
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Grafik 6 menunjukkan bahwa 8 orang siswa dalam kategori 

sangat baik, siswa dalam kategori baik sebanyak 4 siswa, siswa 

dalam kategori cukup sebanyak 13 siswa, siswa pada kategori 

kurang dan sangat kurang tidak ada. Dalam pembelajaran IPS pada 

sisklus II masih ada 6 siswa yang belum tuntas mencapai kriteria 

ketuntasan minimal. 

 
 
 
 

Tabel. 12 
Peningkatan Hasil Belajar Siklus I dan Siklus II 

No Kategori Siklus I Siklus II 

Skor % Skor % 
1. 
2. 
3. 
4. 
5.  

Sangat kurang 
Kurang  
Cukup  
Baik  
Sangat baik  

0 
200 
650 
640 
270 

0% 
16% 
40% 
32% 
12% 

0 
0 

850 
320 
750 

0% 
0% 
52% 
16% 
32% 

jumlah 1760 100% 1920 100% 

rata-rata kelas 70,40 76,80 

Data tabel 12  menunjukkan bahwa pada siklus I nilai rata-

rata kelas siswa 70,40,  siklus II nilai rata-rata kelas mencapai 

76,80. 

Siklus I skor rata-rata tersebut dapat dikatakan dalam 

kategori cukup yaitu dari rentang nilai 70,40 dari 25 siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori  sangat baik yaitu 3 orang siswa 

atau 12% yaitu antara 86-100 dengan jumlah skor 270. siswa yang 
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memperoleh nilai dengan kategori  baik yaitu 8 orang siswa atau 

32% yaitu antara 71-85 dengan jumlah skor 640. Selanjutnya, 

siswa lainnya sebanyak 10 orang siswa atau 40% memperoleh 

nilai cukup yaitu antara 56-70 dengan jumlah skor 650. Sisa 

sebanyak 4 orang siswa atau 16% termasuk dalam kategori kurang 

antara <41  dengan jumlah skor 200.   

Siklus II skor rata-rata tersebut dalam kategori baik yaitu 

dari rentang nilai 76,80 dari 25 siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori  sangat baik yaitu 8 orang siswa atau 32% yaitu 

antara 86-100 dengan jumlah skor 750. siswa yang memperoleh 

nilai dengan kategori  baik yaitu 4 orang siswa atau 16% yaitu 

antara 71-85 dengan jumlah skor 320. Selanjutnya, siswa lainnya 

sebanyak 13 orang siswa atau 52% memperoleh nilai cukup yaitu 

antara 56-70 dengan jumlah skor 850. 

Grafik.7  
Peningkatan Hasil Belajar Siklus I dan Siklus II 
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Grafik 7 menunjukkan peningkatan hasil tes pada siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 6,40 dari hasil tes pada tahap siklus I. 

Siswa yang berjumlah 25 siswa masih terdapat 6 siswa yang belum 

tutas dalam mencapai kriteria ketuntasan minimal.  

D. Refleksi  siklus II 

Refleksi dilakukan setelah selesai melakukan kegiatan observasi. 

Refleksi digunakan untuk mengetahui kekurangan, kekurangan dalam 

pembelajaran ini adalah siswa dalam diskusi kelompok masih ada sebagian 

yang ramai dan ada siswa yang tidak mau berpartisipasi dalam 

menyelesaikan soal diskusi. Hasil pembelajaran siswa belum semua siswa 

mencapai KKM masih ada 6 siswa yang masih mendapatkan nilai di 

bawah KKM yaitu 65. Tingkat keberhasilan dalam pembelajaran IPS 

materi keanekaragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia, yaitu guru 

sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menantang sehingga siswa 

lebih berani dalam mengungkapkan pendapatnya, guru lebih variatif dalam 

memberikan pembelajaran sehingga siswa mulai antusias dan senang 

mengikuti pembelajaran, siswa mulai bertanggung jawab dalam 

mengerjakan tugas dari guru, siswa mulai terbentuk sikap gotong royong 

dalam menyelesaikan tugas diskusi kelompok, siswa tidak takut dalam 

mengemukakan pendapat. Hasil refleksi yaitu digunakan sebagai bahan 

masukan dalam melaksanakan  tindakan pada siklus III, kekurangan pada 

siklus II akan diperbaiki pada siklus III, bila ada kemajuan atau 
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peningkatan akan di pertahankan. Siklus II masih ada 6 siswa yang belum 

tuntas maka akan diperbaiki pada siklus III. 

3. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

A. Perencanaan siklus III 

Langkah yang dilakukan pada tahap perencanaan (planning) siklus III 

dengan diskusi dengan teman sejawat (observer) adalah mendesain RPP dan 

langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru  sesuai dengan 

hasil refleksi siklus II. Langkah selanjutnya adalah menyusun perangkat 

pembelajaran yang digunakan untuk proses belajar mengajar melalui model 

pembelajaran kooperatif Tipe STAD. Perangkat pembelajaran yang disusun 

meliputi Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Diskusi, 

soal evaluasi siklus III, dan lembar observasi aktivitas siswa dan aktivitas 

guru. 

B. Pelaksanaan Siklus III 

Tindakan siklus III dilaksanakan pada hari selasa tanggal 5 

Oktober 2010 sebagai perbaikan pada siklus II yang diketahui dari 

tindakan refleksi. Pada siklus III dilakukan dengan memperbaiki 

kelemahan-kelemahan dari siklus II, pelaksanaan. Siklus III dilaksanakan 

tindakan sebagai berikut:   

a. Kegiatan awal  

Apersepsi  

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Menyanyikan lagu “keragaman suku bangsa di Indonesia”. 
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3) Tanya jawab dengan siswa tentang kebudayaan dan kesenian yang 

siswa ketahui di lingkungan sekitar. 

“ Siapa diantara kalian yang tahu tarian tradisional dan dari mana 

tarian tersebut?” 

“ Rumah adat apa saja yang kamu ketahui dan berasal dari mana 

rumah adat tersebut?” 

“ Sejata tradisional apa saja yang kamu ketahui dan berasal dari 

mana rumah adat tersebut?” 

“Suku bangsa apa saja yang mendiami pulau Sumatra ini?” 

b. Kegiatan inti  

1) Guru menjelaskan keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. 

2) Guru membentuk kelompok heterogen (campuran menurut prestasi, 

jenis kelamin dsb). 

3) Dengan alat peraga peta buta siswa menempel keanekaragaman suku 

bangsa yang ada di Indonesia pada peta buta. 

4) Siswa secara bergantian menempelkan keanekaragaman suku bangsa 

di Indonesia pada peta buta.  

5) Guru memberikan tugas diskusi kelompok pada masing-masing 

kelompok. 

6) Siswa mengerjakan tugas diskusi dari guru. 

7) Dalam diskusi siswa yang pintar mengajari siswa yang kurang dalam 

hal akademik/anggota yang belum jelas. 

8) Guru memberikan bimbingan pada kelompok-kelompok yang 

mengalami kesulitan. 

9) Ketua kelompok maju satu persatu membacakan hasil diskusi 

kelompok . 

10) Siswa melakukan presentasi kelas, siswa yang lain menanggapi hasil 

diskusi kelompok yang dibacakan.  
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11) Guru memberikan bimbingan apabila ada presentasi kelompok yang 

belum sesuai. 

c. Kegiatan akhir  

1)  Guru memberikan kesempatan bertanya pada siswa . 

2)  Siswa bersama guru menyimpulkan materi. 

3)  Evaluasi. 

4)  Guru bersama siswa menutup pelajaran dengan menyanyikan lagu 

keragaman suku bangsa di Indonesia. 

5) Guru memberikan pekerjaan rumah berupa portopolio tentang 

keanekargaman suku bangsa dan budaya di Indonesia yang memuat asal 

provinsi, suku bangsa, tarian tradisional, rumah adat, senjata tradisional, 

dan kesenian tardisonal.     

 

C.  Observasi penelitian Siklus III 

Kegiatan observasi atau pengamatan terhadap obyek penelitian 

dilakukan secara langsung oleh satu orang pengamat pada saat proses 

pembelajaran IPS dengan model pembelajaran kooperatif Tipe STAD. 

Pengamat adalah rekan sejawat dan tim kolaborasi. Kegiatan yang 

diamati meliputi : (1) Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, (2) 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, dan (3) hasil belajar 

siswa. Hasil observasi dicatat dalam lembar observasi untuk dianalisa 

dan dilakukan refleksi. 
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a. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran siklus III 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus III dalam 

proses pembelajaran dinyatakan dengan prosentase aktivitas dalam 

tabel berikut ini.  

                                 Tabel 13 

Data Hasil Pengamatan  
Aktivitas Siswa Kelas V Siklus III 

No. Aspek yang diamati 
Skor  

Siklus I Siklus II Siklus III
1. Memperhatikan penjelasan guru. 64% 68% 80% 

2 
Bekerja dengan menggunakan media/alat 

peraga pembelajaran. 
68% 76% 80% 

3 
Merespon/menjawab pertanyaan guru 

maupun siswa. 
68% 76% 88% 

4 Mengemukakan pendapat. 64% 72% 80% 

5 Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. 76% 80% 88% 

Jumlah 340 372 416 

Rata-rata 68% 74% 83% 

 
Berdasarkan tabel 13 di atas, ada 5 aspek yang diamati 

memperoleh rata-rata hasil 83% dengan mengacu pada tabel 2 tabel 

deskriptif aktivitas siswa maka kualitas  aktivitas siswa siklus III 

dalam kategori baik. 

Hasil pengamatan secara keseluruhan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui metode kooperatif tipe STAD  
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menunjukkan bahwa siswa aktivitas dalam pembelajaran sudah 

baik.  Aspek yang diamati memperhatikan penjelasan guru (80%), 

Bekerja dengan menggunakan media/alat peraga pembelajaran 

(80%),  Merespon/menjawab pertanyaan guru maupun siswa 

(88%), Mengemukakan pendapat (80%), Berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan diskusi (88%). 

Hasil pengamatan aktivitas siswa siklus III dengan 

membandingkan aktivitas siswa siklus I dan siklus II dengan 5 

aspek yang diamati dapat dilihat pada grafik 8 sebagai beikut;  

Grafik.8 
Data Hasil Pengamatan  

Aktivitas Siswa Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

 
b. Aktivitas Guru dalam Pembelajaran siklus III 

Hasil pengamatan aktivitas guru dalam mengajar di siklus 

III, dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1) Guru sangat baik dalam membuka pembelajaran sudah 

memberi salam, mengabsensi siswa, mengkoordinasikan 
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siswa agar siap dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, dan 

guru sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang 

menantang sehingga siswa aktif dalam bertanya sehingga 

siswa semakin aktif dalam menanggapi pertanyaan. 

2) Dalam aspek penguasaan materi pembelajaran guru sudah 

baik dalam penguasaan materi dan mengkaitkan materi 

dengan kehidupan sehari-hari. 

3) Pendekatan/strategi pembelajaran yang dilaksanakan guru 

yaitu kooperatif tipe STAD sudah baik dilaksanakan secara 

runtut, dan dapat mengembangkan sikap siswa yaitu 

kerjasama antar siswa dalam belajar. 

4) Guru menggunakan peta buta dengan gambar-gambar 

keanekaragaman kebudayaan Indonesia dengan jumlah 

gambar keanekaragaman budaya Indonesia banyak  sehingga 

membuat siswa sangat senang dan antusias serta terampil 

dalam menggunakan alat peraga.  

5) Guru dalam membimbing siswa dalam diskusi kelompok 

sehingga siswa dalam kelompok sudah berpartisipasi dalam  

menyelesaikan soal diskusi, mengerjakan soal diskusi dan 

siswa sudah  disiplin dan penuh tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas.  
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6) Guru dalam memberikan kesimpulan sudah baik karena 

sudah meberikan penguatan sehingga motivasi belajar siswa 

meningkat.  

Berdasarkan hasil pengamatan oleh observer berpedoman 

pada lembar pengamatan aktivitas guru, maka data hasil 

pengamatan aktivitas guru dapat diamati pada tabel . 

 

Tabel 14 
Aktivitas Guru dalam Mengelola Pembelajaran Siklus III  

No Aspek yang diamati Skor 
1 2 3 4 5

1 1. Membuka pelajaran. 
a. Memberi salam. 
b. Absensi siswa. 
c. Mempersiapkan siswa untuk belajar. 
d. Melakukan kegiatan appersepsi. 

    v

2 
 
 

2.  Penguasaan materi pembelajaran. 
a. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran. 

b. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan. 

c. Menyampaikan materi dengan jelas sesuai dengan hirarki 
belajar dan karakteristik siswa.  

d. Mengaitkan materi dengan realita kehidupan. 

   v  

3 3.  Pendekatan atau strategi pembelajaran. 
a. Melaksanakan pembelajaran secara runtut. 

b. Penguasaan kelas. 

c. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat Koperatif tipe 
STAD. 

d. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 
tumbuhnya kebiasaan positif. 

   v  
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4 4.   Pemanfaatan sumber belajar yang efektif dan efisien. 
a. Penggunaan alat peraga yang menarik bagi siswa. 

b. Penggunaan alat peraga secara efektif dan efisien. 

c. Menghasilkan pesan yang menarik. 

d. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan alat peraga.  

    v 

5 
 
 
 
 

7. Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan 
siswa. 

a. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 
pembelajaran. 

b. Menumbuhkan suasana kelas yang menyenangkan. 
c. Menunjukkan sikap dekat dengan siswa (bersahabat 

dengan siswa). 
d. Menunjukkan sikap terbuka dengan respon siswa. 

    v

6 6.  Penilaian proses dan hasil. 
a. Memantau kemajuan belajar selama proses. 
b. Memberikan kesimpulan dalam proses pembelajaran. 
c. Melaksanakan penilaian akhir sesuai dengan 

kompetensi (tujuan). 
d. Membahas hasil evaluasi. 

   v  

Jumlah Skor  27 
Jumlah Nilai  90% 

 
 

Berdasarkan tabel 14 di atas, ada 6 aspek yang diamati 

dengan rata-rata 90 dengan mengacu pada tabel 3 tabel deskriptif 

aktivitas guru maka kualitas  aktivitas guru siklus III dalam 

kategori sangat baik sebagai berikut. 

Hasil pengamatan secara keseluruhan aktivitas guru dalam 

pembelajaran IPS  menunjukkan bahwa guru sangat baik  dalam 

mengelola pembelajaran. Guru dalam membuka pembelajaran 

sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menantang, 

siswa dalam diskusi kelompok sudah tidak ramai dan siswa sudah 
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berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan soal diskusi, dan 

pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik. Aspek yang 

diamati terdiri dari:  Membuka pelajaran mendapat skor 5 (sangat 

baik), Penguasaan materi pembelajaran mendapat skor 4 (baik), 

Pendekatan atau strategi pembelajaran mendapat skor 4 (baik), 

Pemanfaatan sumber belajar yang efektif dan efisien mendapat 

skor 5 (sangat baik), Pembelajaran yang memicu dan memelihara 

keterlibatan siswa mendapat skor 5 (sangat baik) dan Penilaian 

proses dan hasil mendapat skor 4 (baik). Data tersebut dapat 

dilihat digrafik sebagai berikut: 

Grafik. 9 
Data Hasil Pengamatan  

Aktivitas Guru Dalam Mengelola Pembelajaran Siklus I, 
Siklus II, dan Siklus III 

 

c. Hasil Belajar siklus III 
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Hasil tes pada siklus III merupakan hasil tes individu dalam  

pembelajaran IPS melalui metode kooperatif tipe STAD. Jumlah 

siswa yang mengikuti tes siklus III berjumlah 25 siswa. Tes siklus 

III yang dilakukan adalah mengerjakan tugas dari materi 

keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Hasil tes pada mata 

pelajran IPS materi keanekaragaman kebudayaan Indonesia 

melalui metode kooperatif tipe STAD dapat dilihat pada tabel 15 

berikut. 

Tabel 15 

Hasil belajar siklus III 

No Kategori 
Rentang 

Skor Frekuensi
Bobot 
skor Persentase 

Rata-
rata 

1 Sangat kurang <41 0 0 0% 
2 Kurang  41-55 0 0 0% 2110 
3 Cukup 56-70 7 490 28% 25 
4 Baik 71-85 6 480 24% 
5 Sangat baik  86-100 12 1140 48% 

Jumlah 25 2110 100% 84,40 
Data tabel 15 di atas menunjukkan bahwa, hasil belajar 

pembelajaran IPS kelas V SDN Wonosari 03 dalam kategori 

sangat baik, skor rata-rata kelas yang dicapai sebesar 84,40. 

Skor rata-rata tersebut dapat dikatakan dalam kategori sangat 

baik yaitu dari rentang nilai 76,80. Dalam penelitian siklus III 

peneliti merasa sudah baik  karena dari 25 siswa yang memperoleh 

nilai dengan kategori  sangat baik yaitu 12 orang siswa atau 48% 

yaitu antara 86-100 dengan jumlah skor 1140. Siswa yang 
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memperoleh nilai dengan kategori  baik yaitu 6 orang siswa atau 

24% yaitu antara 71-85 dengan jumlah skor 480. Siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori  cukup yaitu 7 orang siswa atau 

28% yaitu antara 56-70 dengan jumlah skor 490. Hasil belajar 

siswa kelas V dalam pembelajaran IPS siklus III sudah berhasil 

dikarenakan dari 25 siswa sudah mencapai kriteria ketuntasan 

minimal. 

Hasil tes tersebut merupakan dari hasil soal postes siklus III 

yang diberikan oleh guru dengan jumlah 10 soal. Hasil tes mata 

pelajaran IPS materi keanekaragaman suku dan budaya di 

Indonesia dapat dilihat pada grafik 10 berikut ini. 

Grafik 10  
Hasil Belajar Siswa Siklus III  
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Grafik 10 menunjukkan bahwa 12 orang siswa dalam 

kategori sangat baik, siswa dalam kategori baik sebanyak 6 siswa, 

dan siswa dalam kategori cukup hanya 7 siswa, tetapi 7 siswa 

tersebut mendapat nilai 70 atau sudah tuntas dalam belajar karena 

KKM mata pelajaran IPS 65. \ 

Tabel. 16  
Peningkatan Hasil Belajar Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

No Kategori Siklus I Siklus II Siklus III 

Skor % Skor % Skor % 
1. 
2. 
3. 
4. 
5.  

Sangat 
kurang 
Kurang  
Cukup  
Baik  
Sangat baik  

0 
200 
650 
640 
270 

0% 
16% 
40% 
32% 
12% 

0 
0 

850 
320 
750 

0% 
0% 

52% 
16% 
32% 

0 
0 

490 
480 
1140 

0% 
0% 
28% 
24% 
48% 

jumlah 1760 100% 1920 100% 2110 100% 

rata-rata kelas 70,40 76,80 84,40 

Data tabel 16 menunjukkan bahwa pada siklus I nilai rata-

rata kelas siswa 70,40,  siklus II nilai rata-rata kelas mencapai 

76,80, dan siklus III rata-rata kelas mencapai 84,40. 

Siklus I skor rata-rata tersebut dapat dikatakan dalam 

kategori cukup yaitu dari rentang nilai 70,40 dari 25 siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori  sangat baik yaitu 3 orang siswa 

atau 12% yaitu antara 86-100 dengan jumlah skor 270. siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori  baik yaitu 8 orang siswa atau 

32% yaitu antara 71-85 dengan jumlah skor 640. Selanjutnya, 

siswa lainnya sebanyak 10 orang siswa atau 40% memperoleh 
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nilai cukup yaitu antara 56-70 dengan jumlah skor 650. Sisa 

sebanyak 4 orang siswa atau 16% termasuk dalam kategori kurang 

antara <41  dengan jumlah skor 200.   

Siklus II skor rata-rata tersebut dalam kategori baik yaitu 

dari rentang nilai 76,80 dari 25 siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori  sangat baik yaitu 8 orang siswa atau 32% yaitu 

antara 86-100 dengan jumlah skor 750. siswa yang memperoleh 

nilai dengan kategori  baik yaitu 4 orang siswa atau 16% yaitu 

antara 71-85 dengan jumlah skor 320. Selanjutnya, siswa lainnya 

sebanyak 13 orang siswa atau 52% memperoleh nilai cukup yaitu 

antara 56-70 dengan jumlah skor 850. 

Siklus III peneliti merasa sudah baik  karena dari 25 siswa 

yang memperoleh nilai dengan kategori  sangat baik yaitu 12 

orang siswa atau 48% yaitu antara 86-100 dengan jumlah skor 

1140. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori  baik yaitu 6 

orang siswa atau 24% yaitu antara 71-85 dengan jumlah skor 480. 

Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori  cukup yaitu 7 

orang siswa atau 28% yaitu antara 56-70 dengan jumlah skor 490. 

Hasil belajar siswa kelas V dalam pembelajaran IPS siklus III 

sudah berhasil dikarenakan dari 25 siswa sudah mencapai kriteria 

ketuntasan minimal. 
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Grafik.11  

Peningkatan Hasil Belajar Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 
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Grafik 11 menunjukkan peningkatan hasil tes pada siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 6,40 dari hasil tes pada tahap siklus I 

dan siklus III  mengalami peningkatan sebesar 7,60 dari hasil tes pada 

tahap siklus  II sehingga kenaikan hasil rata-rata kelas dari siklus I ke 

siklus III sebesar 14 dan mencapai rata-rata kelas sebesar 84,40 dan 

semua siswa yang berjumlah 25 siswa mencapai kriteria ketuntasan 

minimal.  

 

D. Refleksi  siklus III 

Sebagaimana pelaksanaan kegiatan pada siklus I,II dan III, maka 

setelah melaksanakan pengamatan terhadap tindakan pembelajaran, 

selanjutnya diadakan analisis dan refleksi atas segala kegiatan yang telah 

dilakukan. Hasil refleksi pembelajaran pada siklus III adalah sebagai 

berikut : (1) Diskusi kelompok sudah berlangsung dengan baik dan 

maksimal, siswa sudah aktif dalam kegiatan diskusi, siswa sudah 
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bertanggung jawab dalam menyelesaikan soal diskusi kelompok dan 

suasana diskusi kelompok dapat berkembang dengan baik dengan tenang 

serta kondusif; (2) aktivitas siswa dalam belajar sudah tumbuh dengan 

baik, siswa semakin berani untuk memberikan jawaban dan mengajukan 

pertanyaan; (3) guru sudah baik dalam mengelola pembelajaran ini terlihat 

guru sudah baik dalam membuka pembelajaran, melaksanakan metode 

kooperatif tipe STAD dengan runtut dan meningkatkan aktivitas belajar 

siswa, dalam penggunaan alat peraga sudah menggunakan peta buta dan 

gambar-gambar keanekaragaman kebudayaan Indonesia yang beraneka 

ragam dengan jumlah yang banyak, sehingga meningkatkan antusias siswa 

dalam menggunakan alat peraga tersebut, guru sudah dapat membimbing 

siswa, memotivasi siswa, mengamati kegiatan siswa dengan baik dalam 

diskusi kelompok dan memberikan kesimpulan dengan jelas sehingga 

siswa mengerti. 

B. Pembahasan  

1. Pemaknaan temuan penelitian 

Pembahasan lebih banyak didasarkan pada hasil observasi dan refleksi 

pada setiap siklusnya. Kegiatan pembelajaran menggunakan metode kooperatif 

tipe STAD  (Robert E. Slavin, 2008: 73). Secara rinci dijelaskan sebagai berikut: 

a. Aktivitas siswa dalam Pembelajaran IPS  

Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan 

dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan 

belajar. Aktivitas yang dimaksudkan di sini penekanannya adalah pada 

siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 
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terciptalah situasi belajar aktif, seperti yang dikemukakan oleh 

Rochman Natawijaya (1988: 35), belajar aktif adalah “Suatu sistem 

belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, 

mental intelektual dan emosional guna memperoleh hasil belajar 

berupa perpaduan antara aspek koqnitif, afektif dan psikomotor”.  

Keaktifan siswa selama proses belajar mengajar merupakan 

salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk 

belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri 

perilaku seperti : sering bertanya kepada guru atau siswa lain, mau 

mengerjakan tugas yang diberikan guru, mampu menjawab pertanyaan, 

senang diberi tugas belajar, dan lain sebagainya. Aktivitas yang timbul 

dari siswa akan mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan 

keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan prestasi. Dari 

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktifitas siswa adalah salah 

satu diantaranya dalam mencapai keberhasilan pembelajaran. 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa pada siklus I dalam 

proses pembelajaran dinyatakan 5 aspek yang diamati dengan rata-rata 

68% sebagai berikut; Memperhatikan penjelasan guru (64%), Bekerja 

dengan menggunakan media/alat peraga pembelajaran (68%),  

Merespon/menjawab pertanyaan guru maupun siswa (68%), 

Mengemukakan pendapat (64%), Berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

diskusi (76%). 
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Siklus II dengan rata-rata kelas 74,40%, aspek yang diamati 

memperhatikan penjelasan guru (68%), Bekerja dengan menggunakan 

media/alat peraga pembelajaran (76%),  Merespon / menjawab 

pertanyaan guru maupun siswa (76%), Mengemukakan pendapat 

(72%), Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi (80%). 

Siklus III dengan rata-rata kelas 83,20%, aspek yang diamati 

memperhatikan penjelasan guru (80%), Bekerja dengan menggunakan 

media/alat peraga pembelajaran (80%),  Merespon/menjawab 

pertanyaan guru maupun siswa (88%), Mengemukakan pendapat 

(80%), Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi (88%). 

 Bila ditinjau dari hasil observasi aktivitas siswa 

pembelajaran IPS  materi keanekaragaman suku bangsa dan 

kebudayaan di Indonesia melalui metode kooperatif tipe STAD 

mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari 68% menjadi 

83,20%, sehingga mampu meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran.  

b. Aktivitas Guru dalam Mengelola Pembelajaran  

Berdasarkan hasil pengamatan langsung pada saat proses 

pembelajaran, aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran diperoleh 

data hasil pengamatan pada siklus I sebagai berikut; ada 6 aspek yang 

diamati dengan rata-rata hasil 70 dengan kriteria cukup sebagai 

berikut. Membuka pelajaran mendapat skor 4 (baik), Penguasaan 

materi pembelajaran mendapat skor 4 (baik), Pendekatan atau strategi 
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pembelajaran mendapat skor 3 (cukup), Pemanfaatan sumber belajar 

yang efektif dan efisien mendapat skor 4 (baik), Pembelajaran yang 

memicu dan memelihara keterlibatan siswa mendapat skor 3 (cukup) 

dan Penilaian proses dan hasil mendapat skor 3 (cukup). 

Siklus II ada 6 aspek yang diamati mendapat rata-rata kelas 86 

dengan kualitas  sangat baik. Membuka pelajaran mendapat skor 5 

(sangat baik), Penguasaan materi pembelajaran mendapat skor 4 

(baik), Pendekatan atau strategi pembelajaran mendapat skor 4 (baik), 

Pemanfaatan sumber belajar yang efektif dan efisien mendapat skor 4 

(baik), Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

mendapat skor 5 (sangat baik) dan Penilaian proses dan hasil mendapat 

skor 4 (baik). 

Siklus III ada 6 aspek yang diamati dengan rata-rata 90 dengan 

kualitas  sangat baik sebagai berikut; Membuka pelajaran mendapat 

skor 5 (sangat baik), Penguasaan materi pembelajaran mendapat skor 4 

(baik), Pendekatan atau strategi pembelajaran mendapat skor 4 (baik), 

Pemanfaatan sumber belajar yang efektif dan efisien mendapat skor 5 

(sangat baik), Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan 

siswa mendapat skor 5 (sangat baik) dan Penilaian proses dan hasil 

mendapat skor 4 (baik). 

Dalam penelitian ini sesuai AG Soejono (dalam 

Suprayekti.2003:12) mengajar adalah usaha guru memimpin muridnya 

keperubahan situasi dalam arti kemajuan dalam proses perkembangan 
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intelek pada khususnya dan proses perkembangan jiwa, sikap, pribadi 

serta keterampilan pada umumnya. 

Bila ditinjau dari hasil observasi aktivitas guru dalam 

mengelola pembelajaran IPS  materi keanekaragaman suku bangsa dan 

kebudayaan di Indonesia melalui metode kooperatif tipe STAD 

mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari 70% menjadi 90%, 

sehingga mampu meningkatkan aktivitas guru dalam mengelola 

pembelajaran.  

 

c. Hasil Belajar Siswa  

Berdasarkan hasil tes pembelajaran IPS materi keanekaragaman 

suku bangsa dan kebudayaan di Indonesia diperoleh hasil bahwa nilai rata-

rata siswa kelas V SDN Wonosari 03 mengalami peningkatan pada tahap 

tindakan kelas yaitu tes prasiklus,siklus I, dan siklus II. Peningkatan pada 

tes siklus I,siklus II  dan siklus III. 

  Hasil belajar pembelajaran IPS pada Siklus I skor rata-rata 

tersebut dapat dikatakan dalam kategori cukup yaitu dari rentang nilai 

70,40 dari 25 siswa yang memperoleh nilai dengan kategori  sangat baik 

yaitu 3 orang siswa atau 12% yaitu antara 86-100 dengan jumlah skor 270. 

siswa yang memperoleh nilai dengan kategori  baik yaitu 8 orang siswa 

atau 32% yaitu antara 71-85 dengan jumlah skor 640. Selanjutnya, siswa 

lainnya sebanyak 10 orang siswa atau 40% memperoleh nilai cukup yaitu 
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antara 56-70 dengan jumlah skor 650. Sisa sebanyak 4 orang siswa atau 

16% termasuk dalam kategori kurang antara <41  dengan jumlah skor 200.   

Siklus II skor rata-rata tersebut dalam kategori baik yaitu dari 

rentang nilai 76,80 dari 25 siswa yang memperoleh nilai dengan kategori  

sangat baik yaitu 8 orang siswa atau 32% yaitu antara 86-100 dengan 

jumlah skor 750. siswa yang memperoleh nilai dengan kategori  baik yaitu 

4 orang siswa atau 16% yaitu antara 71-85 dengan jumlah skor 320. 

Selanjutnya, siswa lainnya sebanyak 13 orang siswa atau 52% memperoleh 

nilai cukup yaitu antara 56-70 dengan jumlah skor 850. 

Siklus III peneliti merasa sudah baik  karena dari 25 siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori  sangat baik yaitu 12 orang siswa atau 

48% yaitu antara 86-100 dengan jumlah skor 1140. Siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori  baik yaitu 6 orang siswa atau 24% 

yaitu antara 71-85 dengan jumlah skor 480. Siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori  cukup yaitu 7 orang siswa atau 28% yaitu antara 56-70 

dengan jumlah skor 490. Hasil belajar siswa kelas V dalam pembelajaran 

IPS siklus III sudah berhasil dikarenakan dari 25 siswa sudah mencapai 

kriteria ketuntasan minimal. 

 Pelaksanaan pembelajaran pada siklus III sudah  baik, aktivitas 

siswa dalam pembelajaran dikategorikan baik, aktivitas guru dalam 

pembelajaran dikategorikan sangat baik, dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS materi keragaman budaya dan kebudayaan di Indonesia 

sudah baik, semua siswa mencapai kkm serta mencapai rata-rata kelas 
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84,40. Indikator keberhasilan pembelajaran di siklus III sudah tercapai, 

maka kegiatan pembelajaran pada siklus III dirasa cukup dan penelitian 

berhenti di siklus III.  

Dalam penelitian ini sudah sesuai dengan Oemar Hamalik 

(2009:112) 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. 

2. Implikasi Hasil Penelitian  

Implikasi hasil penelitian dengan menerapkan model kooperatif 

tipe STAD yang mencakup presentasi kelas, membagi kelompok secara 

heterogen, diskusi kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok (Slavin. 

2009: 146) diantaranya adalah aktivitas guru dalam mengelola 

pembelajaran mengalami peningkatan diantaranya guru sudah menguasai 

materi dengan baik, menggunakan alat peraga dengan baik dan alat peraga 

yang digunakan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, melakukan 

langkah-langkah pembelajaran dengan kooperatif tipe STAD dengan baik 

dari presentasi kelas, membagi kelompok secara heterogen, diskusi 

kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok. Dalam pembelajaran 

kooperatif tipe STAD guru sebagai fasilitator yaitu membimbing siswa 

dalam kegiatan diskusi, memberikan bantuan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan dan guru sebagai motivator yaitu guru sebagai 

pemberi semangat kepada siswa untuk belajar. Peran tersebut sangat 

penting dalam memberikan semangat dan dorongan belajar kepada siswa 
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dalam mengembangkan keberanian dalam bertanya dan mengembangkan 

kemampuan siswa dalam bekerjasama, berkomunikasi dengan guru 

maupun antar sesama teman, dan belajar menghargai gagasan atau 

pendapat orang lain. Peningkatan aktivitas guru dalam mengelola 

pembelajaran aktivitas guru cukup yaitu 70 menjadi 86,7 pada siklus II 

dalam kiteria sangat baik dan pada siklus III meningkat menjadi 90 dengan 

kategori sangat baik, sehingga berdampak pada meningkatnya aktivitas 

belajar siswa siklus I aktivitas siswa memperoleh 68% dalam kategori 

cukup, setelah dilakukan perbaikan pada siklus II aktivitas siswa 

meningkat 8,4%, sehingga diperoleh 74,4%dengan kategori baik, setelah 

dilakukan perbaikan lagi pada siklus III aktivitas siswa memperoleh 

peningkatan mencapai 9,2%, sehingga diperoleh 83,2 baik dalam kategori 

sangat baik. Dengan meningkatnya aktivitas guru dan aktivitas belajar 

siswa, meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS rata-rata 

hasil belajar siswa kelas V pada perbaikan siklus I 70,4, perbaikan 

pembelajaran siklus II 76,4, pada perbaikan pembelajaran siklus III rata-

rata kelas menjadi 84,4.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS 

melalui model kooperatif tipe STAD pada siswa kelas V SD Negeri 

Wonosari 03 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS yang mencakup aktivitas siswa, aktivitas guru 

dan hasil belajar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas pada pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial melalui metode pembelajaran kooperatif tipe STAD yang 

sudah dilaksanakan peneliti di kelas V SD Negeri Wonosari 03 Kabupaten 

Batang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Aktivitas siswa dalam Pembelajaran IPS dengan metode kooperatif tipe 

STAD dapat meningkat dalam pembelajaran siklus I aktivitas siswa 

memperoleh 68% dalam kategori cukup, setelah dilakukan perbaikan pada 

siklus II aktivitas siswa meningkat 8,4%, sehingga diperoleh 74,4%dengan 

kategori baik, setelah dilakukan perbaikan lagi pada siklus III aktivitas 

siswa memperoleh peningkatan mencapai 9,2%, sehingga diperoleh 83,2 

baik dalam kategori sangat baik.  

2. Aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran mengalami peningkatan 

pada tiap siklus dari siklus I sampai siklus III. Terlihat dari siklus I rata-

rata aktivitas guru cukup yaitu 70 menjadi 86,7 pada siklus II dalam kiteria 

sangat baik dan pada siklus III meningkat menjadi 90 dengan kategori 

sangat baik. 

3. Penelitian pembelajaran IPS  malalui metode kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa sesuai analisis data diketahui nilai rata–

rata ulangan terjadi peningkatan pada Siklus I: 70,4 Siklus II: 76,4 menjadi 

84,4 pada Siklus III. 
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B Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan di atas, maka saran yang dapat 

disampaikan adalah: 

1. Bagi Siswa 

 Kerjasama untuk memecahkan suatu masalah dalam materi 

pembelajaran akan lebik mudah jika diselesaikan secara kelompok, dan 

siswa harus percaya diri dalam menjawab pertanyaan sehingga kegiatan 

pembelajaran  berjalan dengan aktif dan tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara optimal. 

2. Bagi guru 

a. Metode kooperatif tipe STAD sangat baik diterapkan dalam 

pembelajaran di kelas, maka guru dalam setiap pembelajaran perlu 

merencanakan pendekatan atau strategi dan mempersiapkan media 

pembelajaran yang digunakan sebagai alternatif pembelajaran bagi 

siswa Sekolah Dasar, karena siswa akan menjadi aktif, inovatif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

b. Penelitian mengenai metode kooperatif tipe STAD ini diharapkan 

dapat dikembangkan lebih lanjut, sehingga pembelajaran dengan 

metode kooperatif tipe STAD menjadi lebih baik. 

c. Para peneliti dapat melakukan penelitian lanjutan dari penelitian ini 

dengan aspek yang lain, untuk mengembangkan pembelajaran IPS 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 
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3. Bagi Lembaga pendidikan  

 Lembaga pendidikan pada umumnya dan SD Negeri Wonosari 03  

Kabupaten Batang pada khususnya diharapkan menjadikan hasil 

penelitian ini sebagai dasar dalam mengambil program-program 

pembelajaran. 
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RENCANA PERBAIKAN  PEMBELAJARAN 
SIKLUS I 

MATA PELAJARAN  :  IPS  
KELAS / SEMESTER  : V / I 
WAKTU    :  3 Jam Pelajaran (3 x 45 menit) 
MATERI POKOK   :  Keragaman Suku Bangsa di Indonesia 
STANDAR 
KOMPETENSI    

: 1. Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh 
sejarah yang berskala nasional pada masa Hindu-
Budha dan Islam, keragaman kenampakkan alam dan 
suku bangsa, serta kegiatan ekonomi di Indonesia. 

KOMPETENSI 
DASAR 

: 1.4. Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya 
di Indonesia. 

INDIKATOR : 1.4.1. Menemutunjukkan pada peta beberapa suku 

bangsa yang ada di Indonesia 

1.4.2. Menceritakan pentingnya perbedaan dalam 

mempersatukan wilayah negara Indonesia 

1.4.3. Mengidentifikasikan keragaman budaya yang 

terdapat di Indonesia 

 
 

I. Tujuan Pembelajaran  

1. Melalui pengamatan gambar keanekaragaman suku bangsa Indonesia, siswa 

dapat mengindentifikasi suku bangsa di Indonesia dengan benar. 

2. Dengan demontrasi lacak lokasi pada peta Indonesia, siswa dapat menunjukkan 

persebaran suku bangsa di Indonesia dengan tepat. 

3. Melalui diskusi tentang keanekaragaman suku bangsa Indonesia, siswa dapat 

Mengidentifikasi suku bangsa di Indonesia dan persebaran suku bangsa di 

Indonesia dengan benar.  
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II. Materi Ajar 

a) Keragaman Suku Bangsa di Indonesia 

III. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah bervariatif 

2. Demontrasi  

3. Diskusi  

( Penerapan Kooperatif tipe STAD) 

IV. Langkah – langkah Pembelajaran 

a. Pra Kegiatan  

1) Berdoa.  

2) Guru member salam. 

3) Guru mengabsen siswa. 

4) Pengkondisian siswa. 

b. Kegiatan awal  

1)  Apersepsi  

a) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b) Menyanyikan lagu keragaman suku bangsa di Indonesia. 

c) Tanya jawab dengan siswa tentang keragaman suku bangsa di 

Indonesia. 

“Anak-anak siapa yang tahu suku apa yang ada di pulau Jawa?” 

“coba sebutkan rumah adat Jawa Tengah?” 

“Apa senjata tradisionalnya?”  
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c. Kegiatan inti  

1) Guru menjelaskan keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. 

2) Guru membentuk kelompok heterogen (campuran menurut prestasi, 

jenis kelamin dsb). 

3) Dengan alat peraga peta buta siswa menempel keanekaragaman suku 

bangsa yang ada di Indonesia pada peta buta. 

4) Siswa secara bergantian menempelkan keanekaragaman suku bangsa 

di Indonesia pada peta buta.  

5) Guru memberikan tugas diskusi kelompok pada masing-masing 

kelompok. 

6) Siswa mengerjakan tugas diskusi dari guru. 

7) Dalam diskusi siswa yang pintar mengajari siswa yang kurang dalam 

hal akademik/anggota yang belum jelas. 

8) Guru memberikan bimbingan pada kelompok-kelompok yang 

mengalami kesulitan. 

9) Ketua kelompok maju satu persatu membacakan hasil diskusi 

kelompok . 

10) Siswa melakukan presentasi kelas, siswa yang lain menanggapi hasil 

diskusi kelompok yang dibacakan.  

11) Guru memberikan bimbingan apabila ada presentasi kelompok yang 

belum sesuai. 

d. Kegiatan akhir  

1)  Guru memberikan kesempatan bertanya pada siswa . 

2)  Siswa di bimbing guru menyimpulkan materi. 

3)  Evaluasi. 
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4)  Guru bersama siswa menutup pelajaran dengan menyanyikan lagu 

keragaman suku bangsa di Indonesia. 

5) Guru memberikan pekerjaan rumah berupa portopolio tentang 

keanekargaman suku bangsa dan budaya di Indonesia yang memuat asal 

provinsi, rumah adat, dan senjata tradisional.    

V. Alat / Bahan / Sumber Belajar  

1. Alat peraga   :  

a. Bahan   :  

 Atlas  

 Peta buta  

 Lembar kerja siswa  

b. Alat peraga  :  

 Peta buta  

 Gambar rumah adat 

 Gambar suku bangsa 

 Gambar senjata tradisional 

 Gambar tarian  

 Gambar kebudayaan  

2. Sumber belajar  :  

a. Buku paket Pengetahuan Sosial  Kelas V BSE 

b. Buku paket Pengetahuan Sosial  Kelas V ERLANGGA 

c. LKS Citra IPS Kelas V  

d. Atlas Indonesia  

VI. Penilaian  
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1. Jenis tes   :  

a. Proses  

b. Hasil diskusi  

c. Tertulis  

2. Bentuk tes   :  

a. Pilihan ganda   

Mengetahui , 
Kepala SD  

 Batang, 21 September  2010 
Guru kelas V 

 
 
 

  

Budi Sanyoto, S.Pd  
NIP : 19580917 197802 1 001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lukman Hakim  

Alat Peraga  
Peta Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia  
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Lembar Diskusi Siswa 
Sekolah   : SDN Wonosari 03  
Mata Pelajaran  : IPS 
Kelas/Semester : V/I  
 

 
 

 
 
 

 

Nama kelompok: ……………... 
Ketua : ………………………… 
Anggota: 

1. ………………………. 

2. ………………………. 

3. ………………………. 

4. ………………………. 
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Petunjuk pelaksanaan: diskusikan dengan temanmu! Carilah informasi tentang 

Keragaman Suku Bangsa di Indonesia. Kamu dapat 
menggunakan peta atau buku-buku lainya! 

 

 
B. Ceritakanlah kebudayaan yang ada di daerah mu! 
 

 
 

 
Kunci Jawaban Diskusi kelompok 

A.  

1. Sulawesi Utara dan Gorontalo 

2. Huruf A yaitu Minangkabau (Sumatra Barat), huruf C Jawa dan Sunda, dan 

huruf  E yaitu  Buton (Sulawesi Selatan) & suku Bugis. 

3. Huruf H 

4. Melayu tua dan melayu muda  

5. Huruf A, B, dan huruf E 

 
B. Kebijakan guru  

 
 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………



123 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lembar kerja siswa 
 
 

 

Nama       :…………………………… 
No Absen  :……………………………. 
Kelas       : …………………………… 
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Kunci Jawaban  

1. a 6. d 

2. d 7. c 

3. a 8. d 

4. a 9. b 



125 
 

 
 

5. c 10. c 

 

 

Pedoman penilaian : 

Nilai tes = 
MaksimalSkor 

Diperoleh  yangSkor Jumlah x100 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 
SIKLUS I  

Petunjuk Pengisian : 
 Amatilah aktivitas siswa dalam kelompok sampel selama kegiatan belajar 

mengajar berlangsung, kemudian isilah lembar observasi dengan prosedur 

sebagai berikut: 

1. Pengamatan ditujukan untuk lima (5) kelompok yang diakukan secara 

bergantian setiap periode waktu 5 menit. 

2. Pengamatan dilakukan sejak guru memulai pembelajaran dan 

dilaksanakan secara serempak. 

3. Berilah skor pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. Skor 5 = sangat baik, skor 4 = baik, skor 3 cukup, 

skor 2 = kurang, skor 1 = sangat kurang.  

 Aspek yang diamati: 

1. Memperhatikan penjelasan guru. 

2. Bekerja dengan menggunakan media/alat peraga pembelajaran. 

3. Merespon/menjawab pertanyaan guru maupun siswa. 

4. Mengemukakan pendapat . 

5. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. 
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No. Nama Siswa 
Kategori Aktivitas Siswa 

Aspek 
1 2 3 4 5 

1 Kelompok  Jawa 

4 3 3 4 4 

1. Adi Hidayat 

2. Ahmad Sukron 

3. Dwi Kurniawan 

4. Ana Septiani 

5. Ela Setiyani 

 

2 Kelompok  Bali

3 3 4 3 4 

1. Ardi Prabowo 

2. Feri Andriansyah 

3. Kharis Mujahidin 

4. Erina Nuraini 

5. Musyaroffah 

 

3 Kelompok  Badui

3 4 4 3 4 

1. Ardiyanto 

2. Argi Yunita 

3. Dian Witrianti 

4. Mustofa 

5. Oyi Yuliadi 

 

4 Kelompok  Dayak

3 3 3 3 4 

1. Hanna Riska Amalia 

2. Rofiatun Nisak 

3. Saifudin 

4. Sugiyanto 

5. Feri Irawan 
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5 Kelompok  Sasak

3 4 3 3 3 

1. Nazilal Fauziyah 

2. Slamet Nuryanto 

3. Santi Melyana 

4. Siti Zainatun 

5. Yeni Wartinah 

JUMLAH  16 17 17 16 19 
PRESENTASE  64% 68% 68% 64% 76% 
RATA-RATA  68% 

KATEGORI Cukup 
 
     
Presentase aktivitas siswa = 

  
Deskriptif aktivitas siswa 

No Rentang nilai Kategori 
1 < 41% Aktivitas Siswa Sangat kurang 
2 41% – 55% Aktivitas Siswa Kurang 
3 56% – 70% Aktivitas Siswa Cukup 
4 71% – 85% Aktivitas Siswa Baik 
5 86% - 100% Aktivitas Siswa Sangat baik 

(Depdiknas, 2002:4)  
 

Teman Sejawat, 
 
 

Siti Maskanah, S.Pd 
NIP. 19671021 199103 2 001 

 Batang, 21 September 2010 
Peneliti,  

 
 

Lukman Hakim 
NIM. 1402908013 

 
 

Instrumen Hasil Penelitian 
Kemampuan Guru dalam Pembelajaran IPS melalui   

Model Kooperatif Tipe STAD 
( SIKLUS I  ) 

 
Nama observer : Siti Maskanah, S.Pd 
Sekolah   : SD Negeri Wonosari 03 
Kelas    : V (lima) 

Aspek yang muncul 

Jumlah skor aspek yang diamati 
X 100% 
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Mata Pelajaran  : IPS 
 

No Aspek yang diamati 
Skor 

Siklus I 
1 2 3 4 5

1 1. Membuka pelajaran. 
a. Memberi salam. 
b. Absensi siswa. 
c. Mempersiapkan siswa untuk belajar. 
d. Melakukan kegiatan appersepsi. 

   v  

2 
 
 

2.  Penguasaan materi pembelajaran. 
a. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran. 
b. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang 

relevan. 
c. Menyampaikan materi dengan jelas sesuai dengan 

hirarki belajar dan karakteristik siswa.  
d. Mengaitkan materi dengan realita kehidupan. 

   v  

3 3.  Pendekatan atau strategi pembelajaran. 
a. Melaksanakan pembelajaran secara runtut. 
b. Penguasaan kelas. 
c. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat Koperatif 

tipe STAD. 
d. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 

tumbuhnya kebiasaan positif. 

  v   

4 4.   Pemanfaatan sumber belajar yang efektif dan efisien. 
a. Penggunaan alat peraga yang menarik bagi siswa. 
b. Penggunaan alat peraga secara efektif dan efisien. 
c. Menghasilkan pesan yang menarik. 
d. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan alat peraga.  

   v  

5 
 
 
 
 

8. Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan 
siswa. 

a. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 
pembelajaran. 

b. Menumbuhkan suasana kelas yang menyenangkan. 
c. Menunjukkan sikap dekat dengan siswa (bersahabat 

dengan siswa). 
d. Menunjukkan sikap terbuka dengan respon siswa. 

  v   
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6 6.  Penilaian proses dan hasil. 
a. Memantau kemajuan belajar selama proses. 
b. Memberikan kesimpulan dalam proses pembelajaran. 
c. Melaksanakan penilaian akhir sesuai dengan 

kompetensi (tujuan). 
d. Membahas hasil evaluasi. 

  v   

Jumlah 21 
Rerata 70 

Kualitas Cukup  
 

 
Teman Sejawat, 

 
 

Siti Maskanah, S.Pd 
NIP. 19671021 199103 2 001 

 Batang, 21 September 2010 
Peneliti,  

 
 

Lukman Hakim 
NIM. 1402908013

 
 

Hasil Belajar siswa Pembelajaran IPS melalui   
Model Kooperatif Tipe STAD Kelas V Siklus I 

 

NO NAMA SISWA NILAI 

1 Adi Hidayat 60 
2 Ardi Prabowo 50 

3 Ardiyanto 50 

4 Ahmad Sukron 60 

5 Ana Septiani 80 

6 Argi Yunita 50 

7 Dian Witrianti 90 

8 Dwi Kurniawan 80 
9 Ela Setiyani 50 

10 Erina Nuraini 60 

11 Feri Andriansyah 90 

12 Hanna Riska Amalia 70 

13 Kharis Mujahidin 80

14 Mustofa 70 

15 Musyaroffah 70 

16 Nazilal Fauziyah 60 

17 Oyi Yuliadi 80 

18 Rofiatun Nisak 80 
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19 Saifudin 90 

20 Sugiyanto 70 

21 Slamet Nuryanto 80 

22 Santi Melyana 80 

23 Siti Zainatun 80 

24 Yeni Wartinah 60 

25 Feri Irawan 70 
Jumlah  1760 

 Rata-rata  70.40 
 

 
Teman Sejawat, 

 
Siti Maskanah, S.Pd 

NIP. 19671021 199103 2 001 

 Batang, 21 September 2010 
Peneliti,  

 
Lukman Hakim 

NIM. 1402908013 
 

RENCANA PERBAIKAN  PEMBELAJARAN 
SIKLUS II 

MATA PELAJARAN  :  IPS  
KELAS / SEMESTER  : V / I 
WAKTU    :  3 Jam Pelajaran (3 x 45 menit) 
MATERI POKOK   :  Keragaman Suku Bangsa di Indonesia 
STANDAR 
KOMPETENSI    

: 1. Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh 
sejarah yang berskala nasional pada masa Hindu-
Budha dan Islam, keragaman kenampakkan alam dan 
suku bangsa, serta kegiatan ekonomi di Indonesia. 

KOMPETENSI 
DASAR 

: 1.4. Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya 
di Indonesia. 

INDIKATOR : 1.4.4. Menemutunjukkan pada peta beberapa suku 

bangsa yang ada di Indonesia 

1.4.5. Menceritakan pentingnya perbedaan dalam 

mempersatukan wilayah negara Indonesia 

1.4.6. Mengidentifikasikan keragaman budaya yang 

terdapat di Indonesia 

1.4.7. Mengembangkan sikap menghormati 

keragaman suku bangsa dan budaya di 

Indonesia 
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I. Tujuan Pembelajaran  

1. Melalui penjelasan dan demontrasi, siswa dapat mengindentifikasi suku 

bangsa di indonesia. 

2. Dengan demontrasi, siswa mengetahui suku bangsa dan wilayah provinsi 

tempat tinggal dan menunjukkan persebaran suku bangsa di Indonesia 

menggunakan alat peraga peta buta. 

3. Melalaui diskusi kelompok, siswa dapat Mengidentifikasi suku bangsa di 

Indonesia dan persebaran suku bangsa di Indonesia.  

II. Materi Ajar 

Keragaman Suku Bangsa di Indonesia 

III. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah bervariatif 

2. Demontrasi  

3. Diskusi  

( Penerapan Kooperatif tipe STAD) 

IV. Langkah – langkah Pembelajaran 

1. Pertemuan I   

d. Kegiatan awal  

1)  Apersepsi  

a) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b) Menyanyikan lagu “keragaman suku bangsa di Indonesia”. 

c) Tanya jawab dengan siswa tentang keanekaragaman suku dan 

budaya di Indonesia. 

“ Siapa diantara kalian yang tahu tarian tradisional dan dari mana 

tarian tersebut?” 
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“ Rumah adat apa saja yang kamu ketahui dan berasal dari mana 

rumah adat tersebut?” 

“Suku bangsa apa saja yang mendiami pulau jawa ini?” 

e. Kegiatan inti  

1) Guru menjelaskan keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia, siswa 

mendengarkan penjelasan dan bertanya apabila belum jelas dengan 

penjelasan. 

2) Guru membentuk kelompok heterogen dengan campuran menurut 

prestasi, jenis kelamin dsb. 

3) Dengan alat peraga peta buta siswa menempel keanekaragaman suku 

bangsa yang ada di Indonesia pada peta buta. 

4) Siswa secara bergantian menempelkan keanekaragaman suku bangsa di 

Indonesia pada peta buta.  

5) Guru memberikan tugas diskusi kelompok pada masing-masing 

kelompok. 

6) Siswa mengerjakan tugas diskusi dari guru. 

7) Dalam diskusi siswa yang pintar mengajari siswa yang kurang dalam hal 

akademik/anggota yang belum jelas. 

8) Guru memberikan bimbingan pada kelompok-kelompok yang mengalami 

kesulitan. 

9) Ketua kelompok maju satu persatu membacakan hasil diskusi kelompok . 

10) Siswa melakukan presentasi kelas, siswa yang lain menanggapi hasil 

diskusi kelompok yang dibacakan.  

11) Guru memberikan bimbingan apabila ada presentasi kelompok yang 

belum sesuai. 

f. Kegiatan akhir  

1)  Guru memberikan kesempatan bertanya pada siswa . 
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2)  Siswa di bimbing guru menyimpulkan materi. 

3)  Evaluasi. 

4) Pemberian penghargaan kepada kelompok-kelompok  terbaik. 

5)  Guru bersama siswa menutup pelajaran dengan menyanyikan lagu 

keragaman suku bangsa di Indonesia. 

6) Guru memberikan pekerjaan rumah berupa portopolio tentang 

keanekargaman suku bangsa dan budaya di Indonesia yang memuat asal 

provinsi, suku bangsa, tarian tradisional, rumah adat, dan senjata 

tradisional.    

 

V. Alat / Bahan / Sumber Belajar  

1. Alat peraga   :  
a. Bahan   :  

1) Atlas  

2) Peta buta  

3) Lembar kerja siswa  

b. Alat peraga  :  

 Peta buta  

 Gambar rumah adat 

 Gambar suku bangsa 

 Gambar senjata tradisional 

 Gambar tarian  

 Gambar kebudayaan  

2. Sumber belajar  :  

a. Buku paket Pengetahuan Sosial  Kelas V BSE 
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b. Buku paket Pengetahuan Sosial  Kelas V ERLANGGA 

c. LKS Citra IPS Kelas V  

d. Atlas Indonesia  

VII. Penilaian  

1. Jenis tes   :  

a. Proses  

b. Hasil diskusi  

c. Tertulis  

2. Bentuk tes   :  

Pilihan ganda   

Mengetahui , 
Kepala SD  

 Batang,   28 September 2010 
Guru kelas V, 

 
 
 

  

Budi Sanyoto, S.Pd  
NIP : 19580917 197802 1 001 

 

 Lukman Hakim  

 
 
 

 
 

 
Alat Peraga  

Peta Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia  
 



136 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lembar diskusi siswa 
Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Sekolah   : SDN Wonosari 03  
Mata Pelajaran  : IPS 
Kelas/Semester : V/I  
 

 
 

 
 
 

 

Nama kelompok: ……………... 
Ketua : ………………………… 
Anggota: 
1. ………………………. 
2. ………………………. 
3. ………………………. 
4. ………………………. 
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Petunjuk pelaksanaan: Diskusikan dengan temanmu! Kamu dapat menggunakan 

peta atau buku-buku lainya! 
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Kunci Jawaban  
No Provinsi Suku Bangsa 

A 
Nanggroe Aceh 
Darussalam 

Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, 
Simelu, Kluet, Ulu Singkil. 

B Sumatra Utara Batak, Nias, Melayu 

C 
Sumatra Barat Minangkabau, Piliang, 

Sikumbang, Guci 
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D 
Riau Melayu, Sakai, Anak Dalam, 

Talang Mamak, Bonai Laut, Melayu 
E Riau Kepulauan Laut, Melayu 

F 
Jambi Melayu, Jambi, Kubu, Bajau, 

Kerinci 

G 
Lampung Lampung, Pasema, Rawas, 

Semendo, Melayu. 

H 
Bengkulu Melayu, Rejang, Enggano, Lebong, 

Sekah. 
I Sumatra Selatan Melayu, Palembang 
J Riau Kepulauan Melayu, Kubu 
K Banten Sunda, Badui, Betawi, Banten. 
L DKI Jakarta Betawi, Sunda 
M Jawa Barat  Sunda, Badui, Betawi, Banten. 
N Jawa Tengah Jawa, Samin, Karimun 

O 
Daerah Istimewa 
Yogyakarta 

Jawa 

P Jawa Timur Jawa, Madura, Tengger, Osing 
Q Bali Bali, Baliaga, Jawa, Madura 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lembar kerja siswa 
 
 

 

Nama       :…………………………… 
No Absen  :……………………………. 
Kelas       : …………………………… 
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Kunci Jawaban  

1. b 6. a 

2. a 7. d 

3. c 8. b 
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4. d 9. a 

5. a 10. b 

 

 

Pedoman penilaian : 

Nilai tes = 
MaksimalSkor 

Diperoleh  yangSkor Jumlah x100 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 
SIKLUS II 

Petunjuk Pengisian : 
 Amatilah aktivitas siswa dalam kelompok sampel selama kegiatan belajar 

mengajar berlangsung, kemudian isilah lembar observasi dengan prosedur 

sebagai berikut: 

1. Pengamatan ditujukan untuk lima (5) kelompok yang diakukan secara 

bergantian setiap periode waktu 5 menit. 

2. Pengamatan dilakukan sejak guru memulai pembelajaran dan 

dilaksanakan secara serempak. 

3. Berilah skor pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. Skor 5 = sangat baik, skor 4 = baik, skor 3 cukup, 

skor 2 = kurang, skor 1 = sangat kurang.  

 Aspek yang diamati: 

1. Memperhatikan penjelasan guru. 

2. Bekerja dengan menggunakan media/alat peraga pembelajaran. 

3. Merespon/menjawab pertanyaan guru maupun siswa. 

4. Mengemukakan pendapat . 

5. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. 
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No. Nama Siswa 
Kategori Aktivitas Siswa 

Aspek 
1 2 3 4 5 

1 Kelompok  Jawa 

4 4 4 4 4 

1. Adi Hidayat 

2. Ahmad Sukron 

3. Dwi Kurniawan 

4. Ana Septiani 

5. Ela Setiyani 

 

2 Kelompok  Bali

4 3 4 3 4 

1. Ardi Prabowo 

2. Feri Andriansyah 

3. Kharis Mujahidin 

4. Erina Nuraini 

5. Musyaroffah 

 

3 Kelompok  Badui

3 4 4 4 4 

1. Ardiyanto 

2. Argi Yunita 

3. Dian Witrianti 

4. Mustofa 

5. Oyi Yuliadi 

 

4 Kelompok  Dayak

3 4 3 4 4 

1. Hanna Riska Amalia 

2. Rofiatun Nisak 

3. Saifudin 

4. Sugiyanto 

5. Feri Irawan 
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5 Kelompok  Sasak

3 4 4 3 4 

1. Nazilal Fauziyah 

2. Slamet Nuryanto 

3. Santi Melyana 

4. Siti Zainatun 

5. Yeni Wartinah 

JUMLAH  17 19 19 18 20 

PRESENTASE  68% 76% 76% 72% 80% 

RATA-RATA  74,4% 

KATEGORI Baik 
 
    
Presentase aktivitas siswa = 

  
Deskriptif aktivitas siswa 

No Rentang nilai Kategori 
1 < 41% Aktivitas Siswa Sangat kurang 
2 41% – 55% Aktivitas Siswa Kurang 
3 56% – 70% Aktivitas Siswa Cukup 
4 71% – 85% Aktivitas Siswa Baik 
5 86% - 100% Aktivitas Siswa Sangat baik 

(Depdiknas, 2002:4)  
 

Teman Sejawat, 
 
 

Siti Maskanah, S.Pd 
NIP. 19671021 199103 2 001 

 Batang, 28 September 2010 
Peneliti,  

 
 

Lukman Hakim 
NIM. 1402908013 

 

Instrumen Hasil Penelitian 
Kemampuan Guru dalam Pembelajaran IPS melalui   

Model Kooperatif Tipe STAD 
( SIKLUS II  ) 

 
Nama observer : Siti Maskanah, S.Pd 
Sekolah   : SD Negeri Wonosari 03 
Kelas    : V (lima) 

Aspek yang muncul 

Jumlah skor aspek yang diamati 
X 100% 
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Mata Pelajaran  : IPS 
 

No Aspek yang diamati Skor 
1 2 3 4 5

1 1. Membuka pelajaran. 
a. Memberi salam. 
b. Absensi siswa. 
c. Mempersiapkan siswa untuk belajar. 
d. Melakukan kegiatan appersepsi. 

    v

2 
 
 

2.  Penguasaan materi pembelajaran. 
a. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran. 
b. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang 

relevan. 
c. Menyampaikan materi dengan jelas sesuai dengan 

hirarki belajar dan karakteristik siswa.  
d. Mengaitkan materi dengan realita kehidupan. 

   v  

3 3.  Pendekatan atau strategi pembelajaran. 
a. Melaksanakan pembelajaran secara runtut. 
b. Penguasaan kelas. 
c. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat Koperatif 

tipe STAD. 
d. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 

tumbuhnya kebiasaan positif. 

   v  

4 4.   Pemanfaatan sumber belajar yang efektif dan efisien. 
a. Penggunaan alat peraga yang menarik bagi siswa. 
b. Penggunaan alat peraga secara efektif dan efisien. 
c. Menghasilkan pesan yang menarik. 
d. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan alat peraga.  

   v  

5 
 
 
 
 

5. Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa. 
a. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran. 
b. Menumbuhkan suasana kelas yang menyenangkan. 
c. Menunjukkan sikap dekat dengan siswa (bersahabat 

dengan siswa). 
d. Menunjukkan sikap terbuka dengan respon siswa. 

    v
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6 6.  Penilaian proses dan hasil. 
a. Memantau kemajuan belajar selama proses. 
b. Memberikan kesimpulan dalam proses pembelajaran. 
c. Melaksanakan penilaian akhir sesuai dengan 

kompetensi (tujuan). 
d. Membahas hasil evaluasi. 

   v  

Jumlah 26 
Rerata 86 

Kualitas Baik  
 
 

 
Teman Sejawat, 

 
 

Siti Maskanah, S.Pd 
NIP. 19671021 199103 2 001 

 Batang, 28 September 2010 
Peneliti,  

 
 

Lukman Hakim 
NIM. 1402908013 

 

Hasil Belajar siswa Pembelajaran IPS melalui   
Model Kooperatif Tipe STAD Kelas V Siklus II 

 

NO NAMA SISWA NILAI 

1 Adi Hidayat 70 
2 Ardi Prabowo 60 

3 Ardiyanto 60 

4 Ahmad Sukron 60 

5 Ana Septiani 80 

6 Argi Yunita 70 

7 Dian Witrianti 100 

8 Dwi Kurniawan 90 

9 Ela Setiyani 70 

10 Erina Nuraini 70 

11 Feri Andriansyah 100 

12 Hanna Riska Amalia 70 

13 Kharis Mujahidin 90 

14 Mustofa 80 

15 Musyaroffah 90 

16 Nazilal Fauziyah 80 

17 Oyi Yuliadi 100 
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18 Rofiatun Nisak 70 

19 Saifudin 90 

20 Sugiyanto 60 

21 Slamet Nuryanto 80 

22 Santi Melyana 90 

23 Siti Zainatun 60 

24 Yeni Wartinah 70 

25 Feri Irawan 60 

Jumlah  1920 

 Rata-rata  76.80 
 

 
Teman Sejawat, 

 
Siti Maskanah, S.Pd 

NIP. 19671021 199103 2 001 

 Batang, 28 September 2010 
Peneliti,  

 
Lukman Hakim 

NIM. 1402908013 
 

RENCANA PERBAIKAN  PEMBELAJARAN 
SIKLUS III 

MATA PELAJARAN  :  IPS  
KELAS / SEMESTER  : V / I 
WAKTU    :  3 Jam Pelajaran (3 x 45 menit) 
MATERI POKOK   :  Keragaman Suku Bangsa di Indonesia 
STANDAR 
KOMPETENSI    

: 1. Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh 
sejarah yang berskala nasional pada masa Hindu-
Budha dan Islam, keragaman kenampakkan alam dan 
suku bangsa, serta kegiatan ekonomi di Indonesia. 

KOMPETENSI 
DASAR 

: 1.4. Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya 
di Indonesia. 

INDIKATOR : 1.4.1. Menemutunjukkan pada peta beberapa suku 

bangsa yang ada di Indonesia 

1.4.2. Menceritakan pentingnya perbedaan dalam 

mempersatukan wilayah negara Indonesia 

1.4.3. Mengidentifikasikan keragaman budaya yang 

terdapat di Indonesia 

1.4.4. Mengembangkan sikap menghormati 

keragaman suku bangsa dan budaya di 

Indonesia 
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I. Tujuan Pembelajaran  

1. Melalui penjelasan dan demontrasi, siswa dapat mengindentifikasi suku 

bangsa di indonesia. 

2. Dengan demontrasi, siswa mengetahui suku bangsa dan wilayah provinsi 

tempat tinggal dan menunjukkan persebaran suku bangsa di Indonesia 

menggunakan alat peraga peta buta. 

3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat Mengidentifikasi suku bangsa di 

Indonesia dan persebaran suku bangsa di Indonesia.  

II. Materi Ajar 

Keragaman Suku Bangsa di Indonesia 

III. Metode Pembelajaran  

1. Ceramah bervariatif 

2. Demontrasi  

3. Diskusi  

( Penerapan Kooperatif tipe STAD) 

IV. Langkah – langkah Pembelajaran 

1. Pertemuan I   
a. Kegiatan awal  

1)  Apersepsi  

a) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b) Menyanyikan lagu “keragaman suku bangsa di Indonesia”. 

c) Tanya jawab dengan siswa tentang kebudayaan dan kesenian yang 

siswa ketahui di lingkungan sekitar. 

“ Siapa diantara kalian yang tahu tarian tradisional dan dari mana 

tarian tersebut?” 
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“ Rumah adat apa saja yang kamu ketahui dan berasal dari mana 

rumah adat tersebut?” 

“ Sejata tradisional apa saja yang kamu ketahui dan berasal dari 

mana rumah adat tersebut?” 

“Suku bangsa apa saja yang mendiami pulau Sumatra ini?” 

 

b. Kegiatan inti  

1) Guru menjelaskan keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. 

2) Guru membentuk kelompok heterogen (campuran menurut prestasi, 

jenis kelamin dsb). 

3) Dengan alat peraga peta buta siswa menempel keanekaragaman suku 

bangsa yang ada di Indonesia pada peta buta. 

4) Siswa secara bergantian menempelkan keanekaragaman suku bangsa 

di Indonesia pada peta buta.  

5) Guru memberikan tugas diskusi kelompok pada masing-masing 

kelompok. 

6) Siswa mengerjakan tugas diskusi dari guru. 

7) Dalam diskusi siswa yang pintar mengajari siswa yang kurang dalam 

hal akademik/anggota yang belum jelas. 

8) Guru memberikan bimbingan pada kelompok-kelompok yang 

mengalami kesulitan. 

9) Ketua kelompok maju satu persatu membacakan hasil diskusi 

kelompok . 

10) Siswa melakukan presentasi kelas, siswa yang lain menanggapi hasil 

diskusi kelompok yang dibacakan.  

11) Guru memberikan bimbingan apabila ada presentasi kelompok yang 

belum sesuai..  
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c. Kegiatan akhir  

1)  Guru memberikan kesempatan bertanya pada siswa . 

2)  Siswa di bimbing guru menyimpulkan materi. 

3)  Evaluasi. 

6)  Pemberian penghargaan kepada kelompok-kelompok  terbaik. 

7)  Guru bersama siswa menutup pelajaran dengan menyanyikan lagu 

keragaman suku bangsa di Indonesia. 

8) Guru memberikan pekerjaan rumah berupa portopolio tentang 

keanekargaman suku bangsa dan budaya di Indonesia yang memuat asal 

provinsi, suku bangsa, tarian tradisional, rumah adat, senjata tradisional, 

dan kesenian tardisonal.     

V. Alat / Bahan / Sumber Belajar  

1. Alat peraga   :  
a. Bahan   :  

a. Atlas  

b. Peta buta  

c. Lembar kerja siswa  

b. Alat peraga  :  

 Peta buta  

 Gambar rumah adat 

 Gambar suku bangsa 

 Gambar senjata tradisional 

 Gambar tarian  

 Gambar kebudayaan  
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• Sumber belajar  :  

a. Buku paket Pengetahuan Sosial  Kelas V BSE 

b. Buku paket Pengetahuan Sosial  Kelas V ERLANGGA 

c. LKS Citra IPS Kelas V  

d. Atlas Indonesia  

VIII. Penilaian  

1. Jenis tes   :  

a. Proses  

b. Hasil diskusi  

c. Tertulis  

2. Bentuk tes   :  

Pilihan ganda  

 
 
 

Mengetahui , 
Kepala SD  

 Batang,5 Oktober 2010 
Guru kelas V, 

 
 
 

  

Budi Sanyoto, S.Pd  
NIP : 19580917 197802 1 001 

 

 Lukman Hakim  

 
 
 

Alat Peraga  
Peta Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia  
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Lembar diskusi siswa 
Lember Kerja Siswa (LKS) 

Sekolah   : SDN Wonosari 03  
Mata Pelajaran  : IPS 
Kelas/Semester : V/I  
 

 
 

 
 
 

 

Nama kelompok: ……………... 
Ketua : ………………………… 
Anggota: 
1. ………………………. 
2. ………………………. 
3. ………………………. 
4. ………………………. 
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Petunjuk pelaksanaan: Diskusikan dengan temanmu! Kamu dapat menggunakan 

peta atau buku-buku lainya! 
 

 
No Nama 

Provinsi 
Suku  

bangsa Rumah adat Senjata 
tradisional Tari 

1 NAD Aceh, 
Gayo, 
Alas, 
Kluet 

P a n g g u n g 
, 
Berandang 

Rencong Seudati, 
Saman, 
Meuseukat 

7 Bengkulu Muko-
muko, 
Pekal, 
Serawai 

Rumah 
Panggung 

Keris Tabon, 
Andun, 
Bidadari 

12 DKI 
Jakarta 

Betawi Metropolis Badik, parang 
 

Ondel-ondel, 
Samrah 

13 Jawa Barat sunda Keraton 
Kasepuhan 
Cirebon 

Kujang Jaipongan, 
Ketuk Tilu 

14. Jawa 
Tengah 

jawa Joglo, limasan Keris Serimpi, 
Bambangan 
Cakil 

15. D.I. 
Yogyakarta 

Jawa Pendopo 
(Bangsal 
Kencono) 

Keris Bondan, 
Kelono 
Topeng, 
Gambir Anom

16. Jawa 
Timur 

Jawa, 
Madura, 
Tengger 

Rumah 
Situbondo 

Clurit Ngremo, 
Jaran 
Kepang 

17. Bali Bali Gapera Candi 
Bentar 

Keris Pendet, 
Kecak, 
Legong 

27. Sulawesi 
Tengah 

Buol, 
Toli-toli, 
Tomini, 
Dompelas

Rumah Tambi masatimpo Mamose, 
Kalan-da, 
Lumense 
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32. Papua 
Barat 

Mey Brat, 
Arfak 

Honay Mamose Tari Perang, 
Sanggi 

 

 
 

 Lembar kerja siswa 
 
 
 
 

1. Kegiatan menyalurkan barang-barang kebutuhan dari produsen ke konsumen 

disebut kegiatan ... . 

a. konsumsi   c. produksi 
b. distribusi   d. perdagangan 

2. Berikut ini yang merupakan kegiatan distribusi adalah ... . 

a. menanam durian  c. membuat tempe 
b. memakai sepatu  d. mengangkut hasil pertanian 

3. Kegiatan menghasilkan barang atau jasa disebut ... . 

a. produksi   c. transportasi 
b. konsumsi   d. perdagangan 

4. Organisasi masyarakat yang khusus menangani pengairan sawah di Bali disebut 

... . 

a. Subak   c. Irigasi 
b. Ulu-ulu   d. Jogobayan 

5. Pusat pengolahan tembaga terdapat di ... . 

a. Jakarta   c. Semarang 
b. Yogyakarta   d. Tembagapura 

6. Penduduk Jakarta bisa makan beras dari Delanggu, Jawa Tengah. Hal ini dapat 

terjadi karena adanya kegiatan ... . 

a. distribusi   c. konsumsi 
b. produksi   d. intensifikasi 

7. Suku bangsa yang terkenal sebagai pelaut yang pemberani adalah .... 

a. Bugis   c. Jawa 
b. Nias   d. Bali 
 

8. Hasil budaya bangsa Indonesia yang telah diakui oleh dunia dengan bukti 

menjadi salah satu keajaiban dunia, adalah .... 

a. Puncak Jaya 
b. Puncak Monas 
c. Candi Borobudur 
d. Masjid Agung 

Nama       :…………………………… 
No Absen  :……………………………. 
Kelas       : …………………………… 
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9. Dari tabel berikut ini, yang merupakan pasangan suku dan budaya yang benar 

adalah nomor .... 

 
a. (1)   c. (3) 
b. (2)   d. (4) 

10. Berikut ini contoh sikap yang tidak menghormati budaya bangsa sendiri adalah 

.... 

a. bangga memiliki bangsa Indonesia 
b. senang menggunakan bahasa Indonesia 
c. lebih suka dengan budaya luar yang modern 
d. lebih suka dengan kebudayaan Nasional 

Kunci Jawaban  

1. b 6. a 

2. d 7. a 

3. a 8. c 

4. d 9. c 

5. d 10. c 

 

 

Pedoman Penilaian : 

Nilai tes = 
MaksimalSkor 

Diperoleh  yangSkor Jumlah x100 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 
SIKLUS III 

Petunjuk Pengisian : 
 Amatilah aktivitas siswa dalam kelompok sampel selama kegiatan belajar 

mengajar berlangsung, kemudian isilah lembar observasi dengan prosedur 

sebagai berikut: 

1. Pengamatan ditujukan untuk lima (5) kelompok yang diakukan secara 

bergantian setiap periode waktu 5 menit. 

2. Pengamatan dilakukan sejak guru memulai pembelajaran dan 

dilaksanakan secara serempak. 

3. Berilah skor pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. Skor 5 = sangat baik, skor 4 = baik, skor 3 cukup, 

skor 2 = kurang, skor 1 = sangat kurang.  

 Aspek yang diamati: 

1. Memperhatikan penjelasan guru. 

2. Bekerja dengan menggunakan media/alat peraga pembelajaran. 

3. Merespon/menjawab pertanyaan guru maupun siswa. 

4. Mengemukakan pendapat . 

5. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. 
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No. Nama Siswa 
Kategori Aktivitas Siswa 

Aspek 
1 2 3 4 5 

1 Kelompok  Jawa 

5 4 5 4 5 

1. Adi Hidayat 

2. Ahmad Sukron 

3. Dwi Kurniawan 

4. Ana Septiani 

5. Ela Setiyani 

 

2 Kelompok  Bali

4 4 5 4 4 

1. Ardi Prabowo 

2. Feri Andriansyah 

3. Kharis Mujahidin 

4. Erina Nuraini 

5. Musyaroffah 

 

3 Kelompok  Badui

4 4 4 4 5 

1. Ardiyanto 

2. Argi Yunita 

3. Dian Witrianti 

4. Mustofa 

5. Oyi Yuliadi 

 

4 Kelompok  Dayak

4 4 4 4 4 

6. Hanna Riska Amalia 

7. Rofiatun Nisak 

8. Saifudin 

9. Sugiyanto 

10. Feri Irawan 
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5 Kelompok  Sasak

3 4 4 4 4 

6. Nazilal Fauziyah 

7. Slamet Nuryanto 

8. Santi Melyana 

9. Siti Zainatun 

10. Yeni Wartinah 

JUMLAH  20 20 22 20 22 

PRESENTASE  80% 80% 88% 80% 88% 

RATA-RATA  83,2% 

KATEGORI Baik  
 
   
Presentase aktivitas siswa = 

  
Deskriptif aktivitas siswa 

No Rentang nilai Kategori 
1 < 41% Aktivitas Siswa Sangat kurang 
2 41% – 55% Aktivitas Siswa Kurang 
3 56% – 70% Aktivitas Siswa Cukup 
4 71% – 85% Aktivitas Siswa Baik 
5 86% - 100% Aktivitas Siswa Sangat baik 

(Depdiknas, 2002:4) 
 

Teman Sejawat, 
 
 

Siti Maskanah, S.Pd 
NIP. 19671021 199103 2 001 

 Batang, 5 Oktober 2010 
Peneliti,  

 
 

Lukman Hakim 
NIM. 1402908013 

 

 

 

 

 

Aspek yang muncul 

Jumlah skor aspek yang diamati 
X 100% 
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Instrumen Hasil Penelitian 
Kemampuan Guru dalam Pembelajaran IPS melalui   

Model Kooperatif Tipe STAD 
( SIKLUS III  ) 

 
Nama observer : Siti Maskanah, S.Pd 
Sekolah   : SD Negeri Wonosari 03 
Kelas    : V (lima) 
Mata Pelajaran  : IPS 

 

No Aspek yang diamati Skor 
1 2 3 4 5

1 1. Membuka pelajaran. 
a. Memberi salam. 
b. Absensi siswa. 
c. Mempersiapkan siswa untuk belajar. 
d. Melakukan kegiatan appersepsi. 

    v

2 
 
 

2.  Penguasaan materi pembelajaran. 
a. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran. 
b. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang 

relevan. 
c. Menyampaikan materi dengan jelas sesuai dengan 

hirarki belajar dan karakteristik siswa.  
d. Mengaitkan materi dengan realita kehidupan. 

   v  

3 3.  Pendekatan atau strategi pembelajaran. 
a. Melaksanakan pembelajaran secara runtut. 
b. Penguasaan kelas. 
c. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat Koperatif 

tipe STAD. 
d. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 

tumbuhnya kebiasaan positif. 

   v  

4 4.   Pemanfaatan sumber belajar yang efektif dan efisien. 
a. Penggunaan alat peraga yang menarik bagi siswa. 
b. Penggunaan alat peraga secara efektif dan efisien. 
c. Menghasilkan pesan yang menarik. 
d. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan alat peraga.  

    v 
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5 
 
 
 
 

5. Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan 
siswa. 

a. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 
pembelajaran. 

b. Menumbuhkan suasana kelas yang menyenangkan. 
c. Menunjukkan sikap dekat dengan siswa (bersahabat 

dengan siswa). 
d. Menunjukkan sikap terbuka dengan respon siswa. 

    v

6 6.  Penilaian proses dan hasil. 
a. Memantau kemajuan belajar selama proses. 
b. Memberikan kesimpulan dalam proses pembelajaran. 
c. Melaksanakan penilaian akhir sesuai dengan 

kompetensi (tujuan). 
d. Membahas hasil evaluasi. 

   v  

Jumlah 27 
Rerata 90 

Kualitas Sangat baik 
 

 
Teman Sejawat, 

 
 

Siti Maskanah, S.Pd 
NIP. 19671021 199103 2 001 

 Batang, 5 Oktober 2010 
Peneliti,  

 
 

Lukman Hakim 
NIM. 1402908013 
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Hasil Belajar siswa Pembelajaran IPS melalui   
Model Kooperatif Tipe STAD Kelas V Siklus III 

 

NO NAMA SISWA NILAI 

1 Adi Hidayat 70 
2 Ardi Prabowo 70 

3 Ardiyanto 100 

4 Ahmad Sukron 70 

5 Ana Septiani 90 

6 Argi Yunita 70 

7 Dian Witrianti 100 

8 Dwi Kurniawan 100 

9 Ela Setiyani 90 

10 Erina Nuraini 80 

11 Feri Andriansyah 100 

12 Hanna Riska Amalia 80 

13 Kharis Mujahidin 100 

14 Mustofa 80 

15 Musyaroffah 90 

16 Nazilal Fauziyah 80 

17 Oyi Yuliadi 100 

18 Rofiatun Nisak 80 

19 Saifudin 90 

20 Sugiyanto 70 

21 Slamet Nuryanto 90 

22 Santi Melyana 90 

23 Siti Zainatun 70 

24 Yeni Wartinah 80 

25 Feri Irawan 70 

Jumlah  2110 
 Rata-rata  84.40 

 
 

Teman Sejawat, 
 

Siti Maskanah, S.Pd 
NIP. 19671021 199103 2 001 

 Batang, 5 Oktober  2010 
Peneliti,  

 
Lukman Hakim 

NIM. 1402908013 
 



162 
 

 
 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN IPS MELALUI METODE 
KOOPERATIF TIPE STAD SEKITAR DI KELAS V SDN WONOSARI 03 

KABUPATEN BATANG  
 
 

 

 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan tanya jawab dengan siswa  



163 
 

 
 

 

 
 

Guru menjelaskan materi pembelajaran keanekaragaman suku bangsa dan 
kebudayaan di Indonesia  
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Siswa menempel gambar keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan di 

Indonesia pada peta buta  
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Diskusi kelompok 



166 
 

 
 

 
Guru membimbing siswa  
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Menyimpulkan materi  
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Mengerjakan tes evaluasi pembelajaran  
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Pemberian penghargaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


