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II  KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

2.1  Pembelajaran Kooperatif 

2.1.1  Pengertian Pembelajaran Kooperatif  

 

Kooperatif adalah suatu gambaran kerjasama antara individu yang satu dengan lainnya 

dalam suatu ikatan tertentu. Ikatan-ikatan tersebut yang menyebabkan antara satu dengan 

yang lainnya merasa berada dalam satu tempat dengan tujuan-tujuan yang secara bersama-

sama diharapkan oleh setiap orang yang berada dalam ikatan itu. Pemikiran tersebut hanya 

merupakan suatu gambaran sederhana apa yang tersirat tentang kooperatif.  

 

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu pembelajaran yang berlandaskan 

konstruktivis. Konstruktivisme dalam pembelajara kooperatif seperti yang dikemukakan 

oleh Nur (2001: 3) adalah bahwa siswa mampu menemukan dan memahami konsep-konsep 

sulit jika mereka saling mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya. Di dalam model 

pembelajaran tersebut pada aspek masyarakat belajar diharapkan bahwa setiap individu 

dalam kelompok harus berperan agar tujuan yang telah digariskan dapat tercapai. 

 

Menurut Nur (2001: 2) unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut:                                         

1. Siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka tenggelam atau berenang bersama. 

2. Siswa memiliki tanggung jawab terhadap tiap siswa lain dalam kelompok di 

samping tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dalam mempelajari materi 

yang dihadapi. 

3. Siswa harus berpandangan bahwa mereka semuanya memiliki tujuan yang sama. 

4. Siswa harus membagi tugas dan berbagi tanggung jawab sama besarnya di antara 

para anggota kelompok. 
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5. Siswa akan diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut berperan 

terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok. 

6. Siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh keterampilan 

bekerjasama selama belajar.  

7. Siswa akan diminta mempertanggung jawabkan secara individual materi yang 

ditangani dalam kelompok kooperatif.  

 

Model pembelajaran kooperatif yang digunakan merupakan hal baru bagi guru dan siswa 

karena memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan model 

pembelajaran selama ini, di mana peranan guru sangat dominan. 

 

Dalam penerapannya, teknik-teknik pembelajaran kooperatif lebih banyak meningkatkan 

hasil belajar dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Beberapa perbedaan yang 

mendasar tersebut menurut Depdikbud (2000: 90 adalah di dalam pembelajaran kooperatif 

terdapat:  

1. Adanya saling ketergantungan positif, saling membantu, dan saling memberikan 

motivasi sehingga ada interaksi promotif. 

2. Adanya akuntabilitas individual yang mengukur penguasaan materi pelajaran tiap 

anggota kelompok, dan kelompok diberi umpan balik tentang hasil belajar para 

anggotanya sehingga dapat saling mengetahui siapa yang memerlukan dan siapa 

yang memberikan bantuan. 

3. Kelompok belajar heterogen, baik dalam kemampuan akademik, jenis kelamin, 

ras etnik, dan sebagainya sehingga dapat saling mengetahui siapa yang 

memerlukan bantuan dan siapa yang memberikan bantuan. 

4. Pimpinan kelompok dipilih secara demokratis atau bergilir untuk memberikan 

pengalaman memimpin bagi para anggota kelompok. 

5. Keterampilan sosial yang diperlukan dalam kerja gotong royong seperti 

kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, mempercayai orang lain, dan 

mengelola konflik secara langsung diajarkan. 

6. Pada saat belajar kooperatif sedang berlangsung guru terus melakukan 

pemantauan melalui observasi dan melakukan intervensi jika terjadi masalah 

dalam kerjasama antar anggota kelompok. 

7. Guru memperhatikan secara proses kelompok yang terjadi dalam kelompok-

kelompok belajar. 
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8. Penekanan tidak hanya pada penyesuaian tugas tetapi juga hubungan interpersonal 

(hubungan antar pribadi yang saling menghargai). 

 

Pembelajaran kooperatif merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang interaksi 

antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru. Kondisi seperti inilah yang sangat 

diharapkan agar interaksi berjalan baik demi kelancaran pembelajaran. Contextual Teaching 

and Learning (CTL) yang dikembangkan oleh CORD dan dikutip oleh Nur (2001: 7) 

menyatakan bahwa: “Kebanyakan siswa belajar jauh lebih efektif pada saat mereka diberi 

kesempatan secara kooperatif dengan siswa-siswa lain dalam kelompok atau tim.  

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Linda Lundgren, 1999; Nur dkk, 1999 (dalam Ibrahim, 

2000: 17) menunjukkan bahwa: “Dalam setting kelas kooperatif siswa belajar lebih banyak 

dari satu teman ke teman lain di antara sesama siswa daripada dari guru. penelitian juga 

menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif memiliki dampak yang amat positif terhadap 

siswa yang rendah hasil belajarnya”.  

 

Ada lima hal dasar yang perlu diperhatikan agar pembelajaran kooperatif dapat berjalan 

dengan baik (Johnson & Johnson, 1991: 22-23) yaitu: “Kemandirian yang positif, 

peningkatan interaksi, pertanggung jawaban individu, interpersonal dan kemampuan grup 

kecil, dan pengelolaan kelompok”.  

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan satu per satu yaitu: 

a. Kemandirian yang positif  

Kemandirian yang positif akan berhasil dengan baik apabila setiap anggota kelompok 

merasa sejajar dengan anggota yang lain. Artinya satu orang tidak akan berhasil kecuali 

anggota yang lain merasakan juga keberhasilannya. Apapun usaha yang dilakukan oleh 
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masing-masing anggota tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri tetapi untuk semua 

anggota kelompok. Kemandirian yang positif merupakan inti pembelajaran kooperatif.  

 

b. Peningkatan interaksi 

Pada saat guru menekankan kemandirian yang positif, selayaknya guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk saling mengenal, tolong menolong, saling bantu, saling 

mendukung, memberi semangat dan saling memberi pujian atas usahanya dalam belajar. 

Aktivitas kognitif dan dinamika kelompok terjadi pada saat siswa diikutsertakan untuk 

belajar mengenal satu sama lain. Termasuk dalam hal ini menjelaskan bagaimana 

memecahkan masalah, mendiskusikan konsep yang akan dikerjakan, menjelaskan pada 

teman sekelas dan menghubungkan dengan pelajaran yang terakhir dipelajari.  

 

c. Pertanggung jawaban individu 

Tujuan kelompok dalam pembelajaran kooperatif agar masing-masing anggota menjadi 

lebih kuat pengetahuannya. Siswa belajar bersama sehingga setelah itu mereka dapat 

melakukan yang lebih baik sebagai individu. Untuk memastikan bahwa masing-masing 

anggota lebih kuat, siswa harus membuat pertanggung jawaban secara individu terhadap 

tugas yang menjadi bagiannya dalam bekerja. Pertanggung jawaban individu akan 

terlaksana jika perbuatan masing-masing individu dinilai dan hasilnya diberitahukan pada 

individu dan kelompok. 

 

Pertanggung jawaban individu berguna bagi setiap anggota kelompok untuk mengetahui:  

1) Siapa yang memerlukan lebih banyak bantuan, dukungan dan dorongan semangat 

untuk melengkapi tugas. 

2)   Bahwa mereka tidak hanya “membonceng” pada pekerjaan teman. 
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d.  Interpersonal dan kemampuan grup kecil 

Dalam pembelajaran kooperatif, selain materi pelajaran (tugas kerja) siswa juga harus 

belajar tentang kerja kelompok. Nilai lebih pembelajaran kooperatif adalah siswa belajar 

tentang keterampilan sosial. Penempatan sosial bagi individu yang tidak terlatih, 

walaupun disertai penjelasan bagaimana mereka harus bekerjasama tidak menjamin 

bahwa mereka akan bekerja secara efektif. Agar tercapai kualitas kerjasama yang tinggi 

stiap anggota kelompok harus mempelajari keterampilan sosial. Kepemimpinan, 

membuat keputusan, membangun kepercayaan, komunikasi dan keahlian mengelola 

konflik juga harus dipelajari seperti halnya tujuan mereka mempelajari materi pelajaran. 

 

e. Pengelolaan kelompok 

Pengelolaan kelompok akan berhasil jika setiap anggota kelompok mendiskusikan 

bagaimana mereka mencapai tujuan dan bagaimana mereka mempertahankan hubungan 

kerja secara efektif. Kelompok perlu menggambarkan tindakan-tindakan apa yang akan 

membantu atau tidak akan membantu, selanjutnya membuat keputusan mengenai tingkah 

laku yang harus dilanjutkan atau diganti. 

 

Pengelolaan kelompok ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil kerja yang dicapai 

kelompok. Setiap anggota kelompok akan menyumbangkan nilai perkembangannya 

untuk skor perkembangan kelompok.  

 

Perhitungan skor perkembangan individu menurut Slavin (1995: 80) seperti pada Tabel 2 

berikut:  
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Tabel 2.:  Perhitungan Skor Perkembangan Individu pada Pembelajaran Kooperatif 
 

Skor Tes Nilai Perkembangan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 

10 poin hingga 1 poin di bawah skor awal 

di atas skor awal sampai 10 poin 

lebih dari 10 poin di atas skor awal 

nilai sempurna (tidak berdasarkan skor awal) 

5 

10 

20 

30 

30 

Keterangan :  Skor awal adalah skor yang diproleh siswa dari pembelajaran tepat pada 

pertemuan sebelumnya.  

 

Skor perkembangan kelompok diperoleh dengan menghitung rata-rata skor perkembangan 

individu pada setiap kelompok. Untuk menghargai prestasi kelompok ada tiga tingkat 

penghargaan yang dapat diberikan terhadap prestasi kelompok. Penghargaan tersebut daspat 

dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 3.: Penghargaan Prestasi Kelompok  
 

Skor Rata-rata Kelompok Penghargaan  

5 < x < 15 

15 < x < 24 

25 < x < 30 

Kelompok kurang  

Kelompok sedang  

Kelompok baik  

 

 

2.1.2   Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

 

STAD adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana yang dikembangkan 

oleh Robert Stavin dan teman-temannya dari Universitas John Hopkin (dalam Muslimin 

dkk, 2000: 20). Pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD, siswa ditempatkan dalam 

tim belajar yang beranggotakan 4 sampai 5 orang, setiap tim haruslah heterogen terdiri dari 
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laki-laki dan perempuan, berasal dari berbagai suku, memiliki kemampuan belajar yang 

tinggi,sedang dan rendah. Terdapat enam fase utama model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD, pembelajaran diawali dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran disertai 

dengan memotivasi siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Fase ini diikuti dengan 

penyampaian informasi dengan lisan atau dalam bentuk bacaan.  

 

Dalam hal ini siswa diberikan materi dalam bentuk teks untuk dibaca dan dipahami. Fase 

kedua adalah siswa dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok, dimana pda tiap 

kelompok beranggotakan 4-5 orang siswa secara heterogen. Fase Fase ketiga pemberian 

bimbingan, yaitu guru membimbing siswa kerja bersama untuk penyelesaian tugas secara 

berkelompok. Fase ke empat adalah memberikan soal-soal untuk dikerjakan oleh siswa. Fase 

kelima dilakukan evaluasi, dan fase ke enam guru memberikan penghargaan kepada siswa 

yang menonjol kemajuan belajarnya Fase-fase tersebut juga diakhiri dengan melakukan 

persentasi hasil kerja kelompok atau evaluasi tentang materi yang telah dipelajari dan 

memberikan penghargaan terhadap usaha-usaha kelompok maupun individu.  

 
Keenam fase pembelajaran kooperatif yang telah disebutkan di atas, secara lebih rinci dapat 

dijelaskan sebagai pendapat Arends (dalam Ibrahim dkk, 2000: 10) dapat disajikan dalam 

Tabel  4 di bawah ini sebagai berikut:  
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Tabel 4.: Fase-fase pembelajaran kooperatif tipe STAD  

Fase 

Ke 
Indikator Tingkah Laku Guru 

Tingkah Laku 

Siswa 

1 Menyampaikan tujuan 

dan memotivasi siswa  

Guru menyampaikan semua 

tujuan pelajaran yang ingin 

dicapai pada pelajaran tersebut 

dan memotivasi siswa belajar 

Menyimak 

penjelasan guru  

2 Menyajikan informasi  Guru menyajikan informasi 

kepada siswa dengan jalan 

demonstrasi atau lewat bahan 

bacaan 

Mendengarkan dan 

memperhatikan  

3 Mengorganisasikan 

siswa ke dalam 

kelompok-kelompok 

belajar  

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan membantu 

setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien 

Membentuk 

kelompok yang 

telah ditentukan 

4 Membimbing 

kelompok bekerja dan 

belajar  

Guru membimbing kelompok 

belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas  

Mengerjakan LKS 

5 Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang telah 

dipelajari atau masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasil 

kerjanya  

Mempresentasikan 

hasil belajar  

6 Memberikan 

penghargaan 

Guru mencari cara untuk 

menghargai upaya atas hasil 

belajar individu maupun 

kelompok  

 

 

Sedangkan menurut Slavin (1995: 71) pembelajaran kooperatif tipe STAD terdiri atas 5 

komponen tetap yaitu: “Persiapan, presentasi kelas, kegiatan kelompok, tes dan penghargaan 

kelompok”.  
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Berdasarkan pendapat di atas, dapat diperinci satu persatu sebagai berikut:  

a. Persiapan 

Hal-hal yang dipersiapkan pada tahap ini antara lain: materi pelajaran, membagi siswa ke 

dalam kelompok-kelompok kooperatif, menentukan skor dasar siswa, latihan kerjasama 

kelompok, dan menentukan jadwal kegiatan STAD terdiri dari siklus kegiatan 

pembelajaran yang tetap, yaitu mengajar, belajar dalam kelompok, kuis, dan penghargaan 

kelompok. Sebelum menyajikan pembelajaran, dibuat lembar kegiatan yang akan 

dipelajari siswa dalam kelompok kooperatif. Dalam menentukan kelompok kooperatif 

ada tiga kegiatan yang dilakukan yakni merangking siswa berdasarkan tingkat 

kemampuan akademik di kelas, menentukan jumlah kelompok dan membagi siswa dalam 

kelompok. 

 

b. Presentasi kelas 

Kegiatan STAD dimulai dengan penyajian materi oleh guru, yang diawali dengan 

pendahuluan, menjelaskan materi, dan latihan terbimbing. Pada pendahuluan ditekankan 

pada apa yang akan dipelajari siswa dalam kelompok. Dijelaskan mengapa hal itu penting 

dipelajari, untuk memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang materi yang akan mereka 

pelajari.  

c. Kegiatan kelompok 

Pada pertemuan pertama, sebaiknya guru menjelaskan apa yang dimaksud kerja 

kelompok, dan sebelum memulai bekerja tetapkan peraturan dalam kelompok kooperatif. 

Untuk kerja kelompok guru memberikan LKS atau materi kepada setiap kelompok. 

Dalam menyelesaikan tugas kelompok, siswa mengerjakan secara berpasangan atau 

tigaan, kemudian saling mencocokkan jawabannya atau memeriksa ketepatan jawabannya 
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dengan jawaban teman sekelompok. Apabila siswa memiliki pertanyaan, teman 

sekelompoknya bertanggung jawab untuk menjawab (menjelaskan) sebelum mengajukan 

pertanyaan kepada guru. 

 

d. Tes 

Waktu yang digunakan untuk mengerjakan kuis adalah 10 menit. Tes dikerjakan secara 

individu, mereka tidak boleh saling membantu. Skor yang diperoleh siswa dalam 

mengerjakan tes selanjutnya akan disumbangkan sebagai skor kelompok. 

 

e. Penghargaan kelompok 

Setelah tes dilakukan segera dihitung skor perkembangan individu dan skor kelompok, 

dan kemudian menyerahkan sertifikat atau penghargaan kepada kelompok skor tertinggi. 

Apabila mungkin, mengumumkan skor kelompok pada pertemuan pertama setelah tes. 

Hal itu akan meningkatkan motivasi mereka untuk melakukan yang terbaik. Dalam 

memberikan penghargaan terhadap kelompok, ada dua tahap yang dilakukan adalah 

sebagai berikut:  

1)  Menghitung skor individu dan skor kelompok  

Nilai perkembangan individu akan dipergunakan sebagai sumbangan skor terhadap 

kelompok yang ditetapkan berdasarkan selisih perolehan skor kuis terdahulu dengan 

skor kuis yang baru. Skor perkembangan individu digunakan untuk mendorong semua 

siswa agar memberikan nilai maksimum pada kelompok, apapun prestasi sebelumnya. 

Skor yang diperoleh siswa dari setiap kuis dinyatakan dalam bilangan bulat. Skor 

kelompok dihitung berdasarkan jumlah perkembangan semua anggota kelompok 

dibagi dengan banyaknya anggota kelompok. 
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2)  Penghargaan prestasi kelompok 

Berdasarkan rata-rata nilai perkembangan yang diperoleh, terdapat tiga tingkatan 

penghargaan kelompok yang diberikan, yaitu: kelompok kurang, kelompok sedang 

dan kelompok tinggi. Pemberian penghargaan dalam pembelajaran kooperatif 

merupakan insentif. Kelompok dan insentif individu yang dapat mendorong siswa 

untuk meningkatkan usaha belajarnya. Slavin (1997: 376) mengungkapkan bahwa 

salah satu cara pemberian insentif untuk belajar adalah dengan menghargai 

peningkatan yang berhasil dicapai siswa melampaui prestasi yang dulu.  

2.1.3 Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun 

kelebihan dari pembelajaran kooperatif adalah:  

1) Semua anggota kelompok mendapat tugas. 

2) Ada interaksi langsung antara siswa dengan siswa lain dan siswa dengan guru. 

3) Siswa dilatih untuk mengembangkan keterampilan sosial. 

4) Mendorong siswa untuk menghargai pendapat orang lain. 

5) Dapat meningkatkan kemampuan akademik siswa. 

6) Melatih siswa untuk berani berbicara mengeluarkan ide atau pendapat. 

7) Dapat meningkatkan rasa persaudaraan.  

 

Selain mempunyai kelebihan, pembelajaran kooperatif juga mempunyai kekurangan, 

antara lain sebagai berikut :  

1) Memerlukan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat 

melakukan atau menggunakan pembelajaran kooperatif. 



21 

 

2) Memerlukan waktu dan biaya yang banyak untuk mempersiapkan dan 

melaksanakan pembelajaran kooperatif tersebut. 

3) Menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya suka bekerja sama. 

4) Memerlukan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit mencapai target 

kurikulum.  

 

Walaupun kelemahan-kelemahan tersebut melekat pada pembelajaran kooperatif, tetapi 

dapat diminimalkan dengan beberapa tindakan, untuk kelemahan yang pertama, pada 

dasarnya guru dapat dilatih terlebih dahulu, sehingga guru telah memiliki kemampuan yang 

diharapkan. Sedangkan untuk kelemahan yang kedua dan keempat, dalam pembelajaran 

kooperatif digunakan LKS yang memungkinkan siswa dapat bekerja secara efektif dan 

efisien. Selain itu pembagian kelompok dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dan guru 

telah menata kelas sesuai dengan kelompok yang ada. Dengan demikian terjadi 

penghematan waktu yang dibutuhkan. Demikian pula untuk kelemahan ketiga, dengan 

digunakannya pendekatan psikologis, pembelajaran kooperatif akan membentuk sifat-sifat 

tertentu yang diinginkan sekaligus dapat dilatih. Hal ini didukung dengan pemberian 

motivasi dan tantangan tugas serta tanggung jawab yang dibebankan kepada tiap kelompok 

melalui kerjaasama anggota-anggotanya. 

 

2.2  Motivasi Belajar  

2.2.1  Pengertian Motivasi Belajar  

 

Motivasi berasal dari kata “motif” yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Bila 

seseorang hendak melakukan aktivitas tentunya didorong dengan adanya motivasi, karena 

dengan adanya motivasi seseorang dapat melakukan aktivitas yang diiringi dengan perasaan 
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senang dan butuh untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat WS. 

Winkel (1996: 73) mengatakan bahwa: “Motivasi adalah daya penggerak yang telah aktif. 

Motif menjadi aktif pada saat tertentu bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat 

dirasakan”. 

Dari pendapat di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa motivasi itu dorongan dalam 

diri seseorang karena adanya suatu rangsangan untuk melakukan aktivitas tertentu demi 

tercapainya tujuan yang bermotivasi mempunyai arah dan tujuan tertentu, sehingga aktivitas 

yang dilakukannya pula terarah pada tujuan yang akan dicapai.  

Menurut Sardiman AM (2000: 73) sebagai berikut:  

Fungsi motivasi dalam belajar dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:  
(1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi untuk setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 
(2) Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah mana tujuan yang akan dicapai. 

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus 
dikerjakan sesuatu dengan tujuan. 

(3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 
dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-
perbuatan yang tidak bermanfaat. 

 

Dari pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah daya 

penggerak, penentu arah dan menyeleksi aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk 

mencapai tujuan tertentu. Apa yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan 

itu biasanya tidak ditentukan oleh motivasi tunggal.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi menurut New Comb , dalam Depdiknas 

(2003: 35) adalah: 

Motivasi dipengaruhi oleh faktor dalam diri dan luar diri individual, agar individu 
dapat mengarahkan dirinya sendiri maka ia dapat menunjang dirinya melalui 
pengalaman dalam belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah. Motivasi adalah 
sesuatu yang dilihat, diperbuat dalam hati atau dirasakan, dipikirkan seseorang 
dengan mengejar sesuatu tujuan tertentu.  

 

Untuk   mengetahui  motivasi   dalam  diri seseorang, dapat diukur  dengan melalui beberapa 
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faktor seperti yang dikemukakan oleh Abin Syamsudin Makmun ( 2000:34) sebagai berikut:  

Motivasi dapat diukur melalui beberapa faktor yaitu:  
1. Durasi kegiatan (berapa lama kemampuan penggunaan waktu untuk belajar atau 

melakukan kegiatan). 
2. Frekuensi kegiatan (berapa sering kegiatan itu dilakukan dalam periode tertentu). 
3. Persistensinya (ketepatan dan kelekatannya) pada tujuan kegiatan yang dilakukan. 
4. Ketabahan, keuletan dan kemampuan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan 

untuk mencapai tujuan. 
5. Tingkat aspirasinya (maksud, rencana, cita-cita, sasaran dan target idolanya) yang 

hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan. 
6. Tingkat kualifikasi dari prestasi atau proses atau output yang dicapai dari 

kegiatannya (berapa banyak memadai atau tidak, memuaskan atau tidak). 
7. Devasi (pengabdian) dan pengorbanan untuk mencapai tujuan. 

8. Arah sikap terhadap sasaran kegiatan suka atau tidak suka, positif atau negatif. 

 

Motivasi adalah merupakan suatu kekuatan yang dapat mendorong timbulnya hasrat/minat 

pada diri seseorang sehingga merasa perlu melakukan suatu aktivitas dalam rangka 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi motivasi/ motif, ini bukan merupakan hal yang dapat 

diamati tetapi hal yang dapat disimpulkan adanya, karena sesuatu gejala yang dapat diamati. 

Setiap aktivitas yang dilakukan seseorang didorong oleh sesuatu kekuatan dari dalam diri 

orang yang bersangkutan, kekuatan pendorong inilah yang disebut dengan motivasi. 

Sumber-sumber arah gerak organisme manusia adalah disebabkan karena adanya tekanan-

tekanan dari dalam, sehingga bagian-bagian tubuh seperti tangan, kaki, pikiran dan panca 

indra lainnya bergerak secara teratur dan sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

Menurut pendapat Sardiman AM (2000: 101) motivasi merupakan suatu daya penggerak 

yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya 

tujuan yang telah ditentukan. Menganalisa definisi tersebut di atas, maka dapat diketahui 

adanya beberapa komponen penting, antara lain adalah: (1) Adanya suatu daya penggerak, 

(2) Adanya usaha pelaksanaan kegiatan, dan (3) Adanya usaha pencapaian suatu tujuan. 

Kemudian menurut Lehitu Pandiangan (2001: 12) bahwa:  
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Motivasi adalah daya-daya yang menggerakkan seseorang atau sekelompok orang 

untuk melakukan suatu perbuatan. Jika dikaitkan dengan kegiatan belajar 

sekelompok peserta didik, maka motivasi dapat diartikan sebagai suatu dorongan 

yang dapat menggerakkan sekelompok orang (peserta didik) untuk melakukan 

kegiatan yang sama, arah dan objek yang sama untuk mencapai tujuan. Pengaruh 

efektifitas dari transformasi pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan yang 

mencerminkan kualitas belajar yang dilakukan. 

 

Berdasarkan pada kutipan tersebut, maka dapat diketahui bahwa motivasi berperan sebagai 

pendorong, pemberi kekuatan baik yang bersifat fisik maupun psikis. Kekuatan fisik berarti 

bahwa individu memiliki semangat, gairah dan gerak yang aktif dalam belajar. Sedangkan 

kekuatan psikis berarti bahwa individu memiliki keingintahuan yang tinggi, ingin memiliki 

suatu pengetahuan dengan kuat, serta dalam melaksanakan kegiatan selalu mengharapkan 

atas tercapainya tujuan yang dapat memberikan perubahan diri, baik kecerdasan, 

pengetahuan, maupun keterampilan. Menurut Afandi Tangyong (2002: 9) disebutkan bahwa: 

“Motivasi dapat diartikan sebagai kadar dorongan yang ada di dalam diri seseorang untuk 

melakukan suatu aktivitas. Kualitas yang dicapai seseorang sebagai output tergantung dari 

seberapa besar motivasi itu mempengaruhi gerak fisik dan psikis kepada tujuan yang 

diinginkan. 

Berdasarkan pada kutipan tersebut, maka dapat diambil pengertian bahwa motivasi 

merupakan unsur penting dalam setiap gerak hidup manusia. Belajar sebagai kegiatan yang 

bermuara pada perubahan diri seseorang berkaitan dengan pengetahuan, kecerdasan dan 

keterampilan tidak dapat dilepaskan dari adanya motivasi. Sedangkan pengertian motivasi 

menurut HC. Witherington (1978) dalam Sudjana (1998: 38) mengemukakan sebagai 

berikut: “Motivasi merupakan pembentukan tenaga-tenaga pendorong yang akan mendasari 

perbuatan seseorang”. 

Pengertian yang terkandung dalam definisi tersebut adalah bahwa motivasi merupakan suatu  
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daya yang dapat membentuk unsur-unsur tenaga pendorong organisme manusia untuk 

memenuhi kebutuhannya. Kemudian dikemukakan bentuk-bentuk motivasi oleh Sardiman 

AM (2000: 191-196) sebagai berikut:  

Menurut bentuk-bentuknya, motivasi dapat dibedakan sebagai berikut: 

1. Minat, ini adalah suatu bentuk dorongan atau motivasi yang timbulnya dari dalam 

diri, karena adanya tuntutan pemenuhan dari pada kebutuhan. 

2. Hadiah/imbalan/penghargaan. Bentuk uang kedua ini juga dapat dikatakan 

motivasi, karena dengan hadiah atau imbalan, seseorang tergugah untuk 

melakukan suatu pekerjaan dalam rangka memperoleh imbalan atau hadiah 

tersebut. Tetapi tidaklah selalu demikian, mungkin tidak akan menarik bagi 

seseorang yang tidak senang terhadap pekerjaan tersebut. 

3. Kompetensi/saingan, ini adalah merupakan motivasi yang sangat baik yang 

berfungsi sebagai perangsang bagi seseorang untuk dapat melakukan suatu 

pekerjaan/tugas dengan lebih baik. 

4. Ego involtvement, bentuk motivasi ini adalah sebagai penumbuh kesadaran pada 

seseorang bila merasa pentingnya suatu tugas dan menerimanya sebagai suatu 

tantangan dengan mempertaruhkan harga dirinya, sehingga ia bekerja keras untuk 

memenuhi semua kebutuhannya. 

 

Dari beberapa keterangan tentang bentuk-bentuk motivasi tersebut di atas, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa di dalam melakukan segala sesuatu pekerjaan atau tugas tertentu, 

seseorang sangat memerlukan adanya motivasi, walaupun seberapa kecilnya kadar motivasi 

itu di dalam dirinya. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah motivasi dalam kegiatan 

belajar.  

 

2.2.2 Macam-Macam Motivasi  

Agar terlihat lengkap dan jelas dalam pembahasan tentang motivasi ini, maka dikemukakan 

pendapat Wood Worth dan Marquis (1955) dalam Nasution (1996: 301) sebagai berikut:  

Motive atau motivasi itu dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu : motive 

kebutuhan organis, motive-motive darurat dan motive-motive obyektif.  

1. Motivasi/motive-motive organis, antara lain meliputi:  

a. Kebutuhan untuk minum. 

b. Kebutuhan untuk makan. 

c. Kebutuhan untuk bernafas. 



26 

 

d. Kebutuhan untuk seksual. 

e. Kebutuhan untuk berbuat. 

f. Kebutuhan untuk beristirahat. 

2. Motive darurat, yang meliputi :  

a. Dorongan untuk menyelamatkan diri. 

b. Dorongan untuk membalas.  

c. Dorongan untuk berusaha. 

d. Dorongan untuk memburu.  

Semua bentuk dorongan ini timbul karena dipengaruhi dari luar. Pada dasarnya 

dorongan-dorongan ini telah ada sejak lahir, tetapi bentuk-bentuk tertentunya 

yang sesuai dengan perangsang tertentu berkembang karena dipelajari.  

3. Motive-motive obyektif, yang meliputi :  

a. Kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan eksplorasi. 

b. Kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan manipulasi. 

c. Kebutuhan-kebutuhan untuk menaruh minat. 

 

Berdasarkan dari uraian pendapat tersebut di atas, maka dapat penulis ambil suatu 

kesimpulan bahwa kedudukan motivasi pada diri seseorang adalah merupakan unsur yang 

sangat penting/dominan. Karena tanpa motivasi, maka siapapun yang akan melakukan suatu 

pekerjaan, tentu akan merasa  adanya kecanggungan sebab tujuan yang akan dicapainya 

kurang jelas. Jika seseorang melakukan suatu kegiatan tanpa adanya tujuan yang jelas, maka 

menunjukkan bahwa motivasi yang mendorong semangat kerja orang tersebut sangat kecil. 

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat digunakan untuk memperkuat pendapat penulis, 

bahwa motivasi adalah merupakan unsur yang sangat penting, yang mendasari setiap 

perbuatan, kegiatan, pekerjaan serta setiap aktivitas pada seseorang untuk mencapai tujuan 

sebagaimana yang telah direncanakan.  

 

2.2.3 Fungsi Motivasi  

 

Motivasi sebagai suatu kekuatan yang bisa dipergunakan sebagai daya penggerak pada diri 

seseorang untuk melakukan aktivitas/pekerjaan, mempunyai fungsi-fungsi seperti 

dikemukakan oleh Sugeng Paranto (1997: 3) sebagai berikut:  
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Sebagai daya penggerak organisme manusia, motivasi mempunyai fungsi-fungsi 

sebagai berikut:  

1. Memperkuat aktivitas untuk mencapai tujuan. 

2. Menimbulkan tuntutan akan terpenuhinya kebutuhan. 

3. Menimbulkan semangat dan memberikan arah di dalam melakukan sesuatu 

pekerjaan. 

4. Dapat menimbulkan pola pikir yang jernih dan menyelaraskan/ keseimbangan 

antara kekuatan yang ada dengan tujuan yang hendak dicapai. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa motivasi 

itu merupakan kekuatan pendorong yang selalu mengawali setiap pekerjaan yang hendak 

dilakukan seseorang. Di samping itu motivasi juga dapat memberikan petunjuk terhadap 

jenis kegiatan atau pekerjaan yang mana yang didahulukan. 

1) Fungsi motivasi untuk memperkuat pencapaian tujuan 

Motivasi merupakan daya, pendorong atau tenaga yang menggerakkan organisme 

manusia untuk melakukan suatu kegiatan. Dalam melaksanakan kegiatan, manusia 

dipengaruhi oleh keinginan-keinginan untuk mencapai tujuan berkaitan dengan 

kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani. Menurut Sumadi Suryabrata (2001: 23) 

bahwa:  

Keberadaan motivasi akan menentukan gerak dan langkah seseorang dalam 

mewujudkan tujuan. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi, baik dalam belajar, 

bekerja atau aktivitas lainnya, ditandai dengan beberapa gejala perilaku seperti : 

nampak serius atau bersungguh-sungguh dalam menghadapi kegiatan/pekerjaan. 

Membuat persiapan baik fisik maupun non fisik secara baik. Nampak bergairah, 

membagi waktu dengan baik dan selalu mengevaluasi terhadap apa-apa yang telah 

dilakukan. 

 

Memperhatikan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa motivasi dalam fungsinya dapat 

menimbulkan dorongan yang kuat, sehingga seseorang dalam melakukan sesuatu 

kegiatan tampak bertambah daya dan tenaganya guna mencapai tujuan. Pencapaian tujuan 

dapat mengubah kondisi seseorang atau sekelompok orang menjadi lebih baik. Pada 

kelompok individu yang memiliki motivasi tinggi, tujuan itu sudah tergambar jelas pada 
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alam pikirannya. Pada saat belajar atau bekerja di satu sisi, di sisi lain individu sudah 

dapat merasakan sesauatu yang membahagiakan jika tujuan tersebut tecapai, maka dalam 

melakukan kegiatan tidak mudah lelah, jenuh ataupun bentuk-bentuk rintangan lainnya.  

2). Fungsi motivasi menimbulkan tuntutan akan terpenuhinya kebutuhan  

Dalam kehidupan manusia secara garis besar kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu primer 

dan sekunder. Dalam hal belajar, jenis kebutuhan yang ingin dicapai termasuk kebutuhan 

primer. Manusia selalu memiliki kebutuhan untuk hidup lebih baik, lebih maju dan 

terlepas dari kesengsaraan. Melalui penguasaan ilmu pengetahuan, maka kehidupan 

manusia akan mengalami perubahan dalam arti meningkat lebih baik dari kondisi 

sebelumnya.  

 

3). Fungsi motivasi menimbulkan semangat dan arah melakukan kegiatan  

Sesuai dengan kompleksnya keinginan manusia, maka tidak tertutup kemungkinan 

apabila manusia bekerja atau belajar dengan konsentrasi yang rendah. Namun apabila 

kegiatan yang dilakukan tersebut didorong oleh motivasi yang tinggi, maka individu akan 

dapat memfokuskan perhatiannya terhadap kegiatan yang dilakukan. Misalnya dalam hal 

belajar, jika belajar dilakukan dengan konsentrasi yang tinggi, maka proses belajar 

tersebut akan berjalan efektif dan efisien. Ciri-cirinya antara lain hemat waktu, aktif 

membaca, mudah atau cepat menguasai materi, sehingga ia memiliki kesiapan untuk 

memecahkan persoalan atau menjawab soal. 

 

4).  Fungsi motivasi menjernihkan pola pikir  

Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang tidak terlepas dari adanya tujuan. Setelah tujuan 

ditetapkan, maka seseorang melakukan persiapan-persiapan dan melakukan kegiatan 

sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Sedangkan   Kepala  Sekolah   
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adalah   jabatan  pimpinan   dalam suatu   lembaga pendidikan tertentu yang membawahi 

guru-guru. 

Dengan status sebagai pimpinan, maka kepala sekolah berkewajiban untuk memberikan 

motivasi kepada bawahan (guru) agar mereka menjalankan tugas mengajar dengan baik. 

Dengan peranan-peranan tersebut, maka suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

akan terarah dan terpusat pada usaha pencapaian suatu tujuan. Dari beberapa uraian 

tersebut di atas, maka dapat dirasakan betapa pentingnya motivasi yang selalu berperan 

pada setiap kegiatan yang hendak dilakukan. 

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat dijelaskan indikator motivasi sebagai berikut:  

1. Durasi kegiatan (lama waktu  melakukan kegiatan). 

2. Frekuensi kegiatan (berapa sering kegiatan itu dilakukan). 

3. Persistensinya (ketepatan dan kelekatannya) kegiatan yang dilakukan. 

4. Ketabahan, keuletan dan kemampuan dalam mencapai tujuan. 

5. Tingkat aspirasinya (maksud, rencana, cita-cita, sasaran dan target idolanya)  

6. Tingkat kualifikasi dari prestasi atau proses atau output yang dicapai. 

7. Devasi (pengabdian) dan pengorbanan untuk mencapai tujuan. 

8. Arah sikap terhadap sasaran kegiatan suka-tidak suka, positif atau negatif. 

 

2.3  Aktivitas Belajar 

 

      2.3.1  Pengertian Aktivitas Belajar  

 

Seseorang yang belajar, maka ia sedang melakukan suatu aktivitas. Aktivitas ini akan 

menunjukkan banyak sedikitnya seseorang dalam menyertakan dirinya, menjelmakan 

perasaan dan pikirannya dalam suatu kegiatan tertentu. Menurut The Lianggie (1994: 75) 

menyatakan: “Aktivitas adalah segala tindakan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang 
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,yang akan mengakibatkan perubahan pengetahuan atau kemahiran yang sifatnya sedikit 

permanen”. 

Dijelaskan kembali oleh Abu Ahmadi (1997: 23) sebagai berikut: “Aktivitas belajar adalah 

merupakan perubahan-perubahan pada usahanya sendiri dalam bidang materiil, spirituil 

serta fungsional, pada umumnya dan khususnya di bidang intelek. Jadi aktivitas belajar 

merupakan pengadaan perubahan dalam diri untuk mencapai tujuan”. 

Dari pendapat tersebut di atas didapati gambaran bahwa aktivitas adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk terjadinya perubahan dalam proses perkembangan diri atau perubahan 

tingkah laku. 

Selanjutnya WS. Winkel (1994: 76) mengatakan: “Aktivitas belajar merupakan proses 

belajar yang dialami oleh murid, menghasilkan perubahan dalam bidang pengetahuan, 

pemahaman dalam bidang nilai dan sikap, perubahan hal ini akan tampak dalam prestasi 

belajar pada siwa terhadap pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh guru”. 

 

 

2.3.2 Macam-Macam Aktivitas Belajar  

 

Belajar sebagai rangkaian kegiatan siswa untuk mencapai kecerdasan dan ketrampilan, 

terdiri dari berbagai aktivitas. Menurut DK. Sukardi(1995: 18) bahwa : “Belajar itu 

mencakup berbagai macam perbuatan, dari mengamati, membaca, menurun, mencoba, 

menghafal  untuk mencapai suatu tujuan”. 

Kegiatan yang dilakukan oleh siswa di sekolah, tidak hanya mengamati, membaca sampai 

mendengarkan saja, akan tetapi masih banyak kegiatan yang lainnya seperti yang 

dikemukakan oleh Nasution (1996: 92) sebagai berikut:  

Macam-macam kegiatan siswa antara lain: 

1. Visual aktivitas seperti membaca, memperhatikan, percobaan, menggambar dan 

sebagainya. 
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2. Oral aktivitas seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, diskusi, musik, pidato dan 

sebagainya. 

3. Listening aktivitas seperti mendengarkan uraian percakapan, diskusi, musik, 

pidato dan sebagainya. 

4. Drawing aktivitas seperti menggambar, membuat grafik, peta, diagram, pola dan 

sebagainya. 

5. Writing aktivitas seperti menulis, karangan, laporan, tes, angket, menyalin dan 

sebagainya. 

6. Motor aktivitas seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, 

mereparasi, bermain, berkebun, memelihara dan sebagainya. 

7. Mental aktivitas seperti menganggap, mengingat, memecahkan soal, menganalisa, 

melihat hubungan, mengambil keputusan dan sebagainya. 

 

Dari pernyataan tentang aktivitas tersebut di atas, dapat penulis jelaskan sebagai berikut:  

1).  Aktivitas Visual 

Dalam visual aktivitas, termasuk di dalamnya membaca, memperhatikan, mengadakan 

percobaan, menggambar dan seagainya. Membaca merupakan bagian penting dalam 

belajar. Melalui membaca, individu akan mengerti huruf, kata, kalimat dan bahkan arti 

atau maksudnya. Dari membaca seseorang juga dapat menambah penguasaan kosakata 

sebagai dasar dalam membentuk kemampuan berkomunikasi. Kemudian memperhatikan 

merupakan aspek penting dalam belajar. Santeri ataupun siswa merupakan objek yang 

belajar, sehingga untuk dapat menerima materi pelajaran, memahami maksud dan tujuan 

yang ingin dicapai harus didahului dengan sikap dan perhatian yang baik pada saat 

mengikuti proses pembelajaran. 

 

2). Aktivitas Oral 

Unsur oral aktivitas setingkat lebih tinggi dari visual aktivitas. Termasuk di dalam oral 

aktivitas ini adalah menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan 

pendapat, mengadakan interviu, pidato, diskusi dan sebagainya. Aspek-aspek dalam 
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belajar tersebut sudah setingkat lebih maju dari sekedar membaca dan memperhatikan. 

Unsur menyatakan, merupakan bagian dari kemampuan mencetuskan ide-ide. 

Merumuskan merupakan perkembangan dari kemampuan membuat sistematika, 

memberi saran merupakan bentuk perkembangan wawasan dan demikian pula 

kemampuan untuk mengeluarkan pendapat. Mengadakan interviu merupakan 

kemampuan dalam berkomunikasi dengan orang lain yang perlu dibentuk pada masing-

masing individu siswa. 

 

3).  Aktivitas Listening 

Dalam aspek ini, termasuk mendengarkan uraian percakapan, diskusi, dan sebagainya, 

Untuk membentuk kemampuan dalam mendengarkan uraian atau percakapan, maka 

siswa perlu aktif berlatih, seperti kecepatan memahami perkataan orang lain, arah 

pembicaraan dan sebagainya. Berdiskusi merupakan bagian penting dari proses belajar. 

Melalui diskusi seseorang akan memperoleh banyak keuntungan, seperti: bertambahnya 

wawasan dan pengetahuan, kemampuan memahami sifat-sifat orang lain, memahami 

dasar-dasar berpikir yang benar, mengenal dan memahami norma-norma diskusi atau 

bertukar pendapat, tahu tentang cara-cara mengambil kesimpulan dan sebagainya. 

Unsur-unsur penting yang terkandung dalam listening aktivitas tersebut perlu 

dikembangkan sehingga siswa semakin dewasa dan mampu berpikir secara rasional. 

 

4). Aktivitas Drawing 

Aspek ini juga penting untuk dikembangkan pada siswa untuk mencapai kemampuan-

kemampuan antara lain dalam menggambar, membuat grafik, peta, diagram dan pola. 

Meskipun sifatnya merupakan kemampuan tambahan yakni untuk melengkapi 

kecerdasan dan perkembangan intelektualitas siswa, namun drawing aktivitas dalam 
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kenyataannya dapat membentuk sosok pribadi yang berwawasan luas, mampu memilah-

milah kepentingan, dan yang lebih penting adalah mampu merancang sesuatu program 

dalam mencapai tujuan guna meningkatkan kualitas hidupnya. 

5). Aktivitas Writing 

Jenis-jenis kemampuan yang dibentuk adalah kemampuan menulis, mengarang, 

membuat laporan dan sebagainya. Kemampuan menulis dan mengarang merupakan 

perkembangan skill dan kemampuan menuangkan ide-ide yang menunjukkan adanya 

perkembangan wawasan dalam belajar. 

 

6). Aktivitas Motorik 

Pada aspek ini kemampuan yang dikembangkan yaitu dalam hal melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, model, mereparasi, kemampuan memelihara dan sebagainya. 

Aspek-aspek tersebut merupakan bentuk-bentuk aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. 

Oleh karena itu perlu dikembangkan melalui pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya 

menguasai konsep praktisnya, tetapi juga teorinya. 

 

7). Aktivitas Mental 

Dalam aspek ini terkandung unsur-unsur seperti: menganggap, mengingat, memecahkan 

soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan dan sebagainya. Unsur 

menganggap merupakan bentuk kemampuan menilai sesuatu atau memberikan respon 

terhadap sesuatu stimulus. Mengingat adalah aspek penting, karena sebenarnya 

seseorang yang berilmu pengetahuan dan berwawasan luas itu hasil dari kemampuan 

mengingat, sebagai alat dari bertumpuknya pengalaman. Memecahkan soal, merupakan 

aspek penting dalam belajar. Soal memiliki pengertian yang luas, tidak sekedar 

pertanyaan tertulis di sekolah, tetapi juga hal-hal yang sifatnya hambatan dalam usaha 
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mencapai tujuan. Kemampuan menganalisa, melihat hubungan dan mengambil 

kesimpulan merupakan aspek tingkatan tertinggi. Seseorang akan memiliki kemampuan 

menganalisa jika memiliki sifat cerdas, cepat tanggap, mampu mengatasi persoalan.. 

Pemanfaatan buku-buku serta bahan bacaan diharapkan dapat memacu siswa untuk 

mencapai keberhasilan belajar yang mereka inginkan. Pengertian pemanfaatan buku teks 

sebagaimana yang dijelaskan di atas, ialah bagaimana siswa menyesuaikan kemampuan 

dan sikapnya terhadap sarana penunjang tersebut dengan menyediakan waktu 

semaksimal mungkin sesuai dengan tingkat kecakapan yang dimiliki. Pemanfaatan buku 

teks ini dimaksudkan agar siswa tekun berlatih membaca secara berulang-ulang, seperti 

dikemukakan Hutabarat (1996: 31) sebagai berikut: “Belajar dan latihan dalam waktu 

yang lebih singkat tetapi berulang-ulang, akan lebih berhasil dari pada diadakan hanya 

satu kali tetapi waktunya panjang’. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka  indikator aktivitas belajar dalam penelitian ini 

mencakup: 

1. Visual aktivitas seperti membaca. 

2. Oral aktivitas seperti menyatakan, merumuskan, dan bertanya  

3. Listening aktivitas seperti mendengarkan uraian dan percakapan. 

4. Drawing aktivitas seperti menggambar, membuat grafik, peta,  dan sebagainya. 

5. Writing aktivitas seperti menulis, karangan, membuat laporan.  

6. Motor aktivitas seperti melakukan percobaan, bermain, berkebun, memelihara dan 

sebagainya. 

7. Mental aktivitas seperti menganggap, mengingat, memecahkan soal, menganalisa, 

melihat hubungan, mengambil keputusan dan sebagainya. 
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2.4  Hasil Belajar  

2.4.1 Pengertian Hasil Belajar  

 

Belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 

seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai 

bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, 

kecakapan dan kemampuannya, serta perubahan-perubahan aspek lain yang ada pada 

individu yang belajar. Menurut Ali (1992: 5) belajar adalah: “Suatu proses perubahan 

perilaku akibat interaksi individu dengan lingkungannya”. 

 

Tingkah laku sebagai hasil dari pada proses belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, baik 

faktor yang terdapat dalam diri individu itu sendiri (faktor interen) maupun faktor yang 

berada di luar individu (faktor eksteren). Faktor interen antara lain adalah: kemamuan yang 

dimilikinya, minat dan perhatian, kebiasaan, usaha dan motivasi serta faktor-faktor lainnya. 

Faktor lingkungan dalam proses pendidikan dan pengajaran dibedakan menjadi tiga 

lingkungan, yakni lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Unsur 

lingkungan yang disebutkan di atas pada hakikatnya berfungsi sebagai lingkungan belajar 

seseorang, yakni lingkungan tempat ia berinteraksi sehingga menumbuhkan kegiatan belajar. 

 

Pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Belajar 

adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang yang 

mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan yang berupa pengetahuan atau 

kemahiran yang sifatnya sedikit banyak permanen.  
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Perubahan yang terjadi setelah seseorang melakukan usaha belajar dinamakan hasil belajar. 

hasil belajar di sekolah pada dasarnya merupakan prestasi belajar yang dapat dijadikan 

indikasi dan hasil dari proses pembelajaran di sekolah.  

 

Menurut Ahmadi (1994: 21) bahwa: “Suatu hasil belajar yang dicapai dalam suatu usaha 

belajar dalam hal ini tidak mewujudkan nilai atau prestasi belajar siswa yang dapat dilihat 

pada hasil atau nilai yang diperoleh dalam setiap mengikuti tes”. Sedangkan menurut 

Depdikbud (1998: 196) menyatakan bahwa: “Hasil belajar dapat terlihat dari perubahan 

tingkah laku siswa yang berupa bentuk kognitif, afektif, psikomotirk. Hasil belajar harus 

dapat diamati dan diukur”.  

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah nilai prestasi 

yang diperoleh oleh siswa dengan menggunakan tes dengan ditandai adanya perubahan 

tingkah laku yang dialami oleh siswa dalam proses pembelajaran.  

 

Hasil belajar adalah merupakan segala sesuatu yang diperoleh siswa setelah mengalami 

proses belajar pada suatu periode pengajaran tertentu. Hasil belajar ini dapat berupa nilai-

nilai pelajaran, kecakapan, perubahan sikap, kepribadian, dan sebagainya. Menurut John 

Nicolson, yang dikutip oleh Nashar (2004: 68) mengemukakan : “Hasil belajar itu 

merupakan nilai-nilai yang diperoleh peserta didik setelah menempuh serangkaian proses 

pembelajaran”. Dari pendapat tersebut, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa hasil 

belajar siswa itu adalah merupakan keseluruhan pemahaman siswa di bidang nilai, 

kebiasaan, sikap dan perubahan tingkah laku siswa setelah mengalami proses belajar. 

Kemudian dikemukakan pengertian tentang belajar menurut pendapat Barnawie (1995: 26) 

mengemukakan pengertian hasil belajar sebagai berikut : “Hasil belajar adalah pencapaian 
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nilai tertentu peserta didik sebagai cermin penguasaan konseptual terhadap materi 

pembelajaran”. Dari konsepsi di atas, prestasi sebagai hasil pembelajaran dapat dijelaskan 

sebagai berikut:  

1) Pada exploratory, guru memperkenalkan kepada siswa hubungan antara suatu 

generalisasi dan fakta khusus dan mengembangkan kegunaan atau aplikasi dari prinsip 

tadi. Siswa yang berhasil, akan dapat mengidentifikasi kasus dengan menggunakan 

prinsip yang dipelajari atau diberitahukan oleh guru. Sebagai contoh adalah dalam 

pengajaran fisika atau kimia. 

2) Pada explanatory, siswa dihadapkan pada hal-hal yang bersifat problematik, setelah 

mereka diberi sejumlah data dan prinsip. Kemudian siswa diarahkan untuk meneliti data 

dan prinsip untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam pengajaran ini siswa lebih 

aktif, kreatif, kritis, karena ditentang untuk memenuhi keingintahuannya tentang 

pemecahan masalah yang sesuai.  

 

2.4.2 Kriteria Hasil Belajar  

Hasil belajar sebagai perolehan siswa setelah menempuh periode pembelajaran tertentu, 

dapat dikriteriakan menurut tingkat penguasaan materi pembelajaran. Hal ini sebagaimana 

dikemukakan oleh Nasrun Harahap (2004: 156) bahwa: 

Hasil belajar dapat dikriteriakan menurut tingkat penguasaannya terhadap materi 
pembelajaran. Misalnya dalam proses belajar siswa menguasai materi 80% - 100% 
dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa sangat tinggi. Apabila dalam proses 
belajar siswa menguasai materi   antara  75%-80%   dapat dikatakan hasil belajar 
siswa sedang. Jika dalam proses hasil belajar siswa menguasai materi antara 55%-
75% dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa rendah. Jika siswa menguasai 
pembelajaran 31%-54% maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa sangat 
rendah. 

 
 

Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa hasil belajar itu 

identik dengan penggunaan materi pelajaran. Karena hakikat dari nilai perolehan belajar 
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diawali dari kemampuan siswa untuk menjawab soal-soal yang diajukan guru secara tertulis. 

Dengan demikian tingkat penguasaan materi masing-masing siswa, secara otomatis akan 

membedakan hasil belajarnya. 

 

Sedangkan menurut Rachman Natawidjaya (2001: 168) dikemukakan bahwa : “Apabila 

siswa menguasai materi pelajaran di atas 75% dapat dikatakan hasil belajar siswa/mahasiswa 

tinggi. Apabila penguasaan materi siswa mencapai 60%-75% menunjukkan pada hasil 

belajar yang sedang, dan apabila penguasaan materi siswa di bawah 50% menunjukkan hasil 

belajar yang rendah”. 

 

Bertitik tolak dari landasan teori tersebut di atas, maka dalam kaitannya dengan kegiatan 

penelitian ini, hasil belajar siswa akan dikriteriakan sebagai berikut: (a) Hasil belajar tinggi, 

yaitu perolehan nilai hasil belajar siswa antara 75 ke atas, (b) Hasil belajar sedang, yaitu 

perolehan nilai hasil belajar siswa antara 55-74, (c) Hasil belajar rendah, yaitu perolehan 

nilai hasil belajar siswa antara 31-54, dan (d) Hasil belajar sangat rendah, yaitu perolehan 

nilai hasil belajar siswa antara di bawah 31. 

 

2.4.3  Tipe-Tipe Hasil Belajar 

Tujuan pendidikan yang ingin dicapai, dapat dikategorikan ke dalam tiga bidang yakni : 

bidang kognitif, bidang afektif, dan bidang psikomotor. Ketiga-tiganya bukan berdiri 

sendiri, melainkan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan bahkan 

membentuk hubungan yang hirarkis. Sebagai tujuan yang hendak dicapai, ketiga-tiganya 

harus nampak sebagai tujuan yang hendak dicapai. Ketiga-tiganya harus nampak sebagai 

prestasi belajar siswa di sekolah. Oleh sebab itu ketiga aspek tersebut harus dipandang 

sebagai prestasi belajar siswa dari proses pengajaran. Adapun tipe-tipe hasil belajar tersebut 
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dikemukakan dalam buku cetakan ke-2  AF. Tangyong (2004: 37) meliputi : “Tipe hasil 

belajar itu mencakup tiga bidang, yaitu tipe hasil belajar kognitif, tipe hasil belajar afektif 

dan tipe hasil belajar psikomotor”. Dari hasil pendapat tersebut dapat penulis uraikan satu 

persatu sebagai berikut:  

a. Tipe Domain Kognitif  

Tipe hasil belajar ini meliputi beberapa aspek sebagai berikut:  

1) Pengetahuan 

Pengetahuan hafalan, sebagai terjemahan dari knowledge. Cakupan pengetahuan 

hafalan termasuk pula pengetahuan yang sifatnya faktual, disamping pengetahuan 

yang mengenai hal-hal yang perlu diingat kembali. Seperti : batasan, peristilahan, 

pasal, hukum, bab, ayat, rumus dan sebagainya. Dari sudut respon belajar siswa 

pengetahuan itu dihafal, diingat agar dapat dikuasai dengan baik. Ada beberapa cara 

untuk menguasai atau menghafal misalnya bicara berulang-ulang, menggunakan 

teknik mengingat (memo teknik). Hal ini dapat dilakukan dengan pembuatan 

ringkasan dan sebagainya. 

 

2) Pemahaman 

Tipe hasil belajar pemahaman lebih tinggi satu tingkat dari tipe hasil belajar 

pengetahuan hafalan. Pemahaman memerlukan kemampuan menangkap makna atau 

arti dari sesuatu konsep, untuk itu maka diperlukan adanya hubungan atau pertautan 

antara konsep dengan makna yang ada dalam konsep yang dipelajari (AF. Tangyong, 

1994). 

 

Ada tiga macam pemahaman yang berlaku umum : pertama, pemahaman terjemahan, 

yakni kesanggupan memahami sesuatu makna yang terkandung di dalamnya. Misalnya 
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memahami kalimat dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain, mengartikan lambang 

negara dan sebagainya. Kedua, pemahaman penafsiran, misalnya memahami grafik, 

menghubungkan dua konsep yang berbeda, membedakan yang pokok dan yang bukan 

pokok. Sedangkan yang ketiga adalah pemahaman ekstrapolasi yakni kesanggupan 

melihat di balik yang tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu atau 

memperluas wawasan.  

 

3)  Penerapan 

Aplikasi adalah kesanggupan menerapkan dan mengabstraksi sesuatu konsep, ide, 

rumus, hukum dalam situasi yang baru. Misalnya memecahkan persoalan dengan 

menggunakan rumus tertentu, menerapkan suatu dalil atau hukum dalam suatu 

persoalan dan sebagainya. (AF. Tangyong, 1994). 

 

4) Analisis 

Analisis adalah kesanggupan memecah, mengurai sesuatu integritas (kesatuan yang 

utuh), menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian yang mempunyai arti. Analisis 

merupakan tipe prestasi belajar sebelumnya, yakni pengetahuan dan pemahaman 

aplikasi. Kemampuan menalar pada hakikatnya merupakan unsur analisis, yang dapat 

memberikan kemampuan pada siswa untuk mengkreasi sesuatu yang baru, seperti : 

memecahkan, menguraikan, membuat diagram, memisahkan, membuat garis dan 

sebagainya. (Arifin, 1997). 

 

5)  Sintesis 

Sintesis adalah tipe hasil belajar, yang menekankan pada unsur kesanggupan 

menguraikan sesuatu integritas menjadi bagian yang bermakna, pada sintesis adalah 
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kesanggupan menyatukan unsur atau bagian menjadi satu integritas. Beberapa bentuk 

tingkah laku yang operasional biasanya tercermin dalam kata-kata : mengkategorikan, 

menggabungkan, menghimpun, menyusun, mencipta, merancang, mengkonstruksi, 

mengorganisasi kembali, merevisi, menyimpulkan, menghubungkan, 

mensistematisasi, dan lain-lain. (Arifin, 1997). 

6) Evaluasi 

Evaluasi adalah kesanggupan memberikan keputusan tentang nilai sesuatu berdasarkan 

judment yang dimilikinya. Tipe hasil belajar ini dikategorikan paling tinggi dan 

terkandung semua tipe prestasi belajar yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam tipe 

hasil hasil belajar evaluasi, tekanannya pada pertimbangan mengenai nilai, mengenai 

baik tidaknya, tepat tidaknya menggunakan kriteria tertentu. Dalam proses ini 

diperlukan kemampuan yang mendahuluinya, yakni pengetahuan, pemahaman 

aplikasi, analisis dan sintesis. Tingkah laku yang operasional dilukiskan pada kata-kata 

menilai, membandingkan, mengkritik, menyimpulkan, mendukung, memberikan 

pendapat dan lain-lain. (Nana Sudjana, 1997). 

b. Tipe Hasil Belajar Afektif 

Bidang afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Sikap seseorang dapat diramalkan 

perubahannya, bila orang yang bersangkutan telah menguasai bidang kognitif tingkat 

tinggi. Hasil belajar IPS, kurang mendapat perhatian dari guru, dan biasanya dititik 

beratkan pada bidang kognitif semata-mata. Tipe hasil belajar yang afektif tampak pada 

siswa dalam berbagai tingkah laku, seperti : atensi, perhatian terhadap pelajaran, disiplin, 

motivasi belajar, menghargai guru dan teman  sekelas, kebiasaan belajar dan lain-lain. 

Ada beberapa tingkatan bidang afektif, sebagai tujuan prestasi belajar antara lain adalah 

sebagai berikut:  
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1. Receiving/attending, yakni semacam kepekatan dalam menerima rangsangan 

(stimulus) dari luar yang datang di dalam diri siswa baik dalam bentuk masalah situasi 

gejala dan lain-lain. Dalam tipe ini termasuk kesadaran, keinginan yang ada dari luar. 

2. Responding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan kepada seseorang terhadap 

stimulasi yang datang dari luar. Dalam hal ini termasuk : ketetapan reaksi, perasaan, 

kepuasan dapat menjawab stimulasi yang berasal dari luar.  

3. Evaluing (penilaian), yakni berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala 

atau stimulasi tadi. Dalam evaluasi ini termasuk di dalamnya kesediaan menerima 

nilai, latar belakang atau pengambilan pengamalan untuk menerima nilai dan 

kesepakatan terhadap nilai yang diterimanya.  

4. Organizing, yakni pengembangan nilai ke dalam satu sistem organisasi, termasuk 

menentukan hubungan satu nilai dengan nilai yang lain, kemantapan serta prioritas 

nilai yang dimilikinya. Yang termasuk dalam organisasi ini adalah konsep tentang 

nilai, organisasi dari pada sistem nilai. 

5. Carakteristic nilai atau internalisasi nilai, hal ini merupakan keterpaduan semua sistem 

nilai yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah 

laku.  

 

 

2.4.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

 

Hasil belajar adalah merupakan suatu keadaan yang sangat kompleks, dimana di dalamnya 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri siswa maupun faktor-

faktor yang berasal dari luar diri siswa. Untuk memperkuat dan sekaligus mendukung 

pembahasan tentang hasil belajar siswa ini, akan dikemukakan beberapa pendapat ahli 
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sebagai berikut: Menurut pendapat Ing. S. Ulihbukit Karo-Karo (1994: 38), mengemukakan 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa sebagai berikut: “Hasil belajar 

dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor di antaranya adalah dorongan dari dalam (motif), 

bahan yang dipelajari, alat-alat, banyaknya waktu yang digunakan, cara belajar dan 

keaktifan mengikuti bimbingan belajar”. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dijelaskan secara lebih luas mengenai faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa baik yang bersifat intern maupun 

ekstern sebagai berikut:  

a. Faktor intern, terdiri dari: motivasi, cara belajar, minat, perhatian, dan keaktifan 

mengikuti bimbingan belajar 

b. Faktor ekstern, terdiri dari: pendidikan orang tua, bahan pelajaran, alat-alat / fasilitas 

bealjar, waktu yang tersedia, dan metode yang digunakan dalam PBM. 

 

Menurut pendapat Nana Sudjana (1997: 39-40) bahwa faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa sebagai berikut:  

Hasil belajar yang dicapai siswa, dipengaruhi dua faktor utama,  yakni faktor yang 

bersumber dari dalam diri siswa dan faktor  yang berasal dari luar diri siswa atau 

faktor lingkungan. Faktor yang datang dari dalam diri siswa terutama kemampuan 

yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa, besar sekali  pengaruhnya terhadap hasil 

belajar yang dicapai. Disamping itu juga ada bentuk faktor lain, seperti motivasi 

bealjar, ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik, faktor psikis dan sebagainya. 

Sedangkan faktor lingkungan belajar yang paling dominan mempengaruhi hasil 

belajar di sekolah adalah kualitas pengajaran dan tujuan dari pada pengajaran.  

 

Menurut Caroll yang dikutip oleh Nana Sudjana (1997: 191) sebagai berikut :  

Hasil belajar siswa dapat dipengaruhi oleh lima faktor yakni: bakat belajar, waktu 

yang tersedia untuk belajar, waktu yang tersedia untuk menjelaskan pelajaran, 

kualitas pengajaran, dan kemampuan individu. Empat faktor tersebut di atas 

berkenaan dengan kemampuan individu dan faktor kemampuan individu berkenaan 

dengan faktor di luar individu (lingkungan).  
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Sedangkan menurut Ratumanan (2002: 10) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

sebagai suatu sistem dapat dilihat pada Diagram 1 berikut:  

 

 

    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

Gambar 1: Faktor-faktor yang mempengaruhi hasul belajar 

 

 

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa terdapat tiga faktor utama yang saling berinteraksi dan 

mempengaruhi terjadinya kegiatan belajar dan pembelajaran yang pada akhirnya 

menentukan hasil belajar siswa, yakni:  

1. Masukan (Siswa)  

 

Masukan Instrumental 

Rool  

Input 

Kegiatan belajar 

dan pembelajaran 
Hasil  

Belajar  

 

Masukan Lingkungan  

  Evaluasi Bahan 

Sarana/Prasarana  

 
Kurikulum 

Media 

Guru 

Fisik Sosial Budaya 
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Roolinput merupakan kondisi subyek yang belajar pada situasi awal (sebelum kegiatan 

belajar dan pembelajaran berlangsung). Keberhasilan atau kegagalan belajar sangat 

tergantung pada masukan (siswa) ini. Kondisi subyek ini meliputi kondisi fisiologis (yang 

bersifat jasmani, seperti: kesehatan, kondisi organ tubuh, dan sebagainya), dan kondisi 

psikologis (tingkat kecerdasan/intelegensi, sikap, minat, motivasi, bakat, gaya kognitif, 

dan sebagainya).  

 

Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berdasarkan masukan mentah, adalah sebagai berikut:  

a. Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa adalah keikutsertaan atau keterlibatan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang baik seyogyanya dapat memberikan 

suasana yang kondusif sedemikian rupa hingga waktu yang dialokasikan dalam 

kegiatan pembelajaran dapat dimanfaatkan siswa untuk mencurahkan perhatiannya 

terhadap pembelajaran, mulai dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan penutup. 

Indikator yang digunakan untuk mengungkap aktivitas siswa berdasarkan tingkah laku 

yang muncul dalam proses pembelajaran kooperatif tipe STAD yang telah 

dikembangkan oleh Sofyan (2001) adalah sebagai berikut :  

      1). Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru atau teman dengan aktif. 

          2).  Membaca LKS. 

3).  Bekerja dengan bantuan LKS. 

4).  Berdiskusi/bertanya sesama teman. 

5).  Berdiskusi/bertanya antar siswa dengan guru. 

6).  Mengerjakan kuis. 
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7).  Prilaku  yang tidak relevan dengan KBM.  

 

b. Keterampilan Kooperatif Siswa  

Keterampilan kooperatif siswa adalah keterlibatan siswa secara aktif dalam kelompok 

pada saat pengerjaan LKS. Indikator yang digunakan untuk mengungkap keterampilan 

kooperatif berdasarkan tingkah laku yang muncul dsalam proses pembelajaran kooperatif 

tipe STAD yang telah dikembangkan oleh Sofyan (2001) adalah sebagai berikut:  

c. Berada dalam tugas  

1). Terlibat aktif dalam kelompok. 

2). Mengerjakan/meneruskan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 

3). Mengambil giliran dan berbagi tugas 

4). Bersedia menerima tugas. 

5). Memberi kepercayaan kepada teman dalam menyelesaikan tugas. 

      6). Bekerjasama dalam kelompok dalam menyelesaikan tugas. 

7). Mendorong berpartisipasi 

d.  Pengelolaan Pembelajaran  

Kemampuan guru mengelola pembelajaran adalah keterampilan guru dalam menerapkan 

serangkaian kegiatan pembelajaran yang direncanakan dalam rencana pembelajaran. 

Perangkat pembelajaran yang baik seyogyanya dapat memberi kemudahan bagi guru agar 

dapat mengelola pembelajaran dengan baik. indikator yang digunakan untuk mengungkap 

kemampuan guru mengelola pembelajaran didasarkan pada kegiatan yang dilakukan guru 

dalam proses pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan dalam RPP. Dalam 

penelitian ini, indikator kemampuan guru mengelola pembelajaran berdasarkan masalah 
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diadaptasi dari indikator kemantapan guru mengelola pembelajaran kooperatif tipe STAD 

yang telah dikembangkan Sofyan (2001). Indikator tersebut diuraikan sebagai berikut:  

 

     1).  Pendahuluan 

a)  Menginformasikan tujuan pembelajaran. 

b)  Memunculkan rasa ingin tahu/memotivasi siswa. 

c)  Mengaitkan pembelajaran dengan pengetahuan awal/ prasyarat siswa. 

d)  Mengorganisasikan siswa dalam kelompok.  

2).  Pengembangan/kegiatan inti  

a) Menjelaskan materi yang mendukung tugas yang akan diselesaikan dalam 

kelompok. 

b)  Melatih keterampilan kooperatif siswa, yaitu berada dalam tugas. 

c)  Mengambil giliran dan berbagi tugas. 

d)  Mendorong partisipasi. 

e)  Mendengarkan dengan aktif. 

f)  Bertanya/menjawab. 

3).  Mengawasi setiap kelompok secara bergiliran. 

a). Memberi  bantuan  kepada  kelompok/individu yang mengalami kesulitan di dalam 

     memahami materi. 

b).  Memberi umpan balik. 

c).  Memberi motivasi kepada kelompok untuk bersemangat menyelesaikan tugasnya. 

d). Penutup. 
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2.5  Hasil Penelitian Yang Relevan  

Penelitian yang relevan dilakukan oleh Surahman pada tahun 2002 dengan judul: 

“Meningkatkan Hasil Belajar IPS Melalui Penggunaan Metode Pemberian Tugas (Resitasi) 

Di SMP Islam YPI  Way Jepara Tahun Pelajaran 2002/2003”. Hasil penelitian tersebut 

adalah: “Terdapat pengaruh yang positif penerapan metode pemberian tugas (Resitasi) 

terhadap hasil belajar IPS”. 

2.6 Kerangka Pikir  

Hasil belajar merupakan tujuan akhir dari peristiwa belajar yang harus dicapai dengan 

usaha belajar secara sungguh-sungguh, patuh dan taat terhadap tata aturan yang berlaku 

di sekolah maupun di rumah terutama yang berkaitan dengan belajar. 

 

Suatu hasil belajar yang dicapai, maka akan menghasilkan output yang baik pada peserta 

didik berupa daya serap yang tinggi, yang menjadi penentu tingkat ketuntasannya dalam 

belajar. Menurut Sukmadinata (1997: 191) pendidikan berintikan interaksi antara 

pendidik (guru) dan peserta didik untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Pendidik, 

peserta didik, dan tujuan pendidikan merupakan komponen utama pendidikan. Ketiganya 

membentuk suatu triangle, jika hilang salah satu komponen, hilang pulalah hakikat 

pendidikan. Mendidik adalah tugas orang tua dan guru, dapat diwakilkan atau dibantu 

oleh unsur lain seperti oleh media teknologi, tetapi tidak dapat digantikan. Mendidik 

anak adalah tugas orang tua, maka orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama.  

 

Dalam belajar, siswa harus memahami bahwa dalam pembelajaran terjadi berbagai 

situasi. Menurut B. Uno (2007: 43) ada banyak jalur untuk belajar. Peserta didik pasti 

mengenal cara-cara belajar dan kegiatan belajar yang umum digunakan. Biasanya 

peserta didik menerima informasi melalui berbagai metode dalam pembelajaran, 
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misalnya melalui metode ceramah, berbicara dengan informal, menulis di papan tulis, 

memperagakan, dan menggunakan bahan pandang dengar. Peserta didik belajar mandiri 

sesuai dengan kecepatannya dengan cara membaca, mengerjakan tugas pada lembar 

kerja, memecahkan masalah, menulis laporan praktikum, dan barangkali menonton film 

serta menggunakan bahan pandang dengar lain. Interaksi antar guru dengan peserta didik 

dan antar peserta didik terjadi melalui tanya jawab, diskusi, kegiatan kelompok kecil, 

tugas yang harus diselesaikan, dan laporan.  

 

Ketiga pola ini (penyajian di kelas, belajar mandiri, dan interaksi guru peserta didik) 

adalah  kategori yang mengelompokkan sebagian besar metode pengajaran dan 

pembelajaran. Setiap kegiatan pengajaran, apakah yang ditentukan guru atau yang 

diperuntukkan bagi murid untuk belajar mandiri, ada hubungannya dengan salah satu 

dari ketiga pola di atas.  

 

Dalam konsep interaksional guru berperan sebagai mitra belajar, sedangkan dalam 

konsep pendidikan pribadi, guru lebih berperan sebagai pengarah, pendorong dan 

pembimbing. Dalam praktik pendidikan di sekolah, jarang sekali digunakan satu konsep 

pendidikan secara utuh. Pada umumnya pelaksanaan pendidikan bersifat elektik, 

mungkin mencampurkan dua, tiga bahkan mungkin keempat-empatnya. Model-model 

konsep pendidikan tersebut dalam praktik tidak lagi dipandang sebagai model 

pendidikan yang masing-masing eksklusif, tetapi dapat dipadukan atau minimal 

dihubungkan satu dengan yang lainnya. Yang tampak adalah variasi peranan orang tua 

dalam belajar anak, yang mungkin salah satu peranan lebih menonjol adalah 

membimbing anak dalam belajar. dari uraian di atas dan berkaitan dengan variabel-

variabel dalam penelitian ini, maka dapat digambarkan kerangka pikir sebagai berikut:  



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Gambar 2: Kerangka Pikir Penelitian 

 

2.7 Hipotesis  

Berdasarkan kerangka teoritis dan kerangka pikir, maka dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: “Motivasi, aktivitas dan hasil belajar IPS dapat ditingkatkan melalui 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD di SMP Islam YPI 2 Metro 

Tahun Pelajaran 2010/2011”.  

1. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa SMP YPI 2 Metro. 

2. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa SMP YPI 2 Metro. 

3. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

SMP YPI 2 Metro.   
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