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ABSTRAK

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPS MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT

TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD)
SISWA KELAS IV SDN 1 GANTIWARNO

K E C A M A T A N P E K A L O N G A N
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Oleh

INDRI HAPSARI

Permasalahan penelitian ini adalah hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 1
Gantiwarno masih rendah, hal ini disebabkan oleh aktivitas pembelajaran siswa
yang masih rendah. Oleh karena itu dalam penelitian ini dibahas tentang
peningkatan aktivitas dan hasil belajar IPS melalui model pembelajaran kooperatif
tipe STAD. Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mengetahui penerapan
model cooperative learning tipe STAD meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa
kelas IV SD Negeri 1 Gantiwarno Tahun Pelajaran 2015/ 2016. Pengumpulan data
dalam penelitian ini menggunakan pengamatan aktivitas guru dan siswa dalam
proses pembelajaran. Analisis data menggunakan Analisis Data Triangulasi. Hasil
analisis data menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD
dalam proses pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Gantiwarno dapat
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata
nilai aktivitas guru pada siklus I (57,89), dan pada siklus II (70,01). Lalu rata-rata
aktivitas siswa pada siklus I (56,42), dan siklus II (73,21), sementara persentase
ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I sebanyak 7 siswa (35%), dan siklus II
sebanyak 17 siswa (85%). Kesimpulan, penerapan model pembelajaran kooperatif
tipe STAD pada proses pembelajaran IPS dapat meningkatkan aktivitas dan hasil
belajar mata pelajaran IPS kelas IV SD Negeri 1 Gantiwarno Kecamatan
Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2015/ 2016.

Kata kunci : hasil belajar IPS, model pembelajaran kooperatif tipe STAD
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memegang peranan penting dalam upaya menciptakan generasi

penerus yang berkualitas sesuai dengan tuntutan zaman. Sekolah sebagai

lembaga pendidikan dituntut meningkatkan kualitas pelayanannya dalam

meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan juga merupakan faktor penting

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peningkatan pendidikan memang sangat penting dilakukan dalam

pembentukan sumber daya manusia. Masalah peningkatan mutu pendidikan

sangat erat dan tidak lepas dari proses pembelajaran, guru harus mampu

menjadi fasilitator dan motivator sehinggatercipta proses pembelajaran yang

kondusif dan efektif. Untuk itu guru bertanggung jawab penuh pada

pelaksanaan pembelajaran di kelas, dan guru harus pandai meramu berbagai

komponen pembelajaran yang antara lain bisa memilih model pembelajaran

yang tepat pada setiap materi yang ada pada kurikulum, termasuk dalam hal

ini adalah materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Tugas utama guru adalah mengelola proses pembelajaran, sehingga terjadi

interaksi aktif antar guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa. Interaksi

tersebut akan mengoptimalkan pencapaian tujuan yang dirumuskan. Selain itu,

guru juga harus mampu memahami gaya belajar yang dimiliki oleh peserta

didiknya. Apabila seorang guru telah mampu memahami gaya belajar yang



2

dimiliki oleh peserta didiknya, maka segala informasi yang disampaikan

dalam proses pembelajaran akan dengan mudah diserap. Ilmu Pengetahuan

Sosial (IPS) adalah bidang pengetahuan yang digali dari kehidupan praktis

sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu pengajaran IPS yang tidak

bersumber kepada masyarakat, tidak mungkin akan mencapai sasaran dan

tujuan pelajaranIPS.

Pembelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan

segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenaan dengan cara manusia

menggunakan usaha memenuhi kebutuhan materialnya, memenuhi kebutuhan

budayanya, kebutuhan jiwanya, pemanfaatan sumber daya yang ada dimuka

bumi, mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya, dan lain sebagainya yang

mengatur serta mempertahankan kehidupan masyarakat. Pokoknya

mempelajari-menelaah-mengkaji sistem-kehidupan manusia dipermukaan

bumi ini, itulah hakekat yang dipelajari pada pembelajaran IPS (Sumaatmaja,

2002: 10-11).

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Sekolah Dasar merupakan mata pelajaran

yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang

berkaitan dengan isu sosial dan kewarganegaraan. Adapun tujuan pengetahuan

sosial. (1) Mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi,

sejarah, dan kewarganegaraan melalui pendekatan pedagogis dan psikologis.

(2) Mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan kreatif inkuiri,

memecahkan masalah dan keterampilan sosial. (3) Membangun komitmen dan

kesadaran setiap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. (4) Meningkatkan
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kemampuan bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk,

baik secara nasional maupun global.

Namun, berdasarkan observasi awal yang telah lakukan di SDN 1 Gantiwarno

Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur diperoleh data yaitu siswa

kelas IV yang berjumlah 20 siswa mendapatkan nilai tes sumatif dengan

sebanyak 10 siswa mendapatkan nilai yang berkisar antara 45-50, sebanyak 6

siswa mendapatkan nilai berkisar antara 51-60  berarti hanya 20% peserta

didik yang mendaptkan nilai di atas KKM dan sebanyak 80% siswa

mendapatkan nilai < 60 sedangkan ketentuan yang diharapkan dalam standar

ketuntasan klasikal sebesar 65; Mulyasa (2003:102).

Rendahnya hasil belajar tersebut karenapembelajaran IPS belum berlangsung

seperti yang diharapkan seperti (1) Guru dalam pengajaran

masihmenggunakan teknik pembelajaran yang menitikberatkan pada metode

pembelajaran konvensional seperti ceramah,  bercorak teoretis dan hafalan

sehingga kegiatan pembelajaran berlangsung kaku, monoton, dan

membosankan, (2) Guru juga kurang mengunakan apersepsi untuk

menghantarkan siswa dalam materi pembelajaran, (3) siswa terlihat kurang

aktif, jarang siswa yang bertanya dan mengungkapkan pendapatnya, (4) guru

belum mengembangkan  sikap patriotisme dan menghargai peninggalan

sejarah.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, diperlukannya suatu model

pembelajaran yang mampu menempatkan siswa pada posisi yang lebih aktif,

kreatif, sehingga dapat mendorong pengembangan potensi dan kemampuan
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yang dimilikinya.  Salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan

tuntutan tersebut adalah model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams-

Achievement Divisions(STAD).(Isjoni, 2009:12) menyatakan model

pembelajaran kooperatif tipe (STAD) dapat meningkatkan minat belajar siswa

dan meningkatkan sikap tolong-menolong dalam perilaku sosial.  Dengan

model ini siswa terlibat  aktif dalam pembelajaran sehingga memberikan

dampak positif terhadap kualitas interaksi dan komunikasi yang dapat

memotivasi siswa dalam meningkatkan prestasi belajarnya.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas  makauntuk meningkatkan

aktivitas dan hasil belajar siswa IPS maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa IPS

melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Siswa Kelas IV SD

Negeri 1 Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Lampung Timur Tahun

Pelajaran 2015/2016.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, perlu diidentifikasi

permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Siswa kurang aktif dalam belajar

2. Hasil belajar siswa masih di bawah KKM.

3. Guru belum menggunakan metode pembelajaran yang  tepat.

4. Siswa jarang bertanya dan mengungkapkan pendapatnya.

5. Aktivitas  siswa masih rendah.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas maka rumusan masalah dari

penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah aktivitas siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan

Sosial dengan penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Students

Teams-Achievement Divisionspada Siswa Kelas IV SD Negeri 1

Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Lampung Timur Tahun Pelajaran

2015/2016?

2. Apakah metode pembelajaran kooperatif tipe Students Teams-Achievement

Divisionsdalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar Ilmu

Pengetahuan Sosial pada Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Gantiwarno

Kecamatan Pekalongan Lampung Timur Tahun Pelajaran 2015/2016?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk

menemukan pola penerapan metode kooperatif tipe STAD (Students Teams-

Achievement Divisions) untuk meningkatkan aktivitas siswa dan hasil

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa Kelas IV SD Negeri 1

Gantiwarno.

Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan aktivitas dalam pembelajaran P.IPS Materi Mengenal

keragaman kenampakan alam dan buatan Siswa Kelas IV SD Negeri 1

Gantiwarno dengan penerapan metode cooperative learning tipe STAD
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(Students Teams-Achievement Divisions) materi pelajaran ilmu

pengetahuan sosial.

2. Untuk meningkatkan hasil belajar Siswa Kelas IV SD Negeri 1

Gantiwarno selama proses pembelajaran P.IPS berlangsung dengan

menggunakan metode cooperative learning tipe STAD (Students Teams-

Achievement Divisions).

E. Manfaat Penelitian

Adapun  hasil penelitian tindakan  kelas ini diharapkan  dapat memberikan

manfaat bagi:

1. Sekolah.

Dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan di

sekolah.

2. Bagi guru.

Menambah pengetahuan tentang pemanfaatan model pembelajaran

kooperatif tipe STADsebagai metode pembelajaran dan guru lebih

termotivasi untuk menerapkan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi,

sehingga materi pelajaran akan lebih menarik.

3. Bagi siswa.

Siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar IPS dan meningkatkan

pemahaman konsep IPS, khususnya kelas IV SDN 1 Gantiwarno

Kecamatan Pekalongan Kabupaten LampungTimur.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Belajar

Hidup adalah sebuah proses belajar, di mana setiap aktivitas yang dilakukan

oleh seseorang memberikan sebuah makna bagi kematangan sikap dan

tindakan. Hal ini senada dengan pendapat Skinner dalam Angkowo & Kosasih

(2007: 47) belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku

yang berlangsung secara progresif.

Sedangkan Bell Gredler dalam Angkowo &Kosasih (2007: 47)

mendefinisikan belajar sebagai proses memperoleh berbagai kemampuan,

keterampilan dan sikap. Belajar merupakan tahap perubahan tingkah laku

individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan

lingkungan yang melibatkan proses kognitif.

Berbeda halnya dengan Lester D. Crow & Alice Crow dalam Djiwandono

(2002: 28) menyatakan belajar adalah upaya untuk meperoleh kebiasaan,

pengetahuan, dan sikap.

Berdasarkan pendapat di atas, belajar merupakan suatu proses. Yaitu dalam

memperoleh pengetahuan, siswa dihadapkan pada tahapan-tahapan yang

sistematis mulai dari mengamati hingga mengikuti pengarahan. Serta belajar

pun erat kaitannya dengan pengetahuan dan sikap.



8

Kleden dalam Angkowo & Kosasih (2007: 47) menegaskan bahwa belajar

pada dasarnya mempraktekan sesuatu, sedangkan belajar tentang sesuatu

berarti mengetahui sesuatu.

Menurut Cronbach dalam Angkowo & Kosasih (2007: 48) memberikan arti

belajar: “Learning is shown by a change is behavior as a result of experience”

(Belajar adalah menunjukkansuatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari

pengalaman). Sedangkan Geoch dalam Angkowo dan Kosasih, mengatakan:

“learning is a change in performance as a result of practice” (Belajar adalah

perubahan penampilan sebagai hasil dari perbuatan).

Belajar yang baik sama artinya dengan belajar secara efektif, efisien,

produktif. Dengan demikian, tujuan belajar dapat dicapai, yaitu lulus dengan

benar-benar lulus. Maksudnya, lulus dengan penegtahuan yang cukup luas dan

mendalam, keterampilan yang prima, serta perilaku yang selalu terpuji.

Sedangkan untuk mencapai belajar yang baik itu, guru harus memperhatika

lingkungan tempat belajar dan suasananya. Hal ini senada dengan pendapat

Moore dalam Hidayat (2007: 80) dalam sebuah handbook yang dikembangkan

oleh FIP-UPI mengkajihasil penelitian yang dilakukan oleh Coleman yang

menunjukkan hasil belajar lebih banyak ditentukan oleh lingkungan tempat

pembelajaran itu berada.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa pengertian

belajar adalah suatu kegiatan yang terjadi di lingkungan demi menghasilkan

perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap.
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B. Aktivitas

Aktivitas sangat erat kaitannya dengan kegiatan. Hal ini seperti yang

diungkapkan oleh Poerwadarminta (2003:23), aktivitas adalah kegiatan. Jadi

aktivitas belajar adalah kegiatan-kegiatan siswa yang menunjang keberhasilan

belajarAktivitas siswa dalam pembelajaran mempunyai peranan yang sangat

penting. Hal ini sesuai dengan pendapat Sardiman (2004: 99) bahwa:

Dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas, tanpa aktivitas belajar
itu tidak mungkin akan berlangsung dengan baik. Aktivitas dalam proses
belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan
siswa dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal yang belum jelas,
mencatat, mendengar, berfikir, membaca, dan se-gala kegiatan yang
dilakukan yang dapat menunjang prestasi belajar.

Selain itu, Rochman Natawijaya (2005 : 31), 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”. Dalam pembelajaran perlu

diperhatikan bagaimana keterlibatan siswa da-lam pengorganisasian

pengetahuan, apakah mereka aktif atau pasif. Banyak jenis aktivitas yang

dapat dilakukan oleh siswa selama mengikuti pembelajaran. Berkenaan

dengan hal tersebut, Paul B. Dierich dalam Sardiman (2004: 101)

menggolongkan aktivitas siswa dalam pembelajaran antara lain sebagai

berikut.

1) Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, mem-baca,
memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerja-an orang lain.

2) Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, dan
memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wa-wancara,
diskusi, interupsi.

3) Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, per-cakapan,
diskusi, musik, pidato.
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4) Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan,
angket, menyalin.

5) .Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta,
diagram.

6) Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan
percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun,
beternak.

7) Mental activities, sebagai contoh misalnya: menganggapi, mengingat,
memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil
keputusan.

8) Emotional activities, seperti misalnya: menaruh minat, merasa bosan,
gembira, bersemangat, berani, tenang, dan gugup”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar

siswaadalah rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa dalam mengikuti

pembelajaran sehingga menimbulkan perubahan perilaku belajar pada diri

siswa, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu atau dari tidak mampu

melakukan kegiatan menjadi mampu melakukan kegiatan.

C. Hasil Belajar

Menurut Bloom dalam  Poerwanti, dkk. (2008: 1-22) mengklasifikasikan hasil

belajar menjadi tiga ranah, yaitu kognitif (cognitive), afektif  (affective), dan

psikomotor (psychomotor). Darmansyah dalam Yulita (2008: 3)  menyatakan

bahwa hasil belajar adalah hasil penilaian terhadap kemampuan siswa yang

ditentukan dalam bentuk angka.

Sedangkan menurut Djamarah dalam Azmawati (2008: 31) berpendapat

belajar adalah hasil dari suatu proses pembelajaran yang dapat dilihat dari

daya serap yang diperoleh pada materi mata pelajaran tersebut (Harefa,

2000:39).
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Berdasarkan pendapat-pendapat di atas hasil belajar dalam penelitian ini

adalahranah kognitif. Peneliti memberikan angka sebagai hasil penilaian

terhadap kemampuan kognitif siswa setelah siswa  mengalami proses

pembelajaran.

D. Pembelajaran Kooperatif

Model pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar kelompok.

Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakannya dengan

pembelajaran biasa.Unsur tersebut terdiri atas: Saling ketergantungan positif,

tanggung jawab perseorangan, tatap muka (komunikasi antar anggota), dan

lain sebagainya.

Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang membantu
siswa dalam mengembangkan pemahaman dan sikapnya sesuai dengan
kehidupan nyata di masyarakat, sehingga dengan bekerja secara bersama-
sama di antara sesama anggota kelompok akan meningkatkan motivasi,
produktivitas, dan perolehan belajar(Solihatin, 2007).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa pembelajaran kooperatif

secara teoritis dapat meningkatkan motivasi, produktifitas, dan perolehan

belajar.Dalam hal ini siswa diajarkan banyak hal. Selain dari segi kognitif,

tentunya siswa akan diajarkan bagaiaman cara berkomunikasi dengan teman

sejawat baik dalam kelompoknya maupun dalam kelompok lain. Dari segi

perolehan belajar, ini tentunya bukan dari aspek kognitif saja. Namun, siswa

memperoleh sikap yang baik dari kerja sama dalam pembelajaran kooperatif

yang disajikan dalam kelas. Hal ini pun diperkuat kembali oleh Solihatin

dalam pendapatnya di bawah ini.

Pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kooperatif,
pengembangan kualitas diri siswa terutama aspek afektif dapat dilakukan
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secara bersama-sama.Belajar dalam kelompok kecil dengan prinsip
kooperatif baik digunakan untuk mencapai tujuan belajar, baik yang
fungsinya kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Suasana belajar yang
berlangsung dalam interaksi saling percaya, terbuka, dan rileks diantara
anggota kelompok memberikan kesempatan pada siswa untuk
memperoleh dan memberi masukan untuk mengembangkan pengetahuan,
sikap, nilai, dan moral, serta keterampilan yang ingin dikembangkan
dalam pembelajaran (Solihatin, 2007).

Dikatakan pembelajaran kooperatif karena ini mampu mencakup suatu

kelompok kecil yang bekerja dalam sebuah tim untuk mencapai tujuan

tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Erman Suherman dkk.

Pembelajaran kooperatif mencakup suatu kelompok kecil yang bekerja
sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan
suatu tugas, atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama
lainnya (Erman, dkk, 2003). Ada beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam
pembelajaran koperatif agar lebih menjamin para siswa bekerja secara
kooperatif, hal-hal tersebut meliputi: (1) para siswa yang bergabung dalam
suatu kelompok harus merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah
tim dan mempunyai tujuan bersama yang harus dicapai, (2) siswa yang
tergabung dalam sebuah kelompok harus menyadari bahwa masalah yang
mereka hadapi adalah masalah kelompok dan berhasil atau tidaknya
kelompok itu akan menjadi tanggung jawab bersama oleh semua anggota
kelompok, (3) untuk mencapai hasil yang maksimal, para siswa yang
tergabung dalam kelompok itu harus berbicara satu sama lain dalam
mendiskusikan masalah yang dihadapinya dan, (4) para siswa yang
tergabung dalam suatu kelompok harus menyadari bahwa setiap pekerjaan
siswa mempunyai akibat langsung pada keberhasilan kelompoknya
(Erman Suherman, 2003).

Terdapat dalam format pembelajaran kooperatif, setelah guru menyampaikan

materi pelajaran, para siswa tergabung dalam kelompok-kelompok kecil untuk

berdiskusi dan menyelesaikan soal latihan, kemudian menyerahkan hasil kerja

kelompok kepada guru.Selanjutnya guru memimpin diskusi tentang pekerjaan

kelompok tersebut yang membutuhkan penjelasan atau klarifikasi.Untuk

mengoptimalkan pembelajaran kooperatif, keanggotaannya sebaiknya

heterogen, baik dari kemampuan atau karakteristik lainnya.Untuk menjamin



13

heterogenitas keanggotaan kelompok, sebaiknya gurulah yang membagi

kelompok. Jika para siswa yang mempunyai kemampuan yang berbeda

dimasukkan dalam satu kelompok, maka dapat memberikan keuntungan bagi

siswa yang berkemampuan rendah dan sedang, sedangkan siswa yang pandai

akan dapat mentransfer ilmu yang dimilikinya. Ukuran kelompok akan

berpengaruh pada kemampuan produktivitas kelompoknya. Ukuran kelompok

yang ideal untuk pembelajaran kooperatif adalah 3-5 orang.

Siswa agar dapat bekerjasama dengan baik didalam kelompoknya perlu

diajarkan keterampilan-keterampilan kooperatif pada peserta didik.

Keterampilan-keterampilan tersebut adalah: (1) berada dalam tugas, yaitu

siswa tetap berada dalam kerja kelompok merumuskan tugas yang menjadi

tanggung jawabnya, dengan melatih keterampilan ini siswa akan

menyelesaikan tugas dalam waktu yang tepat dengan karakteristik yang lebih

baik, (2) mengambil giliran dan berbagi tugas, yaitu siswa bersedia menerima

tugas dan membantu menyelesaikan tugas sehingga kegiatan akan

terselesaikan pada waktunya, (3) mendorong partisipasi, yaitu memotivasi

teman sekelompok untuk memberikan kontribusi tugas kelompok, (4)

mendengarkan dengan aktif, yaitu memperhatikan informasi yang

disampaikan teman sehingga anggota kelompok yang menjadi pembicara akan

merasa senang karena apa yang mereka sumbangkan itu berharga, (5)

bertanya, yaitu siswa menanyakan informasi atau penjelasan lebih lanjut dari

teman sekelompok, apabila teman sekelompok tidak tahu jawabannya baru

menanyakan pada guru, hal ini penting karena siswa yang pasif dapat

didorong untuk ikut aktif.
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Setiap siswa dalam pembelajaran kooperatif akan mempunyai tanggung

jawab untuk tugasnya apabila dilakukan sesuai dengan  prosedur yang telah

ditentukan.

Guru memainkan peran yang menentukan dalam menerapkan pembelajaran

kooperatif yang efektif. Materi harus disusun agar setiap siswa dapat bekerja

untuk memberikan sumbangan pemikirannya kepada kelompoknya. Guru

harus mengatur ruang kelas agar setiap anggota kelompok duduk berdekatan

sehingga dapat bekerja dengan nyaman. Jarak antara kelompok yang satu

dengan yang lain jangan terlalu berdekatan agar tidak saling mengganggu.

E. Pembelajaran kooperatifTipe STAD

1. Pengertian

Robert Slavin dalam Asma (2005:51) menjelaskan bahwa:

pembelajaran kooperatif dengan model STAD merupakan pembelajaran
kooperatif yang paling sederhana yaitu siswa ditempatkan dalam
kelompok belajar beranggotakan empat atau lima orang yang merupakan
campuran dari kemampuan akademik yang berbeda, sehingga dalam setiap
kelompok terdapat siswa yang berprestasi tinggi, sedang dan rendah atau
variasi jenis kelamin, kelompok ras dan etnis atau kelompok sosial
lainnya.  Guru terlebih dahulu menyajikan materi baru dalam kelas,
kemudian anggota team mempelajari dan berlatih untuk materi tersebut
dalam kelompok mereka yang biasanya bekerja berpasangan. Mereka
melengkapi lembar kerja, bertanya satu sama lain, membahas masalah dan
mengerjakan latihan.  Tugas-tugas mereka itu harus dikuasai oleh setiap
anggota kelompok. Pada akhirnya guru memberikan tes yang harus
dikerjakan siswa secara individu.

2. Kelebihan Kooperatif tipe STAD

a) Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan

keterampilan bertanya dan membahas suatu masalah
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b) Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih intensif

mengadakan penyelidikan mengenai suatu masalah

c) Dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan

keterampilan diskusi

d) Dapat memungkinkan guru lebih memperhatikan siswa sebagai

individu dan kebutuhan belajarnya

e) Para siswa lebih aktif bergabungdalam pelajaran mereka dan mereka

lebih aktif dalam diskusi

f) Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan

rasa menghargai, menghormati pribadi temannya, dan menghargai

pendapat orang lain.

3. Kekurangan Kooperatif tipe STAD

a) Kerja kelompok hanya melibatkan mereka yang mampu memimpin

dan mengarahkan mereka yang kurang pandai

b) Adanya perpanjangan waktu karena kemungkinan besar tiap kelompok

belum dapat menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan

sampai tiap anggota kelompok memahami kompetensinya

c) Guru dituntut bekerja cepat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang

berkaitan dengan pembelajaran yang telah dilakukan antara lain

koreksi pekerjaan siswa, menentukan perubahan kelompok belajar

d) Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk peserta didik sehingga

sulit mencapai target kurikulum

e) Membutuhkan kemampuan khusus guru karena tidak semua guru dapat

melakukan pembelajaran kooperatif
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f) Menuntut sifat tertentu dari peserta didik, misalnya sifat suka bekerja

sama (Sumantri dkk, 2002)

4. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif tipe STAD

Setiap cooperative learning memiliki langkah-langkah sistematis sehingga

dapat berjalan dengan baik.Ada pun langkah-langkah STAD menurut

Robert Slavin dalam Zaifbio (2012) adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyajian Materi
Permulaan tahap ini, guru memulai dengan menyampaikan tujuan
pembelajaran serta memotivasi rasa keingintahuan peserta didik
mengenai topik/materi yang akan dipelajari. Dilanjutkan dengan
memberikan apersepsi yang bertujuan mengingatkan peserta didik
terhadap materi prasyarat yang telah dipelajari agar peserta didik dapat
menghubungkan meteri yang akan diberikan dengan pengetahuan yang
dimiliki. Teknik penyajian materi pelajaran dapat dilakukan dengan
cara klasikal ataupun melalui diskusi.
Mengenai lamanya presentasi dan berapa kali harus dipresentasikan
bergantung kepada kekompleksan materi yang akan dibahas.

2. Tahap kerja Kelompok
Peserta didik diberikan lembar tugas sebagai bahan yang akan
dipelajari. Dalam kerja kelompok ini, peserta didik saling berbagi
tugas dan saling membantu penyelesaian agar semua anggota
kelompok dapat memahami materi yang akan dibahas dan satu lembar
dikumpulkan sebagai hasil kerja kelompok. Pada tahap ini guru
bertindak sebagai fasilitator dan motivator kegiatan tiap kelompok

3. Tahap Tes Individual
Tes individual digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan
belajar yang akan dicapai diadakan tes secara individual mengenai
materi yang telah dibahas, tes individual biasanya dilakukan setiap
selesai pembelajaran setiap kali pertemuan, agar peserta didik dapat
menunjukkan apa yang telah dipelajari secara individu selama bekerja
dalam kelompok Skor perolehan individu ini dikumpulkan dan
diarsipkan untuk digunakan pada perhitungan perolehan skor
kelompok.

4. Tahap Perhitungan Skor Perkembangan Individu
Skor perkembangan individu dihitung berdasarkan skor awal.
Perhitungan skor perkembangan individu dimaksudkan agar peserta
didik terpacu untuk memperoleh prestasi terbaik sesuai dengan
kemampuannya.

5. Tahap Penghargaan Kelompok
Tahap perhitungan skor kelompok dilakukan dengan cara
menjumlahkan masing-masing skor perkembangan individu kemudian
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dibagi sesuai jumlah anggota kelompoknya. Pemberian penghargaan
diberikan berdasarkan perolehan rata-rata, penghargaan dikategorikan
kepada kelompok baik, kelompok hebat dan kelompok super.

F. Tinjauan Tentang  IPS

1. Pengertian IPS

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dianggap sebagai ilmu yang mempelajari

tentang manusia serta untuk mempolakan sejauh mana manusia itu

berhubungan dengan orang lain dalam suatu kelompok (Taneo, dkk. 2009:

1-3).

Sedangkan Mulyono Tj dalam Hidayati, dkk. (2008: 1-7) memberi batasan

IPS adalah merupakan suatu pendekatan interdisipliner (Inter-disciplinary

Approach) dari pelajaran Ilmu-ilmu Sosial. IPS merupakan intregrasi dari

berbagai cabang Ilmu-ilmu Sosial, seperti sosiologi, antropologi budaya,

pskologi social, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya.

Hal ini lebih ditegaskan lagi oleh Saidiharjo dalam Hidayati, dkk. (2008:

1-7) bahwa IPS adalah hasil kombinasi pemfusian atau perpaduan dari

sejumlah mata pelajaran seperti: geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi,

antropologi, politik. Dengan demikian IPS dapat diartikan sebagai

pendekatan terpadu dari berbagai Ilmu-ilmu Sosial.

2. Tujuan  Pembelajaran IPS

Tujuan pengajaran  Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) secara umum

dikemukakan oleh Fenton dalam Taneo, dkk. (2009:1-26) adalah

mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik,
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mengajar anak didik agar mempunyai  kemampuan berpikir dan dapat

melanjutkan kebudayaan bangsa. Menurut Isjoni (2007: 50-51) tujuan IPS

(1) Mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi,

sejarah, dan kewarganegaraan melalui pendekatan pedagogis dan

psikologis; (2) Mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan kreatif

inkuiri, memecahkan masalah dan keterampilan sosial; (3) Membangun

komitmen dan kesadaran setiap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; (4)

Meningkatkan kemampuan bekerjasama dan berkompetisi dalam

masyarakat yang majemuk, baik secara nasional maupun global.

Tujuan kurikuler pengajaran IPS yang harus dicapai sekurang-kurangnya

adalah sebagai berikut: 1) Membekali anak didik dengan kemampuan

mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan

masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat; 2) Membekali

anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama mayarakat

dan dengan berbagai bidang keilmuan serta berbagai keahlian; 3)

Membekali anak didik dengan kesadaran, sikap, mental yang positif dan

ketrampilan terhadap lingkungan hidup yang menjadi bagian dari

kehidupan integralnya; 4) Membekali anak didik dengan kemampuan

mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan

perkembangan ilmu dan teknologi menurut Sumaatmadja dalam

Taneo,dkk. (2009: 1-28).
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3. Ruang Lingkup Bahan Pembelajaran IPS

Ruang lingkup pengajaran IPSdi SD meliputi keluarga, masyarakat

setempat, uang, pajak, tabungan, ekonomi setempat, wilayah propinsi,

wilayah kepulauan, wilayah pemerintah daerah, negara republik Indonesia.

Mengenal kawasan dunia lingkungan sekitar dan lingkungan

sejarah.menurut Leonard  dalam Kasim (2008:4) IPS mengajarkan konsep-

konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan kewarganegaraan

melalui pendekatan pedagogis dan psikologis.

G. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

“Apabila dalam pembelajaran IPS menggunakan Pembelajran Koopeatif Tipe

Student Team Achievement Division (STAD) dengan langkah-langkah yang

tepat pada mata pelajaran IPS kelas IV SDN 1 Gantiwano TP. 2015/ 2016,

maka akan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa”.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan yang dilakukan di

kelas yang dikenal dengan Classroom Action Research (CAR)(Arikunto, 2003:

18). Penelitian tindakan kelas tersebut merupakan suatu rangkaian langkah-

langkah (a spiral of steps) setiap langkah terdiri dari empat tahap yaitu

perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi Kemmis & Mc. Targart, dalam

Aunurrahman dkk( 2009:109) .

Prosedur penelitian yang digunakan berbentuk siklus yang mengacu pada

model Elliott’s (Arikunto, 2003: 3). Dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar  3.1 Alur Penelitian Tindakan Kelas Dikutip Arikunto (2003: 3)

Perencanaan

Identifikasi
Masalah

Pelaksanaan

Refleksi

Observasi

Perencanaan
Ulang

SIKLUS I

Refleksi

Pelaksanaan

Observasi

dst

SIKLUS II
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B. Setting Penelitian Tindakan Kelas

1. Subjek Penelitian

Subjek tindakan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adalah guru dan

siswa  kelas IV SDN 1 Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten

Lampung Timur Tahun Pelajaran 2015/2016, yang berjumlah 20 orang

siswa dengan rincian 12 orang siswa laki-laki dan 8 orang siswa

perempuan.

2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian 3 bulan mulai tahap persiapan (penyusunan

RPP, LKS) sampai tahap pelaksanaan (pembelajaran di kelas) dan tahap

pelaporan.

3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Gantiwarno Kecamatan Pekalongan

Kabupaten Lampung Timur.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang akan digunakan untuk mendapatkan data pembelajaran yaitu:

1. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan suatu objek yang difokuskan

pada perilaku tertentu.Observasi yang dilakukan bertujuan untuk

mengamati sikap aktivitas siswa serta kinerja guru dalam pembelajaran.

Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar panduan observasi.

2. Tes hasil belajar, instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data

mengenai peningkatan hasil belajar siswa, dengan diberikannya tes pada

akhir pembelajaran.



22

D. Alat Pengumpulan Data

1. Alat pengumpulan data non tes yang digunakan dalam penelitian ini

adalah lembar observasi, instrumen ini dirancang oleh peneliti

berkolaborasi dengan teman sejawat. Lembar observasi ini digunakan

untuk mengumpul data mengenai kinerja guru dan aktivitas siswa selama

Penelitian Tindakan Kelas dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan

model pembelajaran kooperatif  tipe STAD.

2. Alat pengumpulan data berupa tes yaitu tes hasil belajar, instrumen ini

digunakan  untuk mengetahui data tentang hasil belajar siswa dalam

konsep IPS.

E. Teknik Analisis Data

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan

teknikTriangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi

atau data  dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian

kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survei.

Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh

mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara

bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan

obervasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti

juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran

informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan

diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini

dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan
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penelitian diragukan kebenarannya.Data kuantitatif dianalisis dengan stastistik

deskriptif untuk menemukan persentase dan nilai rata-rata dengan rumus

sebagai berikut:

1. Data Kualitatif

Selama proses pembelajaran berlangsung, segala bentuk aktivitas siswa

dicatat pada lembar observasi aktivitas siswa. Setelah dilakukan

pengamatan, dapat diketahui aktivitas yang dilakukan siswa selama

pembelajaran. Selanjutnya, untuk mempermudah membaca data, data yang

telah diperoelh diolah dalam bentuk presentasi. Sehingga dapat diketahui

gambaran secara umum mengenai aktivitas siswa di kelas. Ada pun rumus

yang peneliti adopsi dari Sugiarsih dalam Handayani (2009: 34) adalah

sebagai berikut:

%A = Na x 100%
N

Keterangan: %A = Aktivitas Siswa

Na = Jumlah siswa aktif

N = Jumlah siswa keseluruhan

Tabel 3.1 Kriteria Nilai Akhir Pada Lembar Observasi Aktivitas Siswa

No Nilai Huruf Keterangan
1 80-100 A Baik Sekali
2 66-79 B Baik
3 56-65 C Cukup
4 40-55 D Kurang
5 30-39 E Gagal

Tabel diadopsi dari Arikunto (203: 58)
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Penilaian aktivitas guru dapat dilihat dari kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2  Kriteria Aktivitas Guru

Taraf keberhasilan Kategori

Nilai 76 s.d 100 Sangat Baik

Nilai 66 s.d 75 Baik

Nilai 56 s.d 65 Cukup

Nilai 50 s.d 55 Kurang

Nilai 10 s.d 49 Sangat Kurang

2. Data kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang diperoleh berdasarkan hasil tes siswa

pada setiap siklusnya. Ada pun rumus yang digunakan adalah sebagai

berikut:

Menghitung Rata-rata nilai siswa.

X =

Keterangan :
X = nilai rata-rata yang dicari

= jumlah nilai

n = jumlah aspek yang dinilai

Selain itu, peneliti menghitung ketuntasan secara klasikal yang diadopsi

Mulyasa (2003: 102).

Ketuntasan klasikal = Jumlah siswa yang mendapat nilai ≥65 x 100%
Jumlah siswa yang mengikuti tes
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Tabel 3.3Kategori Hasil belajar

Diadopsi dari Mulyasa (2003)

F. Indikator Keberhasilan Tindakan

Penerapan pembelajaran IPS dengan menggunakan model kooperatif  tipe

STAD dalam penelitian ini berhasil jika:

1. Adanya peningkatan aktivitas guru dan siswa pada setiap siklusnya

2. Adanya peningkatan prestasi belajar siswa pada setiap siklusnya

3. Peneliti mentargetkan penelitian ini dinyatakan berhasil apabila ≥ 75%

dari 20 jumlah siswa telah mencapai KKM 65.

G. Prosedur Penelitian Tindakan  Kelas

Siklus I dan Siklus II

a) Perencanaan

Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) secara kolaboratif

partisipatif antara guru dan peneliti dengan menggunakan model

kooperatif  tipe STAD.

Rentang Nilai Kategori

80-100 Sangat baik

66-79 Baik

56-65 Cukup

40-55 Kurang

30-39 Sangat Kurang
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b) Tindakan

Padasiklus pertama materi pembelajaran adalah “Menghargai Peninggalan

Sejarah”Rencana kegiatan pelaksanaan pembelajaran dengan

menggunakan model kooperatif tipe STAD yang meliputi beberapa tahap

antara lain: (a) persiapan pembelajaran, (b) penyajian materi, (c) belajar

kelompok, (d) tes, (e) penentuan skor peningkatan individual, dan (f)

penghargaan kelompok.

1) Persiapan pembelajaran, guru dan peneliti adalah menyiapkan rencana

pelaksanaan pembelajaran, media, lembar kerja siswa dan lembar

tugas siswa serta memotivasi siswa melalui pemaparan isu dan

permasalahan yang berhubungan dengan pokok bahasan yang akan

disajikan. Tentu saja masalah tersebut harus diidentifikasi dan

dijelaskan sehingga menimbulkan minat untuk memecahkan dan

mendiskusikannya dikalangan siswa. Selain menyiapkan materi, guru

juga menempatkan siswa kedalam kelompok yang heterogen dengan

jumlah 5 orang, kemudian menentukan skor dasar.

2) Menyiapkan instrumen pengamatan yang telah dirancang untuk

mencatat aktivitas guru dan siswa pada saat pembelajaran berlangsung

sehingga dapat menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses

pembelajaran.

3) Guru menjelaskan tentang materi “Menghargai Peninggalan Sejarah.”

yang diajarkan sekitar 20-30menit.
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4) Kegiatan belajar kelompok, pelaksanaan model kooperatif tipe STAD

dimana siswa diberikan tugas untuk menganalisis yang dipimpin

masing-masing ketua kelompok dan diselesaikan dengan

menggunakan prosedur yang ditentukan. Pemeriksaan terhadap hasil

kegiatan kelompok yaitu salah satu anggota kelompok

mempresentasikan hasil diskusi kelomponya kemudian kelompok lain

diminta untuk menanggapi.  Selain itu guru juga membahas dengan

membagikan kunci jawaban kepada siswa

5) Siswa mengerjakan tes  secara individual yang telah dipersiapkan oleh

guru.  Pemeriksaan hasil tes dilakukan oleh guru untuk mengetahui

peningkatan rata-rata skor individual.

6) Penghargaan kelompok yang dihitung dari skor individu. Kemudian

pembagian tingkatan penghargaan kelompok.

c) Analisis/Observasi

Analisis/observasi dilakukan pada akhir pelaksanaan siklus I. data yang

diperoleh akan diolah, digeneralisasikan agar diperoleh kesimpulan yang

akurat dari semua kekurangan  dan kelebihan siklus yang telah

dilaksanakan, sehingga dapat direfleksikan untuk siklus selanjutnya.

d) Refleksi

Pada akhir siklus I, dilakukan refleksi oleh semua untuk mengkaji proses

pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebagai acuan dalam membuat

rencana tindakan pembelajaran baru  pada siklus selanjutnya.
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SiklusII

a) Perencanaan

Prosedur penelitian siklus II ini juga diawali dengan membuat rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP) secara kolaboratif partitif antara gurudan

peneliti dengan menggunakan model kooperatif  tipe STAD seperti siklus

sebelumnya.

b) Tindakan

Pada siklus ini materi pembelajaran adalah “kepahlawanan dan patriotisme

tokoh-tokoh di lingkungannya” Rencana kegiatan pelaksanaan

pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe STAD yang

meliputi beberapa tahap antara lain: (a) persiapan pembelajaran, (b)

penyajian materi, (c) belajar kelompok, (d) tes, (e) penentuan skor

peningkatan individual, dan (f) penghargaan kelompok.

c) Analisis/Observasi

Analisis/observasi dilakukan pada akhir pelaksanaan siklus II. data yang

diperoleh akan diolah, digeneralisasikan agar diperoleh kesimpulan yang

akurat dari semua kekurangan  dan kelebihan siklus yang telah

dilaksanakan, sehingga dapat direfleksikan untuk siklus selanjutnya.

d) Refleksi

Pada akhir siklus II, dilakukan refleksi untuk mengkaji kemajuan proses

pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebagai acuan dalam membuat

rencana tindakan pelajaran baru.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan terhadap siswa

kelas IV SD Negeri 1 Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten

Lampung Timur Tahun Pelajaran 2015/2016 dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan model cooperative learning tipe Student Team Achievement

Division (STAD) pada Mata Pelajaran IPS siswa kelas IV SD Negeri 1

Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Tahun

Pelajaran 2015/2016 dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa.

2. Penggunaan model cooperative learning tipe Student Team Achievement

Division (STAD) pada Mata Pelajaran IPS siswa kelas IV SD Negeri 1

Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Tahun

Pelajaran 2015/2016 dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menyarankan

kepada pembaca atau yang berkepentingan diantaranya:

1. Bagi Sekolah

Model pembelajaran Kooperatif Tipe STAD ini dapat memberikan

kontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
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2. Bagi guru

Model pembelajaran Kooperatif Tipe STAD ini dapat digunakan sebagai

alternatif pembelajaran IPS bagi siswa sekolah dasar, karena lebih banyak

mengaktifkan siswa dalam proses belajar, meningkatkan kerjasama dan

interaksi sosial.

3. Bagi Siswa

a) Siswa harus lebih berani dan percaya diri dalam mengajukan

pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang sesuai dengan materi

pembelajaran.

b) Kerjasama dan menghargai pendapat siswa lain dalam diskusi

kelompok perlu dikembangkan dalam pembelajaran supaya mendapat

hasil yang baik.

c) Untuk memecahkan suatu masalah dalam materi pembelajaran, akan

lebih mudah jika dikerjakan secara bersama-sama atau kelompok,

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.
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