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ABSTRACT 

SOSIAL STUDIES LEARNING WITH STAD MODEL  

FOR JUNIOR HIGH SCHOOL 

 

 

By 

Lilian Mega Puri 

This research aims to (1) describes the aplication of social studies learning model 

of  STAD in midle school students, (2) determine the aplication of social studies 

learning model of STAD to improve the social skill of midle school students. This 

is a Class Action Research by applying the model of cooperative learning’s 

method, Student Team-Acievement Division (STAD) that involved 24 students of 

seven grade in SMPN 4 Metro as sample. The data collection retrieved by 

observation and documentation using descriptive data analyze technique. This 

research ran for three cycles. The results are: First, the aplication of social studies 

learning model of STAD in midle shcool students proceed properly in every fase 

of STAD. Second, the aplication of social studies learning model of STAD 

increase the social skills, they are(1) sharing information and materials, (2) 

listening and speaking alternately, (3) cooperation and mutual help, and (4) self 

control. 

 

Keywords : Social Studies Learning, STAD, Social Skills 
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ABSTRAK 

PEMBELAJARAN IPS MODEL STAD PADA SISWA SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA 

 

Oleh  

Lilian Mega Puri 

Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan penerapan pembelajaran IPS model 

STAD pada siswa sekolah menengah pertama, (2) mengetahui penerapan 

pembelajaran IPS model STAD dalam meningkatkan keterampilan sosial pada 

siswa sekolah menengah pertama. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindak 

Kelas (PTK) dengan menerapkan metode pembelajaran kooperatif model Divisi 

Pencapaian-Tim Siswa (STAD). Sampel sebanyak 24 orang siswa kelas VIIH di 

SMP Negeri 4 Metro. Pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi 

dengan teknik analisis data deskriptif. Penelitian berjalan selama tiga siklus. Hasil 

penelitian adalah, Pertama, penerapan pembelajaran IPS model STAD pada siswa 

sekolah menengah pertama berjalan dengan sangat baik melalui setiap tahapan 

dalam model STAD. Kedua, penerapan pembelajaran IPS model STAD dapat 

meningkatkan keterampilan sosial siswa yaitu (4)  perilaku keterampilan sosial 

yang terbentuk pada siswa yaitu (1) berbagi informasi dan materi, (2) mendengar 

dan berbicara bergiliran, (3) bekerjasama dan saling menolong, (4) mengendalikan 

diri.  

Kata kunci : Pembelajaran IPS, STAD, Keterampilan Sosial 
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I. PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis 

mengambil judul penelitian. Selanjutnya disajikan pula fokus masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian yang berupa kegunaan praktis dan 

teoritis dan yang terakhir yaitu ruang lingkup penelitian yang terdiri atas ruang 

lingkup objek, subjek, ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup tempat.  

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sebagian besar orang memahami bahwa pendidikan adalah segala situasi hidup 

yang mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang 

berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan dapat di 

maknai pula sebagai proses mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi 

manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota masyarakat 

dalam lingkungan alam sekitar di mana individu itu berada. Pendidikan tidak 

hanya mencakup pengembangan intelektualitas saja, akan tetapi lebih ditekankan 

pada proses pembinaan kepribadian anak didik secara menyeluruh sehingga anak 

menjadi lebih dewasa.  Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor 

penting dalam keberhasilan pembangunan di segala bidang. Hingga kini 

pendidikan masih diyakini sebagai wadah dalam pembentukan sumber daya 

manusia yang diinginkan. Melihat begitu pentingnya pendidikan dalam 



 
2 

pembentukan sumber daya manusia, maka peningkatan mutu pendidikan 

merupakan hal yang wajib dilakukan secara berkesinambungan guna menjawab 

perubahan zaman. Masalah peningkatan mutu pendidikan tentulah sangat 

berhubungan dengan masalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang 

sementara ini di lakukan di lembaga-lembaga pendidikan kita masih banyak yang 

mengandalkan cara-cara lama dalam penyampaian materinya seperti teacher 

centered (pembelajaran berpusat pada guru) di mana siswa kurang terlatih untuk 

bisa mengkonstruk pengetahuanya. 

 

Pendidikan IPS di sekolah pada dasarnya adalah bertujuan untuk mempersiapkan 

peserta didik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan (knowledge), 

keterampilan (skill), sikap dan nilai (attitudes and values) yang dapat digunakan 

sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi maupun masalah sosial 

serta kemampuan mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai 

kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik (Sapriya, 

2009:12). Keterampilan sosial juga merupakan salah satu tujuan utama 

pembelajaran IPS. Pembentukan sikap, perilaku dan keterampilan sosial adalah 

kopetensi yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah terjadinya proses 

pembelajaran. Artinya, pendidikan ips dapat menumbuhkan sikap mental positif 

juga perilaku sosial dalam menghadapi ketimpangan yang terjadi di kehidupan 

bermasyarakat serta terampil dalam mengatasi setiap masalah menimpa dirinya 

baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat.  

 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memberikan kompetensi ilmu-ilmu sosial kepada 

peserta didik sehingga dapat menginternaliasikan ke dalam kehidupan masyarakat 
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sesuai tingkat pemahaman mereka. Kompetensi tersebut berupa kompetensi 

keterampilan intelektual, kompetensi keterampilan akademik dan kompetensi 

keterampilan sosial, dan membantu perkembangan peserta didik memiliki konsep 

diri yang baik, membantu pengenalan dan apresiasi tentang masyarakat global dan 

komposisi budaya, sosialisasi proses sosial, ekonomi, politik, membantu siswa 

untuk mengetahui waktu lampau dan sekarang sebagai dasar untuk mengambil 

keputusan, mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah dan 

keterampilan menilai, membantu perkembangan peserta didik untuk berpartisipasi 

secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan tujuan pembelajaran IPS 

di Sekolah Menengah Pertama akan sulit didapatkan bila proses pembelajaran 

tidak berlangsung sebagaimana mestinya, yaitu proses pembelajaran yang 

mengajarkan siswa mampu mengembangkan dirinya sendiri, mengembangkan 

potensi yang ada dalam dirinya untuk bisa berinteraksi dengan baik dalam 

kehidupan bermasyarakat.  

 

Sebagaimana proses belajar, yang menjadi sasaran bukan hanya aspek intelektual 

atau kognitif saja, akan tetapi juga aspek emosi atau afektif dan psikomotor. 

Perubahan yang meliputi ketiga aspek tersebut akan tercapai apabila peserta didik 

dilibatkan dalam proses pelatihan melalui bermain peran yang harus dilakukan 

setelah melihat demonstrasi atau modelling beberapa ketrampilan. Demonstrasi 

akan lebih efektif apabila berupa persoalan-persoalan yang realistis serta relevan 

dengan peserta didik lainnya, yang secara ringan tersaji dalam sebuah interaksi 

sosial antar siswa dalam bentuk kerjasama. Pada fase perkembangan peserta didik 

pada tingkat sekolah menengah pertama yang mulai memasuki masa remaja, 
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keterampilan sosial sangat dibutuhkan sebagai bekal mereka untuk memasuki fase 

dewasa. Peserta didik harus mulai memahami bahwa manusia adalah makhluk 

sosial, mereka tidak bisa hidup hanya dengan dirinya sendiri. Hal inilah yang 

seringkali dilupakan oleh guru. Keterampilan siswa yang berupa keterampilan 

berinteraksi, berfikir, bernalar, hidup bersama (kerjasama), bekerja, pengendalian 

diri, merupakan keterampilan dasar untuk bertahan dan menjalani kehidupan 

berdasarkan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat.  

 

Di Sekolah, banyak siswa mengeluhkan bahwa mereka kesulitan dalam 

mempelajari IPS terutama bagi siswa SMP dikarenakan pelajaran IPS yang 

bersifat terpadu yaitu penggabungan mata pelajaran ke-IPS-an menjadi satu 

bagian di bawah naungan Ilmu Pengetahuan Sosial yang terdiri atas mata 

pelajaran geografi, sejarah, ekonomi dan sosiologi. Berdasarkan hasil observasi, di 

ketahui penyebabnya antara lain adalah terdapat indikasi bahwa siswa tidak begitu 

tertarik dengan pelajaran IPS yang menurut mereka penuh dengan materi dan 

hafalan. Selain itu pelajaran IPS yang dianggap membosankan dengan cara 

mengajar guru yang tidak bervariasi sehingga siswa menganggap pelajaran IPS 

tidak menarik dan banyak siswa yang hanya bermain-main ketika dikelas. Tidak 

seperti pada saat pelajaran eksakta yang membutuhkan keahlian berfikir dan 

berhitung sehingga membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi. Meskipun IPS 

yang dalam Sekolah Menengah Pertama bersifat terpadu, sebenarnya IPS adalah 

pelajaran yang mudah karena kesemua materi merupakan keterpaduan dan 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari maka IPS menekankan pada 

pemahaman konsep melalui pembelajaran. Hal ini mengharuskan guru untuk bisa 
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menguasai pembelajaran dengan metode-metode dan model pembelajaran yang 

variatif sehingga siswa tertarik untuk belajar. Tidak hanya dengan berceramah 

atau bercerita didepan kelas, mencatat, meresume atau menghafal serta kegiatan-

kegiatan lainya yang seharusnya bisa mendorong peningkatan aspek kognitif, 

afektif dan juga psikomotorik siswa. IPS merupakan mata pelajaran yang 

mengkaji aspek kehidupan masyarakat secara terpadu, karena memang kehidupan 

masyarakat merupakan totalitas, intergrasi atau multidimensi berbagai aspek. 

Pembelajaran IPS diharapkan mampu mengantarkan dan mengembangkan 

kompetensi peserta didik ke arah kehidupan bermasyarakat dengan baik dan 

fungsional, memiliki keterampilan sosial, kepekaan sosial dan mampu mengatasi 

masalah-masalah sosial sesuai dengan usianya. 

 

Kenyataanya, mata pelajaran IPS dalam pandangan siswa menempati kedudukan 

kedua dibandingkan dengan posisi IPA. IPS adalah bidang studi yang 

mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat 

dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan. Baik bagi 

kalangan siswa maupun orang tua IPS dianggap sesuatu yang tidak 

membanggakan. IPS hanya sebagai hapalan belaka sehingga membosankan, tidak 

dapat menggunakan alat-alat kongkrit, tidak menjamin, sehingga yang masuk IPS 

dianggap orang-orang yang gagal, padahal tidak demikian eksistensi IPS dalam 

membentuk sudut pandang siswa. Sifat IPS sama dengan studi sosial yang praktis, 

interdisipliner dan diajarkan sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. IPS 

yang diajarkan pada pendidikan dasar dan menengah, menjadi dasar pengantar 

bagi mempelajari IPS/Studi Sosial ataupun ilmu Sosial di Perguruan Tinggi. 
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Bahkan dalam kerangka kerjanya dapat saling melengkapi. IPS merupakan mata 

pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang bertujuan untuk 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sosial dasar yang berguna bagi 

siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks.  Sebagai 

tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah penentu 

terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Proses belajar terjadi berkat siswa 

mempelajari sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Tindakan belajar atas suatu 

hal tersebut nampak sebagai perilaku belajar yang nampak dari luar. Belajar 

merupakan proses yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dan proses berbuat 

melalui berbagai pengalaman. Pencapaian tujuan tersebut tidak hanya 

meningkatkan pengetahuan kognitif siswa tetapi yang juga tidak kalah penting 

yaitu aspek afektif dan psikomotorik siswa, yang ketiga hal tersebut haruslah 

seimbang sebagai hasil belajar. Interaksi edukatif yang terjadi antara guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran merupakan salah satu cara mencapai tujuan 

pembelajaran.  Persoalan yang timbul dalam konteks itu adalah mampukah siswa 

belajar dengan memanfaatkan semua kemampuan yang dimilikinya dalam situasi 

serta kondisi yang ada dilingkunganya untuk mencapai prestasi belajar yang 

maksimal. Banyak hal penunjang keberhasilan proses belajar mengajar di dalam 

kelas, baik itu yang berasal dari pendidik maupun dari peserta didik. Pendidik 

dalam merancang pembelajarannya pun sangat berpengaruh. Ketika seorang 

pendidik merancang/mendesain pembelajaran akan memudahkan dalam 
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penyampaian materi pembelajaran, karena desain pembelajaran akan menjadikan 

rencana proses belajar mengajar tersusun dengan sistematik. 

 

Menurut teori belajar konstruktivisme, siswa harus menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan 

aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai 

(Trianto, 2009:28). Pandangan lain konstuktivisme adalah siswa harus 

membangun sendiri pengetahuan didalam benaknya, sedangkan guru sebagai 

pembimbing dapat memberikan kemudahan dengan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan 

mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka 

sendiri untuk belajar.  

 

Berdasarkan UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 Pasal 58 (1) evaluasi hasil peserta 

didik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar 

peserta didik secara berkesinambungan. Dengan demikian, seorang guru dituntut 

untuk dapat menciptakan pembelajaran efektif dalam proses pembelajaran yang 

pada hasil belajar siswa diharapkan tidak hanya berpusat pada keberhasilan 

kognitif tetapi juga afektif dan psikomotor siswa. Di sisi lain, guru harus mampu 

mengembangkan kompetensinya baik di bidang ilmu pengetahuan maupun 

teknologi dengan segala keterbatasan sarana/fasilitas. Karena pada dasarnya 

pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar yang dilakukan 

oleh guru atau pendidik, dan belajar yang dilakukan oleh siswa atau peserta didik. 

Maka dalam proses pembelajaran, guru dituntut untuk tidak hanya menjadi 

pemateri atau bahkan penceramah, tetapi juga dapat membangkitkan gairah 
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belajar siswa dan menjadi role model dalam segi kehidupan dengan menggunakan 

cara-cara atau metode serta model belajar yang tepat untuk mendapatkan hasil 

belajar siswa yang tidak hanya berupa nilai kognitif, tetapi juga afektif dan 

psikomotrik siswa. 

 

Model pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan suatu model 

pembelajaran yang membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman dan 

sikapnya sesuai dengan kehidupan nyata dimasyarakat, sehingga dengan bekerja 

secara bersama-sama dalam kelompok akan meningkatkan keterampilan sosial, 

motivasi dalam belajar, aktivitas, kemampuan berfikir dan juga hasil belajar. 

Model pembelajaran kooperatif mendorong peningkatan kemampuan 

keterampilan siswa yaitu dalam memecahkan berbagai permasalahan yang 

ditemui selama pembelajaran karena siswa dapat bekerjasama dengan siswa lain 

dalam menemukan dan merumuskan alternatif pemecaham terhadap masalah yang 

dihadapi. Pembelajaran kooperatif adalah salah satu model pembelajaran yang 

menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran (student oriented), dengan 

suasana kelas yang demokratis dan saling membelajarkan, memberi kesempatan 

peluang lebih besar dalam memberdayakan potensi siswa secara maksimal. Untuk 

memilih model yang tepat maka perlu diperhatikan relevansi pencapaian tujuan 

pembelajaran, dan juga bahwa dalam proses pembelajaran siswa dalam posisi 

proses mental yang aktif, dan guru berfungsi mengkondisikan terjadinya 

pembelajaran, dalam penerapannya model pembelajaran yang digunakan harus 

sesuai dengan kebutuhan siswa, untuk model yang tepat maka diperlukan 

relevansi dengan pencapaian tujuan pembelajaran. 
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Salah satu aspek diskusi kelas adalah kemampuan untuk mengembangkan 

pertumbuhan kognitif, afektif dan psikomotorik. Aspek yang lain adalah 

kemampuan untuk menghubungkan dan menyatukan aspek kognitif dan aspek 

sosial pembelajaran. Sesungguhnya, sistem diskusi merupakan sentral untuk 

menciptakan lingkungan belajar yang positif.  Diskusi membantu menerapkan 

pola partisipasi dan interaksi secara konsekuen, memiliki dampak besar terhadap 

manajemen kelas, pembentukan diri, dan kemampuan berbicara, bertanya, 

berpendapat dan mengembangkan ide yang termasuk dalam aspek keterampilan 

sosial (social skill). Penerapan metode ini menggunakan beberapa pendekatan 

pembelajaran, seperti pendekatan kooperatif, kontekstual, dan konstruktif. 

Keterpaduan ini dapat terwujud dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan 

perolehan nilai atau kemampuan anak pada suatu kegiatan belajar mengajar yang 

konsisten. 

 

Pada penelitian pendahuluan yang dilakukan di SMP Negeri 4 Metro melalui 

pengamatan (observasi) pada pembelajaran IPS kelas VII, penulis menemukan 

fakta bahwa model pembelajaran serta metode yang digunakan guru dalam 

mengajar masih bersifat klasik. Guru lebih banyak menjadi pemeran utama dalam 

proses pembelajaran. Guru menerangkan materi dan siswa hanya duduk diam dan 

memperhatikan yang kadang kalanya mereka mencatat apa yang guru tuliskan di 

papan tulis (whiteboard) dan atau mengerjakan soal-soal latihan pada lembar kerja 

siswa (LKS). Pembelajaran seperti ini, yang dikenal dengan pembelajaran klasik 

atau tradisional masih banyak dilakukan oleh guru karena dianggap mudah dan 

praktis. Proses pembelajaran lebih banyak di kuasai oleh guru dan siswa hanya 
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menjadi pemerhati, pendengar setia dan hanya menerima teori atau materi tanpa 

teribat secara langsung dalam proses pembelajaran bahkan cenderung ribut 

dengan kegiatan masing-masing di luar materi pelajaran yang disampaikan. Hal 

ini terjadi karena mungkin guru kurang dalam mempersiapkan pembelajaran yang 

disusun secara baik dan dengan menggunakan model pembelajaran yang sesuai 

dengan keadaan dan karakteristik siswa, karena pembelajaran yang tidak terarah 

mengakibatkan proses pembelajaran berjalan dengan kurang baik. 

 

Selain itu, karena ketidaktertarikan siswa dalam mengikuti pelajaran, hasil yang 

diharapkan dari pembelajaran pun tidak maksimal. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru kelas VII IPS, peneliti mendapatkan informasi banwa, 90% siswa 

banyak diam di kelas. sedang 10% lainya terdisi dari siswa yang bisa dikatakan 

hiperaktif.  Sedangkan observasi terhadap hasil belajar siswa, melalui hasil tes 

semester sebelumnya serta nilai yang ditunjukkan oleh guru IPS, menunjukkan 

bahwa hasil belajar IPS murni hampir 80% siswa tidak tuntas. Guru mengatakan 

bahwa kekurangan siswa terlebih pada materi hapalan 60% dan materi 

pengembangan 40%. Bukan hanya aspek kognitif saja, afektif dan psikomotorik 

siswa pun masih kurang. Peneliti mengamati perubahan sikap siswa ketika sedang 

dan sesudah pelajaran. Dalam kegiatan belajar baik di kelas maupun di luar kelas 

belum terlihat adanya kerjasama yang baik antar siswa. Keterampilan siswa yang 

antara lain kemampuan berbicara, berpendapat, interaksi sosial, pengendalian diri 

dan empati belum terlihat. Contohnya ketika sedang menjalankan piket kelas. 

Beberapa siswa masih ada yang belum sadar akan tugas yang harus dikerjakan 

bersama. Hanya beberapa orang yang mengerjakan tugasnya sedang yang lain 
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sibuk dengan aktifitasnya masing-masing, bermain dan mengobrol dengan siswa 

lain. Bisa dikatakan hanya sedikit sekali siswa yang dianggap rajin yang 

melaksanakan tugas bersama tersebut. Hal ini tidak hanya terjadi ketika piket 

kelas. Saat kegiatan belajar, interaksi sosial antar siswa pun belum terlihat baik. 

Tidak adanya saling mendukung dan memotivasi untuk belajar antar siswa, 

membuat pembelajaran di kelas didominasi oleh siswa-siswa yang tergolong 

pintar.  Bahkan, dalam proses pengamatan pra penelitian, penulis mengamati 

bahwa antara siswa yang satu dengan yang lainya tidak terlihat akrab. Untuk 

saling menyapa dan juga berkomuniksi, mengobrol dan bermain bersama, 

sangatlah terlihat jelas. Penulis melihat bahwa sesama siswa tidak saling 

mengenal dengan baik karena sebagian besar selama ini tidak adanya interaksi 

langsung. Mereka hanya mendengar nama teman mereka pada saat guru 

mengabsen, dan tidak jarang ada yang tidak memperhatikan sama sekali. 

 

Peneliti juga mengamati proses belajar yang terjadi di kelas. Siswa cenderung 

belum punya kepercayaan diri bahwa mereka bisa melakukan apa yang bisa 

mereka lakukan dalam hal keterampilan diri seperti berbicara, bertanya, 

berpendapat dan berinteraksi. Seperti pada saat guru menunjuk siswa dan 

memberikan pertanyaan, siswa banyak yang belum siap untuk menjawab, 

sedangkan pertanyaan yang dilontarkan pun sesungguhnya tidaklah sulit dan tidak 

menyimpang dari pelajaran yang diberikan. Juga ketika guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya, mereka lebih banyak diam sampai akhirnya batas 

waktu yang diberikan oleh guru untuk bertanya jawab sudah habis. Entah masih 

malu-malu atau karena tidak tahu jawaban yang akan harus diberikan, namun jelas 
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terlihat bahwa kepercayaan diri masih kurang serta adanya rasa takut dan ragu 

akan melakukan kesalahan. Hal-hal tersebut yang diduga membuat para siswa  

enggan bertanya dan berpendapat. Dari pengamatan inilah peneliti berpendapat 

bahwa keterampilan sosial siswa belum terbentuk dengan baik. Komunikasi, 

kerjasama, interaksi sosial, empati, kemampuan bertanya dan berpendapat 

merupakan beberapa faktor dalam keterampilan sosial.  

 

Tipe STAD (Student Team Achievemen Division) merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi 

untuk saling memotivasi dan membantu dalam menguasai materi pelajaran guna 

mencapai hasil belajar yang maksimal (Slavin dalam Isjoni, 2010:51). Pemilihan 

pembelajaran Kooperatif  model STAD dirasa pas dan tepat karena model STAD 

merupakan model pembelajaran kooperatif paling sederhana yang bisa digunakan 

sebagai awal memperkenalkan siswa pada model pembelajaran baru yang ringan 

dan mudah dipahami. Sesuai konsep pelaksanaan model STAD tipe ini digunakan 

untuk melatih dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkomunikasi 

sosial antar siswa, dimana  dalam pembelajaran tipe model STAD siswa diminta 

untuk  aktif berkomunikasi dan berinteraksi sehingga keterampilan sosial yang 

belum terbentuk diharapkan bisa terbangun dan siswa dapat dengan percaya diri 

membangun pengetahuan yang dibangun sendiri oleh dirinya dan mereka bisa 

bertanggung jawab atas hasil pembelajaran yang telah diraih, di mana hasil yang 

diharapkan tidak hanya pengetahuan kognitif saja tetapi juga aspek afektif dan 

psikomotorik. Model STAD merupakan langkah awal sebagai cara untuk 

membentuk keterampilan sosial siswa karena model ini mengawali pembelajaran 
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dengan cara kerjasama yang mengharuskan siswa menunjukkan kemampuan 

dirinya secara individu dan juga kelompok. Sehingga baik untuk melatih 

keterampilan sosial siswa yang nantinya diharapkan akan muncul dan terus 

berkembang menjadi lebih baik. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berminat untuk meneliti lebih lanjut 

tentang pengunaan model pembelajaran STAD (Student Team Achievement 

Division) atau divisi pencapaian tim siswa pada pembelajaran IPS bagi siswa 

SMP dengan mengambil judul penelitian yaitu “Pembelajaran IPS Model STAD 

(Student Team Achievement Division) Pada Siswa Sekolah Menengah 

Pertama”. Di mana pada tingkat sekolah menengah pertama, IPS dikaji sebagai 

program pendidikan, yaitu dasar teori yang akan membawa mereka ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi.  

1.2. Fokus Masalah 

Pada penelitian ini masalah utama difokuskan pada penggunaan model STAD 

(Student Team Achievement Division) dalam pembelajaran IPS untuk 

meningkatkan keterampilan sosial siswa Sekolah Menengah Pertama.  

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus permasalahan, maka dalam penelitian ini rumusan masalah 

yang diambil yaitu rendahnya keterampilan sosial siswa kelas VII SMPN 4 Metro, 

dengan demikian pertanyaan yang dapat diajukan 

1. Bagaimanakah penerapan pembelajaran IPS dengan model STAD pada siswa 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Metro? 
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2. Apakah penerapan pembelajaran IPS dengan model STAD dapat 

meningkatkan keterampilan sosial pada siswa Sekolah Menengah Pertama?  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran IPS dengan model STAD 

pada siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Metro.  

2. Untuk mengetahui Penerapan pembelajaran IPS dengan model STAD dalam 

meningkatkan keterampilan sosial pada siswa sekolah menengah pertama. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam bidang studi IPS 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Guru 

Penerapan model pembelajaran konstruktivisme model STAD yang dapat 

diterapkan pada pembelajaran IPS serta kompetensi-kompetensi lainnya. 

b. Bagi siswa 

Adanya kesempatan mengembangkan keterampilan sosial yaitu 

keterampilan dasar  berinteraksi, keterampilan komunikasi, keterampilan 

membangun tim/kelompok. 

 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang lingkup objek 

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah  

a. Pembelajaran kooperatif yang merupakan sebuah kelompok strategi 

pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja secara kolaboratif untuk 
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mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah 

usaha untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa 

membentuk keterampilan sosial 

b. Model STAD (Student Team Achievement Division) yang merupakan suatu 

model pembelajaran kerjasama bagi kelompok yang mempunyai 

kemampuan campuran yang melibatkan pengakuan tim dan tanggung 

jawab kelompok bagi pembelajaran masing-masing siswa.  

c. Keterampilan sosial adalah kemampuan individu untuk berkomunikasi 

efektif dengan orang lain baik secara verbal maupun nonverbal sesuai 

dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu, di mana keterampilan 

ini merupakan perilaku yang dipelajari. Dalam keterampilan sosial 

terdapat nilai-nilai kepemimpinan, keadilan, kecerdasan emosional, 

kepekaan sosial, komunikasi, kedisiplinan dan kemampuan memecahkan 

masalah secara bersama. 

2. Ruang lingkup subjek 

Yang menjadi subjek dalam penelitian adalah siswa kelas VII (tujuh) di 

Sekolah Menengah Pertama 

3. Ruang lingkup waktu 

Penelitian ini dilakukan pada semester genap 

4. Ruang lingkup tempat 

Tempat penelitian adalah SMP Negeri 4 Metro 

5. Ruang lingkup bidang ilmu 

Ruang lingkup kajian ilmu dalam penelitian ini adalah Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) yaitu kajian terpadu tentang ilmu sosial yang dikemas secara 
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sosial psikologis untuk tujuan pendidikan. Ada dua bentuk kajian dalam IPS, 

yaitu : 

a. IPS sebagai kajian akademik (teoritik) 

IPS sebagai kajian akademik dipelajari sebagai bidang ilmu atau 

pengetahuan, yang biasa digunakan pada tingkat perguruan tinggi 

(mahasiswa).  

b. IPS sebagai program pendidikan (praktik) 

IPS sebagai program pendidikan adalah bentuk penyederhanaan, adaptasi 

disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang 

disajikan secara pedagogis untuk tujuan pendidikan. Dalam kajian sebagai 

program pendidikan IPS disajikan untuk siswa sekolah dasar dan 

menengah (SD-SMP-SMA). IPS terpadu yang digunakan dalam 

pembelajaran di sekolah menengah pertama merupakan penggabungan 

beberapa bidang studi yang terdiri atas geografi, sejarah, ekonomi dan 

sosiologi menjadi satu bagian dibawah naungan Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Pendidikan IPS sebagai bentuk program pendidikan ilmu-ilmu sosial untuk 

tingkat sekolah bahannya bersumber pada disiplin ilmu-ilmu sosial baik 

berupa fakta, konsep ataupun generalisasi dan teori. Berdasarkan kajian 

psikologis perkembangan, di mana siswa tingkat sekolah proses 

berfikirnya belum bersifat spesifik, dan keterbatasan waktu kurikuler serta 

konsep belajar di tingkat sekolah bukan menyiapkan tenaga ahli disiplin 

ilmu tetapi masih taraf mempersiapkan peserta didik untuk belajar lebih 

lanjut. Oleh karena itu pada tingkat SD dan SMP penyajian IPS masih 

dalam bentuk terpadu. 
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Pendidikan IPS sebagai kajian akademik disebut juga IPS sebagai 

pendidikan disiplin ilmu,  adalah IPS sebagai seleksi dan integrasi  disiplin 

ilmu-ilmu sosial dan disiplin ilmu lain yang relevan, dikemas secara 

psikologis, ilmiah, pedagogis dan social cultural untuk tujuan pendidikan. 

Pendidikan IPS juga sebagai pendidikan disiplin ilmu dengan identitas 

bidang kajian elektik yang dinamakan “an integrated system of 

knowledge”, “synthetic discipline”, “multi dimentional” dan “kajian 

konseptual sistemik” merupakan kajian yang berbeda dari kajian 

monodisiplin atau disiplin ilmu “tradisional” (Sapriya, 2009:13). Terdapat 

5 (lima) kawasan dalam pendidikan IPS (social studies) yaitu  

1. Social studies as citizen transmission. Pendidikan IPS sebagai 

transmisi kewarganegaraan diantaranya adalah dengan pendidikan IPS 

diharapkan siswa dapat belajar menjadi warga negara yang baik. 

Adanya perubahan sikap kebangsaan dan kesetiakawanan nasional. 

Pendidikan IPS mempelajari bagaimana interaksi sosial terjadi, 

bagaimana menjadi warga negara yang baik dan juga bagaimana 

manusia hidup sebagai makhluk sosial.  

2. Social studies as a social science. Pendidikan IPS sebagai ilmu sosial. 

Disini pendidikan IPS memiliki peran sebagai kajian suatu bidang 

ilmu tentang gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat.  

3. Social studies as a reflektif inquiry. Pendidikan IPS sebagai 

pendidikan reflektif mengajarkan berdasarkan keilmuan humanistic, 

yaitu pendidikan yang memanusiakan manusia. Dengan arti lain 

tujuan dari reflektif inquiry adalah agar siswa mampu membentuk 
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karakter diri yang didasari ilmu IPS sehingga memiliki kepekaan 

sosial yang tinggi.  

4. Social studies as a social critism / decision making. Pendidikan sosial 

sebagai salah satu bidang ilmu yang mengajarkan bagaimana individu 

menjadi makhluk sosial yang berfikir kritis dan mampu mengambil 

keputusan.  

5. Social studies as personal development of the individual. Pendidikan 

IPS sebagai pengembangan pribadi bermaksud menjadikan seseorang 

individu memiliki sifat bertanggung jawab, idealis dan memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi. Pada kawasan ini yang menjadi sorotan 

utama adalah bagaimana seseorang akan menjadi individu yang baik, 

bagi dirinya sendiri dan juga orang lain.  
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II. KAJIAN TEORI 

 

Bab ini berisi tentang teori-teori variabel yang diteliti yang mendukung penelitian, 

yaitu kajian pustaka teori belajar dan pembelajaran, teori mengenai ilmu 

pengetahuan sosial (IPS), teori tentang pembelajaran kooperatif, model STAD, 

teori keterampilan sosial serta disajikan pula kerangka pikir penelitian dan 

hipotesis.  

2.1.  Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan dengan tujuan dan 

bahan acuan interaksi, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit (Sagala, 

2009:11). Tiap ahli psikologi memberikan batasan yang berbeda tentang belajar. 

Hilgrad dan Marqouis dalam Sagala (2009:13) berpendapat bahwa belajar 

merupakan proses mencari ilmu yang terjadi dalam diri seseorang melalui latihan, 

pembelajaran dan sebagainya sehingga terjadi perubahan dalam diri. Sedangkan 

Murshel mengemukakan belajar adalah upaya yang dilakukan dengan mengalami 

sendiri, menjelajahi, menulusuri atau memperoleh sendiri.  

Kemudian, Crow dalam Sagala (2009:13) mengemukakan belajar ialah upaya 

untuk memperoleh kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan dan sikap-sikap. Sagala 

menambahkan bahwa belajar dikatakan berhasil manakala seseorang mampu 

mengulangi kembali materi yang telah dipelajarinya. Lalu Gagne juga 
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menambahkan bahwa belajar adalah sebagai suatu proses di mana suatu 

organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Garret dalam 

Sagala (2009:13) berpendapat bahwa belajar merupakan proses yang berlangsung 

dalam jangka waktu lama melalui latihan maupun pengalaman yang membawa 

kepada perubahan diri dan perubahan cara mereaksi terhadap suatu perangsang 

tertentu. Definisi belajar oleh beberapa ahli dalam Purwanto (2003:84) di 

antaranya: 

1. Gagne dalam buku The Conditions of Learning (1977) menyatakan bahwa 

belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan 

mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah 

dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke dalam waktu sesudah ia 

mengalami situasi tadi.  

 

2. Morgan dalam buku Introduction to Psycology (1978) mengemukakan 

bahwa belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam 

tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. 

 

3. Witherington dalam buku Educational Psycology mengemukakan belajar 

adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri 

sebagai suatu pola baru dari pada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, 

kebiasaan, kepandaian atau pengertian.  

 

Sementara dalam Darsono (2000:3-4) definisi belajar dari beberapa ahli 

diantaranya :  

1. Morris L. Bigge dalam buku Learning Theories for Theacers (1992) 

mengemukakan belajar adalah perubahan yang menetap dalam kehidupan 

seseorang yang tidak diwariskan secara genetis. Perubahan itu terjadi 

pada pemahaman (insight), perilaku, persepsi, motivasi atau campuran 

dari semuanya secara sistematis sebagai akibat pengalaman dalam situasi 

tertentu.  

2. Marle J. Moskowitz dan Arthur R. Orgel dalam buku General 

Psychology (1975) mengemukakan belajar adalah perubahan perilaku 

sebagai hasil langsung dari pengalaman dan bukan akibat hubungan-

hubungan dalam sistem syaraf yang dibawa sejak lahir.  

3. James O. Whittaker dalam buku Introduction to Psycholog (1970) 

mendefinisikan belajar sebagai proses yang menimbulkan atau merubah 

perilaku melalui latihan atau pengalaman. Perubahan itu tidak termasuk 
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perubahan fisik, kematangan, karena sakit, kelelahan, dan pengaruh obat-

obatan.  

 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, Purwanto (2003:85)  mengemukakan 

adanya beberapa elemen penting yang mencirikan pengertian belajar yaitu :  

1. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan dan 

pengalaman dalam arti perubahan-perubahan yang disebabkan oleh 

pertumbuhan atau kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar seperti 

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seorang bayi. Untuk dapat 

disebut belajar, maka perubahan itu harus relatif mantap, harus merupakan 

akhir daripada suatu periode waktu yang cukup panjang.  

2. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut aspek 

kepribadian baik fisik maupun psikis seperti perubahan dalam pengertian, 

pemecahan suatu masalah/berfikir, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan 

ataupun sikap.  

 

Gagne berkeyakinan bahwa belajar dipengaruhi oleh faktor dalam diri dan faktor 

dari luar diri dimana keduanya saling berinteraksi. Komponen dalam proses 

belajar menurutnya dapat digambarkan sebagai sebuah Stimulus dan Respon. 

Stimulus itu merupakan input yang berada diluar individu, sedangkan respon 

adalah outputnya, yang juga berada di luar ndividu sebagai hasil belajar yang 

dapat diamati (Nasution, 2000:136).  

 

Belajar akan lebih bermakna bila seseorang mengalaminya sendiri. Pengertian 

belajar bermakna sangat sesuai dengan teori belajar yang telah dikemukakan oleh 

Piaget dan Vygotsky, yaitu teori belajar konstruktivisme. Belajar menurut 

konstruktivisme adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengkaitkan 
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pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah 

dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Teori 

Konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu 

tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan aliran 

behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat 

mekanistik antara stimulus respon, kontruktivisme lebih memahami belajar 

sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan 

memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamanya. 

Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru, apa yang 

dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan 

pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai 

pengetahuan dan menjadi lebih dinamis.  

 

Teori belajar konstruktivistik merupakan teori belajar yang lebih menekankan 

pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam 

mengkonstruksi pengalaman. Pada proses belajarnya pun, memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, untuk 

berfikir tentang pengalamannya sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan 

imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Menurut 

teori belajar konstruktivisme, pengertahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja 

dari pikiran guru ke pikiran siswa. Artinya, bahwa siswa harus aktif secara mental 

membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang 

dimilikinya. Dengan kata lain, siswa tidak diharapkan sebagai botol-botol kecil 

yang siap diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan sesuai dengan kehendak guru.  

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Gagasan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
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Berangkat dari pemahaman tentang belajar kini akan dijelaskan mengenai 

pembelajaran. Pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas 

pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan 

pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah dimana 

mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar 

dilakukan oleh peserta didik atau murid. Konsep pembelajaran menurut Corey 

dalam Sagala (2009:61) adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara 

disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu 

dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu.  

Pada dasarnya mengajar adalah menyampaikan pengetahuan atau materi pelajaran 

kepada siswa. Peranan guru bukan semata-mata memberikan materi pelajaran atau 

informasi kepada siswa, melainkan juga mengarahkan dan memberi fasilitas 

belajar (directing dan facilitating the learning). Mengajar menurut Burton dalam 

Sagala(2005:61) adalah upaya memberikan stimulus, bimbingan pengarahan dan 

dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar. Dari pendapat tersebut, dapat 

penulis simpulkan bahwa dalam mengajar guru sebagai fasilitator, moderator, dan 

motivator agar terjadi proses belajar. Untuk itu peran guru untuk mengenal 

karakteristik siswa dalam pembelajaran merupakan modal untuk menyampaikan 

bahan belajar dan menjadi indikator suksesnya pembelajaran.  

 

Proses pembelajaran aktivitasnya dalam bentuk interaksi belajar mengajar dalam 

suasana interaksi edukatif, yaitu interaksi yang sadar akan tujuan, artinya interaksi 

yang telah dicanangkan untuk suatu tujuan tertentu setidaknya adalah pencapaian 

tujuan instruksional dan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan pada satuan 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang diprogramkan guru merupakan 
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kegiatan integralistik antara pendidik dengan peserta didik. Kegiatan 

pembelajaran secara metodologis berakar dari pihak pendidik, yaitu guru dan 

kegiatan belajar secara pedagogis terjadi pada diri peserta didik.  

 

Pembelajaran berupaya mengubah masukan berupa siswa yang belum terdidik, 

menjadi siswa yang terdidik, siswa yang belum memiliki pengetahuan tentang 

sesuatu, menjadi siswa yang memiliki pengetahuan. Demikian pula siswa yang 

memiliki sikap, kebiasaan atau tingkah laku yang belum mencerminkan eksistensi 

dirinya sebagai pribadi baik atau positif, menjadi siswa yang memiliki sikap, 

kebiasaan dan tingkah laku yang baik. Sebenarnya, belajar bisa saja terjadi tanpa 

pembelajaran, namun hasil belajar akan tampak jelas dari aktivitas pembelajaran. 

Pembelajaran yang efektif ditandai dengan terjadinya proses belajar dalam diri 

siswa (Aunurrahman, 2009:34). Pada proses pembelajaran, hasil belajar dapat 

dilihat secara langsung. Oleh sebab itu, agar dapat dikontrol dan berkembang 

secara optimal melalui proses pembelajaran di kelas, maka program pembelajaran 

tersebut harus dirancang terlebih dahulu oleh guru dengan memperhatikan 

berbagai prisip yang telah terbukti keunggulanya secara empirik. 

 

Berdasarkan beberapa teori belajar yang ada, terdapat dua model utama, yaitu: 

teori belajar konstruksivisme dan kognitivisme.  

a. Teori Konstruksivisme  

Konstruktivisime merupakan proses pembelajaran yang menerangkan 

bagaimana pengetahuan disusun dalam diri manusia. Unsur-unsur 

konstruktivisme telah lama dipraktekkan dalam proses belajar dan 

pembelajaran baik di tingkat sekolah dasar, menengah, maupun universitas, 
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meskipun belum jelas terlihat. Berdasarkan faham konstruktivisme, dalam 

proses belajar mengajar, guru tidak serta merta memindahkan pengetahuan 

kepada peserta didik dalam bentuk yang serba sempurna. Berdasarkan hal 

tersebut pesera didik harus membangun suatu pengetahuan itu berdasarkan 

pengalamannya masing-masing.  

 

Pembelajaran adalah hasil usaha peserta didik itu sendiri. Pola pembinaan 

ilmu pengetahuan di sekolah merupakan suatu skema, yaitu aktivitas mental 

yang digunakan oleh peserta didik sebagai bahan mentah bagi proses 

renungan dan pengabstrakan. Fikiran peserta didik tidak akan menghadapi 

kenyataan dalam bentuk yang terasing dalam lingkungan sekitar.  Realita 

yang diketahui peserta didik adalah realita yang dia bina sendiri. Peserta didik 

sebenarnya telah mempunyai satu set idea dan pengalaman yang membentuk 

struktur kognitif terhadap lingkungan mereka.Guru dalam membantu siswa  

membina konsep atau pengetahuan baru harus memperkirakan struktur 

kognitif yang ada pada mereka apabila pengetahuan baru telah disesuaikan 

dan diserap untuk dijadikan sebagian daripada pegangan kuat mereka baru 

kerangka tentang sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. Dewey 

menguatkan teori konstruktivisme ini dengan mengatakan bahwa pendidik 

yang cakap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses 

menyusun atau membina pengalaman secara berkesinambungan.  

 

Dewey juga menekankan kepentingan keikutsertaan peserta didik di dalam 

setiap aktivitas pengajaran dan pembelajaran. Ditinjau persepektif 

epistemologi yang disarankan dalam konstruktivisme, maka fungsi guru akan 
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berubah. Perubahan akan berlaku dalam teknik pengajaran dan pembelajaran, 

penilaian, penelitian dan cara melaksanakan kurikulum. Sebagai contoh, 

perspektif ini akan mengubah kaidah pengajaran dan pembelajaran yang 

menumpu kepada kemampuan peserta didik mencontoh dengan tepat apa saja 

yang disampaikan oleh guru, kepada kaidah pengajaran dan pembelajaran 

yang menumpu kepada kemampuan peserta didik dalam membina skema 

pengkonsepan berdasarkan pengalaman yang aktif. Ia juga akan mengubah 

tumpuan penelitian dari pembinaan model berdasarkan kaca mata guru 

kepada pembelajaran sesuatu konsep ditinjau dari kaca mata peserta didik. 

 

Menurut Piaget perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, 

artinya proses yang didasarkan atas mekanisme biologis yaitu perkembangan 

sistem syaraf. Secara umum semua anak berkembang melalui urutan yang 

sama, meskipun jenis dan tingkat pengalaman mereka berbeda satu dan yang 

lainya. Teori perkembangan Piaget mewakili konstruktivisme, yang 

memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses dimana anak secara 

aktif membangun sistem makna dan pehamanan realitas melalui pengalaman-

pengalaman dan interaksi-interaksi mereka (Trianto, 2009:29). Dengan 

bertambahnya umur seseorang  makin kompleks susunan sel syarafnya dan 

makin meningkat pula kemampuannya (Aunurrahman, 2009:59).    

 

Ketika seseorang tumbuh menjadi dewasa maka ia akan mengalami adaptasi 

biologis dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan 

kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Apabila seseorang menerima 

informasi atau pengalaman baru maka informasi tersebut akan dimodifikasi 
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sehingga cocok dengan struktur kognitif yang telah dipunyainya. Proses ini 

disebut asimilasi. Proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap 

perkembangan tertentu sesuai umurnya, penjenjangan ini bersifat hierarkis, 

artinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu dan orang tidak dapat belajar 

sesuatu diluar tahap kognitifnya. Di sini terdapat empat jenjang. Atau tahapan 

yaitu dapat dilihat pada tabel 2.1 

 

Tabel 2.1 Tahap Perkembangan Kognitif  Piaget. 

Tahap Perkiraan Usia Kemampuan-kemampuan Utama 

Sensorimotor Lahir sampai 2 th Terbentuknya konsep kepermanenan 
objek dan kemajuan gradual dari 
prilaku reflektif ke prilaku yang 
mengarah ke tujuan 

Praoperasional 2 sampai 7 th Perkembangan kemampuan dengan 
menggunakan simbol-simbol untuk 
menyatakan objek dunia. Pemikiran 
masih egosentris dan sentrasi 

Operasi 

konkrit 

7 sampai 12 th Perbaikan dalam kemampuan untuk 
berfikir secara logis. Kemampuan-
kemampuan baru termasuk 
penggunaan operasi yang dapat balik. 
Pemikiran tidak sentrasi tapi 
desentrasi dengan pemecahan 
masalah tidak begitu dibatasi oleh 
keegosentrisan 

Operasi 

Formal 

11 th sampai dewasa Pemikiran abstrak dan murni simbolis 
mungkin dilakukan. Masalah-masalah 
dapat dipecahkan melalui penggunaan 
eksperimentasi sistematis 

Sumber : Nur dalam Trianto (2009:29) 

b. Teori Kognitivisme 

Model kognitif berkembang sebagai proses terhadap teori perilaku yang 

berkembang sebelumnya. Model kognitif memiliki prespektif bahwa peserta 

didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya dalam 



 
28 

mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara 

pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini 

menekankan pada bagaimana informasi di proses. Peneliti yang 

mengembangkan kognitif ini adalah Piaget, Ausubel, Bruner, dan Gagne. 

Keempat peneliti masing masing memiliki penekanan yang berbeda.  

 

Gagne, yang dikutip oleh Mariana dalam Trianto (2009:27) menyatakan 

bahwa untuk terjadinya belajar pada diri siswa diperlukan kondisi belajar, 

baik kondisi internal yang merupakan peningkatan memori siswa sebagai 

hasil belajar terdahulu, maupun eksternal yang meliputi aspek atau benda 

yang dirancang atau ditata dalam suatu pembelajaran. Dalam pandangan 

Piaget dalam Aunurrahman (2009:59) tahap-tahap kognitif mempunyai kaitan 

yang sangat erat dengan empat (4) karakteristik sebagai berikut 

1. Setiap anak pada usia yang berbeda akan menempatkan cara yang 

berbeda secara kualitatif, utamanya dalam cara berfikir atau memecahkan 

masalah yang sama.  

 

2. Perbedaan pola berfikir antara anak satu dengan yang lain seringkali 

dapat dilihat dari cara mereka menyusun kerangka berfikir yang saling 

berbeda. Ada langkah-langkah ada serangkaian yang konsisten dalam 

kerangka berfikirnya, dimana tiap-tiap anak akan berkembang sesuai 

dengan tingkat perkembangan usianya.  

 

3. Masing-masing cara berfikir akan membentuk satu kesatuan yang 

terstruktur. Ini berarti pada tahap yang dilalui seorang anak akan diatur 

sesuai dengan cara berfikir tertentu yang pada dasarnya mengendalikan 

pemikiran yang berkembang.  

 

4. Tiap-tiap urutan dari tahap kognitif pada dasarnya merupakan suatu 

integrasi hierarkis dari apa yang telah dialami sebelumnya. 
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2.2. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Hakikat pendidikan ilmu-ilmu sosial dalam IPS dijelaskan bahwa mata pelajaran 

rumpun ilmu-ilmu sosial dengan menggunakan Dimensi Ruang, Waktu, dan 

Nilai-Nilai atau Norma dalam mengkaji dan memahami Fenomena Sosial serta 

kehidupan manusia secara keseluruhan berupaya memberikan pengetahuan dan 

mengembangkan sikap dan keterampilan sosial siswa untuk dapat dijadikan dasar 

dalam mengembangkan kemampuannya untuk beradaptasi sebagai upaya 

memperjuangkan kelangsungan hidup yang Harmonis, Sejahtera, dan Damai 

(Depdiknas, 2002). Istilah IPS di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1970 

sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik dan secara formal mulai di 

gunakan dalam sistem pendidikan nasional dalam kurikulum 1975 (Sapriya, 

2009:7).  

Dokumen kurikulum tersebut IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah. IPS merupakan sebuah mata 

pelajaran integrasi dari mata pelajaran Georgafi, Sejarah, Ekonomi, Sosiologi dan 

bidang ilmu sosial lainya. Ciri khas IPS sebagai mata pelajaran di jenjang sekolah 

dasar dan menengah adalah bersifat terpadu (integrated) dengan tujuan agar mata 

pelajaran ini lebih bermakna bagi peserta didik sehingga pengorganisasian materi 

bahan pelajaran disesuaikan dengan lingkungan, karakteristik dan kebutuhan 

peserta didik. Program pembelajaran IPS dilakukan secara terpadu, mulai terpadu 

penuh (holistic) hingga semi terpadu (interdicipline), semi disiplin hingga 

disipliner, sesuai hakekat perkembangan psikologis manusia (Pargito, 2010:6).  
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IPS bukan ilmu sosial dan pembelajaran IPS yang dilaksanakan baik pada 

pendidikan dasar maupun pada pendidikan tinggi tidak menekankan pada aspek 

teoritis keilmuannya, tetapi aspek praktis dalam mempelajari, menelaah, mengkaji 

gejala, dan masalah sosial masyarakat, yang bobot dan keluasannya disesuaikan 

dengan jenjang pendidikan masing-masing. Kajian tentang masyarakat dalam IPS 

dapat dilakukan dalam lingkungan yang terbatas, yaitu lingkungan sekitar sekolah 

atau siswa atau dalam lingkungan yang luas, yaitu lingkungan negara lain baik 

yang ada di masa sekarang maupun di masa lampau.  Maka siswa yang 

mempelajari IPS dapat menghayati masa sekarang dengan dibekali pengetahuan 

tentang masa lampau umat manusia. 

Rumusan tentang pengertian IPS telah banyak dikemukakan oleh para ahli IPS 

atau social studies. Cokrodikardjo dalam Sapriya (2009) mengemukakan bahwa 

IPS adalah perwujudan suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial. 

IPS merupakan integrasi berbagai cabang ilmu sosial yakni sosiologi, antropologi, 

budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik dan ekologi manusia, 

yang diformulasikan untuk tujuan instruksional dengan materi dan tujuan yang di 

sederhanakan agar mudah dipelajari. Dinyatakan oleh ahli bahwa IPS merupakan 

bagian kurikulum sekolah yang berhubungan dengan peran manusia dalam 

masyarakat yang terdiri atas berbagai subjek sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, 

antropologi, dan psikologi sosial. Oleh National Council For Social Studies 

(NCSS) pada tahun 1993, IPS di definisikan sebagai berikut 

“Social studies is the integrated study of the social sciences and humanities to 

promote civic competence. Within the school program, social studies provides 

coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as 

anthropology, archaeology, economics, geography, history, law, philosophi, 

political science, pshycology, religion and sociology, as well as appropriate 
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content from the humanities, mathematics and natural science. The primary 

purpose of social studies is to help young people develop the ability to make 

informed and reasoned decisions for the public good as citizen of a culturally 

divers, democratic society in an interdependent world” (ilmu pengetahuan 

sosial adalah studi terintegrasi tentang ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk 

membentuk warga negara yang baik/berkompeten. Program IPS disekolah 

merupakan gambaran kajian sistematis dan koordinatif dari disiplin ilmu-ilmu 

sosial seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, 

filsafat, ilmu pengetahuan politik, psikologi, agama dan sosiologi, juga yang 

ersumber dari humaniora, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Tujuan 

utama dari ilmu pengetahuan sosial adalah untuk membantu generasi muda 

mengembangkan kemampuanya dalam membuat keputusan-keputusan yang 

beralasan dan sebagai warganegara yang bertanggung jawab pada suatu 

masyarakat yang berbeda budaya, masyarakat demokratis dunia yang saling 

tergantung). (Pargito, 2010:29).  

 

Secara mendasar, pembelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang 

melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenaan dengan cara 

manusia memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan untuk memenuhi materi, 

budaya, dan kejiwaannya, memamfaatkan sumber-daya yang ada dipermukaan 

bumi, mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya maupun kebutuhan lainnya 

dalam rangka mempertahankan kehidupan masyarakat manusia. IPS mempelajari, 

menelaah  dan mengkaji sistem kehidupan manusia di permukaan bumi ini dalam 

konteks sosialnya atau manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan 

pertimbangan bahwa manusia dalam konteks sosial demikian luas, pengajaran IPS 

pada jenjang pendidikan harus dibatasi sesuai dengan kemampuan peserta didik 

tiap jenjang, sehingga ruang lingkup pengajaran IPS pada jenjang pendidikan 

dasar berbeda dengan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. 

Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS dibatasi sampai  

gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah. 

Terutama gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan 

sekitar peserta didik SD.  Pada jenjang pendidikan menengah, ruang lingkup 
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kajian diperluas. Begitu juga pada jenjang pendidikan tinggi meliputi bobot dan 

keluasan materi dan kajian semakin dipertajam dengan berbagai pendekatan. 

Pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dan pendekatan sistem menjadi 

pilihan yang tepat untuk di terapkan karena IPS pada jenjang pendidikan tinggi 

menjadi sarana melatih daya pikir dan daya nalar mahasiswa secara 

berkesinambungan. 

Di Indonesia, IPS merupakan kajian yang menunjuk pada wujud keterpaduan dari 

pembelajaran ilmu-ilmu sosial (integrated social sciences). Jadi sifat keterpaduan 

ini menjadi ciri pokok mata kajian yang disebut IPS. Oleh karena itu, Hasan 

(2010:1) menegaskan bahwa IPS adalah studi integratif tentang kehidupan 

manusia dalam berbagai dimensi ruang dan waktu dengan segala aktivitasnya. 

Fungsi pendidikan IPS adalah (1) Membekali anak didik dengan pengetahuan 

sosial yang berguna, ketrampilan sosial dan intelektual dalam membina perhatian 

serta kepedulian sosial nya sebagai SDM yang bertanggung jawab dalam 

merealisasikan tujuan nasional, (2) Memberikan kompetensi ilmu-ilmu sosial  

kepada peserta didik sehingga dapat menginternaliasi kedalam kehidupan 

masyarakat sesuai tingkat pemahaman mereka. Sebagaimana telah dikemukakan 

di atas, bahwa yang dipelajari IPS adalah manusia sebagai anggota masyarakat 

dalam konteks sosialnya, ruang lingkup kajian IPS meliputi :   

a. Substansi materi ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat. 

b. Gejala, masalah, dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat.  

Kedua kajian ruang lingkup pengajaran IPS ini harus diajarkan pada setiap jenjang 

di SD, SMP maupun di SMA. Secara terpadu karena pengajaran IPS tidak hanya 
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menyajikan materi-materi yang akan memenuhi ingatan peserta didik tetapi juga 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan 

masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS harus menggali materi-materi yang 

bersumber pada masyarakat. Dengan kata lain, pengajaran IPS yang melupakan 

masyarakat atau yang tidak berpijak pada kenyataan di dalam masyarakat tidak 

akan mencapai tujuannya.  

IPS merupakan bidang studi yang cara pandangnya bersifat terpadu, artinya 

bahwa IPS merupakan perpaduan dari sejumlah mata pelajaran sejarah, geografi, 

ekonomi, sosiologi, antropologi. Adapun perpaduan ini disebabkan mata 

pelajaran-mata pelajaran tersebut mempunyai kajian yang sama yaitu manusia. 

Pendidikan IPS penting diberikan kepada siswa pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah, karena siswa sebagai anggota masyarakat perlu mengenal 

masyarakat dan lingkungannya. Untuk mengenal masyarakat siswa dapat belajar 

melalui media cetak, media elektronika, maupun secara langsung melalui 

pengalaman hidupnya ditengah-tengah msyarakat. 

Pembelajaran IPS haruslah bermakna (Meaningful), Integratif, berbasis Nilai-Nilai 

(Value-Based), menantang (Challenging), dan belajar yang aktif (Learning is 

active). Untuk ini pembelajaran IPS haruslah menekankan pendalaman 

perkembangan ide-ide penting dalam cakupan topik yang cukup esensial dalam 

pembelajaran ide-ide penting ini, sehingga mampu meningkatkan pemahaman, 

apresiasi, dan kemampuan siswa mengaplikasikannya dalam kehidupan. 

Kebermaknaannya akan tergantung pula bagaimana content pelajaran dipelajari 

oleh siswa dan bagaimana aktivitas siswa dapat ditingkatkan. Untuk ini tidaklah 
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diperlukan materi yang banyak tetapi bersifat artifisial, melainkan cukup yang 

esensial saja tetapi bermakna (Sapriya, 2009).  

Belajar IPS berbasis nilai seperti ini menyadarkan siswa akan potensi 

pembelajaran pada implikasi kebijakan sosial yang dengan demikian melatih 

siswa berpikir kritis dan membuat keputusan terhadap beberapa isu-isu sosial. 

Dengan berbasis nilai juga berati bahwa pembelajaran IPS tidaklah harus 

mengajarkan keyakinan atau pandangan personal, politik, atau sekte tertentu, 

melainkan dapat menyadarkan siswa pada kompleks dan dilema nilai pada satu 

isu, mempertimbangkan keuntungan dan biaya yang mungkin terjadi pada 

individu atau kelompok yang potensial dalam mengambil tindakan, dan 

mengembangkan pertimbangan yang bernalar, yang konsisten dengan nilai-nilai 

sosial politik yang demokratis. 

Belajar dan pembelajaran IPS akan bersifat menantang apabila siswa terpancing 

rasa ingin tahunya untuk mencapai tujuan belajar baik secara individual, group, 

maupun klasikal; guru mencontohkan semangat untuk mencapai tujuan belajar 

dan berwawasan luas dalam melakukan inkuiri, dan menggunakan strategi 

pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk menunjukkan kualitas. Pada 

akhirnya, pembelajaran IPS harus dapat membuat siswa belajar aktif di mana 

terjadi proses berpikir reflektif dalam pengambilan keputusan; siswa 

mengembangkan pemahaman baru melalui proses konstruksi pengetahuan secara 

aktif; terjadi wacana yang interaktif yang memfasilitasi pengkonstruksian makna 

yang diperlukan untuk mengembangkan pemahaman sosial yang penting. 
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Menurut Forum Komunikasi HISPIPSI tahun 1991 di Yogyakarta, Pendidikan IPS 

adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan 

Humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan  

secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan. Sedangkan 

menurut FPIPS dan jurusan pendidikan IPS, “Pendidikan IPS adalah dasar 

manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk 

tujuan pendidikan” (Soemantri, 2001:92). Pendidikan IPS memungkinkan untuk 

melakukan berbagai pendekatan dalam menyusun isi/bahan IPS maupun 

mengembangkan berbagai tehnik mengajar yang dilandaskan berbagai tehnik 

mengajar yang dilandasi oleh berbagai teori psikologi pendidikan agar terjadi 

kemudahan belajar pada siswa untuk tujuan pendidikan. Berbagai pendekatan 

dalam menyusun isi IPS bisa berdasarkan pendekatan mono-struktur, inter-

struktur, trans-struktur. Sedangkan dalam sistim penyampaian (metode 

mengajar), metode apapun yang digunakan , kita harus tetap berlandaskan garis-

garis berpikir ilmuan sosial yang diperkuat teori perkembangan moral, sejauh hal 

menyangkut upaya menginternalisasikan nilai-nilai (kognitif, afektif, dan 

pengembangan moral). Keterkaitan struktural dan fungsional Pendidikan IPS 

dengan disiplin ilmu sosial sangat erat, karena disiplin ilmu-ilmu sosial 

merupakan salah satu dari empat sumber utama Pendidikan IPS. 

Pendidikan IPS sebagai bentuk program pendidikan ilmu-ilmu sosial untuk 

tingkat sekolah bahanya bersumber dari disiplin ilmu-ilmu sosial baik berupa 

fakta, konsep, atau generalisasi dan teori. Pada tingkat SD dan SMP Pendidikan 

IPS penyajiannya dalam bentuk terpadu, sementara tingkat SLTA pelajaran IPS 

disajikan secara terpisah berupa bidang studi (pendidikan ekonomi, sejarah, 
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sosiologi, antropologi, pendidikan kewarganegaraan), namun tetap 

memperhatikan keterhubungan antara bidang studi atau mata pelajaran sosialnya, 

atau bisa dilakukan dengan peer teaching atau sharing patner dengan saling 

mengkaitkan antar guru dalam pelajaran bidang studi dalam rumpun atau jurusan 

IPS (Pargito, 2010:36). 

Pendidikan IPS sebagai kajian akademik disebut juga IPS sebagai pendidikan 

disiplin ilmu, adalah IPS sebagai seleksi dan integrasi dari disiplin ilmu-ilmu 

social dan disiplin ilmu lain yang relevan, dikemas secara psikologis, ilmiah, 

pedagogis dan social cultural untuk tujuan pendidikan. Pendidikan IPS juga 

sebagai pendidikan disiplin ilmu dengan identitas bidang kajian elektik yang 

dinamakan “an integrated system of knowledge”, “synthetic discipline”, 

“multidimentional” dan “kajian konseptual sistemik” merupakan kajian yang 

berbeda dari kajian monodisiplin atau disiplin ilmu “tradisional” (Sapriya, 

2009:13). Terdapat 5 (lima) kawasan dalam pendidikan IPS (social studies) yaitu : 

1. Social studies as citizen transmission. Pendiidkan IPS sebagai transmisi 

kewarganegaraan diantaranya adalah dengan pendidikan IPS diharapkan 

siswa dapat belajar menjadi warga negara yang baik. Adanya perubahan sikap 

kebangsaan dan kesetiakawanan nasional. Pendidikan IPS mempelajari 

bagaimana interaksi sosial terjadi, bagaimana menjadi warga negara yang 

baik dan juga bagaimana manusia hidup sebagai makhluk sosial.  

2. Social studies as a social science. Pendidikan IPS sebagai ilmu sosial. Disini 

pendidikan IPS memiliki peran sebagai kajian suatu bidang ilmu tentang 

gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat.  
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3. Social studies as a reflektif inquiry. Pendidikan IPS sebagai pendidikan 

reflektif mengajarkan berdasarkan keilmuan humanistik, yaitu pendidikan 

yang memanusiakan manusia. Dengan arti lain tujuan dari reflektif inquiry 

adalah agar siswa mampu membentuk karakter diri yang didasari ilmu IPS 

sehingga memiliki kepekaan sosial yang tinggi.  

4. Social studies as a social critism/decision making. Pendidikan sosial sebagai 

salah satu bidang ilmu yang mengajarkan bagaimana individu menjadi 

makhluk sosial yang berfikir kritis dan mampu mengambil keputusan.  

5. Social studies as personal development of the individual. Pendidikan IPS 

sebagai pengembangan pribadi bermaksud menjadikan seseorang individu 

memiliki sifat bertanggung jawab, idealis dan memiliki kepercayaan diri yang 

tinggi. Di dalam kawasan ini yang menjadi sorotan utama adalah bagaimana 

seseorang akan menjai individu yang baik, bagi dirinya sendiri dan juga orang 

lain. 

 

2.3. Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi 

dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok untuk saling 

membantu memecahkan masalah-masalah yang kompleks (Trianto. 2009:41). 

Pada dasarnya pembelajaran kooperatif mengandung pengertian sebagai suatu 

sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu diantara sesama dalam 

struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang atau 

lebih dimana keberhsilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap 
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anggota kelompok itu sendiri. Pembelajaran kooperatif juga dapat diartikan 

sebagai suatu struktur tugas bersama dalam suasana kebersamaan diantara sesama 

anggota kelompok. Sharon (2007: 29) menyatakan bahwa  

“Cooperative learning is a grouping strategy in which students work together to 

benevir each other’s learning potential. Johnson and Johnson (1999) have 

suggested thet to be succesfull; cooperative learning groups need the following: 

1. Members who view their role as part of a whole team 

2. Interactive engagement among the members of the group 

3. Both individual and group  accountability 

4. Members who have interpersonal and leadership skills 

5. The ability to reflect on personal learning anf group function” 

 

 

Pada dasarnya belajar kelompok sangat membantu pelaksanaan pembelajaran di 

kelas, karena dengan belajar kelompok melatih siswa untuk bekerja sama saling 

membantu untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelajaran yang 

diberikan pada siswa, kegiatan ini memungkinkan siswa sangat aktif di dalam 

pembelajaran. Model pembelajaran cooperative learning akan dapat memberikan 

nuansa baru di dalam pelaksanaan pembelajaran oleh semua bidang studi atau 

mata pelajaran yang diampu guru. Karena pembelajaran kooperatif dan beberapa 

hasil penelitian baik pakar pendidikan dalam maupun luar negeri telah 

memberikan dampak luas terhadap keberhasilan dalam proses pembelajaran. 

Dampak tersebut tidak saja kepada guru akan tetapi juga pada siswa, dan interaksi 

edukatif muncul dan terlihat peran dan fungsi dari guru maupun siswa. 

 

Cooperative Learning merupakan model pembelajaran yang digunakan untuk 

mewujudkan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa (studend oriented). 

Kelebihan Cooperative Learning yaitu meningkatkan proses pembelajaran siswa 

sehingga aktivitas belajar siswa menjadi aktif dan dinamis karena belajar bersama 
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teman sebayanya, sehingga dapat meningkatkan kepekaan sosial dalam 

bertoleransi dan saling membantu. Cooperative Learning akan menjalin aktivitas 

yang saling bersinergi secara positif antara guru dan siswa, siswa terlibat langsung 

secara aktif sehingga pengalaman belajar dapat langsung dilakukan dan dirasakan 

oleh siswa secara bersama. Menurut Isjoni (2007:16) pembelajaran kooperatif 

adalah model pembelajaran yang saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan 

kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada siswa (studend oriented), terutama 

untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa, 

yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, siswa yang agresif dan tidak 

peduli pada orang lain.  

 

Salah satu aspek diskusi kelas adalah kemampuan untuk mengembangkan 

pertumbuhan kognitif. Aspek yang lain adalah kemampuan untuk menghubung-

kan dan menyatukan aspek kognitif dan aspek sosial pembelajaran. Pembelajaran 

dengan cara berkelompok pada dasarnya dapat menciptakan lingkungan belajar 

yang sangat sentral, yaitu melibatkan semua siswa di dalam memecahkan 

permasalahan untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal sehingga membantu 

pencapaian kompetensi yang diinginkan. Hal tersebut disampaikan pula oleh 

Trianto (2009.119-120) “Sesungguhnya, sistem diskusi merupakan sentral untuk 

menciptakan lingkungan belajar yang positif. Diskusi membantu menerapkan pola 

partisipasi dan secara konsekuen, memiliki dampak besar terhadap manajemen 

kelas”. 

 

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu tipe atau model pembelajaran yang 

melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan 
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peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan 

reinforcement (penguatan). Dari keterangan tersebut jelaslah bahwa pelaksanaan 

pembelajaran kooperatif sebaiknya tidak membedakan status tetapi yang penting 

melibatkan siswa sebagai teman belajar atau teman menuntut ilmu. Suatu 

pembelajaran di kelas maupun di luar kelas dimana siswa belajar secara 

kelompok-kelompok dengan jumlah siswa 4 orang atau kurang, maka 

pembelajaran itu disebut kelompok kecil. Rambu-rambu pembentukan kelompok 

kecil ini hendaknya tetap memperhatikan jenis kelamin dan kemampuan siswa. 

 

Pada penelitian tindakan ini kooperatif yang digunakan menggunakan prosedur 

pengelompokan heterogenitas-akademik (Lie, 2010:42). Johnson dan Jhonson 

dalam Lie (2010:17) menyatakan “ada lima unsur pokok yang termasuk di dalam 

struktur cooperative learning, yaitu : (a) saling ketergantungan positif, (b) 

tanggung jawab individual, (c) interaksi personal, (d) keahlian bekerjasama dan 

(e) evaluasi proses kelompok”. Untuk memenuhi lima unsur dalam pembelajaran 

kooperatif, para siswa harus mempunyai niat untuk bekerja sama dengan yang lain 

yang akan saling menguntungkan. Selain itu para siswa juga harus menguasai 

kiat-kiat berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Beberapa kebaikan 

metode pembelajaran kelompok, antara lain: (1) membiasakan kerjasama menurut 

faham demokrasi, member kesempatan mengembangkan sifat musyawarah dan 

bertanggungjawab, (2) menimbulkan rasa kompetitif yang sehat sehingga 

membangkitkan kemauan belajar dengan sungguh-sungguh, (3) melatih ketua 

kelompok untuk menjadi pemimpin yang bertanggungjawab dan membiasakan 

anggota-anggotanya melaksanakan tugas dan patuh pada peraturan. Untuk 

mewujudkan kebaikan dari kegiatan belajar, kelompok tidak perlu diganti-ganti 
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(Sagala,2003:216). Pengorganisasian materi dan tugas serta kerjasama dalam 

kelompok saja, tidak cukup memadai bagi terjadinya suasana kerja yang bersifat 

kooperatif. Pengembangan suasana yang kondusif bagi kelompok belajar dan 

hubungan yang bersifat interpersonal diantara sesama anggota kelompok harus 

ditumbuhkan, sehingga dapat bekerja dan belajar secara produktif. 

 

Ada tiga tujuan pembelajaran kooperatif yang akan dicapai menurut Ibrahim, dkk 

mengemukakan yaitu : “(1) hasil belajar akademik yaitu meliputi pemahaman 

konsep-konsep yang sulit serta peningkatan kinerja ilmiah dalam tugas tugas 

akademik; (2) penerimaan terhadap keberagaman, dimana heterogenitas kelas 

yang menyebabkan adanya kelompok atas dan kelompok bawah dimanfaatkan 

sehingga mereka saling menguntungkan dalam belajar; dan (3) pengembangan 

keterampilan sosial, dimana kerja sama dan kolaborasi ditumbuhkan sehingga 

dapat terhindar dari rasa permusuhan ataupun pertikaian kecil yang 

mengakibatkan kekerasan. Situasi belajar semacam ini memberi dampak nyata 

kepada siswa ketika berada dalam masyarakat”. Terdapat 6 (enam) 

sintaks/langkah dalam pembelajaran kooperatif. 

 

Table 2.2. Enam (6) langkah dalam pembelajaran kooperatif 

Langkah Indikator Tingkah laku guru 

1. Menyampaikan tujuan 

dan motivasi siswa 

Guru menyampaikan  tujuan 

pembelajaran     dan 

mengomunikasikan kompetensi dasar 

yang akan dicapai serta memotivasi 

siswa. 

2. Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi kepada 

siswa 

3. Mengorganisasi siswa 

ke dalam kelompok-

kelompok belajar 

 

Guru menginformasikan 

pengelompokan siswa 
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Tabel 2.2 (Lanjutan) 

Langkah Indikator Tingkah laku guru 

4. Membimbing 

kelompok bekerja 

dan belajar 

Guru memotivasi serta memfasilitasi 

kerja siswa untuk materi pembelajaran 

dalam kelompok-kelompok belajar. 

5. Evaluasi  Guru mengevaluasi hasil belajar                                         

tentang materi pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

6. Member penghargaan Guru memberi penghargaan hasil 

belajar individual dan kelompok 

 

Vygotsky menyatakan ”untuk mengatasi konsep terdapat perkembangan zona 

proksimal yaitu rentang antara perkembangan konsep yang aktual melalui 

pemecahan masalah secara independen tingkat perkembangan potensial yang 

ditentukan dari panduan orang dewasa atau teman sebaya”. Dengan demikian 

perkembangan pengetahuan sangat bergantung pada proses kognisi atau melalui 

kolaborasi dengan orang lain. Slavin (2009:29) membedakan metode 

pembelajaran kooperatif dengan metode lainnya termasuk belajar kelompok 

dengan mengemukakan 6 ciri utama yaitu : 

1. kelompok memiliki tujuan 

2. menekankan pada akuntabilitas individu 

3. setiap anggota memiliki kesempatan yang sama 

4. penekanan pada kompetisi kelompok, bukan individu 

5. spesialisasi tugas tiap anggota kelompok 

6. menjembatani adaptasi kebutuhan individu.  

 

 

Melalui pembelajaran kooperatif siswa dapat berkolaborasi untuk pemecahan 

masalah dan penguasaan terhadap konsep-konsep. Di dalam kolaborasi positif 

terdapat transfer pengetahuan dari siswa yang berkemampuan rendah. Namun 

bukan berarti bahwa siswa yang berkemampuan rendah tidak memiliki peran, 

karena dalam pembelajaran kooperatif setiap siswa memiliki peran dan tanggung 
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jawab masing-masing. Sistim pembelajaran kooperatif mempuyai ciri sebagai 

berikut: 

1. Siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif. 

2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan 

rendah (bila dalam kelas terdiri dari beberapa suku, ras, budaya, jenis  

kelamin, berbeda, diupayakan tersebar di kelompok secara merata). 

Penghargaan diutamakan pada kerja kelompok dari pada perorangan. 

Kelebihan dan kekurangan kontruktivisme pembelajaran kooperative menurut  

Widdiharto (2004:20) yaitu: 

1. Kelebihannya 

a. Melatih siswa mengungkap atau menyampaikan gagasan/ idenya 

b. Melatih siswa untuk menghargai pendapat atau gagasan orang lain 

c. Menumbuhkan rasa tanggung jawab 

2. Kekurangannya 

a. Kadang hanya beberapa siswa yang aktif dalam kelompok 

b. Kendala teknis, misalnya masalah tempat duduk kadang sulit atau 

kurang mendukung untuk diatur dalam kegiatan kelompok 

c. Agak memakan banyak waktu 

 

 

Unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang perlu ditanamkan kepada siswa 

adalah sebagai berikut : 

1. Siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka “tengelam atau berenang 

bersama” 

2. Siswa memiliki tanggungjawab terhadap tiap siswa lain dalam kelompoknya, 

disamping tanggungjawab terhadap diri sendiri, dalam mempelajari materi 

yang dihadapi. 

3. Siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan yang sama. 
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4. Siswa harus membagi tugas dan berbagi tanggungjawab sama besarnya 

diantara para anggota kelompok. 

5. Siswa akan diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut 

berpengaruh terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok. 

6. Siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh keterampilan 

bekerjasama selama belajar. 

7. Siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individu materi yang 

ditangani dalam kelompok kooperatif. 

 

Model-model pembelajaran kooperatif diantaranya. Jigsaw, Student Teams 

Achievement Division (STAD), Team Games Tournaments (TGT), Team Assisted 

Individualization (TAI), Group Investigation (GI), dan Learning Together. 

 

2.4. Model STAD (Student Teams Achievement Divisions)  

Student Teams Achievement Divisions (STAD) dikembangkan oleh Robert T. 

Slavin dan teman-temannya di Universitas John Hopkin dan merupakan 

pendekatan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Guru yang 

menggunakan STAD, juga mengacu pada belajar kelompok siswa, menyajikan 

informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu dengan menggunakan 

presentasi verbal atau teks. Pembelajaran kooperatif tipe STAD ini merupakan 

salah satu tipe model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-

kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara 

heterogen, diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, peyampaian materi, 

kegiatan kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok. Slavin (Trianto, 2009:68) 

menyatakan bahwa pada STAD siswa ditempatkan dalam team belajar 
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beranggotakan 4 hingga 5 orang yang merupakan campuran menurut tingkat 

prestasi, jenis kelamin, dan suku. Guru menyajikan pelajaran dan kemudian siswa 

bekerja dalam team mereka kemudian seluruh siswa diberikan tes tentang materi 

tersebut yang di mana pada tes ini siswa tidak boleh saling membantu.  

Student Team Achievement Division (STAD) merupakan salah satu tipe kooperatif 

yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling 

memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna 

mencapai prestasi yang maksimal (Isjoni, 2010.51). Guru yang menggunakan 

STAD mengacu pada belajar kelompok siswa menyajikan informasi akademik 

baru kepada siswa setiap minggu dengan presentasi verbal atau teks. Siswa dalam 

satu kelas di pecah menjadi kelompok dengan anggota 4 hingga 5 orang. Setiap 

kelompok haruslah heterogen, terdiri dari laki-laki, perempuan, berasal dari 

berbagai suku, memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah. 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini membutuhkan persiapan sebelum 

kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Trianto (2009:69-70) membagi persiapan-

persiapan tersebut menjadi lima, yaitu: 

1. Perangkat pembelajaran, meliputi Silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Lembar Kegiatan Siswa (LKS) beserta lembar 

jawabnya. 

2. Membentuk kelompok kooperatif yang anggotanya diusahakan memiliki 

kemampuan yang heterogen, dan jika memungkinkan perlu memperhatikan 

ras, agama, jenis kelamin, dan latar belakang sosial. Apabila dalam kelas 

terdiri dari ras dan latar belakang yang relatif sama, maka pembentukan 

http://www.pendidikanekonomi.com/2013/03/model-pembelajaran-kooperatif-tipe.html
http://www.pendidikanekonomi.com/2013/03/model-pembelajaran-kooperatif-tipe.html
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kelompok dapat didasarkan pada prestasi akademik, yaitu: a) siswa dalam 

kelas terlebih dahulu diranking sesuai kepandaian dalam mata pelajaran yang 

bersangkutan; b) menentukan tiga kelompok menentukan tiga kelompok 

dalam kelas, yaitu kelompok atas, menengah, dan bawah.  Kelompok atas 

sebanyak 25% dari seluruh siswa diambil dari siswa ranking satu, kelompok 

tengah 50% dari seluruh siswa diambil dari urutan setelah diambil kelompok 

atas, dan kelompok bawah sebanyak 25% dari seluruh siswa terdiri atas siswa 

setelah diambil kelompok atas dan kelompok menengah. 

3. Menentukan skor awal, misalnya dari nilai ulangan sebelumnya. 

4. Pengaturan tempat duduk untuk menghindari kekacauan yang menyebabkan 

gagalnya pembelajaran pada kelas kooperatif. 

5. Kerja kelompok. Untuk mencegah adanya hambatan pada pembelajaran 

kooperatif model STAD, terlebih dahulu diadakan latihan kerja sama 

kelompok dengan tujuan untuk mengenalkan masing-masing individu dalam 

kelompok. 

 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD ini didasarkan pada 

langkah-lagkah kooperatif yang terdiri atas 6 fase, yaitu  

 

Tabel 2.3. Fase-fase Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Fase Kegiatan Guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Menyampaikan semua tujuan pelajaran 

yang ingin dicapai padapelajaran tersebut 

dan memotivasi siswa dalam belajar 

 

Fase 2 

Mennyajikan/menyampaikan 

informasi 

Menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan mendemonstrasikan atau 

lewat bahan bacaan 
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Tabel 2.3. (Lanjutan)  

Fase Kegiatan Guru 

Fase 3 

Mengorganisasikan siswa 

dalam kelompo-kelompok 

belajar 

Menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar 

melakukan transisi secra efisien 

 

Fase 4 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

 

Membimbing kelompok-kelompok belajar 

padasaat mereka melakukan tugas mereka 

Fase 5 

Evaluasi 

Mengevaluasi hasil belajar tentang materi 

yang telah diajarkan atau masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasil 

kerjanya 

 

Fase 6 

Memberikan Penghargaan 

Mecari cara untuk menghargai baik upaya 

maupun hasil belajar individu dan 

kelompok 

 

  Sumber : Ibrahim dkk (dalam Trianto,2009:71) 

 

 

Menurut Slavin (2009: 23) STAD merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan model yang paling baik untuk 

permulaan bagi para guru menggunakan pendekatan kooperatif. STAD terdiri atas 

lima komponen utama yaitu presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual, 

dan rekognisi tim.Dalam STAD, siswa ditempatkan dalam tim-tim pembelajaran 

yang berangotakan 4 orang yang bercampur tingkat kinerja, jenis kelamin dan 

kesukuanya. Guru menyajikan pelajaran dan kemudian siswa bekerja dalam tim 

mereka untuk memastikan bahwa semua anggota tim telah menguasai pelajaran 

tersebut. Dan pada akhirnya, semua siswa mengikuti ujian kecil masing-masing 

tentang bahan tersebut dan pada saat itu mereka tidak boleh membantu satu sama 

lain.  
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Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah model pembelajaran yang sistematis, 

yang diawali dengan guru menyajikan materi, siswa belajar dalam kelompok yang 

telah dibentuk, guru menyiapkan lembar kerja sebagai pedoman bagi kerja 

kelompok, melakukan mengamatan, bimbingan, dorongan, bantuan dan 

mengevaluasi dengan memberikan kuis tentang materi yang dipelajari, melakukan 

penilaian serta memberi penghargaan atas keberhasilan kelompok. Pada tahap 

kegiatan kelompok, pembelajaran dikemas sedemikian rupa sehingga siswa dapat 

mengkuntruksi pengetahuan yang dimiliki untuk membangun pengetahuan baru 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan.  Model ini  dirancang untuk mewakili 

realitas yang sesungguhnya, walaupun model itu sendiri bukanlah realitas dari 

dunia yang sebenarnya (Sagala, 2009:176). Atas dasar pengertian tersebut, maka 

model mengajar dapat dipahami sebagai kerangka konseptual yang 

mendeskripsikan dan melukiskan prosedur yang sistematik dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perencanaan pengajaran bagi 

guru dalam melaksanakan aktivitas pembelajaraan.  

 

Di setiap model pembelajaran yang digunakan tentu tidak ada yang sempurna, 

semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Bagitu juga dengan model STAD, 

kelebihan dan kekurangan adalah sebagai berikut : 

a. Kelebihan 

- Mengembangkan serta menggunakan keterampilan berfikir kritis dan 

kelompok 
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- Menumbuhkan kemampuan dalam memecahkan masalah secara bersama 

serta dalam mengambil keputusan. 

- Menyuburkan hubungan antara pribadi yang positif diantara siswa yang 

berasal dari latar belakang yang berbeda 

- Menerapkan bimbingan oleh tim 

- Menciptakan lingkungan yang menghargai nilai-nilai ilmiah 

- Membantu siswa mempelajari isi materi pelajaran yang sedang dibahas 

- Menjadikan siswa mampu untuk berdebat, belajar mendengarkan orang 

lain dan mencatat hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan bersama.  

- Menghasilkan pencapaian belajar siswa yang tinggi, menambah harga diri 

siswa dan memperbaiki hubungan dengan teman sebaya.  

- Hadiah atau penghargaan yang diberikan akan memberikan dorongan bagi 

siswa untuk mencapai hasil yang lebih tinggi.  

- Pembentukan kelompok-kelompok kecil memudahkan guru untuk 

memonitor siswa dalam belajar dan bekerjasama.  

 

b. Kekurangan 

- Sejumlah siswa mungkin bingung karena belum terbiasa dengan 

perlakuan ini 

- Guru pada permulaan akan membuat kesalahan-kesalahan dalam 

mengelola kelas, akan tetapi dengan usaha yang sungguh-sungguh dan 

terus menerus akan dapat terampil menerapkan model pembelajaran ini.  

- Memungkinkan adanya ketergantungan sehingga siswa yang berfikir 

lambat tidak akan berlatih belajar mandiri.  
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2.5. Keterampilan Sosial 

Keterampilan sosial berasal dari kata terampil dan sosial. Kata keterampilan 

berasal dari kata 'terampil' digunakan di sini karena di dalamnya terkandung suatu 

proses belajar, dari tidak terampil menjadi terampil. Kata sosial digunakan karena 

pelatihan ini bertujuan untuk mengajarkan satu kemampuan berinteraksi dengan 

orang lain. Dengan demikian pelatihan ketrampilan sosial maksudnya adalah 

pelatihan yang bertujuan untuk mengajarkan kemampuan berinteraksi dengan 

orang lain kepada individu-individu yang tidak terampil menjadi terampil 

berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, baik dalam hubungan formal 

maupun informal. Keterampilan sosial adalah kemampuan individu untuk 

berkomunikasi efektif dengan orang lain baik secara verbal maupun non verbal 

sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu, di mana keterampilan ini 

merupakan perilaku yang dipelajari. 

Keterampilan sosial adalah keterampilan untuk berinteraksi, berkomunkasi dan 

berpartisipasi dalam kelompok (Maryani, 2011:19). Cartledge dan Milburn 

menyatakan bahwa keterampilan sosial merupakan perilaku yang perlu dipelajari, 

karena memungkinkan individu dapat berinteraksi, memperoleh respon positif 

atau negatif (Maryani, 2011:18). Ketrampilan sosial meliputi ketrampilan-

ketrampilan memberikan pujian, mengeluh karena tidak setuju terhadap sesuatu 

hal, menolak permintaan orang lain, tukar pengalaman, menuntut hak pribadi, 

memberi saran kepada orang lain, pemecahan konflik atau masalah, berhubungan 

atau bekerja sama dengan orang lain yang berlainan jenis kelamin, berhubungan 

dengan orang yang lebih tua dan lebih tinggi statusnya, dan beberapa tingkah laku 

lain sesuai dengan keterampilan yang tidak dimiliki oleh orang lain.  
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Pengembangan nilai-nilai dan keterampilan sosial tersebut merupakan hal yang 

harus di capai oleh pendidikan menengah umum. Hal itu karena anak didik 

merupakan makhluk sosial yang akan hidup di masyarakat. Adapun keterampilan 

sosial mempunyai fungsi sebagai sarana untuk memperoleh hubungan yang baik 

dalam berinteraksi dengan orang lain; contoh : melakukan penyelamatan 

lingkungan, membantu orang lain, kerja sama, mengambil keputusan, 

berkomunikasi, wirausaha, dan partisipasi. Pengembangan nilai-nilai dan 

keterampilan sosial tersebut merupakan hal yang harus dicapai oleh pendidikan 

menengah umum. Hal itu karena anak didik merupakan makhluk sosial yang akan 

hidup di masyarakat. Keterampilan sosial yang perlu dimiliki siswa menurut 

Jarolimek (1993:9), yaitu  

a. Living and working together; taking turns; respecting the rights of others; 

being socially sensitive 

b. Learning self-control and self-direction  

c. Sharing ideas and experience with others 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan sosial itu 

memuat aspek-aspek keterampilan untuk hidup dan bekerjasama; keterampilan 

untuk mengontrol diri dan orang lain, keterampilan untuk saling berinteraksi 

antara satu dengan yang lainnya, saling bertukar pikiran dan pengalaman sehingga 

tercipta suasana yang menyenangkan bagi setiap anggota dari kelompok tersebut.  

Keterampilan sosial merupakan ilmu yang mempelajari karakteristik dan 

keterampilan diri dalam kehidupannya di setiap fase-fase perkembangan. 

Hubungan pertemanan yang seimbang dapat diperoleh jika anak memiliki rasa 
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percaya diri dan bisa menghadapi berbagai masalah serta mencari solusinya. 

Keterampilan sosial juga membuatnya mudah diterima oleh anak lain karena 

mampu berperilaku sesuai harapan lingkungannya secara tepat. Tim Broad-Based 

Education 2002 (Maryani, 2011:18) menafsirkan keterampilan sosial sebagai 

keterampilan berkomunikasi dengan empati dan keterampilan bekerja sama. 

Keterampilan sosial perlu didasari oleh kecerdasan personal berupa kemampuan 

mengontrol diri, percaya diri, disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya 

kemampuan tersebut di padukan dengan kemampuan berkomunikasi secara jelas, 

lugas, meyakinkan dan mampu membangkitkan inspirasi sehingga mampu 

mengatasi silang pendapat dan dapat menciptakan kerjasama. Belajar memberi 

dan menerima, berbagi hak dan tanggung jawab, menghormati hak orang lain 

membentuk kesadaran sosial, dan menjadi embrio bagi keterampilan sosial 

(Maryani, 2011:18).  

Remaja dengan keterampilan sosial akan mampu mengungkapkan perasaan baik 

positif maupun negatif dalam hubungan interpersonal, tanpa harus melukai orang 

lain. Keterampilan sosial membawa remaja untuk lebih berani berbicara, 

mengungkapkan setiap perasaan atau permasalahan yang dihadapi dan sekaligus 

menemukan penyelesaian yang adaptif, sehingga mereka tidak mencari pelarian 

ke hal-hal lain yang justru dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. 

Keterampilan sosial sangat diperlukan dan harus menjadi prioritas dalam 

mengajar (Maryani, 2011:19). Libet dan Lewinsohn dalam Cartledge dan Milburn 

(1995) mengemukakan keterampilan sosial sebagai kemampuan yang kompleks 

untuk menunjukkan perilaku yang baik dinilai secara positif atau negatif oleh 

lingkungan, dan jika perilaku itu tidak baik akan di berikan punishment oleh 
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lingkungan. Kelly dalam Gimpel & Merrel, (1998) mendefinisikan keterampilan 

sosial sebagai perilaku-perilaku yang dipelajari, yang di gunakan oleh individu 

pada situasi-situasi interpersonal dalam lingkungan. Keterampilan sosial, baik 

secara langsung maupun tidak membantu remaja untuk dapat menyesuaikan diri 

dengan standar harapan masyarakat dalam norma-norma yang berlaku di 

sekelilingnya. 

Salah satu tugas perkembangan yang harus dikuasai remaja yang berada dalam 

fase perkembangan awal masa remaja dan akhir adalah memiliki ketrampilan 

sosial (social skill) untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. 

Keterampilan-keterampilan sosial tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, 

menjalin hubungan dengan orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain, 

mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain, memberi atau menerima 

feedback, memberi atau menerima kritik, bertindak sesuai norma dan aturan yang 

berlaku, dsb. Apabila keterampilan sosial dapat di kuasai oleh remaja pada fase 

tersebut maka ia akan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. 

Hal ini berarti pula bahwa sang remaja tersebut mampu mengembangkan aspek 

psikososial dengan maksimal. 

Keterampilan sosial dapat dikelompokkan atas 4 bagian (Maryani, 2011:20), 

namun ketiganya saling berkaitan yaitu  

1. Keterampilan dasar berinteraksi,  berusaha untuk saling mengenal, ada 

kontak mata, berbagi informasi atau material 

2. Keterampilan komunikasi,  mendengar dan berbicara secara bergiliran, 

melembutkan suara (tidak membentak), meyakinkan orang untuk dapat 

mengemukakan pendapat, mendengarkan sampai orang tersebut 

menyelesaikan pembicaaanya 

3. Keterampilan membangun tim/kelompok, mengakomodasi pendapat 

orang, bekerjasama, saling menolong, saling memperhatikan 
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4. Keterampilan menyelesaikan masalah, mengendalikan diri, empati, 

memikirkan orang lain, taat terhadap kesepakatan, mencari jalan keluar 

dengan berdiskusi, respect terhadap pendapat yang berbeda.  

 

Keterampilan sosial sudah tercantum dalam kurikulum pendidikan. Dalam 

Kurikulum Sekolah Umum di Indonesia siswa atau lulusan diharapkan memiliki : 

1. Mampu mencari, memilah dan mengolah informasi dari berbagai sumber 

2. Mampu mempelajari hal-hal baru untuk memecahkan masalah sehari-hari 

3. Memiliki keterampilan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan 

4. Memahami, menghargai dan mampu bekerjasama dengan orang lain yang 

majemuk 

5. Mampu mentransformasikan kemampuan akademik dan beradaptasi dengan 

perkembangan masyarakat, lingkungan dan perkembangan global serta 

aturan-aturan yang melingkupinya dan keterampilan lain yang relevan. 

(Maryani,2011) 

Beberapa keterampilan sosial tersebut antara lain dapat dicapai melalui : 

1. Proses Pembelajaran 

Pada saat menyampaikan materi guru mempergunakan berbagai metode 

misalnya bertanya, diskusi, bermain peran, investigasi, kerja kelompok 

atau penugasan. Sumber pembelajaran dapat mempergunakan lingkungan 

sekitar. 

2. Pelatihan 

Guru membiasakan siswa untuk selalu mematuhi aturan main yang telah 

ditentukan, misalnya memberi salam, berbicara dengan sopan, mengajak 

mengunjungi teman yang sakit atau kena bencana, datang ke panti asuhan 

dan sebagainya. 

3. Penilaian berbasis portofolio atau kinerja 

Penilaian tidak hanya diperoleh dari hasil tes, tetapi juga dari perilaku dan 

budi pekerti siswa 

(Maryani, 2011:21) 
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Keterampilan sosial yang dapat dicapai melalui beberapa metode pembelajaran 

tentu akan sangat mempengaruhi keadaan diri siswa. Pembelajaran di kelas 

memiliki arti penting dalam setiap perkembangan peserta didik. Latihan-latihan 

yang di berikan oleh guru akan membawa siswa mampu menguasai tanpa merasa 

tertekan atau terbebani dengan aturan dan perintah karena hal tersebut akan 

mengalir seiring berjalannya proses pembelajaran. Perilaku keterampilan sosial 

yang dengan sengaja guru hadirkan secara tersirat, sangatlah baik dilakukan. 

Siswa dengan atau tanpa sadar akan melatih dirinya sendiri untuk memiliki 

beberapa perilaku keterampilan sosial.  

2.6. Kerangka Pikir 

 

Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan guru dalam 

mengembangkan model-model pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan 

intensitas keterlibatan siswa secara efektif didalam proses pembelajaran. Aktivitas 

pembelajaran yang dirancang oleh guru harus bermuara pada terjadinya proses 

belajar siswa. Belajar bukan sekedar mendengar atau memperoleh informasi, 

tetapi lebih dari itu belajar di maknai sebagai kegiatan pribadi siswa dalam 

menggunakan potensi pikiran dan nalurinya untuk memperoleh pengetahuan, 

membangun sikap dan memiliki keterampilan tertentu.  

 

Menurut pandangan konstruktivisme, seluruh pengetahuan yang kita peroleh 

adalah konstruksi kita sendiri. Pengetahuan bukanlah suatu barang yang dapat di 

transfer begitu saja dari pikiran orang yang mempunyai pengetahuan ke pikiran 

orang yang belum memiliki pengetahuan. Banyak siswa yang salah sering salah 

menangkap apa yang diajarkan oleh guru menandakan bahwa pengetahuan itu 
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tidak dapat dengan mudah dipindahkan, melainkan harus di konstruksikan sendiri 

atau paling tidak diinterpretasikan sendiri oleh siswa. Pada saat proses konstruksi, 

kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman sangat penting 

karena pengetahuan dibentuk berdasarkan interaksi dengan pengalaman-

pengalaman tersebut.  

 

Kemampuan-kemampuan mengadakan hubungan antar pibadi atau keterampilan 

sosial perlu ditumbuh kembangkan pada setiap anak agar mereka memiliki nilai 

kepekaan sosial yang tinggi terhadap orang lain. Keterlibatan langsung siswa 

dalam proses pembelajaran memiliki intensitas keaktifan yang sangat tinggi. 

Siswa akan mampu mengalami dan melakukan proses belajarnya sendiri. Sekolah 

Menengah Pertama adalah tingkat dimana sang anak mulai beranjak remaja dan 

mulai berlatih kritis dalam berpikir dan bertindak. Remaja dengan keterampilan 

sosial akan mampu mengungkapkan perasaan baik positif maupun negatif dalam 

hubungan interpersonal, tanpa harus melukai orang lain. Keterampilan sosial 

membawa remaja untuk lebih berani berbicara, mengungkapkan setiap perasaan 

atau permasalahan yang dihadapi dan sekaligus menemukan penyelesaian yang 

adaptif, sehingga mereka tidak mencari pelarian ke hal-hal lain yang justru dapat 

merugikan diri sendiri maupun orang lain. 

 

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan suatu kajian ilmu pengetahuan yang 

bersifat integrated (terpadu) dengan tujuan agar mata pelajaran ini lebih bermakna 

bagi peserta didik sehingga pengorganisasian materi bahan peajaran disesuaikan 

dengan lingkungan, karakteristik dan kebutuhan peserta didik. IPS mempelajari 

menelaah, dan mengkaji sistem kehidupan manusia di permukaan bumi ini dalam 
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konteks sosialnya atau manusia sebagai anggota masyarakat. Melalui 

pembelajaran IPS, siswa akan dengan mudah mengenal berbagai macam pola 

interaksi yang ada dalam kehidupan masyarakat, sebagai bekal mereka menjalani 

kehidupan remaja. IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, 

menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari 

berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan. Maka, guru sebagai pelaksana 

pembelajaran disekolah diharapkan bisa membawa model-model belajar yang 

tepat, menari dan bervariatif sehingga siswa menikmati kegiatan belajarnya dan 

ilmu yang dipelajari melalui IPS dapat diserap dan diterapkan dengan baik 

sepanjang hidupnya.  

 

Pembelajaran kooperatif saat ini semakin melebarkan sayapnya dalam proses 

pembelajaran, karena dianggap sebagai model yang simple namun syarat makna. 

Pembelajaran kooperatif bernaung didalam teori kosntruktivisme yang muncul 

dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep 

yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temanya. Siswa secara rutin 

bekerja dalam kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah 

yang kompleks. Melalui pembelajaran kooperatif, kepribadian siswa dapat 

dibangun dengan mudah, siswa dapat memahami hubungan interaksi dengan 

sesama, menumbuhkan keterampilan sosial siswa yang antara lain kemampuan 

berbicara, kepercayaan diri menghadapi orang lain, keaktifan berdiskusi, bekerja 

sama, partisipasi, interaksi, problem solving, menghargai orang lain juga 

melakukan pengambilan keputusan untuk dirinya dan juga kelompok.  
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Salah satu model dalam pembelajaran kooperatif adalah model STAD (Student 

Teams Achievement Divisions) yang merupakan kelompok belajar paling 

sederhana, terdiri dari 4-5 orang anak yang berlatar belakang intelegensi berbeda. 

Pembelajaran IPS yang semula dianggap sulit, menghapal, lebih banyak berpusat 

pada guru (teacher centered) diduga akan lebih mudah dilaksanakan dengan 

model yang berbeda yang berpusat pada siswa (student centered). IPS 

mempelajari ilmu-ilmu sosial yang berhubungan langsung dengan kehidupan 

manusia sehari-hari. Maka dengan model diskusi diharapkan siswa bisa 

meningkatkan keterampilan sosialnya melalui kegiatan berdiskusi langsung 

tentang masalah-masalah sosial, berdasarkan pengetahuanya atau juga 

pengalamanya sendiri dengan teman sebaya. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapar 

berbentuk sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir 
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Keterampilan sosial 
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2.7.  Penelitian Yang Relevan 

 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai kaitan antara pembelajaran model STAD 

dengan keterampilan sosial adalah sebagai berikut  

- Muhamad Sahdan Suwandi, Wayan Lasmawan dan Sariyasa dalam e-Journal 

Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Pendidikan 

Dasar, Volume 3, Tahun 2013 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD Terhadap Hasil Belajar IPS Dan Keterampilan Sosial 

Siswa Kelas V SD N 1 Jerowaru Lombok Timur. 

“Melalui pembelajaran IPS diharapakan lahir manusia Indonesia yang 

berpikir global, bertindak lokal dan komit terhadap nasionalisme (think 

globaly, act localy and comite nationaly). Untuk menunjang tercapainya 

tujuan pembelajaran IPS seperti di atas, harus didukung oleh iklim 

pembelajaran yang kondusif. Model pembelajaran kooperatif ini 

menekankan bagaimana dalam proses pembelajaran, siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok secara heterogen, terjadi saling kerjasama antara yang 

satu dengan lain, bisa saling bertukar pikiran, berbagi tangungjawab, bisa 

saling memahami antara yang satu dengan yang lain, sehingga bisa dilihat 

keterampilan sosial yang dimilikinya. Keterampilan sosial pada siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

lebih baik daripada siswa yang mengikuti model pembelajaran 

konvensional”  

 

- Darmini Ni Nengah, Lasmawan Wayan dan Dantes Nyoman dalam e-Journal 

Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Pendidikan 

Dasar, Volume 3, Tahun 2013 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tehnik STAD Terhadap Hasil Belajar Dilihat Dari Sikap Sosial 

Siswa Dalam Pembelajaran IPS. 

“Dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan diskusi 

dan komunikasi dengan tujuan agar siswa saling berbagi kemampuan, saling 

belajar berpikir kritis, saling menyampaikan pendapat, saling memberi 

kesempatan menyalurkan kemampuan, saling membantu belajar, saling 

menilai kemampuan dan peranan diri sendiri maupun teman lain. Disamping 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa seperti yang sudah dijelaskan di 
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atas bahwa hakikat dari model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah 

adanya unsur kerjasama antar anggotanya. Dimana saat proses pembelajaran 

berlangsung akan terlihat keterampilan memimpin bagi ketua kelompok, 

terjadinya komunikasi antar anggota kelompok, musyawarah untuk 

membahas dan memutuskan sesuatu, menyelesaikan terjadinya perbedaan 

antar anggota kelompok dalam memandang sesuatu, mempercayai orang 

lain, menghargai kontribusi teman, berbagi dalam tugas, memunculkan 

partisipasi, dan menghormati adanya perbedaan. Kegiatan kegiatan yang 

muncul pada saat model pembelajaran ini berlangsung adalah wujud dari 

keterampilan sosial siswa” 

 

 

- Ni Made Sunilawati, Nyoman Dantes dan I Made Candiasa dalam e-Journal 

Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Pendidikan 

Dasar, Volume 3, Tahun 2013 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD Terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau Dari 

Kemampuan Numerik Siswa Kelas IV SD.  

“Dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, guru merasa lebih 

ringan pekerjaannya, karena untuk memahami materi pelajaran guru sudah 

dibantu oleh siswa sehingga penanganan kesulitan belajar siswa lebih 

mudah. Bagi siswa dapat memperoleh pengalaman hidup bersama melalui 

kerja sama dalam kelompok, mampu memberikan sikap positif dan percaya 

diri, karena dalam pembelajaran ada saling ketergantungan positif. 

Ketergantungan semacam ini selanjutnya akan memunculkan tanggung 

jawab individu terhadap kelompok dan keterampilan interpersonal dari 

setiap anggota kelompok. Jadi hal yang menarik dari pembelajaran ini 

adalah adanya harapan selain memiliki dampak pembelajaran, yaitu berupa 

peningkatan hasil belajar peserta didik (student achievement) juga 

mempunyai dampak pengiring seperti keterampilan sosial. Keterampilan 

sosial ini mutlak diperlukan dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat 

dan bernegara” 

 

- Munawaroh dalam e-Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Volume 19, 

Nomor 2, Oktober 2012 dengan penelitian berjudul Pengaruh Pembelajaran 

Koopeatif Tipe STAD, Cara Belajar dan Motivasi Belajar Terhadap Sikap 

Kewirausahaan (Studi Kasus di SMKN 1 Jombang). 

“Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD mempunyai efektivitas yang 

cukup tinggi untuk membelajarkan materi pendidikan IPS. Keefektifan 
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Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dalam membelajarkan 

pendidikan IPS memprasyaratkan kinerja profesional guru dalam 

kapasitasnya sebagai pengembang dan pelaksana kurikulum. Keterbukaan 

dan kepekaan guru dalam memberikan layanan sosial akademis kepada 

siswa secara optimal, merupakan prasyarat ringan yang bersifat substansial 

dalam pengembangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dalam 

pendidikan IPS. Kemampuan dan kepedulian guru dalam memediasi dan 

menstabilisasi pengembangan dan pelatihan pengetahuan, sikap, nilai, 

moral, dan berbagai keterampilan sosial siswa, menjadikan pembelajaran 

pendidikan IPS semakin bermakna dalam dimensi pendidikan dan 

pembentukan warga negara yang baik secara dini” 

 

- Apel Yuntun Kanadi dalam e-Journal Pendidikan dan Pembelajaran IPS, Vol 

5, No 2, 2016, dengan penelitian berjudul Meningkatkan Keterampilan Sosial 

Siswa Melalui Model STAD Pada Pembelajaran IPS di SMPN 1 Gunung 

Timang Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan data lembar observasi. 

Keterampilan Sosial Siswa siklus I (3,27) kriteria baik dan pada siklus II 

(3,36) kriteria baik. Berdasarkan hasil pengamatan Keterampilan Sosial Siswa 

pada siklus I yaitu Kerjasama meliputi bergiliran/berbagi, 

menghargai/menghormati, membantu/menolong, Kontrol Diri meliputi 

mengikuti petunjuk dan mengontrol emosi, Berbagi Ide dan Pengalaman 

meliputi menyampaikan pendapat dan menerima pendapat mengalami 

peningkatan pada siklus II. Respon Siswa pada Siklus I (91,03 %) baik dan 

pada siklus II (95 %) baik. Disimpulkan bahwa model STAD dalam 

Pembelajaran IPS dapat meningkatkan Keterampilan Sosial Siswa, 

Implementasi Model STAD dalam Pembelajaran IPS sudah baik serta Respon 

Siswa dalam mengikuti Pembelajaran model STAD juga sudah baik 

 

2.8. Hopitesis Tindakan 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  

1. Penerapan pembelajaran IPS model STAD dilakukan melalui 6 tahapan 

berjalan sesuai dengan aturan dan dilaksanakan dengan sangat baik. 

2. Penerapan pembelajaran IPS Model STAD dapat meningkatkan 

keterampilan sosial siswa sekolah menengah pertama. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

Bab ini menerangkan tentang bagaimana metode penelitian ini dilakukan. 

Diantaranya jenis penelitian yang digunakan, subjek dan objek penelitian, 

operasional variable yang terdiri atas definisi konseptual dan operasional masing-

masing variabel, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis 

data yang digunakan, indikator keberhasilan penelitian serta tindak lanjut.  

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (Classrom Action 

Reserch) yakni kajian terhadap tindakan pembelajaran (kelas) secara berulang-

ulang dengan pendekatan kualitatif diimplementasikan dalam proses pembelajaran 

IPS dengan menggunakan pembelajaran kooperatif model STAD (Student Teams 

Achievement Divisions) pada siswa kelas VII di SMP Negeri 4 Metro. Pemilihan 

jenis ini didasarkan pendapat bahwa penelitian tindakan mampu menawarkan cara 

dan prosedur baru untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan guru dalam 

proses pembelajaran di kelas dengan melihat berbagai indikator keberhasilan 

proses dan hasil pembelajaran yang terjadi pada siswa dalam hal ini adalah 

keterampilan sosial (Social Skill). 
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3.2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII (tujuh) semester genap. Penelitian ini 

dibantu oleh mitra yang merupakan guru bidang studi IPS di SMP Negeri 4 Metro 

dan peneliti sebagai observer. Sedangkan obyek penelitian yaitu model STAD 

untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa.  

3.3. Operasional Variabel dan Kisi Kisi Instrumen 

Suatu penelitian harus jelas secara spisifik mengenai apa yang diteliti. Dalam 

operasional tindakan  kelas ini akan dijelaskan secara terperinci apa yang diteliti. 

1. Model STAD 

a. Definisi Konseptual 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD ini merupakan salah satu tipe model 

pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil 

dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen, 

diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, peyampaian materi, 

kegiatan kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok (Slavin, 2009:24). 

Student Team Achievement Division (STAD) merupakan salah satu tipe 

kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi diantara 

siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi 

pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal (Isjoni, 2010.51). 

b. Definisi Operasional 

STAD merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana, dan merupakan model yang paling baik untuk permulaan bagi para 

guru menggunakan pendekatan kooperatif. STAD adalah model pembelajaran 
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yang sistematis, yang diawali dengan guru menyajikan materi, siswa belajar 

dalam kelompok yang telah dibentuk, guru menyiapkan lembar kerja sebagai 

pedoman bagi kerja kelompok, melakukan mengamatan, bimbingan, 

dorongan, bantuan dan mengevaluasi dengan memberikan kuis tentang materi 

yang dipelajari, melakukan penilaian serta memberi penghargaan atas 

keberhasilan kelompok. 

c. Kisi-kisi Instrument 

Pembelajaran kooperatif Tipe STAD yang dimaksud adalah segala tindakan 

dalam menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam proses 

pembelajaran untuk meningkatkan dampak yang diteliti (keterampilan sosial). 

Adapun fase-fase pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat disajikan pada 

Tabel berikut :  

 

Tabel 3.1. Langkah-langkah Pelaksanaan Pembelajaran Model STAD 

Fase Kegiatan Guru Ukuran Keberhasilan 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan 

dan memotivasi siswa 

 

Menyampaikan semua 

tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai 

pada pembelajaran IPS 

dan memotivasi siswa 

Siswa memahami 

tujuan dan indikator-

indikator 

pembelajaran materi 

pelajaran IPS. 

 

 

Fese 2 

Menyajikan/menyampaik

an informasi 

 

Menyajikan informasi 

kepada siswa dengan 

jalan mendemonstra-

sikan atau lewat 

bacaan. 

 

Siswa memahami isi 

materi/LKS yang 

akan dibahas dalam 

diskusi kelompok. 
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Tabel 3.1. (Lanjutan) 

Fase Kegiatan Guru Ukuran Keberhasilan 

Fase 3 

Mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok-

kelompok belajar 

 

Menjelaskan kepada 

siswa bagaimana 

caranya membentuk 

kelompok belajar dan 

membantu setiap 

kelompok agar 

melakukan transisi 

secara efisien 

Siswa mampu 

membentuk kelompok 

diskusi sesuai dengan 

aturan/kriteria  

kelompok dalam 

pembelajaran 

kooperatif tipe STAD 

Fase 4 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Membimbing 

kelompok-kelompok 

belajar pada saat 

mereka mengerjakan 

tugas mereka 

Siswa melakukan 

diskusi secara aktiv 

Fase 5 

Evaluasi  

 

Mengevaluasi hasil 

belajar tentang materi 

yang telah diajarkan 

atau masing-masing 

kelompok 

mempresentasikan 

yang telah diajarkan 

atau masing-masing 

kelompok mempre- 

sentasikan hasil 

kerjanya 

Siswa mampu 

mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok 

dan secara individu 

mengikuti tes akhir 

siklus. 

 

Fase 6 

Memberikan penghargaan 

 

Mencari cara-cara 

untuk menghargai 

baik upaya maupun 

hasil belajar individu 

dan kelompok. 

Individu/kelompok 

siswa mendapatkan 

penghargaan  

 

 

2. Keterampilan Sosial 

a. Definisi Konseptual 

Keterampilan sosial adalah keterampilan untuk berinteraksi, berkomunikasi 

dan berpartisipasi dalam kelompok. Keterampilan sosial perlu didasari oleh 

kecerdasan personal berupa kemampuan mengontrol diri, percaya diri, 

disiplin dan tanggungjawab. (Maryani, 2011:18) 
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b. Definisi Operasional 

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan masyrakat perlu 

interaksi dengan sesamanya. Keterampilan sosial merupakan kemampuan 

untuk menciptakan hubungan sosial yang serasi dan memuaskan berbagai 

pihak dalam bentuk penyesuaian terhadap lingkungan sosial dan keterampilan 

memecahkan masalah sosial. Dalam keterampilan sosial tercakup 

keterampilan dasar berinteraksi, komunikasi, membangun kelompok/tim, dan 

keterampilan menyelesaikan masalah, baik dalam kehidupanya sendiri 

ataupun dalam kehidupan bermasyarakat.  

c. Kisi-kisi Instrument 

Tabel 3.2. Indikator Keterampilan Sosial 

Dimensi Pola Perilaku Ukuran 

Keberhasilan/Pola 

yang dijalankan 

Keterampilan 

dasar 

berinteraksi 

berusaha untuk saling mengenal, 

ada kontak mata, berbagi 

informasi atau material 

Siswa mampu berbagi 

informasi atau 

material antar sesama 

anggota kelompok 

Keterampilan 

komunikasi 

mendengar dan berbicara secara 

bergiliran, melembutkan suara 

(tidak membentak), meyakinkan 

orang untuk dapat mengemukakan 

pendapat, mendengarkan sampai 

orang tersebut menyelesaikan 

pembicaaanya 

Siswa mampu 

mendengar saat orang 

lain berbicara dan 

mampu berbicara 

secara bergiliran 

Keterampilan 

membangun 

tim/kelompok 

mengakomodasi pendapat orang, 

bekerjasama, saling menolong, 

saling memperhatikan 

Siswa mampu 

bekerjasama, saling 

tolong menolong 

antar sesama anggota 

tim. 

Keterampilan 

menyelesaikan 

masalah 

mengendalikan diri, empati, 

memikirkan orang lain, taat 

terhadap kesepakatan, mencari 

jalan keluar dengan berdiskusi, 

respect terhadap pendapat yang 

berbeda 

Siswa mampu 

mengendalikan diri 

atas emosi, sikap dan 

perilaku terhadap 

masalah yang muncul 

selama atau sesudah 

kegiatan diskusi 
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Berdasarkan indikator-indikator keterampilan sosial yang tercantum dalam 

Tabel 3.2 di atas, agar siswa memiliki keterampilan sosial yang lebih baik 

maka diperlukan sejumlah kegiatan misalkan adanya kegiatan yang mampu 

memunculkan atau membutuhkan keterampilan sosial dasar yang mencakup 

komponen pola perilaku pada kisi-kisi di atas. Komponen-komponen pola 

perilaku inilah yang nantinya akan menjadi acuan dalam pengembangan 

model pembelajaran STAD yang akan dikembangkan dalam rangka 

mengajarkan keterampilan sosial kepada siswa. 

 

3.4. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan melalui siklus dan setiap siklus meliputi tahap-

tahap yang secara garis besar terdapat empat tahap yang lazim dilalui. Menurut 

pendapat yang dikemukan oleh  Arikunto (2009:16) sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan  

Merupakan penjelasan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa dan 

bagaimana tindakan tersebut dilakukan. 

a. Menentukan pembelajaran yaitu Penggunaan Pembelajaran Kooperatif 

model STAD 

b. Menganalisa materi pembelajaran dan waktu untuk satu semester. 

c. Menganalisa topik-topik permasalahan yang yang akan dikaji dan dibahas 

dalam pembelajaran. 

d. Membuat rencana pembelajaran. 

e. Membuat rancangan tindakan. 

f. Mengatur ruang kelas yang memungkinkan untuk kerja kelompok 
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g. Membuat format kerja yang dipakai siswa secara kelompok. 

h. Mempersiapkan daftar ceklis untuk melakukan observasi. 

i. Mempersipakan tes untuk menguji penguasaan materi. 

 

2. Tahap Pelaksanaan  

Merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, dengan menggunakan 

tindakan kelas.Tahap pelaksanaan pembelajaran model STAD terdiri atas 6 

fase, yaitu 

 

Tabel 3.3. Fase Pelaksanaan Model STAD 

Fase Kegiatan Guru 

 

Fase 1 

Menyampaiakan tujuan dan 

memotivasi siswa 

 

Menyampaiakan semua tujuan pelajaran yang 

ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan 

memotivasi siswa dalam belajar 

 

Fase 2 

Mennyajikan/menyampaikan 

informasi 

Menyajikan informasi kepada siswa dengan 

jalan mendemonstrasikan atau lewat bahan 

bacaan 

 

Fase 3 

Mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok-kelompok 

belajar 

Menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien 

 

Fase 4 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

 

Membimbing kelompok-kelompok belajar 

pada saat mereka melakukan tugas mereka 

Fase 5 

Evaluasi 

Mengevaluasi hasil belajar tentang materi 

yang telah diajarkan atau masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasil kerjanya 

 

Fase 6 

Memberikan Penghargaan 

Mencari cara untuk menghargai baik upaya 

maupun hasil belajar individu dan kelompok 

Sumber : Ibrahim dkk (dalam Trianto,2009:71) 
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Penerapanya sebagai berikut : 

a. Guru menyampaiakan materi pembelajaran kepada siswa sesuai kompetensi 

dasar yang akan dicapai 

b. Guru membentuk beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri atas 4-5 

anggota dimana anggota kelompok mempunyai kemampuan akademik yang 

berbeda.  

c. Guru memberikan tugas kepada kelompok berkaitan dengan materi yang telah 

diberikan, mendiskusikan secara bersama, saling membantu anggota lain, 

serta membahas jawaban tugas yang diberikan guru. 

d. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan dan 

memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari. 

e. Guru memberikan tes atau kuis kepada setiap siswa di akhir kegiatan, dimana 

dalam penelitian ini berupa presentasi hasil diskusi. 

f. Guru memberikan penghargaan terhadap kelompok berdasarkan perolehan 

nilai peningkatan hasil belajar.  

 

3. Tahap Pengamatan 

Merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat/Observer. 

Observasi merupakan upaya mengamati pelaksanaan tindakan. Proses 

pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa, keterampilan sosial apa yang 

dimiliki siswa yaitu pada saat pembelajaran di kelas. Observasi dilakukan 

selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar 

observasi yang berisi cacatan lapangan. Proses tindakan, pengaruh/hasil 

tindakan baik yang disengaja ataupun tidak, situasi tindakan serta kendala-

kendala selama tindakan berlangsung semuanya dicatat dalam kegiatan 



 
70 

observasi yang terencana dan fleksibel. Kegiatan observasi yang di lakukan 

yaitu : 

a. Memperhatikan keseriusan siswa ketika menerima perintah dan bimbingan 

guru. 

b. Mengamati dan mencatat kegiatan diskusi dalam kelompok,  

c. Mengamati dan mencatat aktivitas setiap insividu siswa, kemampuan 

berinteraksi serta hal-hal yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi 

keterampilan sosial.   

d. Mengumpulkan dan mencatat temuan-temuan siswa dan kendala-kendala 

yang dihadapi dalam pembelajaran model STAD (Tim). 

  

4. Tahap Refleksi 

Merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. 

Refleksi bertujuan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan serta kelebihan-

kelebihan yang terjadi selama pembelajaran.  

a. Mengevaluasi dan menganalisis hasil tindakan untuk menentukan tingkat 

ketercapaian tujuan tindakan dengan cara menganalisa apakah tindakan 

yang dilakukan telah tepat. Jika belum peneliti mencari upaya lain dengan 

mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi di kelas. 

b. Mengkaji dengan teliti hal-hal yang menyimpang dan mengontrol apa 

yang diharapkan mempertimbangkan, dan mencari solusi tindakan siklus 

berikutnya. Upaya melakukan pencegahan agar tidak terjadi 

penyimpangan seperti penjelasan secara terperinci kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan.  
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Pada penelitian tindakan kelas ini akan menggunakan siklus dan setiap siklus 

terdiri atas satu materi pokok yang setiap siklusnya dialokasikan waktu 

pengamatan dalam 2 kali pertemuan. Pada setiap siklus akan diadakan 

observasi oleh peneliti yang dalam penelitian ini bertindak sebagai observer. 

Langkah penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.1. Bagan PTK Kemmis Taggart (Arikunto, 2008:16) 

Identifikasi Masalah 

Perencanaan  

Observasi  

Refleksi  

Aksi  

Aksi  

Perencanaan 

ulang  

Observasi  

Refleksi  

Siklus 1 

Siklus 2 

Refleksi  

Aksi  

Perencanaan 

ulang  

Observasi  
Siklus 3 

Pembelajaran model 

STAD 

Pada Siklus 1;  

Pembelajaran model 

STAD 

 

Pembelajaran Model 

STAD 

 

  94,44% 

Pada Siklus 3; (selesai) 

Pada Siklus 2;  
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3.5. Indikator Keberhasilan Penelitian 

Indikator keberhasilan perencanaan tindakan dengan pembelajaran kooperatif  

model STAD dengan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),   

memilih bahan ajar yang menjadi topik bahasan, rencana tindakan yang mengarah 

pada tujuan yang diharapkan dalam rangka peningkatan keterampilan sosial siswa 

dengan pembelajaran kooperatif model STAD. Indikator Pelaksanaan 

pembelajaran model STAD dengan menerapkan skenario pembelajaran yang telah 

direncanakan. Dari proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam beberapa 

siklus. Dari tahapan-tahapan yang dilaksanakan akan dilihat dari ketepatan 

penggunaan model STAD, ketepatan bahan ajar yang menjadi topik bahasan,  

pelaksanaan diskusi kelompok serta presentasi hasil diskusi oleh tiap kelompok. 

Keberhasilan proses pembelajaran akan tercermin melalui peningkatan 

keterampilan sosial siswa yang merupakan tujuan proses pembelajaran secara 

keseluruhan.  

a. Keberhasilan Guru 

Indikator keberhasilan tidakan pembelajaran kooperatif model STAD dilihat 

melalui IPKG 1 dan 2 tentang pembelajaran kooperatif menggunakan model 

STAD. Indikator IPKG 1 mengenai perencanaan pembelajaran yaitu : 

a. Perumusan tujuan pembelajaran kooperatif model STAD 

b. Pemilihan dan pengorganisian materi ajar IPS kelas VII 

c. Metode pembelajaran kooperatif model STAD 

d. Penilaian hasil belajar 
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Sedangkan indikator IPKG 2 mengenai pelaksanaan pembelajaran yaitu  

Tabel 3.4. Indikator IPKG 2 

No Aspek yang diamati 

I PRA PEMBELAJARAN 

1. Kesiapan ruang, alat pembelajaran, dan media 

2. Memeriksa kesiapan siswa 

II MEMBUKA PEMBELAJARAN 

1. Melakukan kegiatan apersepsi 

2. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan rencana kegiatan 

III KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN 

A. Penguasaan materi pembelajaran 

1. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran 

2. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan 

B. Pendekatan/ strategi pembelajaran 

1. 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan 

dicapai 

2. Melaksanakan pembelajaran dengan model STAD 

3. Menguasai kelas 

4. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual 

5. 
Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif 

6. 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang 

direncanakan 

C. Pemanfaatan sumber belajar /media pembelajaran 

1. 
Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar/media 

pembelajaran 

2. Menghasilkan pesan yang menarik 

3. 
Melibatkan siswa dalam pembuatan dan/atau pemanfaatan sumber 

belajar/media pembelajaran 

D. Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

1. 
Menumbuhkan partisipasi aktif siswa melalui interaksi guru, siswa, 

sumber belajar 

2. Merespon positif partisipasi siswa 

3. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa 

4. Menunjukkan hubungan antarpribadi yang kondusif 

5. Menumbuhkan keceriaan dan antusisme siswa dalam belajar 

E. Penilaian proses dan hasil belajar 

1. Memantau kemajuan belajar 

2. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi 
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Tabel 3.4. (lanjutan) 

No Aspek yang diamati 

 

F. 

 

Penggunaan bahasa 

1. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar 

2. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar 

3. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai 

IV PENUTUP 

1. 
Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan 

siswa 

2. 
Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau kegiatan, 

atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan 

 

b. Keberhasilan siswa  

Pengukuran ketepatan pembelajaran IPS model STAD dengan observasi selama 

proses pembelajaran berlangsung. Penilaian dilakukan dalam setiap pertemuan 

dengan menggunakan rumus : 

    
   

  
      

% Pr  : persentase perilaku siswa pada setiap pertemuan 

∑ Pr : jumlah indikator perilaku yang dilakukan siswa 

∑ P : jumlah seluruh indikator perilaku yang diamati 

 

 

Maka keberhasilan yang diharapkan adalah mendekati kriteria penghitungan 

80% yaitu dalam kriteria Baik. Dengan kategori penilaian menggunakan skala 

likert sebagai berikut 

Tabel 3.5. Kriteria Penilaian  

 

Interval Penilaian Kriteria 

81% - 100% Sangat Baik 

61% - 80% Baik 

41% - 60% Cukup Baik 

21% - 40% Kurang Baik 

0% - 20% Sangat Kurang Baik 
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3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun 

suatu informasi,  sedangkan informasi adalah pengolahan data yang dipakai untuk 

suatu keperluan” (Arikunto, 2006 :223). Untuk memperoleh data yang diperlukan 

dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut: 

1. Observasi/Pengamatan 

Observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek 

dengan menggunakan seluruh alat indra (Arikunto, 2006:156). Dalam 

kegiatan observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan 

format atau blangko pengamatan (Arikunto, 2006:229). Observasi digunakan 

untuk menjaring informasi tentang aktivitas siswa dan guru pada saat 

pembelajaran serta mengetahui efektivitas variabel. Observasi dilakukan 

untuk mengamati perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Peneliti (observer) beserta guru mitra mengobservasi/mencatat kegiatan siswa 

dalam proses pembelajaran dengan mengisi format observe yang telah 

disediakan dengan memberi chek list aktivitas siswa yang muncul pada setiap 

indikator dan memberi skor pada setiap indikator dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Dari hasil pengamatan yang dilakukan observe, 

peneliti membuat analisa pada bagian yang perlu diperbaiki pada siklus 

berikutnya.  

2. Wawancara 

Wawacara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu yang dalam 

penelitian ini suasana di dalam kelas yang dilihat melalui sudut pandang yang 

lain. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, 
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yaitu pewawancara sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang 

diwawacarai (interview) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu 

(Basrowi 2008;127). Tehnik wawancara digunakan untuk memperoleh data 

terhadap subjek tentang hal yang diteliti. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi dalam penelitian ini sebagai alat untuk mengumpulkan data 

penelitian. Alat ini digunakan oleh peneliti adalah untuk menyakinkan bahwa 

data yang diperoleh atau terkumpul dalam penelitian lebih jelas dan data 

tersebut benar adanya. Data yang akan diperoleh berupa data hasil wawancara 

dan observasi dari pengamatan siswa  dalam pembelajaran, serta berupa foto 

hasil pengamatan pada kegiatan tiap siklus tindak kelas. 

  

3.7.  Teknik Analisis Data 

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang berlangsung 

sepanjang penelitian. Analisis deskriptif yaitu suatu analisis terhadap suatu 

keadaan atau gejala yang diuraikan menurut apa adanya pada saat penelitian 

dilakukan hingga akhir penelitian (Pargito, 2011:127). Teknik diskriptif 

analitik adalah data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, prilaku, tidak 

dapat dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dari 

atau tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar 

angka atau frekuensi. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan berdasarkan 

pada kenyataan lapangan dengan kondisi realita di lapangan atas apa yang 

dialami.  
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Peneliti melakukan analisis data dengan memberikan pemaparan, gambaran 

mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk naratif. Hakikat pemaparan 

adalah seperti orang merajut, setiap orang merajut, setiap bagian ditelaah satu 

demi satu, dengan menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana suatu 

fenomena itu terjadi dalam konteks lingkungannya. Obyektivitas pemaparan 

harus dijaga sedemikian rupa agar subyektifitas peneliti dalam membuat 

interpretasi dapat dihindar. Fungsi penelitian deskriptif analitik yakni 

memberikan penjelasan tentang apa yang telah diperoleh. Data yang 

diperoleh harus seperti apa adanya atau bersifat naturalistik. Proses analisis 

data dilakukan dengan langkah-langkah berikut : 

1. Reduksi data 

Reduksi data meliputi penyeleksian data melalui ringkasan atau uraian 

singkat dan pengolahan data ke dalam pola yang lebih terarah. 

2. Penyajian data 

Penyajian data dilakukan dalam rangka mengorganisai data yang 

merupakan kegiatan penyusunan informasi secara sistematik dari hasil 

reduksi data mulai dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

refleksi pada masing-masing siklus sehingga mempermudah dalam 

membaca data 

3. Triangulasi data 

Triangulasi data dilakukan dengan cara mencocokkan data yang di 

peroleh dari semua sumber data untuk mempermudah penarikan 

kesimpulan 

4. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan pencarian masa data yang telah di 

sajikan 
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3.8. Tindak Lanjut 

Jika masalah utama sudah diselesaikan dengan siklus yang direncanakan maka 

tidak ada tindak lanjut, dan sebaliknya jika belum selesai maka akan dilakukan 

tindak lanjut dengan siklus-siklus berikutnya hingga dicapai kriteria ketuntasan 

yang diinginkan.  
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis, diterapkannya pembelajaran IPS 

model STAD (Student Team Acievement Division) pada siswa kelas VII H di SMP 

Negeri 4 Metro, dalam upaya peningkatan keterampilan sosial siswa, didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut, 

1. Penerapan pembelajaran IPS dengan model STAD pada siswa sekolah 

menengah pertama, SMP Negeri 4 Metro kelas VII H dilakukan melalui 6 

tahapan dan berjalan sesuai dengan aturan dan berjalan dengan sangat 

baik. Keberhasilan pelaksanaan Pembelajaran IPS dengan model STAD 

mengalami peningkatan di setiap siklus. Pada siklus pertama, siswa masih 

sedikit kaku dalam pelaksanaan model pembelajaran baru, tetapi pada 

sklus selanjutnya siswa sangat menikmati model pembelajaran yang 

diterapkan. Pembelajaran model STAD merupakan pembelajaran secara 

diskusi kelompok kecil yang sangat terstruktur dan ajeg. Belajar secara 

berkelompok bukanlah suatu hal baru, namun dalam model STAD siswa 

bukan hanya sekedar berkumpul, berkelompok lalu mendiskusikan 

sesuatu, tetapi kegiatan diskusi yang sudah diatur dengan kisi-kisi yang 

ada. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis hasil penelitian maka 
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dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran IPS model STAD pada siswa 

sekolah menengah pertama, SMP Negeri 4 Metro berhasil.  

2. Penerapan pembelajaran IPS dengan model STAD dapat meningkatkan 

keterampilan sosial pada siswa sekolah menengah pertama, SMP Negeri 4 

Metro kelas VII H. Keterampilan sosial yang terbentuk adalah berbagi 

informasi dan material sebagai pola pembentuk perilaku keterampilan 

dasar, mendengar dan berbicara secara bergiliran sebagai pola perilaku 

pembentuk keterampilan komuniksi, bekerjasama sebagai pola perilaku 

pembentuk keterampilan membangun tim/kelompok, dan mengendalikan 

diri sebagai pola perilaku pembentuk keterampilan menyelesaikan 

masalah. Siswa sekolah menengah pertama adalah anak-anak didik yang 

dalam masa peralihan dari anak-anak kemudian beranjak dewasa. Tanda-

tanda kedewasaan mulai terlihat seperti suka menyendiri, malu bertemu 

orang, juga berinteraksi. Ini berlangsung selama masa sekolah menengah 

pertama sampai saat sekolah menengah atas. Maka perlu perhatian khusus 

dan penggunaan model pembelajan yang dapat membangun keterampilan 

sosial para siswa tersebut. Karena masa SMP adalah masa anak akan 

mengenang bagaimana cara dia belajar, cara guru mengajar, juga 

bagaimana dia akan mulai berinteraksi dengan orang lain. Siswa kelas VII 

H di SMP Negeri 4 Metro pada awalnya merupakan anak-anak yang 

pendiam. Lebih banyak belajar secara individu, mereka fokus dan sibuk 

dengan buku pelajaran masing-masing, juga dengan laptop masing-

masing. Namun setelah diterapkan pembelajaran dengan model STAD 

siswa merasa lebih senang dan nyaman dalam belajar bersama teman-
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temannya. Keterampilan sosial mereka pun meningkat menjadi lebih baik. 

Siswa dapat menghadapi permasalahan permasalahan dalam proses 

pembelajaran IPS khususnya dan telah siap mengahadapi kehidupan 

sebagai makhluk sosial.  

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, telah terbukti bahwa pembelajaran kooperatif 

model STAD dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa. Maka peneliti 

memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada semua peserta didik, yaitu 

1. Bagi Guru 

a. Para guru khususnya guru sekolah menengah pertama untuk dapat 

melaksanakan pembelajaran menggunakan model STAD. 

Pembelajaran dengan model diskusi kelompok kecil baik dalam 

meningkatkan keterampilan sosial siswa yang dapat menunjang 

peningkatan hasil belajar siswa. Tidak hanya pada pembelajaran IPS 

saja tetapi bisa diterapkan ke semua mata pelajaran.  

b. Guru dharapkan lebih memahami karakter tiap anak didiknya sehingga 

bisa menempatkan treatment atau perlakuan yang pas pada setiap anak, 

karena individu siswa benar-benar berbeda satu dan yang lainya 

sehingga kemampuan mereka dalam mencerna dan mengahasilkan 

sesuatu pun berbeda-beda. Maka guru harus secara intens mengenal 

murid dengan baik terutama pada anak yang bisa dikatakan memiliki 

kebutuhan dan pemahaman khusus baik dalam proses pembelajaran di 

kelas dan diluar kelas.  
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c. Guru hendaknya sudah meninggalkan model mengajar dengan 

ceramah karena sudah sangat tidak efektif dilakukan, terutama bagi 

siswa sekolah menenga pertama, karena mereka adalah anak-anak 

yang mulai akan tumbuh menjadi remaja kritis. Maka diperlukan 

model pembelajaran yang membuat mereka termotivasi untuk belajar 

d. Guru sebagai profesional dalam bidang pendidikan hendaknya 

semakin meningkatkan keterampilan dengan rajin mengikuti seminar-

seminar maupun pelatihan–pelatihan yang ditujukan kepada guru. Saat 

ini telah banyak penelitia mengenai berbagai macam model 

pembelajaran yang bisa diterapkan di kelas 

2. Bagi sekolah 

a. Sekolah harus menyiapkan sarana dan prasarana yang cukup demi 

menunjang kegiatan belajar mengajar di kelas. Saat ini kemajuan 

IPTEK sudah semakin pesat, banyak alat-alat peraga yang diciptakan 

untuk membantu proses belajar mengajar, sehingga guru bisa 

mengekplorasi keterampilan mengajarnya 

b. Sekolah hendaknya sering mengadakan pelatihan atau mengirim guru 

ke seminar-seminar pendidikan atau pelatihan-pelatihan untuk 

meningkatn kemampuan dan keprofesionalan pada pendidik. Karena 

guru yang hebat akan menghasilkan mrid yang hebat juga.  

5.3. Implikasi 

1. Implikasi secara Praktis 

Pembelajaran pada mata pelajaran IPS dapat memanfaatkan model 

pembelajaran kooperatif model STAD untuk dipraktekan dalam pelaksanaan 
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pembelajaran khususnya pada siswa sekolah menegah pertama dengan tujuan 

pembentukan dan peningkatan keterampilan sosial siswa sehingga siswa akan 

terlatih bagaimana mereka akan hidup sebagai manusia sosial dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

2. Implikasi secara Teoritis 

Salah satu cara untuk meningkatkan kualits pendidik adalah meningkatkan 

kemampuan guru agar memiliki kompetensi dan profesionalits yang tinggi 

dengan mengembangkan berbagai inovasi pembelajaran dan dapat 

mempraktekanya dalam kegiatan mengajar sehari-hari. 

3. Implikasi Kebijakan 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan berbagai model pembelajaran 

kooperatif baik model STAD maupun model-model pembelajaran lainnya 

disekolah dapat dimulai dengan diadakanya workshop bagi guru-guru sebagai 

ajang pengenalan berbagai model pembelajaran yang ada yang bisa 

diterapkan. Workshop atau pelatihan dengan mengundang tenaga-tenaga ahli 

dalam dunia pendidikan akan dapat membuka dan memperluas pengetahuan 

para guru tentang berbagai model pembelajaran yang berbeda-beda.  
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