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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan berfikir kritis siswa pada mata 

pelajaran IPS Terpadu Kelas VIII di SMP N 1 Merbau Mataram. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui perbandingan model pembelajaran kooperatif tipe PBL (Problem Based 

Learning) Dan Tipe STAD ( Studet Team Achievement Division) dengan memperhatikan 

minat belajar siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian 

eksperimen dengan pendekatan komparatif. Populasi penelitian ini ialah seluruh kelas VIII 

SMP N 1 Merbau Mataram Tahun Ajaran 2017/2018 dengan jumlah sampel siswa 59 siswa 

yang ditentukan dengan teknik cluser random sampling. Pengujian hipotesis menggunakan 

rumus analisis varian dua jalur dan t-test dua sampel independen. 

 

Hasil analisis data menunjukan (1) ada perbedaan yang signifikan  kemampuan berfikir kritis 

siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning 

(PBL) dan  model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) 

pada mata pelajaran IPS Terpadu. (2) kemampuan berfikir kritis siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning (PBL) dan  

model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) pada siswa 

yang memiliki minat belajar tinggi pada mata pelajaran IPS Terpadu. (3) kemampuan berfikir 

kritis siswa yang pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe Student Team 

Achievement Division (STAD) lebih tinggi dibandingkan yang pembelajarannya 

menggunakan model kooperatif tipe Problem Based Learning (PBL)  pada siswa yang 

memiliki minat belajar rendah pada mata pelajaran IPS Terpadu. (4) ada interaksi antara 

model pembelajaran kooperatif  dengan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

Terpadu. 

 

 

Kata Kunci :Kemampuan Berfikir Kritis Siswa, Problem Based Learning, Student Team 

Achievement Division, Minat Belajar Siswa.   
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan seorang 

individu  dimuka bumi ini, tanpa adanya  pendidikan berarti seseorang belum 

dikatakan dapat berilmu, sedangkan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap 

muslim dan induvidu yang merasa membutuhkan sebuah ilmu, dengan ilmu 

seseorang dapat mengatur kehidupannya agar lebih baik. Dari aturan perundang-

undangan di Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 bahwa salah 

satu upaya pemerintah untuk mencapai kecerdasan kehidupan berbangsa dan 

bernegara adalah dengan pendidikan.  

 

 

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 juga sudah menjamin bahwa setiap penduduk di 

Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang sesuai. Hal itu dijelaskan secara 

terperinci dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan 

mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 
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bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Dari tujuan tersebut sudah sangat jelas akan pentingnya pendidikan bagi 

seseorang di suatu negara. Dalam upaya meningkatkan kesadaran akan suatu 

pendidikan dan mutu pendidikan, fungsi sekolah sangat penting.  

 

 

Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang mempunyai tugas untuk 

membentuk manusia yang berkualitas dalam pengetahuan, sikap maupun 

keterampilan. Selain fungsi sekolah dalam membangun pendidikan peranan guru 

pun tidak kalah penting dalam membangun karakter dan kemampuan siswa. 

Dalam UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikatakan bahwa: 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi siswa pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. 

 

 

Pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru, sebagaimana 

tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintahan No. 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut: 1. Kompetensi Pedagogik; 2. 

Kompetensi Kepribadian; 3. Kompetensi Sosial; 4. Kompetensi Profesional;. 

Guru sebagai pelaksana pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam 

upaya pencapaian tujuan pendidikan melalui berbagai teknik dan cara yang 

ditampilkannya di kelas. Bagaimanapun baiknya komponen-komponen lain 
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dalam pendidikan seperti siswa, sarana dan prasarana sekolah, kurikulum dan 

lingkungan sekolah apabila guru sebagai pelaksananya tidak baik, maka akan 

mendapatkan hasil yang tidak baik pula. Pada setiap proses pembelajaran guru 

memiliki berbagai peranan penting diantaranya ialah sebagai fasilitator, 

administrator, evaluator, organisator, dan motivator. Sebagai fasilitator, guru 

harus dapat memberikan kemudahan pada siswa dalam pembelajaran, sebagai 

administrator, guru harus dapat mengelola kelas dan siswa. Sebagai organisator, 

guru harus dapat mengolah kedepan keadaan dan seluruh komponen yang ada 

pada proses pembelajaran. Sebagai motivator guru harus memberikan dorongan 

kepada siswa agar memiliki minat belajar melalui dorongan tersebut dapat 

berupa penggunaan model pembelajaran atau menyajikan kelas yang 

menyenangkan dalam pembelajaran. 

 

 

SMP Negeri 1 Merbau Mataram  merupakan salah satu sekolah negeri yang ada 

di Lampung Selatan. SMP Negeri 1 Merbau Mataram  sendiri terletak 

dilingkungan yang cukup sunyi sehingga aktivitas belajar dapat berjalan dengan 

baik. Di SMP Negera 1 Merbau Mataram  memiliki berbagai mata pelajaran 

yang diajarkan salah satunya mata pelajaran IPS Terpadu.  Zubaedi (2012: 288) 

mendefinisikan ilmu pengetahuan sosial sebagai mata pelajaran di sekolah yang 

didesain atas dasar fenomena, masalah dan realitas sosial dengan pendekatan 

interdisipliner yang melibatkan berbagai cabang ilmu-ilmu dan humanioran 

seperti kewarganegaraan, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, 

pendidikan.  Sebagai salah satu mata pelajaran pokok yang diajarkan di sekolah, 
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termasuk di SMP/MTs, IPS Terpadu seharusnya mampu mengembangkan segala 

potensi yang ada pada siswa tidak hanya dalam segi pemahaman konsep dan 

keterlibatan aspek kognitif saja. Tujuan utama dari mata pelajaran IPS Terpadu 

tidak kalah penting yang harus kita perhatikan bersama karena dalam suatu mata 

pelajaran, tujuan dari sebuah mata pelajaran ini yang akan  menjadi tolak ukur 

guru dalam menilai keberhasilan proses belajar yang berlangsung. Sehingga 

guru dapat mengevaluasi apakah proses pelajar yang telah disajikan berhasil atau 

tidak.  

 

 

Tujuan mata pelajaran IPS menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) adalah (1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya, (2) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir 

logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan 

dalam kehidupan sosial,  (3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-

nilai sosial dan kemanusiaan, (4) memiliki kemampuan berkomunikasi, 

bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat 

lokal, nasional, dan global (Depdiknas, 2006).  

 

 

Berdasarkan uraian diatas tujuan  mata pelajaran IPS Terpadu adalah agar 

peserta didik memiliki kemampuan mengenal sejumlah  konsep-konsep yang 

berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, memiliki 

kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, 

memecahkan masalah, keterampilan dalam kehidupan sosial dan memiliki 

komitmen, kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan serta memiliki 

kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat 

yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. Siswa yang belajar IPS 

Terpadu harus dapat mengaplikasikan konsep ataupun teori yang didapat mampu 



5 

 

memecahkan masalah dalam kehiudpan sehari-harinya terampil dalam 

kehidupan sosial memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam kehidupan 

sosialnya sehingga timbul kesadaran siswa terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan yang ada dimasyarakat. Selain itu peserta didik disiapkan untuk 

dapat  menjalani kehidupannya nanti ditengah masyarakat yang dinamis dengan 

segala permasalahan baik dari segi sosial, ekonomi, geografi.  

 

 

Peserta didik harus mampu mengaitkan kejadian ditengah masyarakat tersebut 

dengan pelajaran IPS Terpadu yang didapat di sekolah sehingga kemudian akan 

menjadikannya mampu berfikir lebih baik bagi kehidupannya yang akan datang 

serta dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai nilai sosial, 

ekonomi, geografi dan sejarah dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam 

skala nasional maupun internasional. Sehingga untuk mencapai sebuah tujuan 

dari pembelajaran tersebut, guru harus mampu memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk belajar mencari, menemukan, menyimpulkan dan 

mengomunikasikan sendiri berbagai pengetahuan, nilai-nilai pengalaman yang 

dibutuhkan yang dapat menumbuhkan minat dan kesadaran siswa akan 

pentingnya pembelajaran IPS Terpadu. Proses pembelajaran  yang dilakukan 

akan terasa lebih bermakna sehingga mampu mewujudkan tujuan pembelajaran 

guna mewujudkan cita-cita dan tujuan pendidikan nasional.  

 

 

Namun, pada kenyataanya atas dasar observasi terhadap siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Merbau Mataram dan wawancara yang dilakukan penulis kepada guru 
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mata pelajaran, dalam proses pembelajaran IPS terpadu di SMP Negeri 1 

Merbau Mataram masih menekankan pada aspek pengetahuan dan pemahaman 

materi saja. Guru selama ini lebih banyak memberikan latihan mengerjakan 

soal-soal pada buku paket tanpa menggali kemampuan berpikir siswa dan 

mengaitkannya dengan dunia nyata mereka. Hal ini menyebabkan peserta didik 

kurang terlatih mengembangkan keterampilan berpikir dalam memecahkan 

masalah dan menerapkan konsep-konsep yang dipelajari di sekolah ke dalam 

dunia nyata. Faktanya, di dalam pembelajaran di kelas pun dapat terlihat saat 

diberikan pertanyaan, hanya beberapa peserta didik saja yang menjawab 

pertanyaan dari guru. 

 

 

Pelajaran IPS Terpadu di kalangan peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 

Merbau Mataram juga masih menekankan pada kumpulan konsep yang harus 

dihafal sehingga berdampak pada rendahnya kemampuan peserta didik pada 

aspek kognitifnya terutama aspek kognitif tingkat tinggi. Aspek kognitif tingkat 

tinggi tersebut yaitu menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan. 

Sehingga mereka kesulitan dalam menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam 

kehidupan sehari - hari. Kemudian, penanaman rasa ingin tahu dan kemampuan 

berpikir kritis siswa terhadap segala fenomena sosial yang terjadi di sekitar 

mereka kurang dioptimalkan. Peran serta peserta didik dalam proses 

pembelajaran juga masih kurang, yakni hanya sedikit peserta didik yang 

menunjukkan keaktifan berpendapat dan bertanya. Pertanyaan yang dibuat 

peserta didik juga belum menunjukkan pertanyaan-pertanyaan kritis berkaitan 
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dengan materi yang dipelajari dan jawaban dari pertanyaan masih sebatas 

ingatan dan pemahaman saja, belum  terdapat sikap peserta didik yang 

menunjukkan jawaban analisis terhadap pertanyaan guru. Sehingga 

implementasi tujuan pembelajaran IPS Terpadu khususnya di SMP Negeri 1 

Merbau Mataram masih belum sesuai dengan harapan dari mata pelajaran itu 

sendiri. Dalam hal ini menjadikan suasana kelas menjadi menyenangkan 

haruslah dilakukan, seperti penggunaan model pembelajaran PAKEM ( 

pembelajaran aktif, kretaif, efektif dan menyenangkan ) yaitu pembelajaran yang 

berpusat kepada anak ( Student Center Learning ) dan pembelajaran yang 

bersifat menyenangkan ( learning is fun ) agar mereka termotivasi untruk terus 

belajar sendiri tanpa diperintah dan agar mereka tidak merasa terbebani atau 

takut ( Rusaman, 2010: 321 ).  

  

 

Bukti lain yang dapat dipaparkan, lemahnya penanaman keterampilan berpikir 

kritis pada siswa-siswi ialah terlalu dominannya pengaruh guru dalam 

menanamkan dan mentransfer ilmu pengetahuan dalam bentuk hafalan konsep 

tanpa memberikan kesempatan yang luas bagi siswa untuk bertanya dan 

mengkritisi konsep yang mereka dapatkan secara nyata sesuai dengan kehidupan 

mereka. Hal ini membuat aktifitas siswa didalam kelas cenderung pasif dalam 

upaya penyampain dan penerimaan pengetahuan serta pengembangan pola pikir 

yang dimiliki siswa. Padahal pengetahuan dan pemikiran sangatlah erat 

hubungannya. Pemikiran tidak akan terjadi jika pengetahuan tidak ada. Namun 

merupakan suatu kekeliruan jika kita hanya memfokuskan perhatian hanya pada 
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satu pengetahuan tertentu saja dan mengabaikan keterampilan-keterampilan 

berpikir, antara pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis haruslah seimbang 

karena perkembangan kemampuan berpikir kritis terjadi bersamaan dengan 

aspek perkembangan kognitif lainnya. 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru IPS Terpadu SMP Negeri 1 Merbau 

Mataram kelas VIII  masih banyak yang belum sesuai dari tujuan mata pelajaran 

IPS Terpadu. Masalah yang dihadapi siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu 

adalah masih kurangnya kemampuan berfikir kritis.  

Tebel 1. Data Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1  

 Merbau Mataram 

No Indikator Harapan Kenyataan Volu

me 

% 

1. Keterampilan 

menganalisis 

Siswa dapat 

mengurai materi 

yang akan di 

sampaikan dan di 

pelajari oleh 

guru. 

Siswa masih belum 

bisa mengurai 

materi yang di 

sampaikan dan di 

pelajari dengan 

baik. 

 

30 

2. Keterampilan 

mensintesis 

Siswa dapat 

menggabungkan 

bagian-bagian 

menjadi sebuah 

bentukan atau 

susunan yang 

baru 

Siswa masih belum 

mampu 

menggabungkan 

bagian-bagian 

bentukan atau 

susunan yang baru 

20 

3. Keterampilan 

memecahkan 

masalah 

Siswa dapat 

memecahkan 

masalah melalui  

Siswa sudah dapat 

memecahkan  

20 
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Tabel 1. (Lanjutan) 

  pelajaran yang 

diberikan oleh 

guru 

masalah di lihat 

dari siswa yang 

mengerjakan 

tugas 

 

4. Keterampilan 

menyimpulkan 

Siswa dapat 

menyimpulkan 

materi 

pembelajaran 

yang telah di 

sampaikan atau. 

di dapat melalui 

proses belajar di 

dalam kelas  

Siswa belum 

dapat 

menyimpulkan 

dengan benar 

pembelajaran 

yang telah 

diberikan. 

15 

5. Keterampilan 

mengevaluasi 

Siswa dapat 

mengevaluasi 

hasil dari 

pembelajaran  

yang di dapat di 

dalam kelas. 

Siswa belum 

mampu 

mengevaluasi 

hasil dari 

pembelajaran 

yang di dapat di 

dalam kelas. 

15 

Sumber: Guru mata pelajaran IPS Terpadu SMP N 1 Merbau Mataram 

 

 

Dapat dilihat dari hasil wawancara yang ada diketahui bahwa di SMP Negeri 1 

Merbau Mataram jika dilihat indikator berfikir kritis,  siswa masih belum 

sepenuhnya mencapai indikator tersebut. Fakta yang terjadi dilapangan melalui 

hasil wawancara dengan guru mata pelajaran IPS Terpadu dan siswa didapat, 

bahwa siswa hanya mampu menganalisis 30% saja, dalam prakteknya ketika 

siswa diberikan pertanyaan berkaitan dengan menganalisis soal, siswa belum 

mampu memberikan jawaban secara detail sesuai dengan yang diharapkan, 

sehingga terlihat siswa masih lemah dalam menganalisis soal yang diberikan. 

Selain itu dalam mensintesis siswa hanya mampu 20% dan dalam memecahkan 

masalah pada materi yang disampaikan hanya 20%  saja , hal itu dapat dilihat 

saat guru memberikan tugas berkenaan dengan materi yang diajarkan  siswa 
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masih bingung menjawabnya dan mencontek dengan temannya yang lain. 

Dalam menyimpulkan materi yang telah disampaikan masih 15% dan dalam 

mengevaluasi hanya 15%, siswa masih membuka bukunya (open book) dan 

menyimpulkan serta mengevaluasi sesuai apa yang ada dibuku saja tanpa 

dipahami dan dikembangkan , sehingga siswa belum mampu menyerap dan 

menyampaikan kembali serta mengevaluasi secara keseluruhan materi yang 

disampiakan. 

 

 

Begitu pula dengan kegiatan belajar di sekolah, penting bagi guru untuk dapat 

membangkitkan atau menumbuhkan minat belajar pada siswa, sehingga mereka 

memiliki ketertarikan untuk melakukan kegiatan belajar, meningkatkan prestasi 

dan mendapat kebermanfaatan dari hasil kegiatan atau tindakan yang 

dilakukannya. Minat belajar dapat timbul karena beberapa hal berikut, 

diantaranya adalah adanya keinginan untuk mendapatkan nilai yang lebih baik, 

adanya sebuah keinginan untuk mendapat kepuasan dari rasa keingin tahuannya 

terhadap suatu ilmu pengetahuan, adanya keinginan meningkatkan dan 

memperbaiki perkembangan pribadi menjadi lebih baik dan lebih maju lagi, dan 

keinginan untuk mewujudkan cita-cita untuk sukses di masa depan melalui suatu 

bidang khusus.  
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Tabel.2 Indikator Minat Belajar SMP Negeri 1 Merbu Mataram 

No. 
Indikator 

Umum 
Harapan Kenyataan 

Volume 

% 

1. Perasaan 

Senang 

 

 

Siswa 

memiliki 

perasaan 

senang 

terhadap 

pelajaran IPS 

Terpadu 

Siswa masih banyak yang belum 

memiliki perasaan senang 

terhadap pelajaran IPS Terpadu. 

Pada saat pembelajaran 

berlangsung. Ketika siswa 

diberikan tugas, siswa mempunyai 

perasaan terpaksa untuk 

mengerjakan tugas tersebut. 

30 

2. Ketertarikan 

siswa 

Siswa 

memiliki 

ketertarikan 

pada 

pelajaran IPS 

Terpadu. 

Siswa masih banyak yang belum 

memiliki ketertarikan pada 

pelajaran IPS Terpadu. Siswa 

yang cenderung kurang tertarik 

pada orang, benda, kegiatan atau 

bisa berupa pengalaman efektif 

yang dirangsang oleh kegiatan itu 

sendiri. 

20 

3. Perhatian 

dalam belajar  

Siswa masih 

memiliki 

perhatian 

dalam 

belajar. 

Siswa masih banyak yang belum 

memiliki perhatian dalam belajar. 

Guru menjelaskan materi, siswa 

kurang menaruh minat terhadap 

pelajaran IPS Terpadu. Pada saat 

guru menjelaskan materi pelajaran 

siswa masih banyak melakukan 

aktivitas lain yang tidak terkait 

dengan kegiatan belajar. 

20 

4. Keterlibatan 

siswa  

Siswa kelas 

VIII SMP 

Negeri 1 

Merbau 

Mataram 

memiliki 

keterlibatan 

dalam 

kegiatan 

belajar pada 

pelajaran IPS 

Terpadu 

Siswa masih banyak yang belum 

memiliki keterlibatan dalam 

kegiatan belajar pada pelajaran 

IPS Terpadu. Kurangnya 

ketertarikan siswa terhadap suatu 

obyek, sehingga mengakibatkan 

siswa kurang terlibat dalam 

menanggapi, mengikuti kegiatan 

dari obyek tersebut.  

30% 

Sumber: Guru mata pelajaran IPS Terpadu dan siswa SMP N 1 Merbau  

   Mataram 
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Berdasarkan tabel diatas hasil dari observasi yang dilakukan peneliti bersama 

guru mata pelajaran dan siswa SMP Negeri 1 Merbau Mataram pada kelas VIII 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kuramg berminat dalam pembelajaran 

IPS Terpadu,siswa yang senang terhadap mata pelajaran IPS Terpadu hanya 

30% saja hal itu terlihat ketika siswa diberikan tugas, siswa mempunyai 

perasaan terpaksa untuk mengerjakan tugas tersebut, yang yang menunjukan 

ketertarikannya terhadap pelajaran hanya 20% hal itu terlihat dari siswa yang 

cenderung kurang tertarik pada orang, benda, kegiatan atau bisa berupa 

pengalaman efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri, siswa yang 

memperhatikan pelajaran hanya 20% ketika guru menjelaskan materi, siswa 

kurang menaruh minat terhadap pelajaran IPS Terpadu. Pada saat guru 

menjelaskan materi pelajaran siswa masih banyak melakukan aktivitas lain yang 

tidak terkait dengan kegiatan belajar dan siswa yang terlibat dalam pembelajaran 

hanya 30% terlihat dari kurangnya ketertarikan siswa terhadap suatu obyek, 

sehingga mengakibatkan siswa kurang terlibat dalam menanggapi, mengikuti 

kegiatan dari obyek tersebut. 

 

 

Menurut Davidson dan Warsham (dalam Isjoni, 2011: 28), “ Pembelajaran 

kooperatif adalah model pembelajaran yang mengelompokkan siswa untuk 

tujuan menciptakan pendekatan pembelajaran yang berefektivitas yang 

mengintegrasikan keterampilan sosial yang bermuatan akademik”. Model 

pembelajaran ini dapat membuka kesempatan siswa untuk ikut berpartisipasi dan 

berpikir kritis dalam kegiatan pembelajaran. 

 

 

Slavin (2009: 11) mengemukakan bahwa dalam model pembelajaran kooperatif 

ada beberapa model yaitu (1) Student Achievement Divisions (STAD); (2) Team 

Games Tournaments (TGT); (3) Jigsaw; (4) Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC); (5) Team Accelerated Instruction (TAI); (6) 

Scaffolding; (7) Problem Based Instruction (PBI). 

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka  perlu ada upaya dalam peningkatan berfikir 

kritis yaitu  salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran PAKEM 

yang terdapat dalam model-model  pembelajaran kurikulum 2013. Memilih tipe 
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model pembelajaran, dengan menggunakan model pembelajaran akan 

memudahkan guru untuk memilih tipe yang paling sesuai dengan pokok 

bahasan, tujuan pembelajaran, suasana kelas, sarana yang dimiliki dan kondisi 

internal siswa. Model yang dapat di terapkan yaitu model pembelajaran  tipe 

Problem Based Learning (PBL) dan model pembelajaran tipe  Student Team 

Achievement Division (STAD).  Kedua model tersebut dipilih dan  dianggap 

mampu memberikan peningkatan  berpikir kritis siswa dan pada hasil 

keterangan wawancara guru akan dikaitkan dengan minat belajar pada siswa. 

 

 

Model pembelajaran tipe PBL merupakan salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang mempersiapkan pelajar untuk berpikir kritis dan analitis, serta 

untuk menemukan dan menggunakan sumber-sumber belajar. Model ini 

dikembangkan pertama kali oleh Prof. Howard Barrows tahun 1970-an dalam 

pembelajran ilmu media di (Mcmaster University Canada). Tipe PBL banyak 

melibatkan siswa dimana siswa belajar, mereka diberikan umpan balik berupa 

masalah. Masalah diajukan agara siswa menyadari bahwa mereka harus 

mempelajari beberapa pengetahuan baru sebelum mereka memecahkan masalah 

tersebut. Tipe PBL lebih banyak melibatkan siswa dalam menelaah masalah 

yang mencangkup dalam suatu pelajaran melihat sejauh mana pemahaman 

mereka terhadap isi pelajaran. 

 

 

Pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) 

adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Siswa 
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ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan empat orang yang merupakan 

campuran menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin dan suku. Guru menyajikan 

pelajaran kemudian siswa bekerja dalam tim untuk memastikan bahwa seluruh 

anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Akhirnya seluruh siswa dikenai 

kuis tentang materi itu dengan catatan, saat kuis mereka tidak boleh saling 

membantu. Model Pembelajaran Koperatif tipe STAD merupakan pendekatan 

Cooperative Learning yang menekankan pada aktivitas dan interaksi diantara 

siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi 

pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Guru yang menggunakan 

STAD mengajukan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu 

mengunakan presentasi Verbal atau teks. 

 

Kedua model pembelajaran tersebut adalah model pembelajaran yang berpusat 

pada siswa dimana siswa ikut berpartisipasi dalam kelompok kecil selama 

proses pembelajaran berlangsung untuk membantu dan menumbuhkan proses 

pembelajaran yang lebih mendalam sehingga kedua model pembelajaran 

tersebut masuk dalam kategori model pembelajaran PAKEM yaitu pembelajaran 

yang berpusat kepada anak ( Student Center Learning ) dan pembelajaran yang 

bersifat menyenangkan ( learning is fun ) agar mereka termotivasi untruk terus 

belajar sendiri tanpa diperintah dan agar mereka tidak merasa terbebani atau 

takut ( Rusaman, 2010: 321 ). Dalam kedua model tersebut, siswa dihadapkan 

pada situasi pemecahan masalah dalam kelompok dan bekerjasama serta saling 

memotivasi dalam menguasi materi sehingga memacu minat siswa dalam 

mengikuti pelajaran dan mambuat siswa mampu berpikir kritis. Kemudian  
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berpikir kritis siswa dikembangkan melalui diskusi kelompok, penyampaian 

pendapat, pemecahan masalah dalam pembelajaran. 

 

 

Selain dengan model pembelajaran salah satu faktor lain yang mempengaruhi 

keberhasilan dalam penggunaan model pembelajaran yang perlu diperhatikan 

adalah minat belajar siswa. Minat adalah sumber motivasi yang mendorong 

orang untuk melakukan kegiatan. Apabila mereka melihat pada suatu kegiatan 

atau tindakan yang akan menguntungkan dan memberi kepuasan kepada mereka, 

maka mereka akan berminat untuk melakukan kegiatan atau tindakan tersebut. 

Namun jika kepuasan tersebut berkurang, maka minat pada kegiatan atau 

tindakan tersebut pun berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkah laku 

individu terhadap suatu kegiatan atau tindakan sangat dipengaruhi oleh besar 

kecilnya minat terhadap suatu kegiatan atau tindakan untuk melakukan hal 

tersebut. Hadirnya minat pada seseorang akan mendorongnya untuk melakukan 

usaha terbaik dalam mencapai kepuasan, keuntungan dan kebermanfaatan yang 

paling baik untuk dirinya.  

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka diperlukan penelitian yang 

berjudul “Studi Perbandingan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Menggunakan Model Kooperatif Tipe PBL (Problem Based Learning) dan 

Model Kooperatif Tipe STAD ( Studen Team Achievement Division) dengan 

Memperhatikan Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Terpadu 

Kelas VIII SMP N 1 Merbau Mataram  Tahun Ajaran 2018/2019 “. 
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B. Identifikasi Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah penelitian 

dapat diidentifikasi sebagai berikut. 

1. Masih kurangnya variasi dalam pembelajaran disekolah yang pada akhirnya 

membuat siswa cenderung kurang aktif. 

2. Pusat pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered), sehingga 

partisipasi dan minat siswa secara aktif dalam proses pembelajaran masih 

rendah. 

3. Proses belajar mengajar masih menekankan pada aspek pengetahuan dan 

pemahaman materi saja tanpa melihat aspek yang lain yang dapat 

mempengaruhi berpikir kritis siswa. 

4. Guru masih banyak memberikan latihan mengerjakan soal-soal pada buku  

paket dan LKS belum menggali kemampuan berpikir kritis siswa dan belum 

mengaitkannya pada dunia nyata. 

5. Partisipasi dan peran serta siswa dalam pembelajaran masih kurang sehingga 

membuat suasana kelas menjadi pasif. 

6. Pelajaran IPS Terpadu di sekolah masih terfokus pada produk saja, yaitu 

masih menekankan pada kumpulan konsep yang harus dihafal sehingga 

berdampak pada rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa.’ 

7. Guru belum menggunakan model pembelajaran yang tepat sehingga minat 

siswa dalam proses pembelajaran berkurang dan menurunkan berfikir kritis 

siswa. 
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C. Pembatasan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka masalah 

dalam penilitian ini dibatasi pada kajian studi perbandingan berpikir kritis siswa 

menggunakan model kooperatif tipe PBL (Problem Based Learning) dan model 

kooperatif tipe STAD (Studen Team Achievement Division) dengan 

memperhatikan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu kelas VIII 

SMP Negeri 1 Merbau Mataram Tahun Ajaran 2017/208. 

 

D. Perumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan kemampuan berfikir kritis siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif  tipe 

Problem Based Learning (PBL) dan model pembelajaran kooperatif tipe  

Student Team Achievement Division (STAD) pada mata pelajaran IPS 

Terpadu? 

2. Apakah kemampuan berfikir kritis siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif  tipe Problem Based 

Learning (PBL) lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diajarkan 

menggunakan  pembelajaran tipe  Student Team Achievement Division 
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(STAD) pada siswa yang memiliki minat belajar tinggi pada mata 

pelajaran IPS Terpadu? 

3. Apakah kemampuan berfikir kritis siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team 

Achievement Division (STAD) lebih tinggi dibandingkan dengan 

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran koopeartif tipe  

Problem Based Learning (PBL) pada siswa yang memiliki minat belajar 

rendah pada mata pelajaran IPS Terpadu? 

4. Apakah ada interaksi antara model pembelajaran dengan minat belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

 

1. Mengetahui perbedaan kemampuan berfikir kritis siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif  tipe 

Problem Based Learning (PBL) dan model pembelajaran kooperatif tipe  

Student Team Achievement Division (STAD) pada mata pelajaran IPS 

Terpadu. 

2. Megetahui kemampuan berfikir kritis siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif  tipe Problem Based Learning 

(PBL) lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diajarkan menggunakan  

pembelajaran tipe  Student Team Achievement Division (STAD) pada siswa 

yang memiliki minat belajar tinggi pada mata pelajaran IPS Terpadu. 
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3. Mengetahui kemampuan berfikir kritis siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team 

Achievement Division (STAD) lebih tinggi dibandingkan dengan 

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran koopeartif tipe  

Problem Based Learning (PBL) pada siswa yang memiliki minat belajar 

rendah pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

4. Mengetahuai interaksi antara model pembelajaran dengan minat belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

 

 

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Untuk melengkapi dan memperkaya khasanah keilmuan serta teori yang 

telah diperoleh sebelumnya. 

b. Menyajikan suatu wawasan khusus tentang penelitian yang menekankan 

pada penerapan model pembelajaran yang berbeda pada mata pelajaran 

IPS Terpadu. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat meumbuhkan minat 

belajar mandiri dan mendorong siswa agar lebih termotivasi dalam 

belajar IPS Terpadu 
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b. Bagi guru, sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran tentang 

alternatif model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar IPS 

Terpadu. 

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan 

yang bermanfaat bagi perbaikan mutu pembelajaran. 

d. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dan rujukan untuk yang 

bermanfaat bagi perbaikan mutu pendidikan. 

e. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu 

yang telah diperoleh secara  teoritis di lapangan dan sebagai rujukan 

serta alternatif jika peneliti melanjutkan ke jenjang selanjutnya seperti S2 

dan strata selanjutnya. 

f. Bagi penelitian yang lain, dapat dijadikan sebagai acuan terhadap 

pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis, model pembelajaran 

kooperatif tipe tipe Problem Based Learning (PBL) dan model pembelajaran 

kooperatif tipe  Student Team Achievement Division (STAD), dan minat 

belajar siswa . 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII semester genap. 
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3. Tempat  Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 1 Merbau Mataram Lampung Selatan. 

4. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2017/2018. 

5. Ruang Lingkup Ilmu Penelitian 

Ilmu Pengetahuan Sosial. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA,KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

A. Tinjuan Pustaka 

 

 

1. Belajar dan Teori Belajar 

Belajar merupakan suatu proses usaha perubahan seseorang dari tidak tahu 

menjadi tahu dan merubah suatu tingkah laku yang baru secara keseluruhan. 

Selain  itu belajar juga merupakan proses perubahan didalam kepribadian 

manusia yang ditunjukan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas 

perilaku seperti peningkatan kecakapan,pengetahuan,pemahaman , 

keterampilan dan daya pikir serta kemampuan lainnya.  Menurut Gagne 

dalam Anni, (2006:4) Belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya 

terdapat perilaku unsur yang saling terkait sehingga menghasilkan perubahan 

perilaku. 

 

 

Menurut Djamarah (2002:13) Belajar bisa diartikan sebagai suatu kegiatan 

dengan melibatkan dua unsur yaitu jiwa dan raga ketika melakukannya, 

gerak tubuh harus terlihat sejalan dengan proses jiwa agar bisa mendapatkan 

dan melihat adanya perubahan. Perubahan yang didapatkan tentu bukan 

hanya perubahan dari fisik namun perubahan jiwa yang lebih penting, sebab 

dengan adanya perubahan jiwa maka berpengaruh pada perubahan fisik atau 

perubahan jasmani. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar adalah 

perubahan yang berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang. 
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Skinner (Dimyati dan Mudjiono, (2006:9) berpendapat bahwa: belajar adalah 

suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. 

Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responnya menurun. 

 

 

Gagne (Dimyati dan Mudjiono, 2006:9) memaparkan bahwa: Belajar 

merupakan kegiatan kompleks. Hasil belajar berupa kapasitas. Setelah 

belajar orang memiliki kesempatan, pengetahuan, sikap, dan nilai. 

Timbulnya kapabilitas tersebut adalah dari stimulasi yang berasal dari 

lingkungan, dan proses kognitif yang dilakukan pelajar. Dengan demikian, 

belajar adalah seperangkap proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi 

lingkungan, melewati pengolahan informasi, menjadi kapabilitas baru. 

 

 

Dari beberapa pengertian di atas maka, dapat diketahui bahwa belajar adalah 

suatu aktivitas individu secara sadar melibatkan mental berlangsung dalam 

interaksi dengan lingkungan yang kemudian menghasilkan perubahan sifat 

yang relatif konstan. Seseorang yang telah dikata kan belajar akan ada 

perubahan tingkah laku dalam diri nya dan perubahan tersebut terjadi  akibat 

dari adanya interaksi dengan lingkungan. Pengertian teori belajar adalah 

belajar merupakan suatu kegiatan seseorang untuk mengubah perilaku 

mereka dari bertambahnya pemahaman akan sesuatu yang memberi dampak 

perubahan meliputi kecakapan, keterampilan, sikap, harga diri, watak, minat 

dan penguasaan diri serta lain sebagainya. Selain itu perubahan juga meliputi 

perubahan kognitif.perubahan psikomotor dan perubahan efektif dalam diri.  

Belajar yang berproses berfokus pada apa yang terjadi dan sedang 

berlangsung, beberapa teori belajar sendiri kemudian disusun berdasarkan 
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pemikiran bagaimana proses belajar itu terjadi. Teori belajar itu antara lain 

sebagai berikut . 

a. Teori belajar behavioristik 

Teori belajar Behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh 

Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman.  Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar 

yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktek 

pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran Behaviorisme. 

Aliran ini menekankan pada terbentukny\a perilaku yang tampak sebagai 

hasil belajar. Teori Behaviorisme dengan model hubungan stimulus-

responnya, mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang 

pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode 

pelatihan atau pembiasaan semata.  

 

 

Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan 

akan menghilang bila dikenai hukuman. Menurut teori Behaviorisme 

belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman 

(Gage, Berliner, 1984) Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara 

stimulus dan respon (Slavin, 2000). Seseorang dianggap telah belajar 

sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut 

teori ini dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus 

dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan 

guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa 
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terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi 

antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak 

dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah 

stimulus dan respon, oleh karena itu apa yang diberikan oleh guru 

(stimulus) dan apa yang diterima oleh siswa (respon) harus dapat diamati 

dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran 

merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya 

perubahan tingkah laku tersebut.  

 

b. Teori Belajar Kognitivisme 

Berbeda dengan teori behavioristik, teori kognitif lebih mementingkan 

proses belajar dari pada hasil belajarnya. Teori ini mengatakan bahwa 

belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, 

melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta 

pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan 

belajarnya. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari 

suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. 

Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal 

yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek 

kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses 

berpikir yang sangat kompleks. Teori kognitif berpendapat bahwa belajar 

tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih 

dari itu belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. 
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Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses 

interaksi yang bersinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak 

berjalan terpatah-patah, terpisah-pisah, tapi melalui proses yang 

mengalir, bersambung-sambung, dan menyeluruh. Ibarat sesesorang 

yang memainkan musik, tidak hanya memahami not-not balok pada 

partitur sebagai informasi yang saling lepas dan berdiri sendiri, tapi 

sebagai suatu kesatuan yang secara utuh masuk ke dalam pikiran dan 

perasaannya. Selain itu, dalam psikologi kognitif, manusia melakukan 

pengamatan secara keseluruhan lebih dahulu, menganalisisnya, lalu 

mensintesiskannya kembali.  

 

c. Teori Belajar Humanistik 

Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan 

untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, 

teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati 

bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi, dari pada 

bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan 

isi yang dipelajari dari pada proses belajar itu sendiri serta lebih banyak 

berbiacara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia 

yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuk yang 

paling ideal. 
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Faktor motivasi dan pengalaman emosional sangat penting dalam 

peristiwa belajar, sebab tanpa motivasi dan keinginan dari pihak si 

belajar, maka tidak akan terjadi asimilasi pengetahuan baru ke dalam 

struktur kognitif yang telah dimilikinya. Teori humanistik berpendapat 

bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk 

memanusiakan manusia yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, 

serta realisasi diri orang yang belajar, secara optimal. Teori humanistik 

bersifat sangat eklektik yaitu memanfaatkan atau merangkumkan 

berbagai teori belajar dengan tujuan untuk memanusiakan manusia dan 

mencapai tujuan yang diinginkan karena tidak dapat disangkal bahwa 

setiap teori mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

 

 

Teori humanistik akan sangat membantu para pendidik dalam memahami 

arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran 

apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan 

untuk mencapai tujuannya. Meskipun teori humanistik sering dikritik 

karena sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis dan dianggap 

lebih dekat dengan bidang filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi dari 

pada bidang pendidikan, sehingga sulit diterjemahkan ke dalam langkah-

langkah yang lebih konkret dan praktis. Namun sumbangan teori ini amat 

besar. Ide-ide, konsep-konsep, taksonomi-taksonomi tujuan yang telah 

dirumuskannya dapat membantu para pendidik dan guru untuk 

memahami hakikat kejiwaan manusia. Dalam praktiknya teori ini 
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cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan 

pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam 

proses belajar. 

 

d. Teori Belajar Kontruvisme 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa menurut teori belajar 

konstruktivisme, pengetahuan 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. 

Menurut Siregar (2010: 39), teori konstruktivisme memahami belajar 

sebagai proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh si pelajar itu 

sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang 

mengetahui. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak 

seorang guru kepada orang lain. teori belajar konstruktivisme, 

pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran guru ke 

pikiran siswa. 

 

Menurut Piaget dalam Siregar (2010: 39), mengemukakan bahwa 

pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari 

pengalamannya, proses pembentukan berjalan terus menerus dan setiap 

kali terjadi rekonstruksi karena adanya pemahaman yang baru serta 

pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan hasil konstruksi 

(bentukan) orang itu sendiri. 

 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka teori kontruktivisme adalah 

menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran siswa harus mampu aktif 

mengembangkan pengetahuan mereka, mereka harus dapat bertanggun 
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jawaba terhadap hasil belajarnya. Penekanan dalam belajar secara aktif  

perlu di kembangkan kreativitas dan kemampuan siswa akan membantu 

mereka untuk dapat berdiri sendiri dalam kehidupan. Sehingga kognitif 

siswa lebih di arahkan pada experimental learning yang merupakan 

adaptasi kemanusia berdasarkan pengalaman konkrit di 

laboraturium,diskusi dengan teman sekelas, yang kemudian dijadikan ide 

dan pengembangan konsep baru. karenanya aksentuasi dari mendidik dan 

mengajar tidak terfokus pada si pendidik saja  melainkan pada 

pembelajaran. 

Berkaitan dengan pembelajaran, Vygotsky mengemukakan empat prinsip 

seperti yang dikutip oleh (Slavin, 2000: 256) yakni sebagai berikut. 

a. pembelajaran sosial (social leaning). Pendekatan pembelajaran 

yang dipandang sesuai adalah pembelajaran kooperatif. Vygotsky 

menyatakan bahwa siswa belajar melalui interaksi bersama dengan 

orang dewasa atau teman yang lebih cakap. 

b. ZPD (zone of proximal development). Bahwa siswa akan dapat 

mempelajari konsep-konsep dengan baik jika berada dalam ZPD. 

Siswa bekerja dalam ZPD jika siswa tidak dapat memecahkan 

masalah sendiri, tetapi dapat memecahkan masalah itu setelah 

mendapat bantuan orang dewasa atau temannya (peer); Bantuanatau 

support dimaksud agar si anak mampu untuk mengerjakan 

tugas-tugas atau soal-soal yang lebih tinggi tingkat kerumitannya 

dari pada tingkat perkembangan kognitif si anak. 

c. Masa Magang Kognitif (cognitif apprenticeship). Suatu proses 

yang menjadikan siswa sedikit demi sedikit memperoleh 

kecakapan intelektual melalui interaksi dengan orang yang lebih 

ahli, orang dewasa, atau teman yang lebih pandai. 

d. Pembelajaran Termediasi (mediated learning). Vygostky 

menekankan pada scaffolding.Siswa diberi masalah yang 

kompleks, sulit, dan realistik, dan kemudian diberi bantuan 

secukupnya dalam memecahkan masalah siswa. 

 

Teori Vigotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan 

eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial  
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pembelajaran. Menurut teori Vigotsky, fungsi kognitif manusia berasal 

dari interaksi social masing-masing individu dalam konteks budaya. 

Vigotsky juga yakin bahwa pembelajaran terjadi  saat siswa bekerja 

menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugastugas tersebut 

masih dalam jangkauan kemampuannya atau tugas-tugas itu berada 

dalam (zona of proximal development) mereka. 

 

2. Kemampuan Berfikir Kritis 

 

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial 

untuk kehidupan, pekerjaan, dan berfungsi efektif dalam semua aspek 

kehidupan lainnya. Berpikir kritis telah lama menjadi tujuan pokok dalam 

 pendidikan sejak 1942. Sekolah harus mengajarkan cara berpikir yang benar 

pada anak-anak. Berpikir dalam tingkatan yang lebih tinggi membidik baik 

berpikir kritis maupun berpikir kreatif. Salah satu bentuk berpikir adalah 

berpikir kritis (critical thinking). Penelitian dan berbagai pendapat tentang 

berfikir kritis telah menjadi topik pembicaraan dalam sepuluh tahun terakhir 

ini (Patrick, 2000:1). Definisi berpikir kritis pun banyak dikemukakan para 

ahli.  Elaine Johnson (2002: 183) berpikir kritis merupakan sebuah proses 

yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti 

memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis 

asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Berpikir kritis adalah kemampuan 

untuk berpendapat dengan cara yang terorganisasi. 
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Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis 

bobot pendapat pribadi dan pendapat orang lain. Selanjutnya berpikir kritis 

adalah kegiatan menganalisis ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik, 

membedakannya secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji dan 

mengembangkannya ke arah yang lebih sempurna (Cece Wijaya, 1996: 72). 

 

Cece Wijaya (1996: 6) mengemukakan bahwa berpikir kritis adalah suatu 

kegiatan atau suatu proses menganalisis, menjelaskan, mengembangkan atau 

menyeleksi ide, mencakup mengkategorisasikan, membandingkan dan 

melawankan (contrasting), menguji argumentasi dan asumsi, menyelesaikan 

dan mengevaluasi kesimpulan induksi dan deduksi, menentukan prioritas 

dan membuat pilihan. Dede Rosyada (2004: 170), kemampuan berpikir kritis 

tiada lain adalah kemampuan siswa dalam menghimpun berbagai informasi 

lalu membuat sebuah kesimpulan evaluatif dari berbagai informasi tersebut. 

Selanjutnya Alec Fisher (2009: 10) mendefinisikan berpikir kritis adalah 

interpretasi dan evaluasi yang terampil dan aktif terhadap observasi dan 

komunikasi, informasi dan argumentasi. 
 

 

Berdasarkan beberapa paparan di atas maka dapat dijelaskan bahwa berfikir 

kritis adalah suatu tindakan siswa mengenali sebuat masalah atau pokok 

bahasana serta mampu menganalisis dan menjelaskan apa yang telah di 

peroleh sehingga mampu membuat suatu kesimpulan kemudia dapat di 

jelaskan kembali dengan pengembangan pemahaman setelah adanya evaluasi 

dari pokok bahasan. Memberikan alasan yang berdasar serta di yakini 

melalui proses pemikiran secara mendalam dari data yang ditangkap. 

Berfikir kritis tidak hanya mampu mengungkapkan suatu anggapan saja 

namun dapat menilai apakah anggapan yang disampaikan benar atau salah 

dari apa yang di dapat. Kemudian siswa dapat mengaplikasikan rasional, 

kegiatan berpikir yang tinggi, yang meliputi kegiatan menganalisis, 

mensintesis,  mengenal permasalahan dan pemecahannya, menyimpulkan, 

dan mengevaluasi 
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Sapriya (2012: 87) mengemukakan bahwa tujuan berpikir kritis ialah untuk 

menguji suatu pendapat atau ide, termasuk dalam proses ini adalah 

melakukan pertimbangan atau pemikiran yang didasarkan pada 

pendapatyang diajukan. Tujuan berpikir kritis untuk menilai suatu 

pemikiran, menafsir nilai bahkan mengevaluasi pelaksanaan atau praktik 

suatu pemikiran dan nilai tersebut. Bahkan berpikir kritis meliputi aktivitas 

mempertimbangkan berdasarkan pada pendapat yang diketahui. 

 

Menurut Iskandar (2009: 86-87) kemampaun berpikir merupakan kegiatan 

penalaran yang reflektif, kritis, dan kreatif, yang berorientasi pada suatu 

proses intelektual yang melibatkan pembentukan konsep (conceptualizing), 

aplikasi, analisis, menilai informasi yang terkumpul (sintesis) atau dihasilkan 

melalui pengamatan, pengalaman, refleksi, komunikasi sebagai landasan 

kepada suatu keyakinan (kepercayaan) dan tindakan. Berpikir adalah satu 

keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah 

kepada suatu tujuan. 

 

 

Berdasarkan urain di atas dapat diketahui bahwa kemampuan berfikir kritis 

siswa harus dibangun sehingga menjadi watak dan kepribadian siswa 

sehingga melekat dan terpatri dalam diri siswa yang kemudian akan dibawa 

dalam kehidupan sehari-hari dengan mampu mengambil suatu kejadian 

dalam kenyataan kemudian mengidentifikasi setiap informasi yang 

diterimanya lalu mampu untuk mengevaluasi dan kemudian 

menyimpulkannya secara sistematis lalu mampu mengemukakan pendapat 

dengan cara yang terorganisasi. 

 

 

Kemampuan berfikir kritis dalam pendidikan sendiri dapat membantu siswa 

dalam memahami suatu pelajaran yang disampaikan oleh guru, 

meningkatkan pemahaman materi yang dipelajari dengan mengevaluasi 

secara kritis argumen pada buku teks, jurnal, teman diskusi, termasuk 

argumentasi guru dalam kegiatan pembelajaran.Kemampuan berfikir kritis 
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tersebut dari paparan di atas dapat ditarik pemahaman untuk mengukur 

kemampuan berfikir kritis siswa maka dapat  di lakukan dengan cara tes 

evaluasi kemampuan mendefinisikan masalah, kemampuan menemukan 

cara-cara yang dapat dipakai dalam menangani masalah-masalah tersebut 

dalam pembelajaran. Menyeleksi dan mengumpulkan informasi yang di 

perlukan dan mampu menarik kesimpulan dengan menggunakan bahasa 

yang tepat dan jelas dipahami. Kemampuan berfikir kritis juga dapat dilihat 

dari kemampuan siswa dalam menganalisis,keterampilan mensintensis, 

keterampilan mengenal dan memecahkan  masalah, keterampilan 

menyimpulkan serta keterampilan mengevaluasi dan menilai. 

 

3. Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperatif Learning) 

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan strategi 

pembelajaran melaui kelompok kecil siswa yang saling bekerja sama 

dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar 

(Depdiknas, 2003:5). 

Slavin (Solihatin, 2008: 4) menyatakan bahwa Cooperative Learning 

adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja 

dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 

terdiri dari empat sampai enam orang. Dengan struktur anggota 

kelompoknya yang bersifat heterogen. Keberhasilan dalam kelompok 

tergantung pada kemampuan dan aktivitas belajar kelompok, baik secara 

individual maupun kelompok.  

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-

tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting, yaitu hasil belajar siswa, 

penerimaan terhadap perbedaan individu dan pengembangan 
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keterampilan sosial. Penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran 

kooperatif memiliki dampak yang amat positif terhadap siswa yang 

rendah hasil belajarnya (Arends, 2001: 315). 

 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa 

cooperative learning merupakan satu model pembelajaran yang 

melibatkan siswa dalam sebuah kelompok kecil dimana siswa mampu 

menyelesaikam tugas yang diberikan oleh guru, dan setiap anggota 

kelompok saling membantu. Kelompok beranggotakan 4-5 siswa dengan 

kemampuan yang heterogen baik jenis kelamin, usia, suku, dan tingkat 

kemampuan akademik. 

b. Karakteristik Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif dapat dijelaskan dalam beberapa perspektif, 

yaitu : 

a. Perspekti motivasi artinya penghargaan yang diberikan kepada  

b. kelompok yang dalam kegiatannya saling membantu untuk 

memperjuangkan keberhasilan kelompok. 

c. Perspektif sosial artinya melalui kooperatif setiap siswa akan saling 

membantu dalam belajar karena mereka menginginkan semua anggota 

kelompok memperoleh keberhasilan. 

d. Perspektif perkembangan kognitif artinya dengan adanya interaksi 

antara anggota kelompok dapat mengembangkan prestasi siswa untuk 

berfikir mengolah berbagai informasi (Sanjaya, 2006: 242). 

Menurut (Hanafiah dan Suhana, 2009: 33) ciri-ciri yang terjadi pada 

kebanyakan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif, adalah sebagai berikut. 

a. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan 

materi belajarnya. 

b. Kelompok dibentuk dan siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah. 

c. Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, 

jenis kelamin berbeda-beda. 

d. Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu. 
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Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai 

setidaktidaknya tiga tujuan pembelajaran penting, yaitu hasil belajar 

akademik, penerimaan terhadap keragaman dan pengembangan 

keterampilan sosial. Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu 

model pengajaran dimana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil 

yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Model pembelajaran 

kooperatif sangat berbeda dengan model pembelajaran langsung. 

Disamping model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai 

hasil belajar kompetensi akademik, model pembelajaran kooperatif juga 

lebih efektif untuk mengembangkan kompetensi sosial siswa. 

c. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif dapat membantu siswa memahami konsep-konsep 

yang sulit dipahami. Tujuan penting dalam pembelajaran kooperatif adalah 

untuk mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan 

kolaborasi (Rusman, 2012: 211). Dalam pembelajaran kooperatif tidak 

hanya mempelajari materi saja. Namun, siswa juga harus mempelajari 

keterampilan-keterampilan khusus yang disebut keterampilan kooperatif. 

Keterampilan kooperatif ini berfungsi untuk melancarkan hubungan, kerja 

dan tugas. Peranan hubungan kerja dapat dibangun dengan 

mengembangkan komunikasi antara kelompok, sedangkan peranan tugas 

dilakukan dengan memberi tugas antar anggota kelompok selama kegiatan. 
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Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaknya 

tiga tujuan pembelajaran yang disarikan oleh Ibrahim, dkk (2000:7─8) 

sebagai berikut. 

1.) Meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan 

sosial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam 

tugas-tugas akademik. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini 

unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. 

Model struktur penghargaan kooperatif juga telah dapat meningkatkan 

penilaian siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang 

berhubungan dengan hasil belajar. 

2.) Penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, 

budaya, kelas sosial, kemampuan, maupun ketidakmampuan. 

Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang 

berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu 

sama lain atas tugas-tugas bersama, dan melalui penggunaan struktur 

penghargaan kooperatif, belajar untuk menghargai satu sama lain. 

3.) Tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan 

kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Keterampilan ini 

penting karena banyak anak muda dan orang dewasa masih kurang 

dalam keterampilan sosial.  

 

Pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan solidaritas sosial 

dikalangan siswa. Dengan belajar kooperatif, diharapkan kelak akan 

muncul generasi baru yang memiliki prestasi akademik yang cemerlang 

dan memiliki solidaritas sosial yang kuat. 

d. Prinsip-prinsip Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Roger dan Johnson (Lie, 2008: 30) ada lima unsur dasar 

dalam pembelajaran kooperatif (cooperative learning), yaitu sebagai 

berikut. 

1) Prinsip ketergantungan positif (positive interdependence), yaitu dalam 

pembelajaran kooperatif, keberhasilan dalam penyelesaian tugas 

tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. 

Keberhasilan kerja kelompok ditentukan oleh kinerja masing-masing 

anggota kelompok. Oleh karena itu, semua anggota dalam kelompok 

akan merasakan saling ketergantungan. 

2) Tanggung jawab perseorangan (individual accountability), yaitu 

keberhasilan kelompok saling tergantung dari masing-masing anggota 

kelompoknya. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok mempunyai 
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tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan dalam kelompok 

tersebut 

3) Interaksi tatap muka (face to face promotion interaction), yaitu 

memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok 

untuk bertatap muka melakukan interaksi dan diskusi untuk saling 

memberi dan menerima informasi dari anggota kelompok lain. 

4) Partisipasi dan komunikasi (participation communication), yaitu 

melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam 

kegiatan pembelajaran. 

5) Evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwalkan waktu khusus bagi 

kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja 

sama mereka, agar selanjutnya bias bekerja sama dengan lebih efektif. 

 

 

 

e. Beberapa Contoh Model Pembelajaran Kooperatif  

 

1. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair and Share (TPS) Model 

pembelajaran Think Pair and Share merupakan bagian dari pembelajaran 

kooperatif yang dikembangkan oleh Frank Lyman tahun 1985. Model ini 

terbagi dalam tiga tahap, yaitu berpikir (thinking), berpasangan (pairing), 

dan berbagi (sharing).  

2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe PBI (Problem Based Instruction) 

Istilah Pengajaran Berdasarkan Masalah (PBM) diadopsi dari istilah 

inggris belajar berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus 

dengan respons, merupakan hubungan antara dua arah belajar dan 

lingkungan. Menurut Tan (dalam Rusman, 2012: 229) Pembelajaran 

Berbasis Masalah atau PBI merupakan inovasi dalam pembelajaran 

karena dalam PBI kemampuan berpikir siswa betul-betul 

dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang 
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sistematis, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, 

dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan.  

3. Pengertian Group Investigation merupakan model pembelajaran 

cooperative yang paling kompleks. Karena memadukan antara prinsip 

belajar cooperative dengan pembelajaran yang berbasis konstruktivisme 

dan prinsip pembelajaran demokrasi. Model pembelajaran cooperative 

tipe group investigation dapat melatih siswa untuk menumbuhkan 

kemampuan berfikir mandiri. 

4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe PBL (Problem Based Learning) 

adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata 

sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berfikir kritis dan 

keterampilan memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuan 

(Duch,1995).   

5. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teamm 

Achievement Division) adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif 

yang paling sederhana. Siswa ditempatkan dalam tim belajar 

beranggotakan empat orang yang merupakan campuran menurut tingkat 

kinerjanya, jenis kelamin dan suku. 

6. Model pembelajaran kooperatif tipe Problem Solving Metode pemecahan 

masalah adalah suatau cara menyajikan pelajaran dnegan mendorong 

peserta didik untuk mencari dan memecahkan masalah/persoalan dalam 

rangka pencapaian tujuan pembelajaran. 
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7. Model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament di 

kembangkan oleh De Vries Saving (1978) di Universitas John Hopkins, 

TGT merupakan kegiatan pembelajaran kooperatif yang terdiri dari 

kegiatan pengajaran, kelompok belajar dan pertandingan antar kelompok. 

 

4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe PBL  

 

PBL (Problem Based Learning) adalah metode pengajaran yang bercirikan 

adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar 

berfikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah, dan memperoleh 

pengetahuan (Duch,1995).  Problem Based Learning (PBL) dalam bahasa 

Indonesia disebut Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) merupakan 

penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan 

konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi 

segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. Model PBL 

dikembangkan berdasarkan konsep-konsep yang dicetuskan oleh Jerome 

Bruner. Konsep tersebut adalah belajar penemuan atau discovery learning. 

Konsep tersebut memberikan dukungan teoritis terhadap pengembangan 

model PBL yang berorientasi pada kecakapan memproses informasi. 

Menurut Barbara J. Duch (1996), Problem Based Learning (PBL) adalah 

satu model yang ditandai dengan penggunaan masalah yang ada di dunia 

nyata untuk melatih siswa berfikir kritis dan terampil memecahkan masalah, 

dan memperoleh pengetahuan tentang konsep yang penting dari apa yang 

dipelajari (Wijayanto, 2009:15). 
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Menurut Suyatno (2009), Problem Based Learning (PBL) merupakan suatu 

model pembelajaran yang berbasis pada masalah, dimana masalah tersebut 

digunakan sebagai stimulus yang mendorong mahasiswa menggunakan 

pengetahuannya untuk merumuskan sebuah hipotesis, pencarian informasi 

relevan yang bersifat student-centered melalui diskusi dalam sebuah 

kelompok kecil untuk mendapatkan solusi dari masalah yang diberikan. 

 

Menurut Sanjaya (2006: 214), Problem Based Learning (PBL) merupakan 

rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses 

penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Hakekat permasalahan 

yang diangkat dalam PBL adalah gap atau kesenjangan antara situasi nyata 

dengan situasi yang diharapkan, atau antara yang terjadi dengan harapan. 

 

 

a. Karakteristik Model Pembelajaran PBL (Problem Based Learning) 

Menurut Trianto (2009:93), karakteristik model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) adalah: (1) adanya pengajuan pertanyaan atau 

masalah, (2) berfokus pada keterkaitan antar disiplin, (3) penyelidikan 

autentik, (4) menghasilkan produk atau karya dan mempresentasikannya, 

dan (5) kerja sama. 

 

Menurut Rusman (2010:232), karakteristik model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) adalah sebagai berikut: 

1. Permasalahan menjadi starting point dalam belajar. 

2. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia 

nyata yang tidak terstruktur.  

3. Permasalahan membutuhkan perspektif ganda (multiple 

perspective).  

4. Permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, 

sikap, dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi 

kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar.  

5. Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama.  

6. Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, 

dan evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial 

dalam problem based learning.  

7. Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif.  

8. Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama 

pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi 

dari sebuah permasalahan.  
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9. Sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar.  

10. PBL melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses 

belajar. 

 

b. Tujuan Model Pembelajaran PBL (Problem Based Learning)  

Tujuan yang ingin dicapai oleh PBL adalah kemampuan siswa untuk 

berpikir kreatif, analitis, sistematis, dan logis untuk menemukan 

alternatif pemecahan masalah malalui eksplorasi data secara empiris 

dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. Berikut ini beberapa tujuan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL : 

1. Mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan 

memecahkan masalah. Proses-proses berpikir tentang ide-ide abstrak 

berbeda dari proses-proses yang digunakan untuk berpikir tentang 

situasi-situasi dunia nyata. Resnick menekankan pentingnya konteks 

dan keterkaitan pada saat berpikir tentang berpikir yaitu meskipun 

proses berpikir memiliki beberapa kasamaan antara situasi, proses itu 

bervariasi tergantung dengan apa yang dipikirkan seseorang dalam 

memecahkan masalah. 

2.  Belajar peran orang dewasa. PBL juga dimaksudkan untuk 

membantu siswa berkinerja dalam situasi-situasi kehidupan nyata dan 

belajar peran-peran penting yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. 

Resnick mengemukakan bahwa bentuk pembelajaran ini penting 

untuk menjembatani kerjasama dalam menyelesaikan tugas, memiliki 

elemen-elemen belajar magang yang mendorong pengamatan dan 
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dialog dengan yang lain sehingga dapat memahami peran di luar 

sekolah. 

3. Keterampilan-keterampilan untuk belajar mandiri. Guru yang secara 

terus menerus membimbing siswa dengan cara mendorong dan 

mengarahkan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan memberi 

penghargaan untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mereka 

ajukan, dengan mendorong siswa mencari solusi/penyelesaian 

terhadap masalah nyata yang dirumuskan oleh siswa sendiri, maka 

diharapkan siswa dapat belajar menangani tugas-tugas pencarian 

solusi itu secara mandiri dalam hidupnya kelak. 

 

c. Langkah-Langkah Penggunaan Model Pembelajaran PBL  

Langkah-langkah operasional dalam proses pembelajaran yang 

dikonsepkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan adalah 

sebagai berikut: 

1. Konsep Dasar (Basic Concept)   

Fasilitator memberikan konsep dasar, petunjuk, referensi, atau link 

dan skill yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Hal ini 

dimaksudkan agar peserta didik lebih cepat masuk dalam atmosfer 

pembelajaran dan mendapatkan peta yang akurat tentang arah dan 

tujuan pembelajaran. 

2. Pendefinisian Masalah (Defining The Problem)  

Dalam langkah ini fasilitator menyampaikan skenario atau 

permasalahan dan peserta didik melakukan berbagai kegiatan 
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brainstorming dan semua anggota kelompok mengungkapkan 

pendapat, ide, dan tanggapan terhadap scenario secara bebas, 

sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. 

3. Pembelajaran Mandiri (Self Learning)  

Peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas isu 

yang sedang dinvestigasi. Sumber yang dimaksud dapat dalam 

bentuk artikel tetulis yang tersimpan dipepustakaan, halaman web, 

atau bahkan pakar dalam bidang yang relevan. Tahap investigasi 

memiliki dua tujuan utama,yaitu: (1) agar peserta didik mencari 

informasi dan mengembangkan pemahaman yang relevan dengan 

permasalahan yang telah didiskusikan dikelas, dan (2) informasi 

dikumpulkan dengan satu tujuan yaitu dipresentasikan di kelas dan 

informasi tersebut haruslah relevan dan dapat dipahami. 

4. Pertukaran Pengetahuan (Exchange Knowledge)  

Setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi 

dalam langkah pembelajaran mandiri, selanjutnya pada pertemuan 

berikutnya peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk 

mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dari 

permasalahan kelompok. Pertukaran pengetahuan ini dapat dilakukan 

dengan cara peserta didik berkumpul sesuai kelompok dan 

fasilitatornya. 

5. Penilaian (Assessment)  
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Penilaian dilakukan dengan memadukan tiga aspek pengetahuan 

(knowledge), kecakapan (skill), dan sikap (attitude). Penilaian 

terhadap penguasaan pengetahuan yang mencakup seluruh kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dengan ujian akhir semester (UAS), 

ujian tengah semester (UTS), kuis, PR, dokumen, dan laporan 

 

 

d. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran PBL  

Setiap model pembelajaran biasanya memiliki kelebihan dan kelemahan. 

Berikut ini merupakan keunggulan penerapan model pembelajaran PBL 

(Problem Based Learning), (Sanjaya, 2006:220): 

1. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk 

lebih memahami isi pelajaran sehingga pembelajaran lebih 

bermakna.  

2. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta 

memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi 

siswa.  

3. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran 

siswa. 

4. Pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer 

pengetahuan siswa untuk memahami masalah dalam kehidupan 

nyata. 

5. Pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan 

pengetahuan barunya dan bertanggungjawab dalam pembelajaran 



45 

 

yang dilakukan. Disamping itu, pemecahan masalah itu juga dapat 

mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri baik terhadap hasil 

maupun proses belajarnya. 

6. Melalui pemecahan masalah bisa memperlihatkan kepada siswa 

bahwa setiap mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir, 

dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar 

belajar dari guru atau dari buku saja.  

7. Pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai 

siswa.  

8. Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk 

berpikir kritis dan menyesuaikan dengan pengetahuan baru.  

9. Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan siswa untuk 

menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam dunia nyata.  

10. Pemecahan masalah dapat mengembangkan minat siswa untuk 

secara terus menerus belajar, sekalipun belajar pada pendidikan 

formal telah berakhir. 

e. Adapun kelemahan-kelemanan dari penggunaan model pembelajaran 

PBL (Problem Based Learning), adalah sebagai berikut (Sanjaya, 

2006:221): 

1. Manakala siswa tidak memiliki minat atau siswa berasumsi bahwa 

masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka akan merasa 

enggan untuk mencoba.  
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2. Keberhasilan model pembelajaran melalui Problem Based Learning 

membutuhkan cukup waktu untuk persiapan.  

3. Tanpa pemahaman mengapa siswa berusaha memecahkan masalah 

yang dipelajari, maka siswa tidak akan belajar apa yang ingin 

dipelajar 

Model pembelajaran PBL (Problem Based Learning) memberikan waktu 

kepada siswa untuk dapat berfikir kritis, menganalisis masalah, 

mensintesiskan , memberikan kesimpulan dan mengevaluasi dari materi 

yang akan diberikan dengan mengaitkan masalah yang ada dihidupan sehari-

hari. Di harapkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

PBL (Problem Based Learning) ini mampu meningkatkan kemampuan 

berfikir kritis pada siswa serta dapat meningkatkan minat siswa dalam proses 

pembelajaran. 

5. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD  

 

 

Pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) 

yang dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas 

John Hopkin (dalam Slavin, 1995) merupakan pembelajaran kooperatif yang 

paling sederhana, dan merupakan pembelajaran kooperatif yang cocok 

digunakan oleh guru yang baru mulai menggunakan pembelajaran 

kooperatif. STAD adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 

paling sederhana. Siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan empat 

orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin 
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dan suku. Guru menyajikan pelajaran kemudian siswa bekerja dalam tim 

untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran 

tersebut. Akhirnya seluruh siswa dikenai kuis tentang materi itu dengan 

catatan, saat kuis mereka tidak boleh saling membantu. Model Pembelajaran 

Koperatif tipe STAD merupakan pendekatan Cooperative Learning yang 

menekankan pada aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling 

memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna 

mencapai prestasi yang maksimal. Guru yang menggunakan STAD 

mengajukan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu 

mengunakan presentasi Verbal atau teks. 

 

Menurut Slavin (dalam Noornia, 1997: 21) ada lima komponen utama dalam 

pembelajaran kooperatif metode STAD, yaitu:  

1. Penyajian Kelas  

Penyajian kelas merupakan penyajian materi yang dilakukan guru secara 

klasikal dengan menggunakan presentasi verbal atau teks. Penyajian 

difokuskan pada konsep-konsep dari materi yang dibahas. Setelah 

penyajian materi, siswa bekerja pada kelompok untuk menuntaskan 

materi pelajaran melalui tutorial, kuis atau diskusi. 

2. Menetapkan siswa dalam kelompok  

Kelompok menjadi hal yang sangat penting dalam STAD karena didalam 

kelompok harus tercipta suatu kerja kooperatif antar siswa untuk 

mencapai kemampuan akademik yang diharapkan. Fungsi dibentuknya 

kelompok adalah untuk saling meyakinkan bahwa setiap anggota 

kelompok dapat bekerja sama dalam belajar. Lebih khusus lagi untuk 

mempersiapkan semua anggota kelompok dalam menghadapi tes 

individu. Kelompok yang dibentuk sebaiknya terdiri dari satu siswa dari 

kelompok atas, satu siswa dari kelompok bawah dan dua siswa dari 

kelompok sedang. Guru perlu mempertimbangkan agar jangan sampai 

terjadi pertentangan antar anggota dalam satu kelompok, walaupun ini 

tidak berarti siswa dapat menentukan sendiri teman sekelompoknya.  

 

 

3. Tes dan Kuis  
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Siswa diberi tes individual setelah melaksanakan satu atau dua kali 

penyajian kelas dan bekerja serta berlatih dalam kelompok. Siswa harus 

menyadari bahwa usaha dan keberhasilan mereka nantinya akan 

memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi kesuksesan 

kelompok.  

4. Skor peningkatan individual  

Skor peningkatan individual berguna untuk memotivasi agar bekerja 

keras memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan dengan hasil 

sebelumnya. Skor peningkatan individual dihitung berdasarkan skor 

dasar dan skor tes. Skor dasar dapat diambil dari skor tes yang paling 

akhir dimiliki siswa, nilai pretes yang dilakukan oleh guru sebelumnya 

melaksanakan pembelajaran kooperatif metode STAD.  

5. Pengakuan kelompok  

Pengakuan kelompok dilakukan dengan memberikan penghargaan atas 

usaha yang telah dilakukan kelompok selama belajar. Kelompok dapat 

diberi sertifikat atau bentuk penghargaan lainnya jika dapat mencapai 

kriteria yang telah ditetapkan bersama. Pemberian penghargaan ini 

tergantung dari kreativitas guru. 

 

Tahap Pelaksanaan Pembelajaran Model Student Team Achievement 

Division  (STAD) Menurut Maidiyah (1998: 7-13) langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif metode STAD adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan Student Team Achievement Division  (STAD) 

a. Materi   

Materi pembelajaran kooperatif metode STAD dirancang 

sedemikian rupa untuk pembelajaran secara kelompok. Sebelum 

menyajikan materi pembelajaran, dibuat lembar kegiatan (lembar 

diskusi) yang akan dipelajari kelompok kooperatif dan lembar 

jawaban dari lembar kegiatan tersebut.  

b. Menetapkan siswa dalam kelompok   

Kelompok siswa merupakan bentuk kelompok yang heterogen. 

Setiap kelompok beranggotakan 4-5 siswa yang terdiri dari siswa 

yang berkemampuan tinggi, sedang dan rendah. Bila 

memungkinkan harus diperhitungkan juga latar belakang, ras dan 

sukunya. Guru tidak boleh membiarkan siswa memilih 

kelompoknya sendiri karena akan cenderung memilih teman yang 

disenangi saja.  

Sebagai pedoman dalam menentukan kelompok dapat diikuti 

petunjuk beriku (Maidiyah, 1998:7-8) : 

1) Merangking siswa  

Merangking siswa berdasarkan hasil belajar akademiknya di 

dalam kelas. Gunakan informasi apa saja yang dapat digunakan 
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untuk melakukan rangking tersebut. Salah satu informasi yang 

baik adalah skor tes.  

2) Menentukan jumlah kelompok    

Setiap kelompok sebaiknya beranggotakan 4-5 siswa.  Untuk 

menentukan berapa banyak kelompok yang dibentuk,  bagilah 

banyaknya siswa dengan empat. Jika hasil baginya tidak bulat, 

misalnya ada 42 siswa, berarti ada delapan kelompok yang 

beranggotakan empat siswa dan dua kelompok yang 

beranggotakan lima siswa. Dengan demikian ada sepuluh 

kelompok yang akan dibentuk. 

3) Membagi siswa dalam kelompok    

Dalam melakukan hal ini, seimbangkanlah kelompok- 

kelompok yang dibentuk yang terdiri dari siswa dengan tingkat 

hasil belajar rendah, sedang hingga hasil belajarnya tinggi 

sesuai dengan rangking. Dengan demikian tingkat hasil belajar 

rata- rata semua kelompok dalam kelas kurang lebih sama.  

4) Mengisi lembar rangkuman kelompok   

isikan nama-nama siswa dalam setiap kelompok pada lembar 

rangkuman kelompok (format perhitungan hasil kelompok 

untuk pembelajaran kooperatif metode STAD).  

 

c. Menentukan Skor Awal  

Skor awal siswa dapat diambil melalui Pre-Test yang dilakukan 

guru sebelum pembelajaran kooperatif metode STAD dimulai 

atau dari skor tes paling akhir yang dimiliki oleh siswa. Selain 

itu, skor awal dapat diambil dari nilai rapor siswa pada semester 

sebelumnya.  

d. Kerja sama kelompok Sebelum memulai pembelajarakooperatif, 

sebaiknya diawali dengan latihan-latihan kerja sama kelompok. 

Hal ini merupakan kesempatan bagi setiap kelompok untuk 

melakukan hal-hal yang menyenangkan dan saling mengenal 

antar anggota kelompok.  

e. Jadwal Aktivitas  

STAD terdiri atas lima kegiatan pengajaran yang teratur, yaitu 

penyampaian materi pelajaran oleh guru, kerja kelompok, tes 

penghargaan kelompok dan laporan berkala kelas. 

 

 

2. Mengajar  

Setiap pembelajaran dalam STAD dimulai dengan presentasi kelas, 

yang meliputi pendahuluan, pengembangan, petunjuk praktis, 

aktivitas kelompok, dan kuis.  Dalam presentasi kelas, hal-hal yang 

perlu diperhatikan adalah:  

1) Pendahuluan  

a. Guru menjelaskan kepada siswa apa yang akan dipelajari dan 

mengapa hal itu penting untuk memunculkan rasa ingin tahu 
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siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberi teka-

teki, memunculkan masalah-masalah yang berhubungan 

dengan materi dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagainya.  

b. Guru dapat menyuruh siswa bekerja dalam kelompok untuk 

menentukan konsep atau untuk menimbulkan rasa senang 

pada pembelajaran.  

2) Pengembangan  

a. Guru menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari 

pembelajaran. 

b. Guru menekankan bahwa yang diinginkan adalah agar siswa 

mempelajari dan memahami makna, bukan hafalan.  

c. Guru memeriksa pemahaman siswa sesering mungkin dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan.  

d. Guru menjelaskan mengapa jawabannya benar atau salah.  

e. Guru melanjutkan materi jika siswanya memahami pokok 

masalahnya.  

3) Praktek terkendali  

a. Guru menyuruh siswa mengajarkan soal-soal atau jawaban 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru.  

b. Guru memanggil siswa secara acak untuk menjawab 

pertanyaan atau menyelesaikan soal-soal yang diajukan oleh 

guru. Hal ini akan menyebabkan siswa mempersiapkan diri 

untuk menjawab pertanyaan atau soal-soal yang diajukan.  

c. Guru tidak perlu memberikan soal atau pertanyaan yang lama 

penyelesaiannya pada kegiatan ini. Sebaliknya siswa 

mengerjakan satu atau dua soal, dan kemudian guru 

memberikan umpan balik.  

 

3. Kegiatan Kelompok  

1) Pada hari pertama kegiatan kelompok STAD, guru sebaiknya 

menjelaskan apa yang dimaksud bekerja dalam kelompok, 

yaitu: 

a. Siswa mempunyai tanggung jawab untuk memastikan 

bahwa teman dalam kelompoknya telah mempelajari 

materi dalam lembar kegiatan yang diberikan oleh guru.  

b. Tidak seorang pun siswa selesai belajar sebelum semua 

anggota kelompok menguasai pelajaran.  

c. Mintalah bantuan kepada teman satu kelompok apabila 

seorang anggota kelompok mengalami kesulitan dalam 

memahami materi sebelum meminta bantuan kepada 

guru.  

d. Dalam satu kelompok harus saling berbicara sopan.  

2) Guru dapat mendorong siswa dengan menambahkan 

peraturan- peraturan lain sesuai kesepakatan bersama. 

Selanjutnya kegiatan yang dilakukan guru adalah:  



51 

 

a. Guru meminta siswa berkelompok dengan teman 

sekelompoknya.  

b.  Guru memberikan lembar kegiatan (lembar diskusi) 

beserta lembar jawabannya.  

c. Guru menyarankan siswa agar bekerja secara 

berpasangan atau dengan seluruh anggota kelompok 

tergantung pada tujuan yang dipelajarinya. Jika mereka 

mengerjakan soal-soal maka setiap siswa harus 

mengerjakan sendiri dan selanjutnya mencocokkan 

jawabannya dengan teman sekelompoknya. Jika ada 

seorang teman yang belum memahami, teman 

sekelompoknya bertanggung jawab untuk menjelaskan.  

d. Tekankanlah bahwa lembar kegiatan (lembar diskusi) 

untuk diisi dan dipelajari. Dengan demikian setiap siswa 

mempunyai lembar jawaban untuk diperiksa oleh teman 

sekelompoknya. 

e. Guru melakukan pengawasan kepada setiap kelompok 

selama siswa bekerja dalam kelompok. Sesekali guru 

mendekati kelompok untuk mendengarkan bagaimana 

anggota kelompok berdiskusi.  

 

4. Kuis atau Tes  

Setelah siswa bekerja dalam kelompok selama kurang lebih dua 

kali penyajian, guru memberikan kuis atau tes individual. Setiap 

siswa menerima satu lembar kuis. Waktu yang disediakan guru 

untuk kuis adalah setengah sampai satu jam pelajaran. Hasil dari 

kuis itu kemudian diberi skor dan akan disumbangkan sebagai 

skor kelompok. 

 

5. Penghargaan Kelompok  

1) Menghitung skor individu dan kelompok   

Setelah diadakan kuis, guru menghitung skor perkembangan 

individu dan skor kelompok berdasarkan rentang skor yang 

diperoleh setiap individu. Skor perkembangan ditentukan 

berdasarkan skor awal siswa.  

2) Menghargai hasil belajar kelompok  

Setelah guru menghitung skor perkembangan individu dan 

skor kelompok, guru mengumumkan kelompok yang 

memperoleh poin peningkatan tertinggi. Setelah itu guru 

memberi penghargaan kepada kelompok tersebut yang 

berupa sertifikat atau berupa pujian. Untuk pemberian 

penghargaan ini tergantung dari kreativitas guru.  

 

6.  Mengembalikan kumpulan kuis yang pertama 

Guru mengembalikan kumpulan kuis pertama kepada siswa 
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Setiap model pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan, begitu 

juga dengan cooperative learning kebaikan dan kelemahan dalam setiap 

model pembelajaran akan menjadi bahan evaluasi bagi tiap guru mata 

pelajaran dalam penerapannya menyesuiakan dengan kebutuhan materi yang 

di sampaika disamping itu menyesuaikan dengan kondisi siswa itu sendiri.   

 

Menurut Slavin dalam Hartati (1997: 21) cooperative learning mempunyai 

kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. 

1. Kelebihan:  

a. Dapat mengembangkan prestasi siswa, baik hasil tes yang dibuat 

guru maupun tes baku.  

b. Rasa percaya diri siswa meningkat, siswa merasa lebih terkontrol 

untuk keberhasilan akademisnya.  

c. Strategi kooperatif memberikan perkembangkan yang berkesan pada 

hubungan interpersonal di antara anggota kelompok yang berbeda 

etnis.  

Keuntungan jangka panjang yang dapat dipetik dari pembelajaran kooperatif 

menurut Nurhadi (2004: 115-116) adalah sebagai berikut. 

a. Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial.  

b. Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, 

informasi, perilaku sosial, dan pandangan-pandangan.  

c. Memudahkan siswa melakukan penyesuaian.  

d. Memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan 

komitmen.  

e. Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri dan egois.  

f. Membangun persahabatan yang dapat berkelanjutan hingga masa 

dewasa.  

g. Berbagai keterampilan sosial yang diperlukan untuk memelihara 

hubungan saling membutuhkan dapat diajarkan dapat dipraktekkan.  

h. Meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia.  

i. Meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari 

berbagai perspektif.  

j. Meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang dirasakan 

lebih baik.  

k. Meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang perbedaan 

kemampuan, jenis kelamin, normal ataucacat, etnis, kelas sosial, agama, 

dan orientasi tugas.  
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Sedangkan keuntungan model pembelajaran kooperatif metode STAD untuk 

jangka pendek menurut Soewarso (1998: 22) sebagai berikut. 

a. Model pembelajaran kooperatif membantu siswa mempelajari isi materi 

pelajaran yang sedang dibahas.  

b. Adanya anggota kelompok lain yang menghindari kemungkinan siswa 

mendapat nilai rendah, karena dalam tes lisan siswa dibantu oleh anggota 

kelompoknya.  

c. Pembelajaran kooperatif menjadikan siswa mampu belajar berdebat, 

belajar mendengarkan pendapat orang lain, dan mencatat hal-hal yang 

bermanfaat untuk kepentingan bersama-sama.  

d. Pembelajaran kooperatif menghasilkan pencapaian belajar siswa yang 

tinggi menambah harga diri siswa dan memperbaiki hubungan dengan 

teman sebaya.  

e. Hadiah atau penghargaan yang diberikan akan memberikan dorongan 

bagi siswa untuk mencapai hasil yang lebih tinggi. 

f. Siswa yang lambat berpikir dapat dibantu untuk menambah ilmu 

pengetahuan.  

g. Pembentukan kelompok-kelompok kecil memudahkan guru untuk 

memonitor siswa dalam belajar bekerja sama 

 

Menurut Slavin dalam Hartati (1997: 21) cooperative learning mempunyai 

kekurangan sebagai berikut:  

a. Apabila guru terlena tidak mengingatkan siswa agar selalu menggunakan 

keterampilan-keterampilan kooperatif dalam kelompok maka dinamika 

kelompok akan tampak macet.  

b. Apabila jumlah kelompok tidak diperhatikan, yaitu kurang dari empat, 

misalnya tiga, maka seorang anggota akan cenderung menarik diri dan 

kurang aktif saat berdiskusi dan apabila kelompok lebih dari lima maka 

kemungkinan ada yang tidak mendapatkan tugas sehingga hanya 

membonceng dalam penyelesaian tugas.  

c. Apabila ketua kelompok tidak dapat mengatasi konflik-konflik yang 

timbul secara konstruktif, maka kerja kelompok akan kurang efektif. 

 

 

Menurut Soewarso (1998: 23) adalah bahwa pembelajaran kooperatif 

bukanlah obat yang paling mujarab untuk memecahkan masalah yang 

timbul dalam kelompok kecil, adanya suatu ketergantungan, menyebabkan 

siswa yang lambat berpikir tidak dapat berlatih belajar mandiri. Dan juga 

pembelajaran kooperatif memerlukan waktu yang lama sehingga target 

mencapai kurikulum tidak dapat dipenuhi, tidak dapat menerapkan materi 

pelajaran secara cepat, serta penilaian terhadap individu dan kelompok dan 

pemberian hadiah menyulitkan bagi guru untuk melaksanakannya.  

 

 



54 

 

Berdasarkan uraian diatas maka, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan 

dalam pelaksanaan model pembelajaran kooperatif  metode STAD, 

sebaiknya dalam satu anggota kelompok ditugaskan untuk membaca bagian 

yang bergiliran, sehingga mereka dapat berkumpul dan bertukar informasi. 

Selanjutnya, pengajar mengevaluasi mereka mengenai seluruh bagian 

materi. Dengan cara inilah maka setiap anggota merasa bertanggung jawab 

untuk menyelesaikan tugasnya agar berhasil mencapai tujuan dengan baik. 

 

6. Minat Belajar 

 

Minat belajar merupakan suatu sifat yang relatif dapat berubah didalam diri 

manusia. Muncul sebuah minat terutama dalam minat belajar siswa banyak 

disebabkan karena beberapa faktor salah satunya guru sebagai riil model 

yang menjadi panutan selain itu penggunaan model pembelajaran yang juga 

mempengaruhi minat siswa dalam belajar. Minat belajar ini harus di 

tumbuhkan dan upaya sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai 

tugas untuk membentuk manusia yang berkualitas dalam pengetahuan,sikap 

maupun keterampilan maka harus mampu beruapaya menumbuhkan minat 

belajar tersebut. Minat adalah kecenderungan jiwa yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas atau kegiatan (Slameto, 

1995). Seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas dan memperhatikan 

itu secara konsisten dengan rasa senang. 

 

Menurut Kartono (1995), minat merupakan moment-moment dari 

kecenderungan jiwa yang terarah secara intensif kepada suatu obyek yang 
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dianggap paling efektif (perasaan, emosional) yang didalamnya terdapat 

elemen-elemen efektif (emosi) yang kuat. Minat juga berkaitan dengan 

kepribadian. Jadi pada minat terdapat unsur-unsur pengenalan (kognitif), 

emosi (afektif), dan kemampuan (konatif) untuk mencapai suatu objek, 

seseorang suatu soal atau suatu situasi yang bersangkutan dengan diri pribadi 

(Buchori, 1985) 
 

 

Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Semua benda 

yang hidup menjadi obyek dari biologi. Oleh karena itu biologi berobyekkan 

benda-benda yang hidup. Maka cukup banyak ilmu-ilmu yang tergabung di 

dalamnya. Biologi sebagai salah satu bidang ilmu pengetahuan juga 

merupakan objek pada aspek minat. Dengan demikian, bidang biologi dapat 

melahirkan reaksi perasaan senag, gembira, dan semangat belajar, begitu 

pula sebaliknya, tergantung dari kepribadian siswa sendiri apakah menaruh 

minat yang tinggi terhadap bidang biologi atau tidak (Ahmadi, 1998). 

 

 

Menurut Hardjana (1994), minat  merupakan kecenderungan hati yang tinggi 

terhadap sesuatu yang timbul karena kebutuhan, yang dirasa atau tidak 

dirasakan atau keinginan hal tertentu. Minat dapat diartikan kecenderungan 

untuk dapat tertarik atau terdorong untuk memperhatikan seseorang sesuatu 

barang atau kegiatan dalam bidang-bidang tertentu (Lockmono, 1994). 

Minat dapat menjadi sebab sesuatu kegiatan dan sebagai hasil dari 

keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Karena itu minat belajar adalah 

kecenderungan hati untuk belajar untuk mendapatkan informasi, 

pengetahuan, kecakapan melalui usaha, pengajaran atau pengalaman 

(Hardjana, 1994).  Minat merupakan salah satu faktor pokok untuk meraih 

sukses dalam studi. Penelitian-penelitian di Amerika Serikat mengenai salah 

satu sebab utama dari kegagalan studi para pelajar menunjukkan bahwa 

penyebabnya adalah kekurangan minat (Gie, 1998). 
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Menurut Gie (1998), minat berarti sibuk, tertarik, atau terlihat sepenuhnya 

dengan sesuatu kegiatan karena menyadari pentingnya kegiatan itu. Dengan 

demikian, minat belajar adalah keterlibatan sepenuhnya seorang siswa 

dengan segenap kegiatan pikiran secara penuh perhatian untuk memperoleh 

pengetahuan dan mencapai pemahaman tentang pengetahuan ilmiah yang 

dituntutnya di sekolah. 

 

Menurut Gie (1998), arti penting minat dalam kaitannya dengan pelaksanaan 

studi adalah : 

1. Minat  melahirkan perhatian yang serta merta. 

2. Minat memudahnya terciptanya konsentrasi. 

3. Minat mencegah gangguan dari luar 

4. Minat memperkuat melekatnya bahan pelajaran dalam ingatan. 

5. Minat memperkecil kebosanan belajar belajar dalam diri sendiri. 

 

Minat melahirkan perhatian spontan yang memungkinkan terciptanya 

konsentrasi untuk waktu yang lama dengan demikian, minat merupakan 

landasan bagi konsentrasi. Minat bersifat sangat pribadi, orang lain tidak 

bisa menumbuhkannya dalam diri siswa, tidak dapat memelihara dan 

mengembangkan minat itu, serta tidak mungkin berminat terhadap sesuatu 

hal sebagai wakil dari masing-masing siswa (Gie, 1995). Minat dan 

perhatian dalam belajar mempunyai hubungan yang erat sekali. Seseorang 

yang menaruh minat pada mata pelajaran tertentu, biasanya cenderung untuk 

memperhatikan mata pelajaran tersebut. Sebaliknya, bila seseorang menaruh 

perhatian secara kontinyu baik secara sadar maupun tidak pada objek 

tertentu, biasanya dapat membangkitkan minat pada objek tersebut. 

Loekmono (1994), mengemukakan 5 butir motif yang penting yang dapat 

dijadikan alasan untuk mendorong tumbuhnya minat belajar dalam diri 

seorang siswa yiatu : 

1. Suatu hasrat untuk memperoleh nilai-nilai yang lebih baik dalam semua 

mata pelajaran. 
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2. Suatu dorongan batin untuk memuaskan rasa ingin tahu dalam satu atau 

lain bidang studi. 

3. Hasrat siswa untuk meningkatkan siswa dalam meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan pribadi. 

4. Hasrat siswa untuk menerima pujian dari orang tua, guru atau teman-

teman. 

5. Gambaran diri dimasa mendatang untuk meraih sukses dalam suatu 

bidang khusus tertentu. 

 

Beberapa langkah untuk menimbulkan minat belajar menurut (Sudarnono, 

1994), yaitu : 

1. Mengarahkan perhatian pada tujuan yang hendak dicapai. 

2. Mengenai unsur-unsur permainan dalam aktivitas belajar. 

3. Merencanakan aktivitas belajar dan mengikuti rencana itu. 

4. Pastikan tujuan belajar saat itu misalnya; menyelesaikan PR atau laporan. 

5. Dapatkan kepuasan setelah menyelesaikan jadwal belajar. 

6. Bersikaplah positif di dalam menghadapi kegiatan belajar. 

7. Melatih kebebasan emosi selama belajar. 

Kalau seorang siswa mempunyai minat pada pelajaran tertentu dia akan 

memperhatikannya. Namun sebaliknya jika siswa tidak berminat, maka 

perhatian pada mata pelajaran yang sedang diajarkan biasanya dia malas 

untuk mengerjakannya. Demikian juga dengan siswa yang tidak menaruh 

perhatian yang pada mata pelajaran yang diajarkan, maka sukarlah 

diharapkan siswa tersebut dapat belajar dengan baik. Hal ini tentu 

mempengaruhi hasil belajarnya (Kartono, 1995). 

 

Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang  

Menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, 

dapat pula imanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Siswa 

yang memiliki minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberikan  

perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut. Minat tidak dibawa  

sejak lahir melainkan diperoleh kemudian. Minat terhadap sesuatu dipelajari 

sejak lahir melainkan diperoleh kemudian. Minat terhadap sesuatu dipelajari 

dan mempengaruhi belajar selanjutnya serta mempengaruhi penerimaan 

minat baru. Jadi minat terhadap sesuatu merupakan hasil belajar dan 
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menyokong belajar selanjutnya walaupun minat terhadap sesuatu hal tidak 

merupakan hal yang hakiki untuk  dapat mempelajari hal tersebut. 

 

 

Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah membantu 

siswa melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan untuk 

dipelajarinya dengan dirinya sendiri sebagai individu. Proses ini berarti 

menunjukkan pada siswa bagaimana pengetahuan atau kecakapan tertentu 

mempengaruhi dirinya, melayani tujuan-tujuannya, memuaskan kebutuhan-

kebutuhannya. Bila siswa menyadari bahwa belajar merupakan suatu alat 

untuk mencapai beberapa tujuan yang dianggapnya penting dan bila siswa 

melihat bahwa dari hasil dari pengalaman belajarnya akan membawa 

kemajuan pada dirinya, kemungkinan besar siswa akan berminat dan 

bermotivasi untuk mempelajarinya. 

Perlu adanya usaha-usaha atau pemikiran yang dapat memberikan solusi 

terhadap peningkatan minat belajar siswa, utamanya dengan yang berkaitan 

dengan bidang studi biologi. Minat sebagai aspek kewajiban bukan aspek 

bawaan, melainkan kondisi yang terbentuk setelah dipengaruhi oleh 

lingkungan. Karena itu minat sifatnya berubah-ubah dan sangat tergantung 

pada individunya. Minat belajar dapat diingatkan melalui latihan 

konsentrasi. Konsentrasi merupakan aktivitas jiwa untuk memperhatikan 

suatu objek secara mendalam. Dapat dikatakan bahwa konsentrasi itu 

muncul jika seseorang menaruh minat pada suatu objek, demikian pula 

sebaliknya merupakan kondisi psikologis yang sangat dibutuhkan dalam 
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proses belajar mengajar di sekolah. Kondisi tersebut amat penting sehingga 

konsentrasi yang baik akan melahirkan sikap pemusatan perhatian yang 

tinggi terhadap objek yang sedang dipelajari. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan digunakan untuk membandingkan hasil penelitian 

penulis dengan penelitian yang sudah ada atau terdahulu maka dibawah ini 

penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang relevan yang berkaitan 

dengan pokok masalah. 

Tabel 3. Penelitian yang Relevan 

No Penulis Judul Hasil Penelitian 

1 Irfan Hidayat  

(Unila, 2015) 

Studi perbandingan 

kemampuan 

berpikir kritis yang 

pembelajarannya 

menggunakan 

Studi perbandingan 

kemampuan 

berpikir kritis yang 

pembelajarannya 

menggunakan 

model Team 

Games Tournamen 

(TGT) dan Jigsaw 

pada mata 

pelajaran IPS 

Terpadu siswa 

kelas VIII MTS 

Miftahul Huda 

Terbanggi Besar 

Tahun Ajaran 

2014/2015 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kemampuan berpikir 

kritis siswa pada kelas 

eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelas 

control dan diperoleh Fhitung 

>Ftabel yaitu 9,922>4,03 

serta tingkat signifikan 

sebesar 0.010<0.05 dengan 

demikian h0 ditolak. 
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Tebal 3. (Lanjutan)  

2 Yeni 

Pamungkas 

(Unila, 2012) 

Studi perbandingan 

hasil belajar 

ekonomi dengan 

menggunakan 

metode 

pembelajaran 

kooperatif tipe 

student team 

achievement 

division (STAD) 

dan problem based 

instruction (PBI) 

dengan 

memperhatikan 

motivasi 

berprestasi studi 

pada siswa kelas X 

SMA negeri 9 

bandar lampung 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hasil belajar ekonomi 

antara siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi tinggi 

pada kelas eksperimen lebih 

tinggi dibandingkan dengan 

kelas control dan diperoleh 

uji signifikan untuk hasil 

belajar, thitung <ttabel yaitu 

2,031<2,101 dengan nilai 

ratarata76,7, sedangkan 

padatahap terakhir nilai rata-

ratameningkat menjadi 83,76 

3. Ike Dewi 

Septiana 

(Unila, 2012) 

 

Studi Perbandingan 

Hasil  Belajar 

Fisika dan 

Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Antara Model 

Pembelajaran PBI 

dengan Inkuiri 

Terbimbing siswa 

kelas XI SMA 

Negeri 1 Metro 

Tahun Pelajaran 

2011/2012 

 

Hasil belajar siswa pada 

model pembelajran PBI lebih 

tinggi dibandingkan dengan 

model IT. Dengan nilai rata-

rata hasil belajar model 

pembelajaran PBI 76,83 dan 

nilai rata-rata model 

pembelajaran IT 67,59. 

Kemampuan berpikir siswa 

pada model pembelajaran PBI 

lebih tinggi dibandingkan 

dengan model pembelajaran 

IT. Dengan nilai rata-rata 

dengan model pembelajaran 

IT. Dengan nilai rata-rata 
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Tebal 3. (Lanjutan)  

4 Aryulina Amir 

 (Unila, 2012) 

Peningkatan 

Berpikir Kritis 

Dalam 

Pembelajaran 

Sejarah Melalui 

Problem Based 

Learning Kelas X 

Akselerasi Di 

SMAN 2 Bandar 

Lampung Tahun 

Pelajaran 2011- 

2012 

1) Proses pembelajaran pada 

mata pelajaran sejarahdengan  

model PBL mampu 

meningkatkan sikap berpikir 

kritis siswa ketika diterapkan 

model PBL berpasangan pada 

siklus III ternyata, setiap 

siswa memiliki tanggung 

jawab untuk 

mempresentasikan dan 

melaporkan hasil pemecahan 

masalah karena mereka hanya 

terdiri dari dua orang.(2) 

Peningkatan kemampuan 

berpikir kritis siswa juga 

mengalami peningkatan 

ditunjukkan dengan 

peningkatan pada indikator 

berfikir kritis siswa. 

Sumber: digilib unila dan google scholar  

 

C. Kerangka Pikir 

 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen (variabel bebas) 

dan variabel dependen (variabel terikat). Dimana dalam penelitian ini ada dua 

variabel independen yaitu model pembelajaran kooperatif tipe PBL (Problem 

Based Learning) (X1) dan STAD (Student Team Achievement Division) (X2). 

Variabel dependennya adalah kemampuan berpikir kritis (Y) melalui penerapan 

model pembelajaran tersebut. Minat belajar  siswa sebagai variabel moderator 

dalam mata pelajaran IPS Terpadu. 
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1. Perbedaan yang Signifikan Kemampuan Berfikir Kritis Siswa yang 

Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Problem Based 

Learning (PBL) dan  Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student 

Team Achievement Division (STAD) pada Mata Pelajaran IPS Terpadu. 

 

 

Model pembelajaran merupakan salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan sebuah proses pembelajaran dimana dengan penggunaan model 

pembelajaran yang tepat akan memudahkan guru dalam mencapai suatu 

tujuan dalam pembelajaran itu sendiri. Dalam kurikulum 2013 model 

pembelajaran sangat diajurkan untuk dipakai oleh setiap guru dalam proses 

pembelajaran karena dalam kurikulum 2013 siswa menjadi pusatnya bukan 

lagi guru. Model pembelajaran yang banyak digunakan adalah model 

pembelajaran kooperatif, model pembelajaran kooperatif merupakan stategi 

pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama antar siswa dalam 

sebuah kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

 

Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa kesamaan dalam langkah 

pembelajaran,diantaranya dalam cara menentukan kelompok heterogen yang 

berdasarkan kemampuan ,akademis,jenis kelamin yang berbeda. Dua jenis 

model pembelajaran yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu kooperatif 

tipe PBL (Problem Based Learning) dan STAD (Student Team Achievement 

Division. 

 

 

Secara umum model pembelajaran PBL memiliki beberapa tahap , pertama 

kegiatan belajar mengajar diawali dengan pemberian masalah oleh guru 

kemudian permasalahan yang diberikan berkaitan dengan kehidupan nyata 
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dari peserta didik mengorganisir serta membahas suatu permasalahan yang 

berkaitan disiplin ilmu lalu siswa diberikan suatu bentuk tanggung jawab 

dalam menjalankan pembelajaran secara langsung dan siswa terbagi menjadi 

beberapa kelompok pada akhir kegiatan siswa diinstruksikan untuk 

mendemonstarsikan hasil atau produk yang mereka pelajari bisa berupa 

penyajian laporan,presentasi,vidio dll. Dengan demikian siswa diharapkan 

dapat lebih mampu memahami konsep dan mampu menemukan 

kemungkinan solusi dari permasalahan yang ada. 

 

 

Model pembelajaran STAD terdiri dari enam tahapan kegiatan siswa yang 

menekankan siswa mampu berkerjasama dalam setiap tahapannya. Tahapan 

yang pertama kelompokkan siswa dengan masing-masing kelompok terdiri 

dari tiga sampai dengan lima orang. Anggota-anggota kelompok dibuat 

heterogen meliputi karakteristik kecerdasan, kemampuan awal bahasa 

Indonesia, motivasi belajar, jenis kelamin, ataupun latar belakang etnis yang 

berbeda.  

 

 

Kemudian kegiatan pembelajaran dimulai dengan presentasi guru dalam 

menjelaskan pelajaran berupa paparan masalah, pemberian data, pemberian 

contoh. Tujuan presentasi adalah untuk mengenalkan konsep dan mendorong 

rasa ingin tahu siswa. Pemahaman konsep dilakukan dengan cara siswa 

diberitugas-tugas kelompok di lanjutkan siswa boleh mengerjakan tugas-

tugas tersebut secara serentak atau saling bergantian menanyakan kepada 
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temannya yang lain atau mendiskusikan masalah dalam kelompok. atau apa 

saja untuk menguasai materi pelajaran tersebut. Para siswa tidak hanya 

dituntut untuk mengisi lembar jawaban tetapi juga untuk mempelajari 

konsepnya.  

 

 

Anggota kelompok diberitahu bahwa mereka dianggap belum selesai 

mempelajari materi sampai semua anggota kelompok memahami materi 

pelajaran tersebut. Lalu siswa diberi tes atau kuis individual dan teman 

sekelompoknya tidak boleh menolong satu sama lain dan tes individual ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap suatu konsep 

dengan cara siswa diberikan soal yang dapat diselesaikan dengan cara 

menerapkan konsep yang dimiliki sebelumnya. Hasil tes kuis selanjutnya 

dibandingkan dengan rata-ratasebelumnya dan poin akan diberikan 

berdasarkan tingkat keberhasilan siswa mencapai atau melebihi kinerja 

sebelumnya. Poin ini selanjutnya dijumlahkan untuk membentuk skor 

kelompok.  Setelah itu guru memberikan penghargaan kepada kelompok 

yang terbaik presentasinya atau yang telah memenuhi kriteria tertentu. 

Penghargaan dapat berupa hadiah, pujian, tambahan nilai dan lain-lain. 

 

Dari kedua model pembelajaran di atas dalam model pembelajaran PBL 

siswa disajikan sebuah masalah kemudian bersama kelompok mencari 

menganalisis dari masalah yang diberikan oleh guru,siswa diberikan 

tanggung jawab dalam melaksanakan pembelajaran dan hasil dari analisis 

yang mereka lakukan dengan mencari solusi siswa diakhir 



65 

 

mendemonstarsikan hasil atau produk yang mereka pelajari bisa berupa 

penyajian laporan,presentasi,vidio dll. Hal ini akan membuat  siswa yang 

memiliki minat belajar tinggi akan lebih bersemangat dan merasa tertatang 

secara naluri untuk dapat memecahkan masalah.  

 

Sehingga diduga terdapat perbedaan dalam kemampuan berfikir kritis siswa 

melalui model pembelajaran PBL dibandingkan dengan model pembelajaran 

STAD Perbedaan ini terjadi tentunya karena langkah-langkah yang di 

lakukan pada kedua model pembelajaran tersebut berbeda serta perbedaan 

aktivitas belajar yang terjadi pada saat pembelajaran tersebut diterapkan di 

dalam kelas. 

 

2. Kemampuan Berfikir Kritis Siswa yang Pembelajarannya 

Menggunakan Model Kooperatif Tipe Problem Based Learning (PBL) 

Lebih Tinggi Dibandingkan yang Pembelajarannya Menggunakan 

Model Kooperatif Tipe Student Team Achievement Division (STAD) 

pada Siswa yang Memiliki Minat Belajar Tinggi pada Mata Pelajaran 

IPS Terpadu. 

 

 

Pemahaman siswa dapat diperoleh melalui proses pembelajaran dan dapat 

dilihat dari aktivitas serta kemampuan berfikir kritis siswa tersebut didalam 

kelas. Aktivitas belajar siswa yang memiliki minat belajar tinggi yang  

menggunakan model pembelajaran PBL akan merasa tertarik dan bergairah 

sehingga mempersiapkan diri secara optimal karena dalam model 

pembelajaran PBL. siswa dituntut dapat berfikir dan menyelesaikan masalah 

serta dapat menganalisis masalah sampai pada menyimpulkan. Maka bagi 

siswa yang minat belajarnya tinggi akan terpicu dengan pemecahan masalah 
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karena masalah yang disajikan diambil dari kehidupan nyata sehingga 

memicu bagi  siswa untuk berfikir sehingga dapat menemukan solusi yang 

tepat. 

 

Aktivitas belajar siswa yang memiliki minat belajar tinggi pada model 

pembelajaran STAD ini, akan merasa sulit menyesuikan diri dengan teman-

teman yang lain yang minat belajarnya rendah, siswa terkesan akan merasa 

kurang tertantang dan bosan dengan kegiatan belajar, karena merasa sudah 

mampu siswa mengingkan yang lebih menantang lagi. Selain itu siswa di 

tuntut harus mampu memahami atau dapat menguasi materi yang diberikan 

oleh guru untuk dapat membaginya dengan teman sekelompoknya serta 

mampu berdiskusi dari materi yang diberikan oleh guru hingga mampu 

menjawab tes yang diajukan kepada setiap individu tidak lagi di bantu oleh 

kelompok.  Diduga kemampuan berfikir kritis siswa yang menggunakan 

model pembelajaran tipe PBL pada siswa yang minat belajar nya tinggi lebih 

tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran STAD. 

 

3. Kemampuan Berfikir Kritis Siswa yang Pembelajarannya 

Menggunakan Model Kooperatif Tipe Achievement Division (STAD) 

Lebih Tinggi Dibandingkan Yang Pembelajarannya Menggunakan 

Model Kooperatif Tipe Student Team Problem Based Learning (PBL) 

Pada Siswa Yang Memiliki Minat Belajar Rendah Pada Mata Pelajaran 

IPS Terpadu. 

 

 

Aktivitas belajar pada model pembelajaran kooperatif tipe PBL bagi siswa 

yang memiliki minat belajar rendah dengan  kemampuan penguasaan materi 

terkadang masih kurang terbiasa dan sulit untuk dapat mengaitkan 
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pemahaman kepada masalah dikehidupan nyata karena terbiasa dengan teori 

belakang maka ketika dihadapkan dengan masalah yang ada pada kehidupan 

nyata dan mengaitkan dengan konsep pemahaman yang ada akan kesulitan. 

 

Aktivitas belajar siswa yang  memiliki minat belajar rendah pada model 

STAD, siswa yang memiliki minat belajar rendah akan terpacu memahami 

materi dan semakin ingin belajar karena aktifitas belajar kelompok yang ada 

di model pembelajaran STAD banyak menyajikan kebersamaan seperti 

diskusi bersama-sama melatih kerjasama dan menyampaikan apa yang telah 

dipahaminya kepada teman-teman yang lain dalam kelompok mengasah 

kemampuan pemahamannya dengan menyampaikan kembali dengan 

bahasanya sendiri kepada teman-teman, dengan tes yang diberikan oleh guru 

sebagai tes individu akan nenambah keseriusannya dalam belajar. Diduga 

kemampuan berfikir kritis pada siswa yang memiliki minat belajar rendah 

yang menggunakan model pembelajaran PBL akan lebih rendah 

dibandingkan dengan model pembelajaran STAD. 

 

4. Ada Interaksi antara Model Pembelajaran Kooperatif  dengan Minat 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Terpadu. 

 

 

Jika pada model pembelajaran kooperatif tipe PBL (Problem Based 

Learning), siswa yang memiliki minat tinggi dalam pelajaran IPS Terpadu 

kemampuan berfikir kritisnya lebih baik dari pada siswa yang memiliki 

minat belajar rendah, dan jika model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

(Student Team Achievement Division) , siswa yang memiliki minat belajar 
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rendah  kemampuan berfikir kritisnya lebih baik dari yang minat belajarnya 

tinggi, maka terjadi interaksi antara kedua model pembelajaran kooperatif 

dan minat belajar. Berdasarkan urain di atas maka kerangka pikir penelitian 

ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Paradigma Penelitian 

 

Paradigma  diatas dapat diketahui bahwa dalam penerapana model 

pembelajaran yang dipilih dalam kemampuan siswa berfikir kritis memiliki 

perbedaan seperti ketika menggunakan model pembelajaran PBL pada siswa 

yang memiliki minat tinggi maka kemampuan berfikir akan tinggi dan juga 

PBM IPS Teradu 

PBL STAD 

Minat Tinggi 
Minat Rendah Minat Tinggi Minat Rendah 

BK Rendah BK Tinggi 

BK Tinggi BK Rendah 

BK Tinggi BK Rendah 

BK Tinggi BK Rendah 
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bisa rendah, siswa yang memilki minta rendah justru akan memiliki 

kemampuan berfikir kritis tinggi juga bisa rendah. Karena diduga  siswa 

akan mulai tertarik dengan model pembalajaran yang baru mengangkat 

kejadian nyata dalam kehidupan sehari-hari kemudian anak akan melakukan 

analisis yang membuat anak pada minat rendah akan terpicu dengan 

kenyataan dari pada teori belakang yang biasa mereka dapat dari 

pembelajaran.  

Model pembelajaran STAD anak yang memiliki minat belajar rendah akan 

memiliki kemampuan berfikir kritis tinggi dan bisa juga rendah, anak yang 

memiliki minat belajar rendah akan memiliki kemampuan berfikir kritis 

rendah dan bisa pula tinggi. karena diduga dalam model pembelajaran 

STAD anak dituntut dapat bekerjasama dengan teman-teman lain dalam 

belajar kemudia secara mandiri mampu mengembangkan pengetahuan yang 

dipahami dan disampaikan pada teman dalam tim dengan tes dari guru 

sehingga akan semakin terpacu dalam berfikir kritis menganalisis dari 

pemahamananya ditambah pemahaman teman-teman yang lain dan akan 

didiskusikan bersama sehingga memunculkan kesimpulan yang dapat 

membuat anak mampu berfikir kritis. 

 

D. Hipotesis 

 

Berdasarkan tinjauan pustaka, hasil penelitian yang relevan dan kerangka pikir 

yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan hipotesis penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 
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1. Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe tipe 

PBL (Problem Based Learning)  dibandingkan yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team 

Achievement Division) pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

2. Kemampuan berpikir kritis pada siswa yang memiliki minat belajar tinggi 

yang pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe PBL (Problem 

Based Learning) lebih tinggi dibandingkan yang pembelajaannya 

menggunakan model kooperatif tipe STAD (Student Team Achievement 

Division) pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

3. Kemempuan berpikir kritis pada siswa yang memiliki minat belajar rendah  

yang pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe STAD (Student 

Team Achievement Division) lebih tinggi  dibandingkan yang 

pembelajaannya menggunakan model kooperatif tipe PBL (Problem Based 

Learning) pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

4. Ada interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan minat belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

eksperimen dengan pendekatan komparatif. Penelitian eksperimen yaitu suatu 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap 

yang lain dalam kondisi yang terkendalikan, variabel-variabel lain yang dapat 

mempengaruhi proses eksperimen dapat dikontrol secara ketat (Sugiyono, 2013: 

107). Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan 

suatu variabel atau lebih pada dua atau sampel yang berbeda atau pada waktu 

yang berbeda (Sugiyono, 2013: 57). Analisis komparatif dilakukan dengan cara 

membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain, dan hasil penelitian 

satu dengan panelitian lain. Melalui analisis komparatif ini peneliti dapat 

memadukan antara teori satu dengan teori yang lain, untuk mereduksi bila 

dipandang terlalu luas (Sugiyono,2013: 93). 

 

 

Menurut Ary dalam sukardi (2003:180) penelitian eksperimen mempunyai tiga 

karakteristik penting. 

1. Variabel bebas yang dimanipulasi. 
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2. Vaiabel lain yang mungkin berpengaruh dikontrol agar tetap konstan. 

3. Efek atau pengaruh manipulasi variabel teikat diamati secara langsung oleh 

peneliti ( diobservasi) 

 

 

Penelitian eksperimen yang sebenarnya harus dapat mengontrol semua sumber 

yang dapat mempengaruhi viliditas. Prinsip equivalen antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol harus melalui prosedur random, 

sedangkan dalam penelitian pendidikan yang berlangsung di kelas sangat sulit 

melakukan hal inikarena, dalam penelitian ini akan dipilih dua subjek yang 

sudah ada kemudian memberikan perlakuan eksperimental. Berdasarkan hal 

tersebut, penelitian eksperimen ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari 

perlakuan atau tindakan terhadap suatu kelompok tertentu dibandingkan 

kelompok lain menggunakan perlakuan yang berbeda. 

 

B. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini bersifat eksperimental semu (quasi experimental design) dengan 

pola treatment by level design penelitian kuasi eksperimen dapat diartikan 

sebagai penelitian yang mendekati eksperimen atau ekspeimen semu, namun 

pada variabel moderator (minat) digunakan treatment by level design karena 

dalam hal ini hanya model pembelajaran yang diberi perlakuan terhadap hasil 

belajar. Bentuk penelitian ini banyak digunakan dibidang ilmu pendidikan atau 

penelitian lain dengan subjek yang diteliti adalah manusia (Sukardi, 2003: 16). 

Kelas yang melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model 
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pembelajaran PBL (Problem Based Learning) sebagai kelas eksperimen disebut 

variabel eksperimental (X1) sedangkan kelas yang melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan model Student Team Achievement Division (STAD) 

sebagai kelas kontrol disebut variabel bebas (X2). Variabel ketiga dalam 

penelitian inidisebut variabel moderator yaitu minat belajar. Desain penelitian 

digambarkan sebagai berikut 

 

Tabel 4. Desain Penelitian 

                               Model 

                            

Pembelajaran 

 

Minat Belajar 

 

 

Pembelajaran Tipe PBL 

 

 

Pembelajaran 

Tipe STAD 

Tinggi Kemampuan Berpikir Kritis > Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Rendah Kemampuan Berpikir Kritis < Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Sumber: gambar kerangka pikir (paradigma) 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 80). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII  SMP N 1 

Merbau Mataram Tahun Ajaran 2018/2019  yang terdiri dari empat kelas 

sebanyak 116 siswa. 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi dan karakteristik yang dimiliki 

oleh popuasi tersebut (Sugiyono, 2013:118). Sedangkan sampel pada 

penelitian ini adalah kelas VIIIB dan VIIIC.  Hasil tersebut berdasarkan 

penggunaan teknik cluster random sampling diperoleh kelas VIIIB dan 

VIIIC sebagai sampel kemudian kedua kelas tersebut diundi untuk 

menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil undian diperoleh 

VIIIB sebagai kelas kontrol dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD (Team Achievement Division) dan kelas VIIIC kelas ekperimen 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe PBL  (Problem 

Based Learning). 

 

 

D. Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel bebas (independent), 

terikat (dependent), dan variabel moderator. 

1. Variabel Bebas (Independent) 

Variabel bebas dilambangkan dengan X adalah variabel penelitian yang 

mempengaruhi penelitian lain. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri 

dari dua yaitu menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe  STAD 

(X1) dan model pembelajaran kooperatif tipe PBL (X2). 

2. Variabel Terikat (dependent) 

Variabel terikat dengan lambang Y adalah variabel yang akan diukur untuk 

mengetahui pengaruh lain sehingga sifatnya bergantung pada variabel yang 
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lain. Pada penelitian ini variabel terikatnya adalah kemampuan berpikir kritis 

siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Achievement 

Division (Y1) dan kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe  Problem Based Learning  (Y2). 

3. Variabel Moderator 

Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan 

memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen. 

Diduga minat belajar terhadap mata pelajaran mempengaruhi (memperkuat 

atau memperlemah) hubungan antara model pembelajaran dengan 

kemampuan berpikir kritis siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dan PBL. Pada penelitian ini variabel moderatornya adalah minat 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

 

 

E. Definisi Konseptual Variabel 

1. Kemampuan berpikir kritis adalah proses mental untuk menganalisis 

informasi. Informasi didapat melalui peengamatan, pengalaman, 

komunikasi, dan membaca. Peserta didik berpikir kritis ditunjukan dengan 

kemampuan menganalisa masalah secara kritis dengan pertanyaan mengapa, 

mampu menunjukan perubahan-perubahan secara detail, menemukan 

penyelesaian masalah yang kurang lazim, memberikan ide yang belum 

pernah dipikirkan oleh orang lain, memberikan argumen dengan 

perbandingan atau perbedaan.  
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Untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa dilakukan dengan cara 

kemampuan mendefinisikan masalah, kemampuan menemukan cara-cara 

yang dapat dipakai dalam menangani masalah-masalah, menyeleksi dan 

menyususun informasi yang diperlukan dan  menyususun informasi yang 

diperlukan dan kemampuan menarik kesimpulan menggunakan bahasa yang 

tepat dan jelas. Menurut Sudjarwo (2009:174) menyatakan bahwa definisi 

operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada satu variabel dan 

konstrak dengan cara melihat pada dimensi tingkah laku atau properti yang 

ditunjukan oleh konsep dan mengkategorikan hal tersebut menjadi elemen 

yang diamati dan diukur. 

 

Tabel.5 Indikator Berpikir Kritis  

 

Indikator 

Berpikir 

Kritis 

 

 

Sub-indikator 

Berpikir Kritis 

 

Penjelasan 

 

 

 

Elementary 

clarification 

(memberikan 

penjelasan 

sederhana) 

1. Memfokuskan 

pertanyaan. 

a. Mengidentifikasi dan merumuskan 

Pertanyaan. 

b. Mengidentifikasi dan merumuskan 

kriteria-kriteria untuk 

mempertimbangkan jawaban yang 

mungkin. 

c. Memelihara situasi dalam pikiran. 

2. Menganalisis 

argumen 

a. Mengidentifikasi kesimpulan. 

b. Mengidentifikasi alasan 

(sebab)yang inyatakan (eksplisit). 

c. Mengidentifikasi alasan 

(sebab)yang tidak dinyat akan 

(implisit) 
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Tabel 5. (Lanjutan) 

  d. Mencari persamaan dan perbedaan. 

e. Mengidentifikasi dan menangani 

ketidakrelevanan. 

f. Mencari struktur dari suatu 

argumen Membuat ringkasan 

 3. Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan tentang 

suatu penjelasan 

tau tantangan. 

a. Mengapa demikian? 

b. Apa inti utamanya? 

c. Apa yang Anda maksudkan? 

d. Mana yang merupakan contoh? 

e. Mana yang yang bukan contoh? 

f. Bagaimana menerapkannya dalam 

kasus tersebut? 

g. Perbedaan apa yang 

menyebabkannya? 

h. Apa faktanya? 

i. Inikah yang Anda katakan? 

Akankah Anda menyatakan lebih 

dari itu? 

Basic 

support 

(membangun 

keterampilan 

dasar) 

4. Mempertimbangka

n kredibilitas suatu 

sumber. 

a. . Ahli. 

b. Kelemahan dari permasalahan yang 

bersangkutan. 

Kesepakatan antar sumber 

c. Reputasi. 

d. Menggunakan prosedur yang telah 

diakui. 

e. Mengetahui resiko berdasarkan 

reputasi. 

f. Kemampuan memberikan alasan. 

g. Kebiasaan hati-hati. 

 5. Mengobservasi dan 

mempertimbangka

n hasil observasi 

a. Sedikit mengambil kesimpulan 

yang berbelit-belit. 

b. Interval waktu singkat antara 

c. Laporan yang dibuat oleh observer, 

lebih baik dari yang dibuat orang 

lain. 

d. Merekam gambaran secara umum, 

Membuat 

Infernsi 

6. Membuat Deduksi 

dan 

mempertimbang 

kan hasil deduksi 

a. Kelompok yang logis. 

b. Kondisi yang logis. 

c. Interpretasi pernyataan 
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Tabel 5. (Lanjutan) 

Membuat 

Infernsi 

7. Membuat induksi 

dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

a. Membuat generalisasi: 

kekhususan data, pengambilan 

contoh, table dan grafik. 

b. Membuat penjelasan dari suatu 

kesimpulan dan hipotesis 

c. Menyelidiki, yaitu merancang 

eksperimen termasuk 

merencanakan dalam 

mengendalikan variabel, mencari 

bukti di luar bukti yang telah ada, 

mencari penjelasan lain yang 

mungkin. 

d. Memberikan kriteria yang layak 

dalam membuat asumsi. 

e. jika laporan disertai rekaman, 

umumnya lebih baik. 

f. Bukti-bukti yang menguatkan. 

g. Kemungkinan dari kuat tidaknya 

bukti-bukti tersebut. 

h. Kondisi akses yang baik. 

i. Penggunaan teknologi yang 

kompeten. 

j. Kepuasan observer atas 

kredibilitas 

a. kriteria. 

 8. Membuat keputusan 

dan 

mempertimbangkan 

hasilnya. 

b. Latar belakang fakta. 

c. Konsekuensi. 

d. Penerapan yang utama terhadan 

prinsip-prinsip yang dapat 

diterima. 

e. Mempertimbangkan berbagai 

alternatif. 

Menyesuaikan, menimbang dan 

Memutuskan 

Advance 

clarification

memberikan 

Penjelasan 

lebih lanjut) 

9. Mendefinisikanistilah 

dan mempertimbang 

kan definisi. 

a. Bentuk: sinonim, klasifikasi, 

rentang, ungkapan yang setara, 

operasional, contoh dan non 

contoh. 

b. Strategi definisi (tindakan, 

mengidentifikasi persamaan)Isi. 
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Tabel 5. (Lanjutan) 

 10. Mengidentifikasi 

asumsi. 

a. Penalaran secara implisit. 

Diperlukan asumsi: 

b. merekonstruksi argumen 

Strategy 

and 

tactics 

(mengatur 

strategi dan 

taktik) 

11. Memutuskan suatu 

tindakan. 

a. Mendefinisikan masalah. 

b. Menyeleksi kriteria untuk 

membuat solusi. 

c. Merumuskan alternatif solusi 

d. Memutuskan hal-hal yang akan 

dilakukan secara tentatif. 

e. Melakukan tinjauan ulang. 

f. Memonitor implementasi. 

 

 12. Berinteraksi 

dengan orang 

lain. 

a. Bereaksi terhadap label yang 

keliru. 

b. Strategi logis. 

c. Strategi retoris. 

Menyampaikan secara lisan atau 

tertulis 

Sumber: Ennis (1985 dalam Costa ed., 985: 54-57) 

 

2. Model pembelajaran  PBL (Problem Based Learning) adalah metode 

pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks 

untuk para peserta didik belajar berfikir kritis dan keterampilan memecahkan 

masalah, dan memperoleh pengetahuan (Duch,1995).  Problem Based 

Learning (PBL) dalam bahasa Indonesia disebut Pembelajaran Berbasis 

Masalah (PBM) merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang 

diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, 

kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas 

yang ada. Model PBL dikembangkan berdasarkan konsep-konsep yang 

dicetuskan oleh Jerome Bruner. Konsep tersebut adalah belajar penemuan 

atau discovery learning. Konsep tersebut memberikan dukungan teoritis 

terhadap pengembangan model PBL yang berorientasi pada kecakapan 
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memproses informasi. Menurut Barbara J. Duch (1996), Problem Based 

Learning (PBL) adalah satu model yang ditandai dengan penggunaan 

masalah yang ada di dunia nyata untuk melatih siswa berfikir kritis dan 

terampil memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuan tentang 

konsep yang penting dari apa yang dipelajari (Wijayanto, 2009:15). 

Karakteristik Model Pembelajaran PBL (Problem Based Learning) Menurut 

Trianto (2009:93), karakteristik model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) adalah: (1) adanya pengajuan pertanyaan atau masalah, (2) 

berfokus pada keterkaitan antar disiplin, (3) penyelidikan autentik, (4) 

menghasilkan produk atau karya dan mempresentasikannya, dan (5) kerja 

sama. 

 

3. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team Achievement 

Division) adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana. Siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan empat orang 

yang merupakan campuran menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin dan 

suku. Guru menyajikan pelajaran kemudian siswa bekerja dalam tim untuk 

memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. 

Akhirnya seluruh siswa dikenai kuis tentang materi itu dengan catatan, saat 

kuis mereka tidak boleh saling membantu. Model Pembelajaran Koperatif 

tipe STAD merupakan pendekatan Cooperative Learning yang menekankan 

pada aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi dan 

saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi 

yang maksimal. Guru yang menggunakan STAD mengajukan informasi 
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akademik baru kepada siswa setiap minggu mengunakan presentasi Verbal 

atau teks. 

 

4. Minat adalah kecenderungan seseorang terhadap obyek atau sesuatu kegiatan 

yang digemari yang disertai dengan perasaan senang, adanya perhatian, dan 

keaktifan berbuat. Minat belajar adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal yang dilakukan seseorang secara sadar untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku baru sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Jadi minat belajar akan timbul 

apabila mendapatkan rangsangan dari luar dan kecenderungan untuk merasa 

tertarik pada suatu bidang bersifat menetap dan merasakan perasaan yang 

senang apabila ia terlibat aktif didalamnya, perasaan senang ini timbul dari 

lingkungan atau berasal dari objek yang menarik. 

 

 

F. Definisi Operasional Variabel 

Tabel 6. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Konsep Variabel Indikator Pengukuran 

Variabel 

Skala 

Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Mengukur 

kemampuan berpikir 

kritis Meliputi 

kemampuan 

mendefinisikan 

masalah, 

1. Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

2. Membangun 

ketrampilan 

dasar 

 

Tingkat 

besarnya hasil 

tes formatif 

kemampuan 

berpikir kritis 

siswa 

Interval 
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Tabel 6. (Lanjutan) 

 kemampuan 

menemukan cara-cara 

yang dapat dipakai 

dalam menangani 

masalahmasalah, 

kemampuan 

menyeleksi dan 

menyususun informasi 

yang diperlukan, , 

kemampuan 

mempresentasikan, 

kemampuan bertanya 

dan kemampuan 

menjawab pertanyaan 

3. Membuat 

inveren 

4. Memberikan 

penjelasan 

lebih lanjut 

Mengatur 

5. strategi dan 

taktik 

  

 

 

 

 

 

 

PBL 

(Problem 

Based 

Learning) 

Model pembelajaran 

Problem Based 

Learning (PBL) 

adalah: (1) adanya 

pengajuan pertanyaan 

atau masalah, (2) 

berfokus pada 

keterkaitan antar  

disiplin, (3) 

penyelidikan autentik, 

(4) menghasilkan 

produk atau karya dan 

mempresentasikannya, 

dan (5) kerja sama. 

penggunaan masalah 

yang ada didunia nyata 

untuk melatih siswa 

berfikir kritis dan 

terampil memecahkan 

masalah, dan 

memperoleh 

pengetahuan tentang 

konsep dipelajari 

Hasil tes 

kemampuan 

berpikir kritis 

siswa setelah 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

kooperatif tipe 

PBL dengan 

memperhatikan 

minat belajar 

siswa pada mata 

pelajaran IPS 

Terpadu 

Tingkat 

besarnya hasil 

tes kemampuan 

berpikir kritis 

siswa setelah 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

kooperatif tipe 

PBL dengan 

memperhatika 

n minat belajar 

siswa pada 

mata pelajaran 

IPS Terpadu 

Interval 

 pembelajaran 

kooperatif yang paling 

sederhana. Siswa 

ditempatkan dalam tim  

Hasil tes 

kemampuan 

berpikir kritis  

Tingkat 

besarnya hasil 

 

Interval 
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Tabel 6. (Lanjutan) 

STAD 

(Student 

Team 

Achievement 

Division) 

 

 

 

 

belajar beranggotakan 

empat orang yang 

merupakan campuran 

menurut tingkat 

kinerjanya, jenis 

kelamin dan suku. Guru 

menyajikan pelajaran 

kemudian siswa bekerja 

dalam tim untuk 

memastikan bahwa 

seluruh anggota tim 

telah menguasai 

pelajaran tersebut. 

seluruh siswa dikenai 

kuis tentang materi itu 

dengan catatan, saat 

kuis mereka tidak boleh 

saling membantu.  

Guru yang 

menggunakan STAD 

mengajukan informasi 

akademik baru kepada 

siswa setiap minggu 

mengunakan presentasi 

Verbal atau teks. 

siswa setelah 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

kooperatif tipe 

PBL dengan 

memperhatikan 

minat belajar 

siswa pada 

mata pelajaran 

IPS Terpadu 

tes kemampuan 

berpikir kritis 

siswa setelah 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

kooperatif tipe 

PBL dengan 

memperhatika 

n minat belajar 

siswa pada 

mata pelajaran 

IPS Terpadu 

 

Minat Belajar 

siswa 

terhadap 

mata 

pelajaran 

Minat belajar 

Adalah kecenderungan 

dan kegairahan 

yang tinggi atau 

keinginan yang 

besar terhadap 

sesuatu. 

1. Perhatian 

2. Perasaan 

senang 

3. Mengenang 

Tingkat 

besarnya hasil 

angket minat 

belajar siswa 

pada mata 

pelajaran IPS 

Terpadu. 

Sumanti 

diferensi 

al 

   Sumber: Sudjarwo (2009: 174) 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik yang digunakan untuk memeperoleh data dalam peneitian ini adalah 

berikut. 
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1. Wawancara 

Sugiyono (2013: 194) mengemukakan bahwa wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakuakn studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik 

wawancara dilakukan dengan wawancara bebas terhadap guru mata 

pelajaran IPS Terpadu tanpa menggunakan pedoman wawancara yang 

tersusun secara sistematis. 

2. Observasi 

Sugiyono (2013: 203) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis. Dua di antara yang penting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. Teknik observasi dilakuakan dengan cara 

mengadakan pengamatan langsung tentang kegiatan proses belajar mengajar 

di SMP N 1 Merbau Mataram. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan 

jumlah siswa, fasilitas-fasilitas yang ada dan sejarah atau gambaran umum 

mengenai SMP N 1 Merbau Mataram. 

4. Tes Kemampuan Berpikir Kritis 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data kemampuan berpikir kritis 

siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu dengan menggunakan soal yang di 

berikan sebelum dilakukannya model pembelajaran kooperatif tipe PBL dan 

tipe STAD. 
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5. Angket 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data tentang minat belajar 

siswa sebagai variabel moderator. 

 

H. Uji Persyaratan Instrumen 

 

Instrumen dalam penelitian ini berupa tes dan non tes (angket). Instrumen 

berupa non tes (angket) diberikan sebelum penelitian dilakukan, hal inibertujuan 

untuk mengetahui minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS Terpadu. 

Instrumen berupa tes dilakukan setelah penelitian eksperimen yang bertujuan 

untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPS 

Terpadu. Sebelum tes akhir diberikan kepada siswa yang merupakan sampel 

penelitian, maka terlebih dahulu akan diadakan uji coba tes atau instrumen untuk 

mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda soal. 

 

1. Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas instrument dalam penelitian ini menggunakan rumus 

keofisien Product Moment dari Pearson dengan bantuan SPSS 12 for 

windows. Validitas adalah keabsahan atau tingkat kecocokan alat ukur untuk 

pengukuran, yang benar-benar cocok mengukur sesuatu yang sedang diukur, 

Sofar dan Widiyono (2013: 118) Metode kevalidan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode korelasi product moment dengan cara 

mengkorelasikan antara masingmasing butir item pertanyaan dengan skor 

totalnya dengan rumus sebagai berikut: 
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 ............(1)  

 

 

Keterangan : 

Rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N  = jumlah sampel yang diteliti 

X  = skor total X 

Y  = skor total Y 

(Arikunto, 2007: 57) 

Kriteria pengujian jika nilai rhitung > rtabel taraf signifikan 0,05 dan dk= n-2 

maka, alat ukur tersebut valid, begitu pula sebaliknya jika nilai rhitung < rtabel  

maka alat ukur tersebut tidak valid. 

 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Suatu tes dapat dikatakan reliabel jika tes tersebut dapat memberi hasil yang 

tetap. Reabilitas adalah ketepatan suatu tes apabila diteskan kepada subyek 

yang sama. Penelitian ini menggunakan rumus KR-21 untuk menguji 

tingkat reliabilitas tes, yaitu: 

 

 ..............(2) 

 

 
     

  ∑    ∑    ∑  

√{  ∑    ∑    } {  ∑     ∑    }

 

 

 
    (

 
   

)
(  

      

   
 ) 
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Keterangan : 

r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan 

M = mean atau rerata skor total 

n = banyaknya item 

S = standar deviasi dari tes 

(Arikunto, 2013: 117) 

 

 ...............(3) 

 

Sedangkan untuk mengukur angket menggunakan rumus Alpha, sebagai 

berikut : 

 

 ...............(4) 

 

Keterangan: 

r11  = reliabilitas yang dicari 

n = banyaknya butir soal 

Σσi2= jumlah varians skor tiap-tiap item 

αt2 = varians total 

(Arikunto, 2013: 122) 

Besarnya reliabilitas dikategorikan seperti pada tabel berikut. Tingkat 

besarnya koefisien korelasi 

 

 
    (

 
   

)
(  

∑  
 

  
 ) 

 

 
    (

 
   

)
(  

∑  
 

  
 ) 
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Tabel 7. Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien 

              Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,199 Sangat rendah 

0,20 - 0,399 Rendah 

0,40 - 0,599 Cukup 

0,60 - 0,799 Kuat 

0,80 - 1,000 Sangat Kuat 

      Sumber: (Sugiono, 2013: 257) 

 

 

3. Tingkatan Kesukaran 

Untuk menguji kesukaran soal digunakan rumus. 

 

P= .......................(5) 

 

Keterangan: 

P = Indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab dengan benar 

JS = jumlah seluruh peserta tes 

 

 

Menurut Arikunto (2010: 208), klasifikasi taraf kesukaran adalah sebagai 

berikut. 

Soal dengan P 0,00-0,30 adalah soal sukar. 

Soal dengan P 0,30-0,70 adalah soal sedang. 

Soal dengan P 0,70-1,00 adalah soal mudah. 
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4. Daya Beda 

Daya beda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara 

siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampuan rendah). 

Rumus yang digunakan untuk mengetahui daya pembeda adalah : 

 

 ..............(6) 

 

 

Klasifikasi indeks daya beda menurut Arikunto (2007: 223) adalah. 

D = 0,00 – 0,20 adalah jelek 

D = 0,20 – 0,40 adalah cukup 

D = 0,40 – 0,70 adalah baik 

D = 0,70 – 1,00 adalah baik sekali 

D= negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai 

nilai negatif sebaiknya dibuang atau dihilangkan 

 

I. Uji Persyaratan Analisis data 

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas menggunakan uji Liliefors. Berdasarkan sampel yang 

akan diuji hipotesisinya, apakah sampel berdistribusi normal atau 

sebaliknya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

..............................(7) 

  
  

  
 

  

  
       

 

Lo = F (Zi) – S(Zi) 

 



90 

 

Keterangan : 

Lo = harga mutlak terbesar 

F (Zi)  = peluang angka baku 

S(Zi)   = proporsi angka baku 

(Rusman, 2013 :46) 

Kriteria pengujiannya adalah Lhitung  <  Ltabel  dengan taraf signifikansi 

0,05, maka variabel tersebut berdistribusi normal, demikian pula 

sebaliknya. Berdasarkan hasil output statistik diketahui dalam tabel One-

Sample Kolmogorov-Smirnov Test, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) untuk 

data Problem Based Learning (PBL) (kelas eksperimen) = 0,149 dan 

Student Team Achievement Division (STAD) (kelas kontrol) = 0,309. 

Dengan demikian kedua variabel tesersebut mempunyai nilai 

probabilitas lebih besar dari α (0,025) maka Hₒ diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut berdistribusi normal. 

 

2. Uji Homogenitas 

 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data sampel 

yang diperoleh berasal dari populasi yang bervarians hoogen atau tidak. 

Uji homogenitias disini menggunakan uij Levene Statistic. Untuk 

melakukan pengujian homogenitas populasi diperlukan hipotesis sebagai 

berikut. 
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                                                                    .................(8) 

 

(Sugiyono, 2010: 276) 

 

Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa bila harga F hitung <F tabel maka 

data sampel akan homogen, dengan huruf signifikansi 0,05 dan dk (n1 ; 

n2-1).  Jika         <        dengan dk pembilang df1 dan dk penyebut 

df2 dengan α= 0,05, maka Hₒ diterima atau jika nilai Sig < dari α = 0,05 

maka Hₒ ditolak beberati homogen dan sebaliknya tidak homogen. Dari 

tabel diatas menunjukan nilai Lavene Test adalah 0,958 sedangkan        

dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut 57 dengan α= 0,05 di peroleh 

4,01 dengan demikian         <         atau 0,958 < 4,01 maka Hₒ 

diterima berarti homogen. Demikian juga nilai signifikansi 0,332>0,05 

maka Hₒ diterim atau kedua kelompok memiliki varian yang homogen, 

dengan demikian telah memenuhi syarat ANOVA. 

 

J. Teknik Analisis Data 

 

1. Uji T-Test Dua Sampel Independen 

Terdapat beberapa rumus t-test yang dapat digunakan untuk pengujian 

hipotesis  komparatif dua sampel independen. Terdapat beberapa rumus t-

test yang dapat digunakan untuk pengujian hipotesis komperatif dua sampel 

independen yakni rumus Separated Varian dan Polled Varian. 
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(Separated Varian) 

 

 

 ................(9) 

(Polled Varian) 

 

 

 
 ............(10) 

 

 

 

Keterangan: 

X1 = rata-rata hasil penilaian observasi aktivitas belajar siswa yang diajar 

menggunakan menggunakan model Problem Based Learning (PBL) 

X2 = rata-rata hasil penilaian observasi aktivitas belajar siswa yang diajar   

menggunakan menggunakan model Student Team Achievement Division  

(STAD) 

  
   

= varian total kelompok 1 

  
  = varian total kelompok 2 

     = banyaknya sampel kelompok 1 

     = banyaknya sampel kelompok  2 

 

Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus t-test yaitu: 

t =
     

√
  
 

  
 

  
 

  

 

  
     

√
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a. Apakah ada dua rata-rata itu berasal dari dua sampel yang jumlahnya 

sama atau tidak. 

b. Apakah varians data dari dua sampel itu homogenya atau tidak. Untuk 

menjawab itu perlu pengujian homogenitas varian. 

Berdasarkan dua hal diatas maka berikut ini diberikan petunjuk untuk 

memilih rumus t-test. 

a. Bila jumlah anggota sampel n1= n2 dan varians homogen, maka dapat 

menggunakan rumus t-test baik separated varians maupun pooled varians 

untuk melihat harga t-tabel maka digunakan dk yang besarnya dk = n1 + n2 

– 2. 

b. Bila n1 ≠ n2, varians homogen (σ1 2 = σ22), dapat digunakan rumus test 

dengan pooled varians, dengan dk = n1 + n2 – 2. 

c. Bila n1= n2 dan varian tidak homogen, dapat digunakan rumus t-test 

dengan polled varians maupun separated varians, dengan dk = n1 – 1, jadi 

dk bukan n1 + n2 – 2. 

d. Bila n1 ≠ n2 dan varians tidak homogeny (σ1 2 ≠ σ22). Untuk ini digunakan 

rumus t-test dengan separated varians, harga t sebagai pengganti harga t-

tabel dihitung dari selisih harga t-tabel dengan dk = (n1 – 1) dan dk (n2 -1) 

dibagi dua,dan kemudian ditambahkan dengan harga t yang terkecil. 

e. Bila sampel berkorelasi/berpasangan, misalnya membandingkan sebelum 

dan sesudah treatment atau perlakuan, atau membandingkan kelompok 

control dengan kelompok eksperimen, maka digunakan t-testsampel 

related. (Sugiono, 2013: 273) 
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2. Analisis Varians Dua Jalur 

 

Analisis varians atau Anava merupakan sebuah teknik inferensial yang 

digunakan untuk menguji rerata nilai. Anava memiliki beberapa kegunaan, 

antara lain, untuk mengetahui antar variabel manakah yang mempunyai 

perbedaan secara signifikan, dan variabel-variabel manakah yang 

berinteraksi satu sama lain (Arikunto, 2009: 401-402). Penelitian ini 

menggunakan Anava dua jalan untuk mengetahui tingkat signifikansi 

perbedaan dua model pembelajaran dengan kemampuan berpikir kritis 

pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

Tabel 8. Rumus Unsur Tabel Persiapan Anava Dua Jalan 

Sumber 

Variansi 

Jumlah Kuadrat (JK) Db MK F0 

Antara A 

 

 

Antara B 

 

 

Antara AB 

 

 

 

 

Interaksi 

Dalam (d) 

 

 

Total (T) 

 

JKA=∑  ∑     

  
  

 ∑     

 
 

 

JKB=∑
 ∑    

  
  

 ∑     

 
 

 

 

JKAB=∑
 ∑    

  
  

 ∑     

 
 - JKA – 

JKB 

 

 

JK(d) = JKA – JKB - JKAB 

 

 

JKT =∑XT ²  -  
 ∑     

 
 

A – 1 ( ) 

 

 

B – 2 ( ) 

 

 

dbA x dbb ( ) 

 

 

 

 

dbT – dbA – dbB - 

dbA 

 

 

N – 1 ( ) 

 

   

   
 

 

   

   
 

 

    

    
 

 

 

 

   

   
 

 

   

   
 

 

   

   
 

 

    

   
 

                Sumber: Arikunto, 2009: 401-402 
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Keterangan : 

JKT  = jumlah kuadrat nilai total 

JKA = jumlah kuadrat variabel A 

JKB = jumlah kuadrat variabel B 

JKAB= jumlah kuadrat interaksi antara variabel A dengan variabel B 

JK(d)= jumlah kuadrat dalam 

MKA= mean kuadrat variabel A 

MKB= mean kuadrat variabel B 

MKAB= mean kuadrat interaksi antara variabel A dengan variabel B 

FA = harga F0 untuk variabel A 

FB = harga F0 untuk variabel B 

FAB = harga F0 untuk variabel A dengan variabel B 

(Arikunto, 2007 : 409) 

K. Pengujian Hipotesis 

 

Dalam penelitian ini dilakukan empat pengujian hipotesis, yaitu: 

Rumusan Hipotesis 1 

Hₒ : Tidak terdapat perbedaan kemampuan berfikir kritis antara siswa yang  
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 pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Problem Based Learning (PBL) dibanding yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team 

Achievement Division (STAD) pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

Hı : Terdapat perbedaan kemampuan berfikir kritis antara siswa yang  

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Model 

Problem Based Learning (PBL) dibanding yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team 

Achievement Division (STAD) pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

Rumusan Hipotesis 2 

Hₒ : kemampuan berfikir kritis siswa yang pembelajarannya menggunakan  

model kooperatif tipe Problem Based Learning (PBL) lebih rendah 

dibandingkan yang pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe 

Student Team Achievement Division (STAD) pada siswa yang memiliki 

minat belajar tinggi pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

Hı : kemampuan berfikir kritis siswa yang pembelajarannya menggunakan  

Model kooperatif tipe Problem Based Learning (PBL) lebih tinggi 

dibandingkan yang pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe 

Student Team Achievement Division (STAD) pada siswa yang memiliki 

minat belajar tinggi pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

 

Rumusan hipotesis 3 

Hₒ : kemampuan berfikir kritis siswa yang pembelajarannya menggunakan  
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model kooperatif tipe Achievement Division (STAD) lebih rendah 

dibandingkan yang pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe 

Student Team Problem Based Learning (PBL) pada siswa yang memiliki 

minat belajar rendah pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

Hı : kemampuan berfikir kritis siswa yang pembelajarannya menggunakan  

model kooperatif tipe Achievement Division (STAD) lebih tinggi 

dibandingkan yang pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe 

Student Team Problem Based Learning (PBL) pada siswa yang memiliki 

minat belajar rendah pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

 

Rumus hipotesis 4 

Hₒ : Ada interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan minat belajar  

siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

Hı : Ada interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan minat belajar  

siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

 

Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah : 

Tolak H0 apabila Fhitung  > Ftabel ; thitung > ttabel 

Terima H0 apabila Fhitung < Ftabel ; thitung < ttabel 

 

Hipotesis 1 dan 4 diuji dengan menggunakan rumus analisis varian dua jalan. 

Hipotesis 2 dan 3 diuji menggunakan rumus t-test dua sampel independen. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis , maka dapa ditarik 

kesimpulan sebagai berikut.  

1. Ada perbedaaan kemampuan berfikir kritis siswa yang pembelajarannya 

menggunakankan model pembelajaran kooperatif tipe Problem Based 

Learning (PBL) dibanding yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) 

pada mata pelajaran IPS Terpadu.  Hal ini dapat dibuktikan dilakukan 

pengujian hipotesis yang menyebutkan adanya perbedaan kedua model 

dengan kata lain, perbedaaan kemampuan berfikir kritis dapat terjadi karena 

adanya penggunaan model pembelajaran yang berbeda pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol.  

2. Kemampuan berfikir kritis siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model kooperatif tipe Problem Based Learning (PBL) lebih tinggi 

dibandingkan yang pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe 

Student Team Achievement Division (STAD) pada siswa yang memiliki 
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minat belajar tinggi pada mata pelajaran IPS Terpadu. Hal ini dapat 

dibuktikan setelah dilakukan pengujian hipotesis yang menyatakan 

kemampuan berfikir kritis siswa pada siswa yang memiliki minat tinggi 

(Upperlimint) dengan rata-rata (mean) 14,8 dan standar devisi 1,23 pada 

kelas eksperimen dengan menggunakan  model pembelajran kooperatif tipe 

Problem Based Learning (PBL) hasilnya lebih baik dibandingkan dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team 

Achievement Division (STAD). 

3. Kemampuan berfikir kritis siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model kooperatif tipe Achievement Division (STAD) lebih tinggi 

dibandingkan yang pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe 

Student Team Problem Based Learning (PBL) pada siswa yang memiliki 

minat belajar rendah rata-rata (mean) 13 dan standar devisi 1,05  

(Lowerlimid) pada mata pelajaran IPS Terpadu. Hal ini dapat dibuktikan 

setelah dilakukan pengujian hipotesis yang menyatakan kemampuan berfikir 

kritis siswa pada siswa yang memiliki minat tinggi pada kelas kontrol 

dengan menggunakan  model pembelajran kooperatif tipe Student Team 

Achievement Division (STAD) hasilnya lebih baik dibandingkan dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning 

(PBL). 

4. Ada interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan minat belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu. Hal ini dapat dibuktikan setelah 

dilakukan pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh bersama 
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antara model pembelajaran dengan  minat belajar, kemampuan berfikir kritis 

pada mata pelajaran IPS Terpadu. Hasil  perhitungan rata-rata (mean) 75,63 

dan standar devisi 1 dengan modus 0,714.  

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian tentang kemampuan berfikir kritis siswa yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning 

(PBL) dan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement 

Division (STAD) dengan memperhatikan minat belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS Terpadu, maka penulis menyarankan : 

1. Untuk mencapai tujuan pembelajaran guru dapat memilih model 

pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran IPS Terpadu, seperti 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning 

(PBL) dan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement 

Division 

2. Siswa yang memiliki minat belajar tinggi lebih baik menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) untuk meningkatkan 

kemampuan berfikir kritis siswa dengan penelitian yang telah dilakukan dan 

menghasilkan angka rata-rata (mean) 14,8 dan standar devisi 1,23, 

sedangkan untuk siswa yang memiliki minat belajar rendah dengan hasil 

angka rata-rata (mean) 13 dan standar devisi 1,05  sebaiknya menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division. 
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3. Siswa yang memiliki minat belajar rendah lebih baik menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division untuk 

meningkatkan kemampuan berfikir kritis siswa dengan hasil angka rata-rata 

(mean) 13 dan standar devisi 1,05, sedangkan untuk siswa yang memiliki 

minat belajar tinggi sebaiknya menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Problem Based Learning (PBL) dengan penelitian yang telah dilakukan 

dan menghasilkan angka rata-rata (mean) 14,8 dan standar devisi 1,23, 

khususnya pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

4. Minat belajar siswa memiliki pengaruh untuk memilih model pembelajaran 

yang tepat untuk siswa yang memiliki minat belajar tinggi dan minat belajar 

rendah terhadap mata pelajaran IPS Terpadu khususnya untuk meningkatkan 

kemampuan berfikir kritis siswa, sehingga guru harus lebih cerdas dan 

kreatif dalam memilih serta memadukan model pembelajaran dengan minat 

siswa terhadap mata pelajaran IPS Terpadu. Hasil  perhitungan rata-rata 

(mean) 75,63 dan standar devisi 1 dengan modus 0,714. 
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