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ABSTRAK 

PENGARUH MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE STUDENT TEAMS 

ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) TERHADAP HASIL BELAJAR 

IPS PESERTA DIDIK KELAS V MI MATHLA’UL ANWAR  

SINDANG SARI LAMPUNG SELATAN 

Oleh : 

AZHAR TRI GUSNANTO 

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar IPS 

dikarenakan kurangnya keaktifan peserta didik dengan model pembelajaran ceramah 

di kelas V MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan. Oleh karena itu 

diperlukan pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar IPS peserta didik 

kelas V MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan, yang mana dalam 

penelitian ini menggunakan model pembelajaran STAD. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ada dan seberapa besarkah 

pengaruh model cooperative learning tipe STAD terhadap hasil belajar IPS peserta 

didik kelas V MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan ? Tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui besar pengaruh model cooperative learning 

tipe STAD terhadap hasil belajar IPS peserta didik kelas V MI Mathla’ul Anwar 

Sindang Sari Lampung Selatan. 

` Penelitian ini merupakan penelitian true-eksperiment dengan desain The 

Matching only posttest control group design. Alat pengumpulan data yang digunakan 

adalah lembar observasi, tes berupa posttest dan dokumentasi. Instrumen utama yang 

digunakan adalah posttest multiple choice yang sesuai dengan indikator. Instrumen 

diuji coba pada kelas V MI Bahrul Ulum Batuliman dan dihitung validitas, daya 

beda, tingkat kesukaran, dan reliabilitas. Uji hipotesis penelitian menggunakan uji t, 

sebelum dilakukan uji t data diuji prasyarat analisisnya terlebih dahulu yaitu dengan 

menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. 

Berdasarkan hasil analisis data dengan perhitungan program SPSS 16.0 for 

Windows yang menggunakan analisis Uji t untuk sampel yang berasal dari distribusi 

yang berbeda Independent samples test, menunjukkan bahwa nilai Sig = 0,000 < 0,05. 

Dengan demikian nilai sig < α pada taraf signifikan 5%, maka hipotesis (Ha) 

diterima, dengan besar pengaruhnya yang diperoleh dari persentase nilai koefisien 

determinasi/R
 
Square (R

2
) sebesar 0,201 x 100 = 20,1%. Ini berarti bahwa “ada 

(terdapat) dan besar pengaruh yang signifikan model cooperative learning tipe STAD 

terhadap hasil belajar IPS peserta didik kelas V MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari 

Lampung Selatan. 

Kata kunci : Model Cooperative Learning Tipe Student Teams Achievement   

Divisions, Hasil Belajar IPS 
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MOTTO 

 

                       

Artinya : 

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih 

hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika 

kamu orang-orang yang beriman.”[QS. Ali Imran : 139]
1
 

 

 

  

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Pustaka Agung, 2006), h. 

98 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber 

daya manusia (SDM) melalui kegiatan pembelajaran. Belajar berlangsung sepanjang 

hayat, berlangsung di rumah, di sekolah, di unit-unit pekerjaan dan di masyarakat, 

baik anak, remaja maupun orang dewasa. Belajar merupakan jantungnya kemajuan 

individu, lembaga maupun masyarakat.  

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 3 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut 

maka setiap satuan pendidikan yang berkewajiban menyelenggarakan proses 

pembelajaran yang bermutu dan berkualitas guna tercapainya tujuan 

pendidikan.
1
 

 

Pendidikan merupakaan kunci untuk semua kemajuan, perkembangan dan 

perubahan yang berkualitas, sebab dengan pendidikan manusia dapat mewujudkan 

semua potensi diri serta meningkatkan derajat baik bagi diri sendiri maupun orang 

lain. Peningkatan pendidikan memang sangat penting dilakukan dalam pembentukan 

sumber daya manusia. Hal ini terkait dengan firman Allah SWT yang terkandung 

dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, sebagai berikut : 

                                                           
1
 Tim Visimedia. UU Nomor 20 Tahun 2003 & UU Nomor 14 Tahun 2005. (Jakarta : 

Visimedia, 2008), h. 5 
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Artinya : 

Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan. [QS. Al-Mujadilah:11] 
2
 

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa ketika manusia atau seseorang 

memberi atau diberi ilmu baru dalam hal pendidikan maka terimalah dengan lapang 

dada karena dengan hati yang lapang dada akan memudahkan segala urusan 

selanjutnya, maka Allah akan menambah ilmu serta diangkat derajat seseorang yang 

memberi dan menerima ilmu tersebut. Singkatnya, saat seseorang menerima 

pendidikan maka seseorang tersebut akan mengalami perubahaan pada dirinya dalam 

segi ilmu pengetahuan, pola pikir, maupun bersikap. Oleh karena itu, dalam rangka 

mewujudkan potensi diri serta tujuan pendidikan manusia harus melewati proses 

pendidikan yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, 

proses pembelajaran hendaknya bisa mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak manusia sehingga tercipta pendidikan yang berkualitas. 

                                                           
2
 H. Oemar Bakry. Al-Qur’an Terjemah. (Jakarta : Mutiara, 1983), h. 1093  
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Secara umum pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian 

latihan atau pengalaman terhadap seseorang atau sekelompok orang agar terjadi 

perubahan tingkah laku yang relatif tetap pada orang atau orang-orang itu.
3
 Kegiatan 

ini bertujuan untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang positif menuju 

kedewasaan serta mengambil keputusan yang tepat akan masalah yang akan dihadapi, 

sejauh bagaimana perubahan itu dapat diusahakan melalui usaha dalam proses belajar 

mengajar.  

Belajar akan menghasilkan perubahan-perubahan pada diri seseorang. Untuk 

mengetahui sampai seberapa jauh perubahan yang terjadi perlu dilakukan penilaian. 

Berdasarkan kemampuan belajar dari masing-masing individu peserta didik yang 

beragam, pendidik perlu memberikan proses pembelajaran yang tepat untuk 

mengatasi hal tersebut agar peserta didik mendapatkan hasil belajar yang baik. Jadi, 

dalam proses pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik akan mempengaruhi 

hasil belajarnya. 

Hal ini didasari oleh asumsi bahwa ketepatan guru dalam memilih model 

pembelajaran akan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Mengingat 

bahwa keberhasilan suatu pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai 

oleh peserta didik. Hasil belajar peserta didik adalah kemampuan yang diperoleh 

                                                           
3
 Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teoretik, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2009), h.83 



4 

 

peserta didik setelah melalui kegiatan pembelajaran. Untuk mengetahui sejauh mana 

penguasaan materi yang telah diajarkan guru.
4
 

Keadaan mutu pendidikan pada jenjang sekolah dasar sampai saat ini masih 

jauh dari apa yang kita harapkan, terutama pada kualitas pembelajaran yang belum 

berjalan mulus, efisien, dan efektif serta berakibat pada rendahnya hasil belajar 

peserta didik. Rendahnya hasil belajar peserta didik karena kurang tepatnya metode 

pembelajaran yang digunakan pendidik di kelas, sehingga berdampak pada kurangnya 

pemahaman materi pelajaran oleh peserta didik yang disajikan guru dan kurangnya 

semangat dalam belajar. Dengan demikian, perbaikan mutu pendidikan harus dimulai 

dengan menata dan meningkatkan mutu pembelajaran di kelas agar lebih menarik 

serta sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti, menurut sebagian peserta didik 

“materi pelajaran yang disampaikan guru cenderung membuat bosan, jenuh dan malas 

untuk memahami isi materi pelajaran itu sendiri, peserta didik kurang aktif karena 

pelajaran yang disampaikan tidak asik karena belajarnya hanya mencatat dan 

mendengarkan guru menjelaskan pelajaran saja, jadi lebih baik membuat kegaduhan 

di dalam kelas”.
5
 Hal itu disebabkan karena kurang bervariasinya model 

pembelajaran yang dipakai guru dalam menyampaikan materi pelajaran sehingga 

keaktifan peserta didik dalam berinteraksi dengan guru atau dengan peserta didik 

                                                           
4
 Fitri Lestari, Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Tipe STAD terhadap Prestasi 

Belajar IPS Peserta Didik Kelas V SD Negeri 2 Pringsewu Timur, (Bandar Lampung : Skripsi FKIP 

UNILA, 2015) h. 2 
5
 Wawancara, Al Asari Peserta Didik Kelas V B MI Mathla‟ul Anwar Sindang Sari 14 Mei 

2016 
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yang lainnya rendah, ini dapat mempengaruhi rendahnya hasil belajar peserta didik 

terhadap setiap materi pelajaran. 

Proses pembelajaran yang berkualitas dapat tercipta apabila peserta didik dan 

guru berperan aktif di dalamnya. Interaksi antara guru dan peserta didik serta antara 

peserta didik dengan peserta didik lainnya atau dapat juga dikatakan sebagai suatu 

kerjasama di antara mereka merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diinginkan. Upaya mewujudkan proses pembelajaran yang 

efektif dan efisien maka guru hendaknya mampu mewujudkan proses pembelajaran 

secara tepat berdasarkan kemampuan belajar dari masing-masing individu peserta 

didik agar mampu mewujudkan perilaku belajar peserta didik melalui interaksi 

pembelajaran yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran yang kondusif. 

Oleh karena itu, salah satu usaha yang dapat dilakukan guru dalam upaya 

meningkatkaan hasil belajar peserta didik adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran yang dapat mengkondisikan peserta didik agar terjadi interaksi di dalam 

proses pembelajaran melalui pembelajaran kooperatif. Salah satu model pembelajaran 

kooperatif yaitu tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD).  

Model pembelajaran Student Teams Achievement Division adalah salah satu 

tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan sebuah model yang bagus 

untuk memulai bagi seorang guru yang baru untuk mendekatkan pendekatan 

kooperatif.
6
 Model ini dimaksudkan agar peserta didik mampu dan terbiasa belajar 

secara aktif dan terjadi interaksi antara peserta didik dengan guru serta peserta didik 

                                                           
6
 Rahayu, Konsep Dasar Pembelajaran, (Bandung: Refika Aditama, 2003) h. 13 
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dengan peserta didik lainnya.  Dengan menggunakan model ini, dalam proses 

pembelajaran di kelas melalui kegiatan kelompok peserta didik menjadi lebih aktif 

dimana hasil akhir kelompok mereka dipengaruhi nilai kuis yang dikerjakan secara 

individu, serta adanya penghargaan dari guru sehingga peserta didik menjadi 

termotivasi untuk aktif dalam proses pembelajaran. Anggota kelompok dengan 

prestasi dan hasil belajar rendah memiliki tanggung jawab besar agar nilai yang 

didapatkan tidak rendah supaya nilai kelompok baik, dapat dikatakan bahwa model 

ini mampu meningkatkan semangat belajar peserta didik yang berujung pada hasil 

belajar yang baik. 

Melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dapat menumbuhkan 

rasa tanggung jawab serta mengurangi sifat individualitas diharapkan dapat terjadi 

perubahan tingkah laku pada peserta didik dalam kehidupan sosial mereka guna 

mempersiapkan diri sebagai warga masyarakat. Dalam hal ini, model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat diterapkan pada proses pembelajaran ilmu sosial. 

Salah satu mata pelajaran yang termuat dalam kurikulum di SD/MI adalah 

IPS, yang di dalamnya termuat kompetensi-kompetensi sosial yang harus dimiliki 

peserta didik guna hidup di dalam masyarakat. Melalui mata pelajaran IPS, peserta 

didik diarahkan, dibimbing, dan dibantu untuk menjadi warganegara Indonesia yang 

baik. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik tidak melakukan penyimpangan sosial 

yang terjadi dalam masyarakat di sekitarnya serta mampu menyikapi perbedaan-

perbedaan yang ada di dalam masyarakat dengan baik di masa yang akan datang. 

Jadi, pembelajarannya di sekolah seharusnya merupakan suatu kegiatan yang 
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menyenangkan bagi peserta didik. Pembelajaran yang menyenangkan akan 

menyebabkan peserta didik terlibat secara aktif, maka peserta didik akan mempunyai 

pemahaman yang kuat terhadap materi. Oleh karena itu, guru dituntut untuk dapat 

mengelola proses pembelajaran dengan memiliki kemampuan dalam memilih model 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan potensi yang dimiliki oleh 

peserta didik. 

Menurut hasil observasi serta hasil wawancara dari beberapa responden yang 

dilakukan peneliti, mata pelajaran IPS yang berbentuk naratif disampaikan oleh guru  

dengan menggunakan model lama atau menggunakan model pembelajaran yang 

kurang bervariasi seperti ceramah, mencatat, penugasan saja, diskusi biasa tanpa 

menggunakan strategi pembelajaran aktif serta tidak menambahkan model yang lain 

atau adanya permainan/game disela pembelajaran yang membuat peserta didik tidak 

jenuh dan bosan. Pada akhirnya materi IPS dianggap oleh peserta didik sulit 

dimengerti dan tidak menarik, sehingga situasi pembelajaran yang kurang kondusif 

membuat peserta didik justru melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat, banyak 

diantara mereka yang ramai sendiri, mengganggu teman, melamun bahkan ada yang 

mengantuk. Selain itu, pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran juga tidak 

maksimal karena mereka tidak terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Guru 

kurang memberi motivasi kepada peserta didik untuk lebih bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran di kelas.
7
 Pola pembelajarannya masih berpusat pada guru 

(teacher centered). Guru lebih terpaku dengan menggunakan media pembelajaran 

                                                           
7
 Observasi dan Wawancara Peserta didik kelas V, MI Mathla‟ul Anwar 14 Mei 2016 
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pada satu buku teks saja. Penggunaan waktu yang kurang efisien dalam penyajian 

materi IPS yang berbentuk naratif memakan waktu yang cukup lama. Hal ini 

menimbulkan rasa jenuh dan bosan pada diri peserta didik sehingga peserta didik 

tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. 

Tujuan pendidikan yang berkualitas tidak akan tercapai apabila hasil belajar 

yang diperoleh peserta didik rendah, khususnya di Madrasah Ibtidaiyah karena 

keadaan di lapangan memperlihatkan kurang bervariasinya model pembelajaran yang 

digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran IPS seperti ceramah, mencatat, 

penugasan saja, diskusi biasa tanpa menggunakan model pembelajaran aktif serta 

tidak menambahkan metode-metode yang lain atau adanya permainan/game disela 

pembelajaran, sehingga berpengaruh terhadap rendahnya hasil belajar dalam proses 

pembelajaran IPS merupakan suatu masalah yang terjadi di MI Mathla‟ul Anwar 

Sindang Sari khususnya pada kelas V yang sampai saat ini belum terpecahkan. Pada 

dasarnya peserta didik sekolah dasar ingin melakukan segala sesuatu yang 

menyenangkan khususnya pada kelas V, seorang guru seyogyanya mampu 

membawakan pembelajaran IPS di kelas dengan model mengajar yang bervariasi 

menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan yang akan melibatkan peserta didik 

secara aktif. 

Itulah hasil temuan-temuan yang diperoleh pada saat peneliti melakukan 

survei pada penelitian pendahuluan yang sekaligus menjadi petunjuk bahwa faktor 

yang mengakibatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS oleh peserta didik kelas V 

MI Mathla‟ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan masih rendah. Ditambah dengan 



9 

 

bukti yang peneliti dapatkan dari hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS 

yang dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 1.1 

Hasil Belajar Peserta Didik di Kelas V MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari 

Lampung Selatan Semester I Tahun Ajaran 2016/2017 

No Kelas Tuntas (%) Tidak Tuntas (%) Jumlah Peserta didik 

1 V A 40 % 60 % 33 

2 V B 42 % 58 % 30 

Sumber : Dokumentasi Daftar Nilai Mata Pelajaran IPS Kelas V MI Mathla’ul 

Anwar Sindang Sari 

Berdasarkan KKM yang ditentukan MI Mathla‟ul Anwar Sindang Sari 

Lampung Selatan untuk mata pelajaran IPS > 65. Pada data tabel di atas diketahui 

ketuntasan hasil belajar IPS peserta didik dari kedua kelas belum mencapai 50% yaitu 

hanya 40% dan 42%, artinya bahkan setengah dari jumlah peserta didik kedua kelas 

belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal. Ini menandakan bahwa hasil belajar 

peserta didik kelas V MI Mathla‟ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan yang 

terbagi dalam 2 kelas yaitu kelas Va dan kelas Vb masih rendah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian guna mengetahui seberapa besar pengaruh model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD terhadap hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, penelitian ini 

berjudul Pengaruh Model Cooperative Learning Tipe Student Teams Achievement 

Divisions terhadap Hasil Belajar IPS Peserta didik Kelas V MI Mathla‟ul Anwar 

Sindang Sari Lampung Selatan. 

. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Peserta didik kurang berperan aktif pada proses pembelajaran IPS 

2. Kurang minat peserta didik pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

3. Model pembelajaran IPS kurang bervariasi yang disampaikan oleh guru 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi dan dititik beratkan pada model pembelajaran IPS yang 

disampaikan oleh guru berpengaruh terhadap hasil belajar IPS pada ranah kognitif 

peserta didik kelas V MI Mathla‟ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Adakah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division terhadap hasil belajar IPS pada peserta didik kelas V MI 

Mathla‟ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan ? 

2. Seberapa besarkah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division terhadap hasil belajar IPS pada peserta didik kelas V MI 

Mathla‟ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada dan besarnya pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division terhadap hasil 

belajar IPS pada peserta didik kelas V MI Mathla‟ul Anwar Sindang Sari Lampung 

Selatan. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun dua manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini, yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi 

guru dan calon guru mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penggunaan model 

pembelajaran kooperatif, khususnya model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division sebagai salah satu usaha yang dapat meningkatkan hasil 

belajar IPS peserta didik di sekolah dasar.  

2. Manfaat praktis 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu bagi : 

a. Peserta didik, memberikan pengalaman belajar melalui pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division dan meningkatkan minat belajar sehingga hasil belajar 

dapat meningkat. 

b. Guru, sebagai bahan masukan bagi guru dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran di kelasnya. 
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c. Kepala Sekolah, dengan hasil penelitian diharapkan MI Mathla‟ul Anwar 

Sindang Sari dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division dalam kegiatan pembelajaran, tidak hanya pada 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, tetapi dapat diterapkan pada mata 

pelajaran yang lain. 

d. Peneliti lain, memberikan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin 

meneliti lebih mendalam mengenai model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Model Pembelajaran Kooperatif 

Berbicara mengenai pembelajaran kooperatif, berarti perlu dipahami terlebih 

dahulu apa yang dimaksud dengan model pembelajaran kooperatif, langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif, serta jenis-jenis model pembelajaran kooperatif. 

1. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Dalam bahasa Inggris, pembelajaran kooperatif lazimnya disebut sebagai 

cooperative learning, salah satu ahli mengemukakan: 

Cooperatif means working together to accomplish shared goals. 

Within cooperative activities individuals seek outcomes that are beneficial to 

all other groups members. Cooperative Learning is the instructional use off 

small groups that allows student to work together to maximize their own and 

each other as learning.
8
 

Artinya bahwa pembelajaran kooperatif berarti bekerja sama untuk mencapai 

tujuan bersama. Dalam kegiatan kerjasama individu mencari hasil yang 

menguntungkan bagi semua anggota kelompok. 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan 

pembelajaran yang menuntut peserta didik belajar dalam kelompok dengan 

rekan sebaya dan saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kelompok 

yang diberikan guru. Pembelajaran kooperatif yaitu suatu sistem pengajaran 

yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling bekerja 

sama dalam mengerjakan tugas-tugas terstruktur dan guru di sini bertindak 

sebagai fasilitator.
9
  

                                                           
8
 Isjoni, Cooperative Learning Mengembangkan Kemampuan Belajar Kelompok, (Bandung: 

Alfabeta, 2013) h. 73 
9
 Hamalik Oemar, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) h. 12 
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Teori lain mengatakan bahwa, “in cooperative learning methods, student 

work together in four members teams to master material initially presented by the 

teacher”.
10

 Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam pembelajaran kooperatif, 

para peserta didik akan duduk bersama dalam kelompok yang beranggotakan 

empat orang untuk menguasai materi yang disampaikan oleh guru. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan, 

bahwa pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang berlandaskan pada 

prinsip kerjasama tim atau gotong royong. Kerjasama yang dilakukan bertujuan 

untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok secara bersama. Keberhasilan 

individu bergantung pada keberhasilan kerja dari semua anggota kelompoknya 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

2. Pembelajaran Kooperatif Menurut Persepektif Islam 

Dengan pengalaman belajar melalui model pembelajaran kooperatif dapat 

terbiasa melakukan kerjasama terutama dalam kelompok kecil untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi terutama dalam hal belajar. Sebagaimana 

Firman Allah dalam al-Qur‟an surat Al-Maidah ayat : 67, yang berbunyi : 

                                      

                       

Artinya : Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. 

dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak 

                                                           
10

  E.R. Slavin, Cooperative Learning – Teori, Riset, & Praktek, (Bandung: Nusa Media, 

2005) h. 15 
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menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. 

Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. 

[QS. Al-Maidah : 67] 
11

 

Proses pembelajaran akan senantiasa merupakan kegiatan interaksi antara 

dua unsur pendidikan, yaitu guru dan siswa. Guru sebagai pihak yang melakukan 

pembelajaran, sedangkan siswa merupakan pihak yang melakukan kegiatan 

belajar. Interaksi antara keduanya akan dapat berjalan dengan efektif apabila guru 

dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan relevan dengan tujuan yang 

hendak dicapai melalui proses pembelajaran tersebut. Dengan kata lain, 

keberhasilan sebuah pembelajaran bergantung pada keberhasilan kerjasama antara 

guru dan peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

3. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 

Terdapat enam langkah utama atau tahapan di dalam pelajaran yang 

menggunakan pembelajaran kooperatif. Adapun langkah-langkah utama dalam 

pembelajaran kooperatif, dapat dilihat pada tabel berikut :
12

 

                                                           
11

 H. Oemar Bakry. Al-Qur’an Terjemah. (Jakarta : Mutiara, 1983), h. 172 
12

 Al-Tabani. Trianto Ibnu Badar. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan 

Kontekstual, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) h. 117 
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Tabel 2.1 

Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Fase Tingkah Laku Guru 

Fase-1 

Menyampaikan 

tujuan dan 

motivasi peserta 

didik. 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang 

ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi 

peserta didik belajar. 

Fase-2 

Menyajikan 

informasi. 

Guru menyajikan informasi kepada peserta didik 

dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. 

Fase-3 

Mengorganisasikan 

peserta didik ke 

dalam 

kelompok 

kooperatif 

Guru menjelaskan kepada peserta didik bagaimana 

caranya membentuk kelompok dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi secara efisien. 

Fase-4 

Membimbing 

kelompok bekerja 

dan belajar. 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada 

saat mereka mengerjakan tugas mereka. 

Fase-5 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang 

telah dipelajari atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya. 

Fase-6 

Memberikan 

penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya 

maupun hasil belajar individu dan kelompok. 

4. Jenis-jenis Pembelajaran Kooperatif 

Model Pembelajaran Kooperatif merupakan model pembelajaran secara 

berkelompok yang mempunyai berbagai macam variasi dalam pembelajarannya, 

sesuai dengan kebutuhan.
13

 Ada berbagai macam jenis variasi dalam model 

pembelajaran kooperatif, antara lain : Picture and Picture, Number Head-

Together, Students Teams Achievement Division (STAD), Jigsaw, Mencari 
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 Endang Komara, Belajar dan Pembelajaran Interaktif, (Bandung: Refika Aditama, 2014) h. 
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Pasangan, Think Pair and Share, Debat, Role Playing, Group Investigation, 

Talking Stick, Bertukar Pasangan, Snowball Throwing, Student Facilitator and 

Explaining, Course Review Horay, Demonstration, Explicit Instruction, 

Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis. Kemudian menurut pendapat lain 

macam-macam pembelajaran kooperatif antara lain : Inside-Outside Circle, 

Examples Non Examples,  Problem Based Introduction (PBI), Artikulasi, Mind 

Mapping, Group Investigation, Tebak Kata, Concept Sentence, Time Token 

Arends 1998, Pair Cheks Spencer Kagen 1993, Keliling Kelompok, Tari Bamboo, 

Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray).
14

 Jenis dan teknik dalam model 

pembelajaran kooperatif yang beragam pada prinsipnya sama, yaitu belajar dalam 

suatu kelompok untuk memahami dan membuat suasana belajar yang lebih 

menarik sehingga suasana belajar semakin hidup dan menyenangkan.  

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD karena model pembelajaran ini sesuai dengan materi yang 

akan disampaikan dan lebih membuat suasana belajar lebih menyenangkan. 

Dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan melibatkan 

langsung peserta didik dalam proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat 

lebih mudah mengingat dan memahami materi tersebut. 
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B. Model Pembelajaran Kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions 

1. Pengertian Student Teams Achievement Divisions 

Model STAD sebagai salah satu model Cooperative Learning dan 

berorientasi konstruktivistik memiliki sintaks yang menekankan aktivitas belajar 

pada peserta didik (student centered). Selain itu, model STAD merupakan tipe 

Cooperative Learning yang paling sederhana dan sangat membantu bagi guru 

yang belum terbiasa mengaplikasikan Cooperative Learning. Model Student 

Teams Achievement Division dalam aplikasi sintaksnya memiliki komponen 

presentasi kelas, kerja kelompok, pengembangan individu, dan evaluasi.
15

 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan pembelajaran kelompok, peserta 

didik diberi kesempatan untuk berpikir mandiri dan saling membantu dengan 

teman yang lain dalam pemecahan masalah untuk menciptakan pembelajaran 

yang menyenangkan. 

Student Team Achievement Division (STAD) merupakan salah satu 

strategi pembelajaran kooperatif yang di dalamnya beberapa kelompok 

kecil peserta didik dengan level kemampuan akademik yang berbeda-beda 

saling bekerja sama untuk saling menyelesaikan tujuan pembelajaran. 

Tidak hanya secara akademik, peserta didik juga dikelompokan secara 

beragam berdasarkan gender, ras, dan etnis. Strategi ini pertama kali 

dikembangkan oleh Robert Slavin (1995) dan rekan-rekannya di Johns 

Hopkins University.
16

 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD ini merupakan salah satu tipe dari 

model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok kelompok kecil 

                                                           
15

 Fitri Lestari,  Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Tipe STAD terhadap Prestasi 

Belajar IPS Peserta Didik Kelas V SD Negeri 2 Pringsewu Timur, (Bandar Lampung : Skripsi FKIP 

UNILA, 2015) h. 18 
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dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5orang peserta didik secara heterogen. 

Diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, materi, kegiatan kelompok, 

kuis dan penghargaan kelompok.
17

 Pendapat lain menyatakan bahwa:  

Student Team Achievement Division Peserta didik ditempatkan 

dalam tim belajar beranggotakan 4-5 orang yang merupakan campuran 

menurut tingkat prestasi jenis kelamin dan suku. Guru menyajikan 

pelajaran, dan kemudian peserta didik bekerja dalam tim mereka 

memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran 

tersebut. Kemudian, seluruh peserta didik diberikan tes tentang materi 

tersebut, pada saat tes ini mereka tidak diperbolehkan saling membantu.
18

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model Pembelajaran 

Kooperatif tipe STAD adalah model pembelajaran yang membantu peserta didik 

untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan memberikan informasi serta 

bertukar pikiran secara langsung, membantu diantara sesama dalam stuktur kerja 

sama yang teratur dalam kelompok untuk memecahkan masalah sehingga dapat 

membentuk pembelajaran yang menyenangkan. 

2. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student 

Team Achievement Division 

a. Kelebihan tipe STAD 

Berdasarkan karakteristiknya sebuah model pasti memiliki kelebihan dan 

kelemahan, berikut kelebihan STAD antara lain:  

1) Pengelompokkan peserta didik secara heterogen membuat kompetisi 

yang terjadi di kelas menjadi lebih hidup. 

                                                           
17

 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif : Konsep, Landasan, dan 

Implementasinya pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 68  
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2) Prestasi dan hasil belajar yang baik bisa didapatkan oleh semua 

anggota kelompok. 

3) Kuis yang terdapat pada langkah pembelajaran membuat peserta didik 

lebih termotivasi. 

4) Kuis tersebut juga meningkatkan tanggung jawab individu karena nilai 

akhir kelompok dipengaruhi nilai kuis yang dikerjakan secara 

individu.  

5) Adanya penghargaan dari guru, sehingga peserta didik lebih 

termotivasi untuk aktif dalam pembelajaran. 

6) Anggota kelompok dengan prestasi dan hasil belajar rendah memiliki 

tanggung jawab besar agar nilai yang didapatkan tidak rendah supaya 

nilai kelompok baik. 

7) Model ini dapat mengurangi sifat individualistis.
19

 

Dari point-point tersebut dapat dikatakan bahwa model ini 

dimaksudkan agar peserta didik mampu dan terbiasa belajar secara aktif dan 

terjadi interaksi antara peserta didik dengan guru serta peserta didik dengan 

peserta didik lainnya. Dengan menggunakan model ini, dalam proses 

pembelajaran di kelas peserta didik menjadi lebih aktif dengan jiwa kompetisi 

mereka yang terjadi melalui kegiatan kelompok, kuis yang terdapat pada 

langkah pembelajaran dapat meningkatkan rasa tanggung jawab individu 

karena nilai akhir kelompok dipengaruhi nilai kuis yang dikerjakan secara 

individu, serta adanya penghargaan dari guru sehingga peserta didik menjadi 

termotivasi untuk aktif dalam proses pembelajaran. Anggota kelompok 

dengan prestasi dan hasil belajar rendah memiliki tanggung jawab besar agar 

nilai yang didapatkan tidak rendah supaya nilai kelompok baik, dapat 
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dikatakan bahwa model ini mampu meningkatkan semangat belajar peserta 

didik yang berujung pada hasil belajar yang baik. 

b. Kekurangan tipe STAD 

Selain berbagai kelebihan, model STAD ini juga memiliki kelemahan. 

Semua model pembelajaran memang diciptakan untuk memberi manfaat yang 

baik dan positif pada pembelajaran, tidak terkecuali model STAD ini. Namun, 

terkadang pada sudut pandang tertentu tidak menutup kemungkinan 

terbukanya sebuah kelemahan. Berikut merupakan kelemahan model STAD 

antara lain: 

1) Berdasarkan karakteristik STAD jika dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional (yang hanya penyajian materi dari guru), 

pembelajaran menggunakan model ini membutuhkan waktu yang 

relatif lama. 

2) Dalam model STAD kemampuan kelompok harus seimbang antara 

peserta didik yang pintar dan peserta didik yang berkemampuan biasa-

biasa saja. 

3) Ketergantungan terus menerus terhadap teman yang pintar. 

4) Model ini memerlukan kemampuan khusus guru. Guru dituntut 

sebagai fasilitator, mediator, dan evaluator.
20

 

Setelah mengetahui kelemahan tersebut merupakan suatu keuntungan 

bagi pendidik agar dapat menutupi kelemahan yang ada, sudah jelas bahwa 

seorang guru untuk menggunakan model pembelajaran ini dituntut mampu 

menggunakan waktu dengan sebaik mungkin serta mampu menjadi fasilitator, 

mediator, dan evaluator demi mengembangkan kemampuan peserta didik. 
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3. Komponen Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team 

Achievement Division 

Komponen dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD ini didasarkan pada 

komponen pembelajaran kooperatif yang terdiri terdiri atas lima komponen utama 

yaitu : 

a. Presentasi kelas 

Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok 4-5  orang 

secara heterogen sebelum melakukan presentasi. Kemudian guru 

memerintahkan peserta didik untuk mendiskusikan materi yang akan 

dipelajari lalu mempresentasikan hasilnya. 

b. Kerja kelompok 

Guru memberikan lembar kegiatan kepada tiap kelompok untuk 

dikerjakan dengan rekan kelompoknya. 

c. Kuis 

Guru memberikan kuis kepada tiap kelompok, tetapi dikerjakan 

secara individu. 

d. Peningkatan nilai individu 

Tiap peserta didik dapat memberikan konstribusi poin kepada 

kelompoknya dalam sistem skor ini, tetapi tak ada peserta didik yang 

dapat melakukannya tanpa memberikan usaha mereka yang terbaik. 

Karena skor akhir kelompok bergantung pada poin yang diberikan tiap 

peserta didik pada kelompoknya. 

e. Penghargaan kelompok 

Tim/kelompok akan mendapatkan bentuk penghargaan apabila 

skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu.
21

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa komponen yang 

harus diperhatikan dalam penerapan model cooperative learning tipe STAD 

adalah presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual, dan rekognisi tim. 

Keseluruhan komponen tersebut akan menunjang keberhasilan pembelajaran yang 

dilakukan. 
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4. Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif tipe Student Team 

Achievement Division 

Langkah-langkah model pembelajaran tipe STAD ini didasarkan pada 

langkah-langkah model pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa cara. 

Langkah-langkahnya sebagai berikut : 

a. Menyampaikan tujuan dan motivasi peserta didik, yaitu guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengkomunikasikan kompetensi 

dasar yang akan dicapai serta memotivasi peserta didik. 

b. Guru menyajikan informasi kepada peserta didik untuk membentuk 

kelompok-kelompok yang beranggotakan 3-5 orang peserta didik. 

c. Menyajikan informasi, yaitu guru memotivasi serta memfasilitasi kerja 

peserta didik dalam kelompok-kelompok belajar dan menjelaskan segala 

hal tentang materi yang akan diajarkan, dan menjelaskan model 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

d. Guru memberi tugas pada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-

anggota kelompok.  

e. Peserta didik yang bisa mengerjakan tugas atau soal menjelaskan kepada 

anggota kelompok lainnya sehingga semua anggota dalam kelompok itu 

mengerti. 

f. Guru memberi kuis atau pertanyaan kepada seluruh peserta didik. Pada 

saat menjawab kuis atau pertanyaan peserta didik tidak boleh saling 

membantu. 

g. Guru memberi penghargaan (rewards) kepada kelompok yang memiliki 

nilai atau poin. 

h. Guru memberikan evaluasi.
22

 

Selanjutnya peneliti akan menggunakan langkah-langkah model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dikemukakan di atas. Sedangkan untuk 

kelas kontrol peneliti menggunakan metode ceramah dan penugasan. Metode 

ceramah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 
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a. Melakukan pendahuluan sebelum bahan baru diberikan dengan cara 

sebagai berikut:  

1) Menjelaskan tujuan lebih dulu kepada peserta didik dengan maksud 

agar peserta didik mengetahui arah kegiatannya dalam belajar. 

2) Setelah itu baru dikemukakan pokok-pokok materi yang akan dibahas. 

3) Memancing pengalaman peserta didik yang cocok dengan materi yang 

akan dipelajarinya. 

b. Menyajikan bahan baru dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai 

berikut:  

1) Perhatian peserta didik dari awal sampai akhir pelajaran harus tetap 

terpelihara. 

2) Menyajikan pelajaran secara sistematis, tidak berbelit-belit, dan tidak 

meloncat-loncat. 

3) Kegiatan belajar mengajar diciptakan secara variatif, jangan 

memberikan peserta didik hanya duduk dan mendengarkan, tetapi beri 

kesempatan untuk berpikir, dan berbuat. 

4) Memberi ulangan pelajaran kepada responsi. 

5) Membangkitkan motivasi belajar secara terus menerus selama 

pelajaran berlangsung. 

6) Menggunakan media pelajaran yang variatif yang sesuai dengan tujuan 

pelajaran. 

c. Menutup pelajaran pada akhir pelajaran. Kegiatan yang perlu diperhatikan 

pada penutupan itu adalah sebagai berikut : 

1) Mengambil kesimpulan dari semua pelajaran yang telah diberikan. 

2) Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menanggapi materi 

pelajaran yang telah diberikan terutama mengenai hubungan dengan 

pelajaran lain. 

3) Melaksanakan penelitian secara komprehensif untuk mengukur 

perubahan tingkah laku.
23

 

Langkah-langkah metode tersebut adalah metode yang akan peneliti 

gunakan pada kelas kontrol penelitian ini guna mengetahui seberapa besar atau 

kecil pengaruhnya dibandingkan penggunaan model pembelajaran tipe STAD 

pada hasil belajar peserta didik. 
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5. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dalam Persepektif Islam 

Penentuan macam-macam model, metode, strategi, atau teknik yang dapat 

dipakai dalam pembelajaran di dalam Islam didapat melalui cara-cara pendidikan 

yang terdapat pada Al-qur‟an, sunnah nabi, para sahabat, dan pengikutnya. Oleh 

sebab itu, pengajaran yang baik itu sesuai dengan surat Maryam ayat 97 yang 

berbunyi : 

                        

Artinya : “Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran itu dengan 

bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al Quran itu 

kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan 

dengannya kepada kaum yang membangkang.[QS. Maryam:97]”
24

 

Dari ayat di atas, bahwa Allah menjelaskan dalam proses pembelajaran 

atau proses pentransferan pengetahuan kepada manusia dari yang semula tidak 

tahu menjadi tahu, itu menggunakan perantara berupa pena. 

Secara tidak langsung, mengisyaratkan bahwa Allah itu akan memberikan 

pengetahuan kepada manusia, akan tetapi secara tidak langsung atau teacher 

centered, tidak mungkin Allah tiba-tiba mentransferkan pengetahuan langsung ke 

otak kita. Akan tetapi, Allah akan memberikan pengetahuan kepada kita melalui 

perantara atau student centered. Oleh sebab itu, model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD merupakan salah satu model dimana peserta didik terlibat langsung 

dalam pembelajaran. Islam ternyata sudah menjelaskannya sejak dulu. 
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C. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

pada lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, psikomotor.
25

  

Pendapat lain mengatakan belajar merupakan sebuah sistem yang di 

dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling terkait sehingga menghasilkan 

perubahan perilaku.
26

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan 

kemampuan, keterampilan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan 

yang dipelajari dalam proses pembelajaran. 

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh perubahan yang terjadi perlu 

dilakukan penilaian. Begitu pula yang terjadi pada seorang peserta didik yang 

mengikuti proses pembelajaran di kelas, harus dilakukan penilaian untuk 

mengetahui bagaimana hasil belajarnya selama dalam proses pembelajaran 

tersebut. Dari hasil belajar yang telah diperoleh peserta didik tersebut, maka  

dapat diketahui berhasil tidaknya proses pembelajaran yang diberikan pada 

peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan 

kemampuan belajar dari masing-masing individu peserta didik yang beragam, 
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pendidik perlu memberikan proses pembelajaran yang tepat untuk mengatasi hal 

tersebut agar peserta didik mendapatkan hasil belajar yang baik. 

Hasil belajar merupakan suatu hasil yang diperoleh peserta didik selama 

mengikuti proses pembelajaran. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya, dalam 

pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik.
27

 

Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar peserta didik adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat  disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima 

pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan 

evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan 

menunjukkan tingkat kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah hasil belajar pada 

aspek kognitif. Hasil belajar pada aspek kognitif ini dilihat dari nilai peserta didik 

yang diperoleh pada tes yang dilakukan pada akhir pembelajaran. 
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2. Jenis-Jenis Hasil Belajar 

Hasil belajar, merupakan perubahan perilaku yang meliputi tiga ranah, 

yaitu ranah kognitif, afektif, psikomotor. Ranah kognitif meliputi tujuan-tujuan 

belajar yang berhubungan dengan memanggil kembali pengetahuan dan 

pengembangan kemampuan intelektual dan keterampilan. Ranah afektif meliputi 

tujuan-tujuan belajar yang menjelaskan perubahan sikap, minat, nilai-nilai, dan 

pengembangan apresiasi serta penyesuaian. Ranah psikomotorik  mencakup 

perubahan perilaku yang menunjukkan bahwa peserta didik telah mempelajari 

keterampilan manipulatif fisik tertentu. Hasil belajar adalah perubahan perilaku 

individu yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Perubahan 

perilaku tersebut diperoleh setelah peserta didik menyelesaikan program 

pembelajarannya melalui interaksi dengan berbagai sumber belajar dan 

lingkungan belajar.  

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental otak, segala 

upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. 

Ranah kognitif, berhubungan dengan kemampuan menghafal, memahami, 

mengaplikasi, menganalisis, mensintetis, dan kemampuan mengevaluasi.
28

 Dan 

pada peserta didik kelas V materi perjuangan melawan penjajah dan pergerakan 

nasional Indonesia pada tingkatan ranah kognitif C4 (analisis), ranah kognitif C4 
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(analisis) adalah kemampuan menguraikan suatu informasi yang dihadapi menjadi 

komponen-komponennya, sehingga struktur informasi serta hubungan antar 

komponen informasi tersebut menjadi jelas. 

Dalam ranah kognitif itu terdapat enam aspek atau jenjang proses berfikir 

mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Keenam 

jenjang atau aspek yang dimaksud adalah: 

a. C1 (Pengetahuan/knowledge) 

Adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau 

mengenal kembali tentang nama, istilah, ide, rumuus-rumus dan sebagainya, 

tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. 

b. C2 (Pemahaman/comprehension) 

Adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu 

setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah 

mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. 

Seseorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat 

memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal 

itu dengan menggunakkan kata-katanya sendiri. 

c. C3 (Penerapan/application) 

Adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan 

ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip dan 

sebagainya dalam situasi yang rumit. 

d. C4 (Analisis/analysis) 

Adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu 

bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu 

memahami hubungan antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu 

dengan faktor-faktor lainnya. 

e. C5 (Sintesis/syntesis) 

Adalah kemampuan berfikir yang merupakan kebalikan dari proses 

analisis. Sistensis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian 

atau unsur-unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu pola yang 

berstruktur atau berbentuk pola baru. 
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f. C6 (Evaluasi/evaluation) 

Adalah merupakan jenjang berfikir paling tinggi dalam ranah kognitif 

dalam taksonomi blom. Evaluasi disini merupakan kemampuan seseorang 

untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai atau ide, misalkan 

jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan maka ia akan mampu 

memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria 

yang ada.
29

 

Berikut indikator hasil belajar yang menyangkut ranah kognitif, antara 

lain : 
30

 

Tabel 2.2 

Indikator Hasil Belajar pada Ranah Kognitif 

No. Aspek Kompetensi Indikator Hasil Belajar 

1. Kognitif Pengetahuan (C1) 

 

 

 

Pemahaman (C2) 

 

 

 

 

Penerapan (C3) 

 

 

Analisis (C4) 

 

Sintesis (C5) 

 

 

Evaluasi (C6) 

Menyebutkan, menuliskan, menyatakan, 

mengurutkan,mengidentifikasi,mendefini

sikan, mencocokkan, memberi nama, 

memberi label, melukiskan. 

Menerjemahkan,mengubah,menggenarali

sasikan, menguraikan, merumuskan 

kembali, merangkum, membedakan, 

mempertahankan,menyimpulkan,menge

mukakan pendapat, dan menjelaskan. 

Mengoperasikan,menghasilkan,menguba

h,mengatasi,menggunakan,menunjukkan, 

mempersiapkan, dan menghitung. 

Menguraikan, membagi-bagi, memilih, 

dan membedakan. 

Merancang,merumuskan,mengorganisasi

kan,menerapkan,memadukan,merencana

kan. 

Mengkritisi, menafsirkan, mengadili dan 

memberikan evaluasi. 
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 E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung :  Remaja Rosdakarya, 

2006), h. 139 
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3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran 

di kelas tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu 

sendiri, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, sebagai berikut: 

a. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar. Faktor internal meliputi, faktor jasmaniah dan faktor psikologis.  

b. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor eksternal 

meliputi, faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar di atas, peneliti 

menggunakan faktor eksternal berupa penggunaan model pembelajaran tipe 

STAD yang menuntut keterlibatan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran 

IPS. 

4. Hasil Belajar dalam Prespektif Islam 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada 

diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan 

dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap tingkah 

laku, ketrampilan, kecakapan, dll.
31

 Allah SWT berfirman dalam QS. Al-

Ankabut: 43 sebagai berikut. 

َو ۡل َو  ُل ٱ َو ِت ۡل َو  ا  ۡل بُلهَو زِت ا  ِت لَّنااِت   نَوضۡل آا   َو َو   ٤٣  ۡل َو  ِت ُل وَو ٱ  ِت َّن   َو ۡل ِت ُلهَو
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(Bandung: Sinar Baru Algesindo, Cet. 5, 2010), h. 5. 
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Artinya: “Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan 

tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. [QS. Al-Ankabut: 

43]”.
32

 

Berbagai contoh peristiwa yang ada di muka bumi ini tidak dapat 

dipikirkan oleh umat manusia untuk kepentingan hidupnya dan memperkuat 

imannya kecuali oleh orang yang berilmu dan menggunakan ilmunya. Pentingnya 

belajar agar memperoleh ilmu juga diserukan dalam firman Allah SWT sebagai 

berikut : 

ي خَو َوقَو  ب ِت َو ٱ َّنذِت مِت رَو  بِتٱسۡل
أۡل زَو   ١ٱقۡل

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan.” (QS. 

Al-„Alaq: 1) 
33

 

Dalam kegiatan belajar atau menuntut ilmu terjadi adanya perubahan 

tingkah laku yang merupakan tujuan dari belajar itu sendiri. Tujuan dari belajar 

yang merupakan perubahan tingkah laku tersebut adalah sebuah hasil belajar. 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah melakukan 

kegiatan belajar mengajar. Melalui hasil belajar dapat dilihat sejauh mana 

keberhasilan dari kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan. 

D. Hakikat Pembelajaran IPS di SD/MI 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan 

mulai dari SD sampai SMP. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD mata pelajaran IPS 

memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran 

                                                           
32

 H. Oemar Bakry. Al-Qur’an Terjemah. (Jakarta : Mutiara, 1983),  h. 364 
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 H. Oemar Bakry. Al-Qur’an Terjemah. (Jakarta : Mutiara, 1983),  h. 539 
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IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang 

demokratis, dan bertanggung jawab, serta memiliki wawasan yang luas. 

IPS merupakan perpaduan antara ilmu sosial dan kehidupan manusia 

yang didalamnya mencakup antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, 

filsafat, ilmu politik, sosiologi, agama, dan psikologi. Dimana tujuan 

utamanya adalah membantu mengembangkan kemampuan dan wawasan 

peserta didik yang menyeluruh (komprehensif) tentang berbagai aspek ilmu-

ilmu sosial dan kemanusiaan (humaniora).
34

 

IPS adalah penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideologi negara 

dan disiplin ilmu lainnya serta masalah-masalah sosial terkait yang 

diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan 

pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
35

 

IPS merupakan suatu program pendidikan dan bukan sub-disiplin ilmu 

tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat 

ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial (social science), maupun ilmu pendidikan.
36

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa IPS 

ialah penyederhanaan dari disiplin ilmu-ilmu sosial, mengakaji tentang fakta dan isu-

isu sosial yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Melalui mata pelajaran IPS 

peserta didik pada jenjang sekolah dasar diarahkan menjadi warga negara Indonesia 

yang baik dan diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Dengan 

demikian pengembangan pembelajaran IPS pada jenjang SD/MI memiliki 

                                                           
34 Ahmad Susanto. Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2013), h. 139 
35

 Sapriya, Pendidikan IPS (Konsep dan Pembelajaran), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009) h. 70 
36
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karakteristik tersendiri yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia peserta 

didik. 

Pada jenjang SD/MI bahwa mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut:  

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya. 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial. 

3. Memiliki komitmen 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.
37

 

Pendapat lain menyatakan tujuan pendidikan IPS dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu pengembangan intelektual 

peserta didik, pengembangan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota 

masyarakat dan bangsa, serta pengembangan diri peserta didik sebagai 

pribadi.
38

 Pendapat lain mengatakan tujuan utama dari pembelajaran IPS di 

SD/MI adalah untuk mengembangkan pribadi “warga negara yang baik (good 

citizen)”.
39

 

Pendidikan IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat 

memberikan wawasan pengetahuan yang luas mengenai masyarakat lokal 

maupun global sehingga mampu hidup bersama-sama dengan masyarakat 

lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, sekolah dasar sebagai lembaga 

formal dapat mengembangkan dan melatih potensi diri peserta didik yang 

mampu melahirkan manusia yang andal, baik dalam bidang akademik maupun 

dalam aspek moralnya.
40

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran IPS di SD/MI ialah untuk mendidik para peserta didik agar prestasi 
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belajar peserta didik meningkat dengan mengembangkan keterampilan-keterampilan 

sebagai bekal untuk memecahkan segala persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Keterampilan tersebut meliputi, keterampilan berpikir kritis, meningkatkan 

keterampilan bekerjasama dengan teman, dan meningkatkan berpikir kreatif. Selain 

itu tujuan pembelajaran IPS bertujuan untuk mengembangkan pribadi warga negara 

yang baik dalam bidang akademik maupun perilakunya. 

Rangkuman materi yang diberikan dalam penelitian ini pada kelas V MI 

Mathla‟ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan, sebagai berikut : 

Bangsa asing tertarik untuk menjajah Indonesia karena kekayaan alam 

Indonesia.Tokoh-tokoh daerah dalam mengusir penjajahan Belanda antara 

lain Sultan Agung, Sultan Hasanudin, Sultan Agung Tirtayasa, Trunajaya, 

Untung Suropati, Pattimura, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, 

Pangeran Antasari, Teuku Umar, dll. Tokoh-tokoh penting pergerakan 

nasional antara lain RA.Kartini, Dewi sartika, Ki Hajar Dewantara, dan 

Douwes Dekker. Peristiwa Rengasdengklok terjadi karena adanya perbedaan 

pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Persiapan proklamasi di 

rundingkan dikediaman Laksamana Muda Maeda, Jl.Imam Bonjol No.1 

Jakarta. Pembacaan proklamasi dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 

pagi, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur No 56 , Jakarta. Berbagai 

pertempuran terjadi dalam rangka perjuangan mempertahankan kemerdekaan, 

Seperti : Pertempuran lima hari di Semarang, Pertempuran Ambarawa, 

Pertempuran 10 November di Surabaya, Pertempuran Medan area, Peristiwa 

Bandung Lautan Api.
41

 

Berkaitan dengan penelitian ini dengan pemaparan di atas, maka sesuai 

dengan Al-qur‟an surat al-fatihah [1] : 6-7 yang berbunyi : 
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Artinya : “Tunjukilah Kami jalan yang lurus. (yaitu) jalan orang-orang yang telah 

Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan 

(pula jalan) mereka yang sesat.[Al-Faatihah : 6-7]”
42

 

Dalam ayat ini, tersirat perintah untuk mempelajari sejarah. Ada tiga 

kelompok yang disebutkan dalam ayat ini : 

1. Kelompok yang telah diberi nikmat oleh Allah. 

2. Kelompok yang dimurkai Allah. 

3. Kelompok yang sesat. 

Ketiga kelompok ini adalah generasi yang telah berlalu, Ibnu katsir dalam 

bukunya “al-maktabah al-syamilah” menafsirkan kelompok pertama adalah orang 

yang berilmu dan beramal yaitu para nabi, para shiddiqin, dan para shalihin. 

Kelompok kedua adalah orang yang berilmu tetapi tidak beramal, seperti orang-orang 

Yahudi. Kelompok ketiga adalah orang yang kehilangan ilmu, walaupun mereka 

masih beramal. 

E. Kerangka Berpikir 

 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting.
43

 Kerangka pikir adalah bagian dari teori yang menjelaskan tentang alasan 

atau argumen dari rumusan hipotesis, akan menggambarkan alur pemikiran peneliti 

dan memberikan penjelasan kepada orang lain, tentang hipotesis yang diajukan.
44
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Penyampaian materi pelajaran IPS dengan kurang bervariasinya pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru, membuat peserta didik kurang terlibat aktif serta merasa 

jenuh dan bosan karena menganggap materi IPS merupakan pelajaran yang 

memuakkan. Salah satu cara untuk menarik perhatian anak untuk dapat tertarik 

terhadap pembelajaran IPS yaitu dengan cara menerapkan model pembelajaran 

dimana pembelajaran berpusat pada peserta didik (student centered) bukan berpusat 

pada guru (teacher centered) salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan 

yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

Model pembelajaran tipe STAD merupakan model pembelajaran yang di 

dalamnya peserta didik dibentuk ke dalam kelompok belajar yang terdiri dari lima 

atau enam anggota yang mewakili peserta didik dengan tingkat kemampuan dan jenis 

kelamin yang berbeda atau kelompok ditentukan secara heterogen. Dengan 

menggunakan model ini, dalam proses pembelajaran di kelas peserta didik menjadi 

lebih aktif dengan jiwa kompetisi mereka yang terjadi melalui kegiatan kelompok, 

kuis yang terdapat pada langkah pembelajaran dapat meningkatkan rasa tanggung 

jawab individu karena nilai akhir kelompok dipengaruhi nilai kuis yang dikerjakan 

secara individu, serta adanya penghargaan dari guru sehingga peserta didik menjadi 

termotivasi untuk aktif dalam proses pembelajaran. Anggota kelompok dengan 

prestasi dan hasil belajar rendah memiliki tanggung jawab besar agar nilai yang 

didapatkan tidak rendah supaya nilai kelompok baik. Peserta didik yang 

berkemampuan rendah mendapat kesempatan untuk dibimbing oleh temannya yang 

memiliki wawasan lebih tinggi, sedangkan peserta didik yang lebih tinggi 
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kemampuannnya mempunyai kesempatan untuk menjadi tutor sebaya sehingga 

pemahamannya semakin baik, dapat dikatakan bahwa model ini mampu 

meningkatkan semangat belajar peserta didik sehingga berujung pada hasil belajar 

yang baik. 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu model 

pembelajaran yang dianggap cocok untuk mata pelajaran IPS. Dimana dalam model 

pembelajaran ini penanaman sikap kepada anak yang terlihat dalam penerapan. Hal 

ini sesuai dengan tujuan dari pembelajaran IPS itu sendiri, sehingga diharapkan 

dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, peserta didik dapat 

meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar menjadi jauh lebih baik daripada 

sebelumnya. 

Berdasarkan pembahasan di atas terdapat pengaruh penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar IPS. Dengan kata lain 

diduga semakin tinggi pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD, maka diduga semakin baik pula hasil belajar IPS peserta didik di sekolah. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Gambar. 1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

Materi IPS Hasil Belajar 

Model Pembelajaran 

STAD 
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F. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Miftahul Aini, 2016. Nilai rata-rata hasil belajar peserta didik yang mengikuti 

pembelajaran IPS menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student 

Teams Achievement Divisions pada kelas eksperimen (VA) yaitu 91,25 lebih 

tinggi dari nilai rata-rata hasil belajar peserta didik yang mengikuti metode 

pembelajaran konvensional pada kelas kontrol (V A) yang hanya mendapat 

nilai 64,55.
45

 

2. Ni Kd Ratna Wahyuni, dkk.“ Berdasarkan hasil analisis uji-t diperoleh thitung 

= 2,54 > ttabel = 1,98 dengan dk= 63 dan taraf signifikan 5%. Nilai rata-rata 

kelas eksperimen yang dibelajarkan melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD berbasis interaksi sosial lebih dari kelas kontrol yang dibelajarkan 

melalui pembelajaran konvensional yaitu : 80,09 > 68,69. Dari hasil uji-t 

menunjukkan bahwa thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model 

pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbasis interaksi 

sosial terhadap hasil belajar IPS peserta didik kelas V Gugus 4 Widyasmara 

Klungkung Tahun Ajaran 2013/2014.”.
46
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3. Fatoni. Berdasar uji statistik diperoleh nilai t hitung untuk hasil belajar 

sebesar 3,47 dan t tabel = 2,00. Karena thitung ttabel maka Ho ditolak artinya ada 

pengaruh pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan strategi problem 

based learning terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS 

kelas V SDN Kejapanan I Gempol Pasuruan. Untuk kemampuan kerjasama 

diperoleh t hitung sebesar 3,57 dan t tabel = 2,00. Karena thitung ttabel maka Ho 

ditolak, sehingga ada pengaruh pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

strategi problem based learning terhadap  kerjasama peserta didik pada mata 

pelajaran IPS kelas V SDN Kejapanan I Gempol Pasuruan.”.
47

 

4. Dany Warih Cahyono, 2013. Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis pada 

taraf signifikansi 5% diperoleh thitung > ttabel (4,271 > 1,99). Simpulan 

penelitian ini adalah adanya pengaruh penggunaan model kooperatif tipe 

STAD terhadap hasil belajar IPS tentang persiapan kemerdekaan Indonesia.
48

 

Dari hasil penelitian yang relevan tersebut dapat dijadikan acuan dan 

pembuktian yang mendasari penelitian ini serta sebagai perbandingan antara 

penelitian yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan guna untuk mengetahui 

perbedaan-perbedaan maupun kekurangan yang ada agar dalam penelitian ini 

diharapkan dapat disempurnakan serta ada hasil dan perubahan yang lebih baik. Jika 
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pada penelitian yang sebelumnya untuk mencari tahu ada/tidak pengaruh model 

pembelajaran STAD terhadap hasil belajar IPS, dalam penelitian ini memiliki 

perbedaan yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model pembelajaran tipe 

STAD terhadap hasil belajar IPS peserta didik kelas V MI Mathla‟ul Anwar Sindang 

Sari Lampung Selatan. 

G. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pada landasan teori yang mendukungnya, maka peneliti 

merumuskan atau menyimpulkan suatu hipotesis bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar IPS peserta didik 

kelas V. Berdasarkan hipotesis yang telah dikemukakan, maka dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut : 

 : “ Ada (terdapat) pengaruh yang signifikan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar IPS”. 

 : “ Tidak ada (tidak terdapat) pengaruh yang signifikan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar IPS”. 

Dengan kriteria pengujian pada taraf signifikansi α = 0.05 (5%), jika nilai sig < 

α, maka Ha ditolak, tetapi sebaliknya jika nilai sig > α atau nilai sig = α maka Ha 

diterima. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam suatu penelitian, seorang peneliti harus menggunakan jenis 

penelitian yang tepat. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh 

gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang dihadapi. Penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimen.  

Penelitian eksperimen pada prinsipnya dapat didefinisikan sebagai 

metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung 

fenomena sebab-akibat.
49

 Penelitian eksperimen adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang 

lain dalam kondisi yang terkendalikan.
50

 

Berdasarkan dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa penelitian 

eksperimen merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai suatu 

perlakuan/tindakan pembelajaran terhadap tingkah laku siswa atau menguji 

hipotesis tentang ada-tidaknya pengaruh pemberian suatu perlakuan itu jika 

dibandingkan dengan pemberian perlakuan yang lain. 

Jenis penelitian eksperimen/metode eksperimen yang digunakan adalah 

true-eksperimen (eksperimen sebenarnya), karena dalam desain ini peneliti dapat 

mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. 
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Dengan demikian validitas internal (kualitas pelaksanaan rancangan penelitian) 

dapat menjadi tinggi.
51 

2. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian adalah The Matching only 

posttest control group design.
52

 Dalam pola ini baik eksperimen maupun kontrol 

dikenakan posttest. Kedua kelompok mendapatkan perlakuan/treatment yang 

sama, tetapi hanya kelompok eksperimen yang menggunakan model pembelajaran 

STAD sehingga desainnya sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

The Matching Only Postest Control Group Design 

Kelas Perlakuan Post-test 

E X Q1 

K C Q1 

Keterangan: 

E = Kelas Eksperimen 

K = Kelas Kontrol 

Q1 = Postest 

X = Menggunakan model cooperative learning tipe Students Teams Achievement 

Divisions 

C = Menggunakan model ceramah 
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B. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala suatu atribut atau sifat atau 

nilai orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya.
53

 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel independent (bebas) dan 

variabel dependent (terikat). Menurut Sugiyono, variabel bebas merupakan variabel 

yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependent (terikat). Sedangkan variabel dependent (terikat) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
54

 Variabel bebas 

(X) dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions, sedangkan variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah 

hasil belajar IPS. 

C. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel 

1. Definisi Konseptual Variabel 

a. Model cooperative learning tipe Student Teams Achievement Divisions, 

variabel bebas (X). Pembelajaran kooperatif tipe STAD ini merupakan 

salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan 

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

siswa secara heterogen. Diawali dengan penyampaian tujuan 
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pembelajaran, materi, kegiatan kelompok, kuis dan penghargaan 

kelompok.
55

 

b. Hasil belajar, variabel terikat (Y). Hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya, dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, 

afektif, dan psikomotorik.
56

 Secara sederhana, yang dimaksud dengan 

hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. 

2. Definisi Operasional Variabel 

a. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu jenis 

model pembelajaran kooperatif di mana dalam proses pembelajaran di 

kelas, siswa dikelompokkan dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4-5 

orang secara heterogen, baik jenis kelamin, ras, maupun tingkat 

kemampuannya (akademik). model pembelajaran kooperatif yaitu tipe 

STAD terdiri dari lima tahap pembelajaran yaitu presentasi kelas yang 

dilakukan oleh guru, belajar kelompok dengan menggunakan LKS, kuis 

indivindu, peningkatan nilai indivindu dan penghargaan kelompok. 

Melalui STAD, siswa dilatih untuk bekerja sama, menghargai pendapat 

teman, dan mengajarkan makna keberagaman kepada siswa. 
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b. Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh dari proses belajar. Untuk 

mengetahui hasil dari proses belajar tersebut dilakukanlah evaluasi. Hasil 

belajar yang dicapai dapat dilihat dari nilai atau skor yang didapat siswa 

setelah mengerjakan tes. Tes yang diberikan merupakan tes formatif 

dalam bentuk tes objektif pilihan ganda sebanyak 20 item. Skor masing-

masing item adalah 5. Jadi, apabila siswa berhasil menjawab semua soal 

dengan benar maka siswa akan memperoleh skor 100. Siswa dikatakan 

berhasil apabila siswa telah mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) sebesar ≥ 65. 

D. Populasi dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
57

 Pada 

intinya, populasi merupakan keseluruhan dari subjek dan objek yang akan 

diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Siswa kelas V MI Mathla‟ul 

Anwar Sindang Sari Lampung Selatan. 
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2. Sampel dan Teknik Sampling 

a. Sampel 

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil dari 

sumber data dan dapat mewakili dari seluruh populasi.
58

 Sampel yang diambil 

dalam penelitian terdiri dari dua kelas, yaitu kelas VA sebagai kelas kontrol 

dan kelas VB sebagai kelas eksperimen.  

b. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling. 

Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel  dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memandang strata yang ada dalam 

populasi itu.
59

  

  Sehingga sampel pada penelitian ini sebanyak 63 siswa yang diambil 

dari kelas VA sebanyak 33 siswa dan kelas VB sebanyak 30 siswa yaitu 

dengan cara membuat gulungan berisi salah satu nama dari perwakilan 

masing-masing kelas lalu diundi/dikocok, nama yang keluar pertama kali 

ditentukan sebagai kelas eksperimen dan nama yang keluar terakhir 

ditentukan sebagai kelas kontrol. 
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Tabel. 3.2 

Sampel Penelitian Kelas V MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari 

Lampung Selatan Tahun Ajaran 2016/2017 

No Kelas 
Jumlah 

Jumlah 
L P 

1 VA 15 18 33 

2 VB 14 16 30 

Jumlah 29 34 63 

E. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 09 Februari 2017 sampai 09 Maret 2017 

semester genap tahun ajaran 2016/2017. 

2. Tempat Penelitian 

Tempat pada penelitian ini adalah kelas V MI Mathla‟ul Anwar Sindang 

Sari Lampung Selatan yang beralamat di desa Sindang Sari kecamatan Candipuro 

Kabupaten Lampung Selatan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam 

situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan 

tertentu.
60

 Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi langsung, yang  

dilakukan saat kegiatan pembelajaran. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh 

data aktifitas siswa selama pembelajaran berlangsung. Observer dipandu dengan 
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lembar observasi untuk mengamati siswa selama pembelajaran berlangsung. 

Observasi bertujuan untuk mengamati keterlaksanaan kegiatan pembelajaran 

dengan model pembelajaran tipe STAD pada siswa. 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Implementasi Model Pembelajaran 

 Student Teams Achievement Divisons (STAD) 

No Aspek Yang Diamati 
Hasil Pengamatan 

YA TIDAK 

1 Kegiatan Awal  

- Salam pembuka 

- Do‟a 

- Absensi 

  

2 Kegiatan Inti  

- Membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa 

secara heterogen 

- Mengorganisasikan siswa untuk diskusi 

kelompok 

- Mengerjakan lembar kegiatan secara kelompok 

- Mengerjakan kuis secara individu 

- Pemberian reward kepada tiap kelompok 

  

3 Kegiatan Penutup 

- Kesimpulan 

- Evaluasi  

- Penutup 

  

2. Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
61

 Tes digunakan untuk 

memperoleh data kuantitatif kemampuan hasil belajar siswa terhadap materi yang 

telah dipelajari. Tes dilakukan dengan cara posttest. Tes dilakukan pada kelas 
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kontrol dan kelas eksperimen. Instrumen penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes objektif. Lembar tes objektif terdiri dari 30 soal multiple 

choice dengan empat alternatif jawaban pada setiap butir soalnya. Tes yang akan 

digunakan tersebut akan diuji prasyarat analisis datanya dengan prosedur sebagai 

berikut: 

a. Memeriksa lembar tes yang telah diisi oleh peserta didik 

b. Menilai hasil tes peserta didik 

c. Tabulasi data, yaitu memasukkan data yang terkumpul kedalam tabel 

distribusi data dengan tujuan untuk memudahkan pengolahan selanjutnya. 

d. Menganalisis validitas dan realibilitas soal, taraf kesukaran dan daya 

pembeda. 

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Soal Posttes 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Nomor 

Soal 

Menghargai peranan 

tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam 

mempersiapkan dan 

mempertahankan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

Mendeskripsikan 

perjuangan para 

tokoh pejuang pada 

penjajah Belanda 

dan Jepang. 

- Mengetahui sebab dan akibat 
jatuhnya Indonesia ke dalam 
kekuasaan penjajah. 

- Menjelaskan penyebab jatuhnya 
daerah-daerah nusantara ke 
dalam kekuasaan pemerintah 
Belanda. 

- Menjelaskan akibat pengerahan 
tenaga romusa oleh Jepang 
terhadap penduduk Indonesia 

- Menjelaskan peranan tokoh 
pejuang pergerakan nasional. 
 

1, 2, 3, 7, 8, 

12 

 

4, 5, 13, 26, 

29, 30 

15, 16, 17, 

18, 19, 25, 

27 

 

6, 9, 10, 

11, 14, 20, 

21, 22, 23,  

24, 28 
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3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan adalah dokumentasi. 

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.
62

 

Di dalam melaksanakan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan 

harian, dan sebagainya. 

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengetahui data hasil belajar siswa bidang studi IPS pada saat prapenelitian dan 

penelitian. Peneliti mengamati benda-benda tertulis seperti dokumen, profil 

sekolah, peta sekolah, dan perencanaan pembelajaran. Selain itu, dokumentasi 

digunakan sebagai pengambilan bukti fisik seperti profil sekolah, dan foto-foto 

selama kegiatan penelitian, baik foto yang utama atau pada saat pelaksanaan 

pembelajaran di kelas maupun foto yang sifatnya penunjang. 

G. Uji Coba Instrumen 

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam 

mengumpulkan data penelitian ini menggunakan instrumen tes. Tes ialah seperangkat 

rangsangan (stimuli) yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk 

mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor angka.
63

 Untuk 

mendapat data yang lengkap, maka alat instrumen harus memenuhi persyaratan yang 
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baik. Instrumen yang baik dalam suatu penelitian harus memenuhi beberapa uji coba 

instrumen. Instrument diuji cobakan di MI Bahrul Ulum pada peserta didik kelas V. 

1. Validitas Soal 

Validitas adalah suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid jika memiliki validitas yang 

tinggi, yaitu bila instrumen tersebut telah dapat mengukur apa yang diukur.
64

 Suatu 

instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel untuk 

mengukur tingkat validitas soal yang yang diteliti secara tepat. Untuk mengetahui 

indeks validitas dari tes bentuk objektif, dapat dicari dengan menggunakan program 

komputer SPSS v.16 for windows dengan teknik Corrected Item-Total Correlation. 

Dengan interpretasi sebagai berikut : 

Tabel. 3.5 

Kriteria Untuk Validitas Butir Soal 

Nilai r Kategori 

0,80  -  1,00 Sangat tinggi 

0,60  -  0,79 Tinggi 

0,40  -  0,59 Sedang 

0,20  -  0,39 Rendah 

0,00  -  0,19 Sangat rendah 

a. Daya Pembeda Soal 

Teknik yang digunakan untuk menghitung daya pembeda adalah dengan 

mengurangi rata-rata kelompok atas yang menjawab benar dan rata-rata kelompok 

bawah yang menjawab benar. Pengujian ini dimaksudkan untuk memperoleh data 
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tentang kemampuan soal dalam membedakan siswa yang pandai dengan 

menggunakan rumus seperti dibawah ini:
65

 

  D =  

Keterangan: 

D : Indeks daya pembeda 

J : Jumlah peserta didik yang mengikuti tes 

JA : Banyaknya kelompok peserta didik yang mengikuti tes 

JB : Banyaknya kelompok peserta didik kelompok bawah 

BA : Banyaknya kelompok atas yang menjawab benar 

BB : Banyaknya kelompok bawah yang menjawab benar 

Klasifikasi daya pembeda soal adalah sebagai berikut :
66

 

Tabel 3.6 

Klasifikasi Daya Pembeda 

Banyaknya angka indeks 

diskriminasi item (D) 
Interpretasi 

Kurang dari 0,20 jelek 

0,20 – 0,40 cukup (sedang) 

0,40 – 0,70 baik 

0,70 – 1,00 baik sekali 

b. Taraf Kesukaran Soal 

Menganalisis tingkat kesukaran soal artinya mengkaji soal- soal tes dari 

segi kesulitanya sehingga dapat di peroleh soal-soal mana yang termasuk mudah, 

sedang dan sukar. Sudah atau belum memadainya derajat kesukaran item tes hasil 

belajar dapat diketahui dari besar kecilnya angka yang melambangkan tingkat 

kesulitan dari item tersebut.  
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Taraf kesukaran soal adalah proporsi (P) peserta tes yang menjawab benar 

terhadap butir soal tersebut. Untuk mengetahui tingkat kesukaran butir tes 

digunakan program computer SPSS v.16  for windows. Angka indeks kesukaran 

item itu besarnya berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,00. Artinya, angka indeks 

kesukaran itu paling rendah adalah 0,00 dan paling gtinggi adalah 1,00. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini :
67

 

Tabel 3.7 

Indeks Taraf Kesukaran Soal 

Besarnya P Interpretasi 

Kurang dari 0,30 Terlalu sukar 

0,30 – 0,70 Cukup (sedang) 

Lebih dari 0,70 Terlalu mudah 

2. Reliabilitas Soal 

Reliabilitas adalah ketetapan hasil tes apabila diteskan kepada subjek yang 

sama dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang dikatakan reliabel adalah 

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, 

akan menghasilkan data yang sama. Secara keseluruhan perhitungan dan 

pengujian reliabilitas dibantu dengan menggunakan program komputer SPSS versi 

16.0 for Windows yang diukur berdasarkan skala Croanbach Alpha’s (α) yakni 

dari 0 sampai 1. 

Kriteria uji reliabilitas yang digunakan adalah apabila sebagai berikut : 

a. Jika nilai α > 0,700 berati tes hasil belajar yang sedang diuji reliabilitasnya 

dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang tinggi (reliabel). 
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b. Jika nilai α < 0,700 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji reliabilitasnya 

dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi (un-reliabel). 

H. Uji Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah yang sangat penting dalam kegiatan 

penelitian. Dengan analisa data maka akan dapat membuktikan hipotesis dan menarik 

tentang masalah yang akan diteliti. Analisa disini adalah data primer, yang bertujuan 

untuk menganalisa data pokok yang langsung berkaitan dengan pembahasan 

pengaruh antara model pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai variable bebas 

(X) dengan hasil belajar pada mata pelajaran IPS sebagai variable terikat (Y). 

1. Uji Prasyarat Analisis Data 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Suatu penelitian data yang diperlukan harus bervariabel 

normal, bila data setiap variabel tidak normal maka tidak bisa menggunakan 

statistik parametrik. Metode normalitas dalam penelitian ini dialakukan dengan 

menggunakan teknik kolmogorov-smirnov pada program komputer SPSS v.16 for 

windows. 

Kriteria penetapannya dengan cara membandingkan nilai Sig. (2-tailed) 

pada tabel kolmogorov-smirnov dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). Dengan 

demikian dasar pengambilan keputusan bahwa jika nilai Sig. (2-tailed) > 0.05, 

maka data berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai Sig. (2-tailed) < 0.05, maka 

data berdistribusi tidak normal. 
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b. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas variansi adalah pengujian untuk mengetahui 

apakah variansi-variansi dari sejumlah populasi sama atau tidak. Dalam penelitian 

ini uji homogenitas menggunakan uji variansi pada SPSS v.16 for windows, 

adapun dasar keputusan data adalah apabila nilai signikansi < 0,05 maka data 

tidak homogen dan sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05 maka data dinyatakan 

homogen. 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji-t 

Uji hipotesis digunakan untuk melihat hasil tes peserta didik dari 

kelompok eksperimen dan kontrol dilakukan uji parametrik yaitu uji t 

independent dengan menggunakan program komputer SPSS v.16 for 

windows. Setelah dilakukan uji t kemudian menentukan pengambilan 

keputusan hipotesis dengan ketentuan:  

Jika sig < α, berarti H1 diterima dan H0 ditolak 

Jika sig > α, berarti H1 ditolak dan H0 diterima, dengan taraf α = 0,05. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Tempat Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Madrasah 

Berdirinya MI Mathla‟ul Anwar Sindang Sari ini berlatar belakang dari 

kebutuhan masyarakat terhadap Sekolah Dasar yang pada waktu itu di Sindang 

Sari belum ada sehingga timbullah inisiatif mendirikan sebuah madrasah swasta, 

untuk menyediakan lembaga pendidikan Islam formal bagi masyarakat di 

lingkungan sekitarnya. 

MI Mathla‟ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan berdiri sejak tahun 

1995. Gedung dibangun oleh yayasan Mathla‟ul Anwar Sindang Sari Lampung 

Selatan terletak di Jl. Teuku Umar Sindang Sari Desa Karyamulyosari 

Kecamatan Candi Puro Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. 

Madrasah Ibtidaiyah Mathla‟ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan didirikan 

pada tahun 1995, hal ini di dasrkan atas Akte Notaris : H. Erwin Nana Subana 

No.6/1995 tentang berdirinya MI Mathla‟ul Anwar Sindang Sari Lampung 

Selatan. 

Madrasah ini didirikan atas tanah milik pribadi bapak Ihya Ulumudin, S.Ag, 

dengan luas tanah seluruhnya 3451 meter persegi. Adapun yang dipakai sekarang 

bangunan yang seluas 2046 meter persegi, dan semenjak awal berdirinya MI 

Mathla‟ul Anwar Sindang Sari hingga sekarang telah mengalami pergantian 

Kepala Sekolah diantaranya sebagai berikut: 
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Tabel.4.1 

Daftar Nama-nama Kepala Madrasah yang Pernah Menjabat 

di MI Mathlaul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan 

No. Nama Status Pegawai Lama Jabatan 

1 

2 

3 

4 

Khusairi Kadir, A.Ma 

Ihya Ulumudin, S.Ag 

Imam Nasrulloh, M.Pd.I 

M. Yasin, S.Pd.I 

Honorer 

PNS 

PNS 

Honorer 

1995 - 2003 

2003 - 2007 

2007 - 2012 

2012 - sekarang 

Di bawah pimpinan Bapak M. Yasin, S.Pd.I saat ini sedang diupayakan 

untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran serta berupaya untuk 

menarik minat masyarakat supaya ada nilai lebih dalam menempuh pendidikan 

pada MI Mathla‟ul Anwar Sindang Sari. 

2. Visi, Misi, dan Tujuan 

a. Visi 

 Mewujudkan hakikat tujuan pendidikan yang selaras dengan prinsip-

prinsip dan nilai-nilai islami berdasarkan pemahaman para sahabat nabi. 

b. Misi  

1) Menjadikan sekolah menjadi wahana pembelajaran bagi seluruh 

partisipasinya. 

2) Memberikan pelayanan pendidikan yang dapat diterima oleh 

masyarakat. 

3) Membangun kerjasama dengan berbagai pihak  

4) Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat 
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5) Mendidik generasi muslim berdasarkan ajaran Islam dan mengajak 

mereka untuk hidup islami. 

c. Tujuan 

Menghasilkan lulusan yang bermutu, beriman, dan bertaqwa. 

3. Daya Dukung Eksternal 

Daya dukung  eksternal ini meliputi komite sekolah, tokoh 

masyarakat dan lingkungan madrasah yang mendukung bagi proses belajar 

mengajar. 

a. Komite Sekolah 

Selama ini Komite Sekolah memberikan sumbangan yang berarti 

dalam memajukan madrasah baik yang sifatnya materi maupun non materi. 

b. Tokoh Masyarakat 

Dalam melakukan pemetaan madrasah, masyarakat ataupun tokoh – 

tokohnya bisa memberikan sumbangan saran kepada madrasah. Ini merupakan 

wujud kepedulian terhadap lembaga pendidikan yang berada di daerah. 

c. Lingkungan Madrasah 

Untuk mendukung proses belajar mengajar, dibutuhkan lingkungan 

yang kondusif. Maka MI Mathla‟ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan 

mencoba mengelola lingkungan dengan sebaik-baiknya. 
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4. Data Pengajar/Guru 

Tabel 4.2 

Data Pengajar/Guru MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari  

Lampung Selatan 2016/2017 

 
No Nama Jabatan Status 

1 M. Yasin, S.Pd.I Kepala Madrasah Honorer 

2 Hendra Susilo, S.Pd.I TU Honorer 

3 A. Sururi, S.Pd.I Komite Honorer 

4 Imam Nasrulloh, M.Pd.I Koordinator Kurikulum PNS 

5 Nur Silah, S.Pd.I Koordinator Kepeserta didikan Honorer 

6 Marlan, S.Pd.I Koordinator Sarana dan Prasarana Honorer 

7 Laswati, S.Pd.I Wali Kelas I A Honorer 

8 Fauziah, S.Pd.I Wali Kelas I B Honorer 

9 Nikmatul Khoiriyah, S.Pd.I Wali Kelas II A Honorer 

10 Riyah Faryani, S.Pd.I Wali Kelas II B Honorer 

11 Mudakir, S.Pd.I Wali Kelas III A Honorer 

14 Nanik Aryanti, S.Pd.I Wali Kelas III B Honorer 

15 A. Nurhadi, S.Pd.I Wali Kelas IV A Honorer 

16 Habibi, S.Pd.I Wali Kelas IV B Honorer 

17 M. Walghosun, S.Pd.I Wali Kelas V A Honorer 

18 Siti Hujaemah, S.Pd.I Wali Kelas V B Honorer 

19 Sholihin, S.Pd.I Wali Kelas VI A Honorer 

20 Dimyati, S.Pd.I Wali Kelas VI B Honorer 

21 Musliman, S.Pd.I Guru Olahraga Honorer 

Sumber : Dokumentasi MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan Tahun 2016/2017 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui data pengajar/guru dan staf MI 

Mathla‟ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan tahun ajaran 2016/2017 

sebanyak 21 orang. Guru di MI Mathla‟ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan 

sudah seluruhnya bergelar sarjana pendidikan, akan tetapi masih berstatus sebagai 

guru honorer dan hanya satu orang yang berstatus PNS. Tentu sebuah status tidak 

menjadi halangan/alasan untuk melaksanakan tugas serta amanah sebagai guru di 

MI Mathla‟ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan dalam mendidik peserta 

didik. 
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5. Data  Peserta Didik 

Tabel 4.3 

Data jumlah Peserta Didik kelas I s.d VI T.P 2016/2017 

 
Jmlah kelas 

Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV Kelas V Kelas VI Jumlah 

Total Kls. Jml. 
L P L P L P L P L P L P 

I 2 19 24           43 

II 2   22 28         50 

III 2     26 23       49 

IV 2       26 30     56 

V 2         29 34   63 

VI 2           28 27 55 

Jml. 12 43 50 49 56 63 55 316 

Sumber : Dokumentasi MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan Tahun 2016/2017 

Melihat tabel di atas maka dapat peniliti pahami bahwa peserta didik MI 

Mathla‟ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan berjumlah 316 orang peserta 

didik yang terbagi ke dalam beberapa kelas dan gender seperti pada tabel di atas. 

6. Sarana dan Prasarana 

Tabel 4.4 

Data  Sarana dan Prasarana MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan 

 
No Fasilitas Jumlah 

1 Ruang Belajar/Kelas 6 Ruang 

2 Ruang/Kantor Kepala Madrasah 1 Ruang 

3 Ruang Staf TU 1 Ruang 

4 Ruang Guru 1 Ruang 

5 Ruang UKS 1 Ruang 

6 Ruang Lab. Multimedia 1 Ruang 

7 Ruang Gudang 1 Ruang 

8 Ruang Aula - 

9 Perpustakaan 1 Ruang 

Sumber : Dokumentasi MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan Tahun 2016/2017 

Sarana dan prasarana yang terdapat di MI Mathla‟ul Anwar Sindang Sari 

Lampung Selatan sudah cukup baik, namun belum memadai sehingga masih 

banyak yang dibutuhkan guna menunjang proses pendidikan. Tetapi dengan 

sarana dan prasarana yang ada, MI Mathla‟ul Anwar Sindang Sari Lampung 
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Selatan tetap berupaya dengan semaksimal mungkin dalam menciptakan 

lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif sehingga proses pembelajaran 

dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif pada hasil belajar peserta didik. 

7. Struktur Organisasi 

Gambar 2 
Struktur Organisasi MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagai suatu lembaga atau organisasi, maka struktur lembaga atau 

organisasi tersebut harus ada sebagai pedoman atau gambaran dari koordinasi dan 

terorganisasikannya pembagian tugas dan wewenang dalam lembaga tersebut. 

Kepala  Madrasah 

M. Yasin, S. Pd.I 
     

TU 

Hendra Susilo, S.Pd.I 
 

 Komite 

A. Sururi, S.Pd.I 

Kordinator kurikulum 

Imam Nasrulloh, M.Pd.I 
 

Kordinator Kepeserta 

didikan 

Nur Silah, S.Pd.I 

Kordinator Sarana Dan Humas 

A. Nurhadi, S.Pd.I 
 

Guru 

Kelas  

I A : Laswati, S.Pd.I 

I B : Fauziah, S.Pd.I 

II A : Nikmatul Khoiriah, S.Pd.I 

II B : Riyah Faryani, S.Pd.I 

III A : Mudakir, S.Pd.I 

III B : Nanik Aryanti, S.Pd.I 

Kelas  

IV A : A. Nurhadi, S.Pd.I 

IV B : Habibi, S.Pd.I 

 V A : M. Walghosun, S.Pd.I 

 V B : Siti Hujaemah, S.Pd.I 

VI A : Sholihin, S.Pd.I 

VI B : Dimyati, S.Pd.I 
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Begitu pula dengan lembaga pendidikan MI Mathla‟ul Anwar Sindang Sari 

Lampung Selatan, dimana struktur lembaga pendidikan mutlak dibutuhkan guna 

untuk mengaktifkan dan mengefesiensikan kinerja serta pencapaian tujuan 

pendidikan dan pengajaran yang telah ditetapkan yang terlihat pada bagan di atas. 

B. Tahapan Penelitian 

1. Persiapan 

Dalam tahap ini, sebelum peneliti melaksanakan penelitian terlebih dahulu 

peneliti melaksanakan observasi di MI Mathla‟ul Anwar Sindang Sari Lampung 

Selatan guna mendapatkan data awal penelitian. Selanjutnya peneliti juga 

membuat silabus dan RPP dengan materi perjuangan melawan penjajah dan 

pergerakan nasional Indoneia sebagai langkah awal  pembelajaran di kelas pada 

saat penelitian yang dapat dilihat pada bagian lampiran. 

2. Perizinan 

Dalam tahap ini, peneliti melaksanakan penelitian dengan mengajukan 

surat permohonan peneliti di MI Mathla‟ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan 

dan menerima surat balasan dari pihak MI Mathla‟ul Anwar Sindang Sari 

Lampung Selatan yang dapat dilihat pada bagian lampiran. 

3. Pelaksanaan 

Dalam tahap ini, peneliti melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan 

model cooperative learning tipe STAD pada kelas eksperimen dan model 

ceramah pada kelas kontrol pada mata pelajaran IPS di kelas V MI Mathla‟ul 
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Anwar Sindang Sari Lampung Selatan dengan langkah-langkah serta foto sebagai 

berikut : 

a. Peneliti membuka dan menutup pembelajaran dengan salam, berdo‟a bersama, 

dan absensi. 

b. Peneliti menjelaskan model pembelajaran yang akan dilakukan, memberi 

penjelasan singkat tentang materi perjuangan melawan penjajah dan 

pergerakan nasional Indonesia, membentuk tim/kelompok secara heterogen 

terdiri dari 3-5 orang peserta didik, menentukan skor awal masing-masing 

peserta didik, dan membagikan lembar kegiatan pada setiap kelompok seperti 

yang terlihat pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

Gambar.3 

c. Peserta didik yang bisa mengerjakan tugas menjelaskan kepada anggota 

kelompoknya dan peserta didik punya tanggung jawab untuk memastikan 

rekan satu timnya telah memahami materi tersebut sehingga seluruh anggota 

kelompok itu mengerti yang dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar.4 

d. Peneliti dan peserta didik melakukan kegiatan tanya-jawab seputar materi 

perjuangan melawan penjajah dan pergerakan nasional Indonesia guna 

meluruskan kesalah pemahaman dan memberikan penguatan seperti yang 

terlihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar.5 

e. Pada pertemuan berikutnya peneliti memberi kuis atau pertanyaan kepada tiap 

kelompok dan dikerjakan secara individu. Pada saat menjawab 

kuis/pertanyaan peneliti berkeliling untuk memastikan agar tidak ada 

kecurangan atau kegiatan saling contek-mencontek yang terlihat pada gambar 

berikut : 
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Gambar.6 

f. Pemberian reward didasarkan atas rata-rata skor tim yang memiliki poin 

kemajuan dari skor awal dengan penghargaan tim baik, tim sangat baik, dan 

tim super. 

g. Kemudian pada akhir pertemuan peneliti memberikan tes hasil belajar IPS 

sebanyak 20 butir soal valid kepada peserta didik untuk dikerjakan yang dapat 

dilihat pada bagian lampiran. 

Langkah-langkah di atas merupakan model pembelajaran STAD untuk 

kelas eksperimen, sedangkan untuk kelas kontrol diberikan treatment/perlakuan 

sama dengan kelas eksperimen yang membedakan hanya model pembelajarannya 

saja yaitu model ceramah dengan diskusi biasa, dan penugasan saja, dan pada 

bagian akhir diberikan soal tes hasil belajar IPS sebanyak 20 butir soal valid. 
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4. Pasca Pelaksanaan 

Tahap ini merupakan tahap akhir, pada tahap ini dilaksanakan penglohan 

data yang diperoleh melalui skala yang meliputi, pengumpulan data, 

penyederhanaan data, serta pendeskripsian data dengan menggunakan rumus-

rumus yang telah ditentukan. 

C. Uji Prasyarat Analisis 

1. Uji Validitas Instrumen Butir Soal 

Instrumen diuji coba pada kelas V MI Bahrul Ulum Batuliman yang 

berjumlah 36 orang responden (testee) dengan memberikan 30 butir soal dengan 4 

pilihan jawaban. Hasil output dan rekapitulasi perhitungan validitas dengan 

bantuan program komputer SPSS versi 16.0 for Windows teknik Corrected Item-

Total Correlation dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Rekapitulasi Output Validitas Uji Coba  

Instrumen Tes Hasil Belajar IPS 

No. Soal 
Nilai Corrected Item 

Total Correlation 

N = 36 pada 

Signifikansi 5% 
Keterangan 

Butir 1 0,402 0,349 Valid 

Butir 2 0,297 0,349 Tidak Valid 

Butir 3 0,428 0,349 Valid 

Butir 4 0,134 0,349 Tidak Valid 

Butir 5 0,392 0,349 Valid 

Butir 6 0,615 0,349 Valid 

Butir 7 0,340 0,349 Tidak Valid 

Butir 8 0,286 0,349 Tidak Valid 

Butir 9 0,452 0,349 Valid 

Butir 10 0,537 0,349 Valid 

Butir 11 0,630 0,349 Valid 

Butir 12 0,110 0,349 Tidak Valid 

Butir 13 0,780 0,349 Valid 

Butir 14 0,458 0,349 Valid 

Butir 15 0,390 0,349 Valid 

Butir 16 0,656 0,349 Valid 

Butir 17 0,804 0,349 Valid 
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Lanjutan Tabel 4.5 

No. Soal 
Nilai Corrected Item 

Total Correlation 

N = 36 pada 

Signifikansi 5% 
Keterangan 

Butir 18 0,544 0,349 Valid 

Butir 19 0,575 0,349 Valid 

Butir 20 0,309 0,349 Tidak Valid 

Butir 21 0,594 0,349 Valid 

Butir 22 0,041 0,349 Tidak Valid 

Butir 23 0,123 0,349 Tidak Valid 

Butir 24 0,813 0,349 Valid 

Butir 25 0,554 0,349 Valid 

Butir 26 0,504 0,349 Valid 

Butir 27 0,234 0,349 Tidak Valid 

Butir 28 0,511 0,349 Valid 

Butir 29 0,279 0,349 Tidak Valid 

Butir 30 0,577 0,349 Valid 

Dalam penelitian ini butir soal dinyatakan valid jika nilai Corrected Item-

Total Correlation yang di peroleh lebih besar atau sama dengan 0,349 dengan melihat 

Tabel Distribusi Nilai rtabel dengan signifikansi 5%. Diketahui dengan N = 36-2 = 34 

pada taraf signifikan 5%, nilai rtabel sebesar 0,349. N = 36 karena jumlah peserta didik 

sebanyak 36 orang anak dapat dilihat pada bagian lampiran.
68

  

Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan, maka diketahui ada 20 item soal yang 

valid yaitu item soal nomor 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 

30, dan 10 item soal yang tidak valid yakni soal nomor 2, 4, 7, 8, 12, 20, 22, 23, 27, 29 

sehingga pada item yang tidak valid didrop/ dibuang. 

a. Uji Taraf Kesukaran Instrumen Butir Soal 

Taraf kesukaran soal adalah proporsi (P) peserta tes yang menjawab benar 

terhadap butir soal tersebut. Dalam menentukan indeks kesukaran butir soal antara 

0.00-1.00, dengan klasifikasi, jika nilai P < 0.30 = sukar, jika nilai 0.30 < P < 0.70 = 
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sedang/cukup, jika nilai P > 0.70 = mudah. Hasil uji taraf kesukaran butir soal 

menggunakan program komputer SPSS v.16  for windows sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Rekapitulasi Output Tingkat Kesukaran Butir Soal Instrumen Tes  

Hasil Belajar IPS Menggunakan SPSS v.16 for Windows 

Butir Soal Proportion (P) Indeks Kesukaran Butir Soal Keterangan 

Butir 1 0.50 0,00-1.00 Sedang 

Butir 2 0.53 0,00-1.00 Sedang 

Butir 3 0.64 0,00-1.00 Sedang 

Butir 4 0.47 0,00-1.00 Sedang 

Butir 5 0.56 0,00-1.00 Sedang 

Butir 6 0.64 0,00-1.00 Sedang 

Butir 7 0.50 0,00-1.00 Sedang 

Butir 8 0.44 0,00-1.00 Sedang 

Butir 9 0.64 0,00-1.00 Sedang 

Butir 10 0.56 0,00-1.00 Sedang 

Butir 11 0.50 0,00-1.00 Sedang 

Butir 12 0.64 0,00-1.00 Sedang 

Butir 13 0.50 0,00-1.00 Sedang 

Butir 14 0.56 0,00-1.00 Sedang 

Butir 15 0.56 0,00-1.00 Sedang 

Butir 16 0.58 0,00-1.00 Sedang 

Butir 17 0.50 0,00-1.00 Sedang 

Butir 18 0.53 0,00-1.00 Sedang 

Butir 19 0.58 0,00-1.00 Sedang 

Butir 20 0.61 0,00-1.00 Sedang 

Butir 21 0.56 0,00-1.00 Sedang 

Butir 22 0.50 0,00-1.00 Sedang 

Butir 23 0.50 0,00-1.00 Sedang 

Butir 24 0.50 0,00-1.00 Sedang 

Butir 25 0.64 0,00-1.00 Sedang 

Butir 26 0.42 0,00-1.00 Sedang 

Butir 27 0.53 0,00-1.00 Sedang 

Butir 28 0.42 0,00-1.00 Sedang 

Butir 29 0.56 0,00-1.00 Sedang 

Butir 30 0.58 0,00-1.00 Sedang 

Berdasarkan hasil uji taraf kesukaran butir soal yang telah dilakukan, 

diketahui bahwa 30 butir soal dari nomor 1-30 memiliki nilai P > 0.30 = < 0.70, maka 

termasuk dalam kategori butir soal yang derajat kesukarannya tergolong sedang. 
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b. Uji Daya Pembeda Instrumen Butir Soal 

Teknik yang digunakan untuk menghitung daya pembeda adalah 

dengan mengurangi rata-rata kelompok atas yang menjawab benar dan rata-

rata kelompok bawah yang menjawab benar. Proses pengolahan data daya 

pembeda soal menggunakan program Microsoft Office Excel 2007 yang dapat 

dilihat pada bagian lampiran.
69

 Berikut hasil rekapitulasi uji daya pembeda : 

Tabel.4.7 

Rekapitulasi Hasil Uji Daya Pembeda Butir Soal 

No Kriteria Nomor Soal Jumlah Soal 

1 Jelek 3,6,7,9,18,20,21,23,25,29 10 

2 Cukup 2,5,8,12,13,14,15,16,19,26,27,30 12 

3 Baik 1,4,10,11,17,22,24,28 8 

4 Baik Sekali  - 

Berdasarkan klasifikasi daya pembeda yaitu 0.00-1.00 dengan 

interpretasi jelek, cukup, baik, dan baik sekali. Maka pada tabel di atas dapat 

dijelaskan bahwa dari 30 butir soal yang terdiri dari 10 butir soal dengan 

kriteria jelek yaitu butir nomor 3, 6, 7, 9, 18, 20, 21, 23, 25, 29, kemudian 12 

butir soal dengan kriteria cukup yaitu butir nomor 2, 5 , 8, 12, 13, 14, 15, 16, 

19, 26, 27, 30, dan 8 butir soal dengan kriteria baik yaitu butir nomor 1, 4, 10, 

11, 17, 22 , 24, 28 sehingga instrumen butir soal memiliki daya pembeda. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen Butir Soal 

Instrumen yang dikatakan reliabel yaitu instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang 

sama. Kriteria uji reliabilitas instrumen dapat dikatakan reliabel, jika nilai α > 
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0,700 berati tes hasil belajar yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan telah 

memiliki reliabilitas yang tinggi (reliabel). Sebaliknya, jika nilai α < 0,700 berarti 

tes hasil belajar yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki 

reliabilitas yang tinggi (un-reliabel). Hasil uji reliabilitas dilakukan dengan 

bantuan SPSS versi 16.0 for Windows yang dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 4.8  

Hasil Perhitungan Reliabilitas Instrumen Butir Soal Tes Hasil Belajar 

IPS Menggunakan SPSS v.16 for Windows 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.880 30 

 

Diperoleh koefisien Croanbach’s Alpha (α) sebesar = 0,880. Berdasarkan 

klasifikasi reliabilitas soal diatas artinya derajat keterandalan instrumen berada 

pada kategori sangat tinggi. Dengan demikian, instrumen yang digunakan sudah 

baik dan dipercaya sebagai alat pengumpulan data, sehingga kegiatan penelitian 

dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya. 

D. Analisis data 

1. Hasil Perhitungan Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Untuk mengetahui sebaran data hasil belajar IPS tersebut berdistribusi 

normal atau tidak, pedoman pengambilan keputusannya adalah apabila nilai 

signifikansi < 0,05 maka data tidak normal dan sebaliknya, jika nilai 

signifikansi > 0,05 maka data dinyatakan normal. Selanjutnya dilakukan uji 
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normalitas Kolmogorov-Smirnov dengang menggunakan SPSS v.16 for 

windows dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Normalitas Posttest Hasil Belajar IPS 

Kelas Eksperimen dan Kontrol 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 63 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 7.67197479 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .091 

Positive .091 

Negative -.053 

Kolmogorov-Smirnov Z .736 

Asymp. Sig. (2-tailed) .651 

Dari tabel dijelaskan bahwa data berdistribusi nomal yang dapat 

dilihat dari nilai signifikasi atau probabilitasnya. Nilai probabilitas atas nilai 

sig yang didapat dari data soal tes hasil belajar IPS yaitu 0.651 > 0,05 maka 

data-data tersebut berdistrribusi normal. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua skala 

ukur memiliki karakter yang sama atau tidak. Pedoman pengambilan 

keputusannya adalah apabila nilai signikansi < 0,05 maka data tidak homogen 

dan sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05 maka data dinyatakan homogen. 

Uji homogenitas Levene dilakukan dengan menggunakan SPSS v.16 for 

windows dapat dilihat sebagai berikut : 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Homogenitas Data Posttest Hasil Belajar IPS 

Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai Hasil Belajar IPS   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.139 15 44 .314 

Dari tabel dijelaskan bahwa data berdistribusi homogen yang dapat 

dilihat dari nilai signifikasi atau probabilitasnya. Nilai probabilitas atas nilai 

sig yang didapat dari data soal tes hasil belajar IPS yaitu 0.314 > 0,05 maka 

data-data tersebut persebarannya homogen. 

2. Uji Hipotesis Uji-t Independent 

Tabel 4.11 

Data Tes Hasil Belajar IPS Kelas V MI Mathla’ul Anwar  

Sindang Sari Lampung Selatan 

Kelas VA (Kontrol) Kelas VB (Eksperimen) 

No. Nama Nilai Nama Nilai 

1 Ade Nur Halim 65 Al Asari 80 

2 Alif Vio Java 70 Ahmad Ridho 80 

3 Alifa Nabila Tusya 75 Ardi  Rizky Sahputra 55 

4 Aly Maulana 70 Bima Putro Aji 65 

5 Andi Zakia 55 Bayu Tirta Wardani 60 

6 Anindya Syafa 55 Cika Utami 50 

7 Annisa Nifsyusyahrini 45 Deto Fahri 80 

8 Anya Dwi Carsa 60 Fatin Najla 75 

9 Aulia Cantika 85 Gulamsyah 75 

10 Chalisa Olivia 65 Gugun Wahyudi 100 

11 Citra Monica 45 Hardiyansah 75 

12 Dea Aprida 75 Heru Prasetya 85 

13 Dharry Gibran Pangestu 45 Helmi Yahya 75 

14 Dina Hasanah 70 Ilham Maulana 65 

15 Feliza Sara Ridwan 70 Jagat Tirta Kusuma 75 

16 Fisabillah Aulia 40 M. Aldo Linaldi 85 

17 Gita Aryanti 50 M. Ridho 65 

18 Halimah Nurya Fidela 85 Mas Nanda Julian 75 
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Lanjutan Tabel 4.11 

Kelas VA (Kontrol) Kelas VB (Eksperimen) 

No. Nama No. Nama No. 

19 Hazara laila 70 Najwa Al-Alifa 75 

20 Imran Zakaria 70 Ragilza Safitri 75 

21 Imam Firdaus 50 Rahma Oktarisa 80 

22 M. Darel Fadli 75 Risky Saputra 80 

23 Merlin Ayunda 85 Sahrul Ramadhan 65 

24 M. Rizky 65 Syfa Kartika 70 

25 Neni Lerian B. 50 Tasya Nova Vinanda 75 

26 Nona Abdya Lubis 65 Tri Satria 75 

27 Orlando Nurkholiq 75 Varellino Daffa 95 

28 Puji Rahayu 45 Zaki Sebastian 75 

29 Rara Kusuma Ningrum 70 Zahra Novita 95 

30 Restu  Oktaviasari 65 Zakia Rahma Aulia 85 

31 Reno Ali Syahbana 75   

32 Satria Wahyu 55   

33 Vania Nurkhalifa 65   

Rata-rata 64,33  76,70 

Dari data tabel di atas diketahui nilai hasil belajar IPS peserta didik pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yang kemudian dicari nilai mean dari nilai hasil belajar 

IPS dari dua kelompok dan dilanjutkan dengan perhitungan uji-t Independent. 

Tabel 4.12 

Perhitungan Uji-t Independent dengan SPSS v.16.0 for Windows 

Independent Samples Test 

 

 

 
Levene’s Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Hasil     Equal variances 
belajar   assumed 
  IPS   
               Equal variances 
               not assumed  

3.016 
 
 

0.87 
 
 

3.910 
 

3.942 

61 
 

60.451 

.000 
 

.000 

12.185 
 

12.185 

3.116 
 

3.088 

5.954 
 

6.010 

18.416 
 

18.360 
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a. Menentukan Hipotesis 

 Untuk menguji hipotesis ada besar pengaruh model cooperative 

learning tipe STAD terhadap hasil belajar IPS peserta didik kelas V MI 

Mathla‟ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan dimana : 

Ha  = “Ada (terdapat) pengaruh yang signifikan model cooperative learning 

tipe STAD terhadap hasil belajar IPS.” 

H0 = “Tidak ada (tidak terdapat) pengaruh yang signifikan model cooperative 

learning tipe STAD terhadap hasil belajar IPS.” 

b. Menentukan Dasar Pengambilan Keputusan  

1) Berdasarkan sig  

Jika sig < 0,05, maka Ha diterima  

Jika sig > 0,05, maka Ha ditolak  

Berdasarkan pada tabel 4.8 Independent samples test di atas, 

ternyata Sig-nya mendapat 0.000, berarti : 0,000 < 0,05 maka Ha diterima. 

c. Menentukan Besar Pengaruh Model Cooperative Learning Tipe STAD 

Terhadap Hasil Belajar IPS 

Setelah diketahui terdapat pengaruh, selanjutnya untuk mengetahui 

besarnya pengaruh model cooperative learning tipe STAD terhadap hasil 

belajar IPS peserta didik kelas V MI Mathla‟ul Anwar Sindang Sari Lampung 

Selatan dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 

Perhitungan Koefisien Determinasi dengan SPSS v.16.0 for Windows 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,448
a
 ,201 ,188 ,454 

a. Predictors: (Constant), Hasil Belajar IPS 

Dari Tabel diperoleh nilai koefisien determinasi/R
 
Square (R

2
) sebesar 

0,201 artinya bahwa pengaruh model cooperative learning tipe STAD 

terhadap hasil belajar IPS peserta didik kelas V MI Mathla‟ul Anwar Sindang 

Sari Lampung Selatan adalah sebesar 20.1% (0,201x100), sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. 

E. Pembahasan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model cooperative 

learning tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) terhadap hasil belajar 

peserta didik pada mata pelajaran IPS di kelas V MI Mathla‟ul Anwar Sindang Sari 

Lampung Selatan. Jumlah sampel dalam penelitian ini ialah sebanyak 63 orang 

dengan rincian 33 orang di kelas VA dan 30 orang di kelas VB, teknik sampling 

menggunakan simple random sampling dengan hasil kelas VA sebagai kelas kontrol 

dan kelas VB sebagai kelas eksperimen. Dari sampel tersebut diperoleh data hasil tes 

butir soal hasil belajar IPS dengan 20 butir soal valid. Berdasarkan hasil 

penghitungan dihasilkan bahwa rata-rata kelompok eksperimen 76,70 dengan jumlah 

responden 30. Sedangkan pada kelas kontrol memiliki rata-rata 64,33 dengan jumlah 

responden 33. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran IPS menggunakan model pembelajaran tipe STAD lebih tinggi dari pada 

hasil belajar pada mata pelajaran IPS dengan menggunakan metode ceramah. Hal ini 

sesuai dengan perhitungan program SPSS 16.0 for Windows yang menggunakan 

analisis Uji t untuk sampel yang berasal dari distribusi yang berbeda Independent 

samples test. Hasil perhitungan data menunjukkan bahwa nilai Sig = 0,000 < 0,05. Ini 

berarti nilai sig lebih kecil dari α pada taraf 5%. Maka hipotesis nihil (Ho) ditolak dan 

hipotesis alternatif (Ha) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

model cooperative learning tipe STAD terhadap hasil belajar IPS peserta didik kelas 

V MI Mathla‟ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan. Berdasarkan hasil observasi 

yang dilakukan peneliti terhadap peserta didik selama proses pembelajaran 

berlangsung menunjukkan perbedaan aktifitas peserta didik yaitu: semua peserta 

didik mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, 

semua peserta didik membentuk kelompok sesuai dengan intruksi guru, peserta didik 

bertanggung jawab dalam kegiatan kelompok, semua peserta didik berkonstribusi 

dalam kegiatan kelompok. Perbedaan keaktifan peserta didik terjadi karena 

pembelajaran melalui model pembelajaran tipe STAD sangat menarik bagi peserta 

didik. Peserta didik lebih tertarik dengan model pembelajaran ini karena memberikan 

kesempatan bagi peserta didik untuk lebih aktif dalam pembelajaran. 

Setelah diketahui ada pengaruh pengaruh model cooperative learning tipe 

STAD terhadap hasil belajar IPS, selanjutnya dihitung berapa besarnya pengaruh 

model cooperative learning tipe STAD terhadap hasil belajar IPS pada materi 
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perjuangan melawan penjajah dan pergerakan nasional Indonesia dalam bentuk 

persentase nilai koefisien determinasi/R
 
Square (R

2
) sebesar 0,201 artinya bahwa 

pengaruh model cooperative learning tipe STAD terhadap hasil belajar IPS peserta 

didik kelas V MI Mathla‟ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan adalah sebesar 

20.1% (0,201x100), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. 

Dengan hasil ini terlihat bahwa masih kurangnya pengalaman peneliti dalam 

menerapkan model cooperative learning tipe STAD dalam proses belajar mengajar, 

dari praktek penerapan model pembelajaran tipe STAD memang sulit membawa 

dunia peserta didik ke dunia kita serta mengantarkan dunia kita ke dunia mereka. 

Apabila semua faktor yang ada dalam model pembelajaran ini dapat dikelola secara 

baik maka akan sangat dimungkinkan tercapainya tujuan pembelajaran secara 

maksimal dengan hasil yang optimal. Oleh karena itu, peneliti tidak akan berhenti 

pada penelitian ini saja tetapi akan terus dan terus belajar agar menjadi lebih baik lagi 

untuk kedepannya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan secara teoritis maupun data hasil penelitian 

diperoleh simpulan bahwa ada (terdapat) pengaruh yang signifikan penggunaan 

model cooperative learning tipe Student Teams Achievement Divisions terhadap hasil 

belajar IPS peserta didik kelas V MI Mathla‟ul Anwar Sindang Sari Lampung 

Selatan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Sig = 0,000 < 0,05, ini berarti nilai sig lebih 

kecil dari α pada taraf signifikan 5%. Maka hipotesis (Ha) diterima. Dengan demikian 

hipotesis pada penelitian ini diterima yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan model cooperative learning tipe Student Teams Achievement Divisions 

terhadap hasil belajar IPS peserta didik kelas V MI Mathla‟ul Anwar Sindang Sari 

Lampung Selatan.  

Adapun besarnya pengaruh model cooperative learning tipe Student Teams 

Achievement Divisions terhadap hasil belajar IPS peserta didik kelas V MI Mathla‟ul 

Anwar Sindang Sari Lampung Selatan yang dihitung dari persentase nilai koefisien 

determinasi/R
 
Square (R

2
) mendapat nilai sebesar 0,201 artinya bahwa pengaruh 

model cooperative learning tipe STAD terhadap hasil belajar IPS peserta didik kelas 

V MI Mathla‟ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan adalah sebesar 20.1% 

(0,201x100).  
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas 

maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :  

1. Bagi Peserta didik 

Peserta didik diharapkan lebih aktif dan bersemangat dalam mengikuti proses 

belajar mengajar. Keaktifan peserta didik dalam proses belajar mengajar ini dapat 

mempengaruhi daya tarik peserta didik terhadap mata pelajaran IPS sehingga 

mempengaruhi hasil belajarnya. 

2. Bagi Guru 

Guru diharapkan dapat menggunakan model pembelajaran yang lebih kreatif 

dari sebelumnya, sehingga peserta didik menjadi lebih aktif dalam proses 

pembelajaran khususnya pada pembelajaran IPS dan juga lebih tertarik dan lebih 

bersemangat mempelajari pelajaran yang tidak hanya pada mata pelajaran IPS tetapi 

juga pada mata pelajaran lainnya. Hal ini tentu saja secara otomatis apabila yang 

dipelajari dapat dipahami dengan baik tentunya dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. 

3. Bagi Sekolah 

Pihak dari sekolah diharapkan selalu memperhatikan guru dalam pemilihan 

model pembelajaraan, dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang dapat 

meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan khususnya IPS sehingga dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan, serta menyediakan berbagai sarana penunjang 

dalam pembelajaran seperti media dan model pembelajaran yang variatif. 
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4. Bagi Peneliti Lain 

Dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan masih 

kurangnya pengalaman peneliti dalam menerapkan model cooperative learning tipe 

STAD dalam proses belajar mengajar, maka dari itu peneliti tidak akan berhenti pada 

penelitian ini saja tetapi akan terus dan terus belajar agar menjadi lebih baik lagi 

untuk kedepannya dan bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengangkat masalah 

yang sama dalam penelitian ini semoga dapat memberikan rujukan bagi penelitiannya 

dan menyempurnakannya menjadi lebih baik lagi. 
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