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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Model Pembelajaran Kooperatif  

1. Model Pembelajaran Kooperatif 

Penggunaan model pembelajaran harus disesuaikan dengan materi 

pembelajaran, sehingga dapat digunakan secara tepat dan mendukung pencapaian 

tujuan membelajaran. Ada empat macam kooperatif yang dikemukakan oleh 

Arends, terdapat empat macam pembelajaran kooperatif yaitu: (1) Students Teams 

Achievement Division (STAD), (2) Investigasi Kelompok, (3) Pendekatan 

Struktural, (4) jigsaw1.  

a) Students Teams Achievement Division (STAD) 

Model pembelajaran dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman- 

temannya di Universitas John Hopkin dan merupakan pendekatan pembelajaran 

kooperatif yang paling sederhana. Guru yang menggunakan model ini, juga 

mengacu pada belajar kelompok  siswa, menyajikan informasi akademik baru 

kepada siswa setiap minggu menggunakan presentase verbal atau teks. Siswa 

dalam suatu kelas tertentu dipecah menjadi kelompok dengan anggota 4-5 orang, 

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

dari berbagai suku, memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Anggota tim 

menggunakan lembar kegiatan untuk menuntaskan materinya dan kemudian 

saling membantu satu sama lain untuk memahami bahan pelajaran melalui 

tutorial, kuis dan atau melalui diskusi. Secara individu setiap minggu atau setiap 

                                                           
1 Rusman. Model pembelajaran kooperatif, ( Bandung : Insan Cendekia , 2013 ) h., 
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dua seminggu siswa diberi kuis. Kuis itu di skor, dan tiap individu diberi skor 

perkembangan.  

b) Investigasi Kelompok 
 

Investigasi kelompok merupakan model pembelajaran kooperatif yng paling 

kompleks dan paling sulit untuk diterapkan. Model ini pertama kali 

dikembangkan oleh Thalen. Berbeda dengan STAD dan Jigsaw, siswa terlibat 

dalam perencanaan baik topik yang dipelajari maupun jalannya penyelidikan 

mereka. Pendekatan ini memerlukan norma dan struktur kelas yang lebih 

rumitdari pada pendekatan yang lebih berpusat pada guru. Dalam penerapan 

investigasi kelompok ini guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok 

dengan anggota 5 atau  6 siswa yang heterogen. Dalam beberapa dibentuk dengan 

mempertimbangkan keakraban persahabatan atau minat yang sama. Selanjutnya, 

siswa memilih topik yang diselidiki, melakukan penyelidikan yang mendalam atas 

topik yang dipilihnya itu. Selanjutnya, menyiapakan presentasikan laporan kepada 

seluruh kelas. 

c) Pendekatan Struktural 
 

Pendekatan ini dikembangakan oleh Spencer Kagen dan kawan-kawan. 

Struktur yang dikembangkan oleh kagen ini menghendaki siswa bekerja saling 

membantu dalam kelompok kecil dan lebih dicirikan oleh penghargaam koperatif, 

dari pada penghargaan individu. Ada struktur yang dikembangkan untuk 

meningkatkan perolehan isi akademik, dan ada struktur yang dirancang untuk 

mengajarkan keterampiran sosial atau keterampilan kelompok. Dua macam 

struktur yang terkenal adalah Think-Pair-Share dan  Numbered-Head-Together. 
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Yang dapat digunakan oleh guru untuk mengajarkan isi akademik atau 

pengecekan pemahaman siswa terhadap isi tertentu. 

d) Jigsaw  
 

Jigsaw pertama kali dikembangkan dan diuji coba oleh Elliot Aronson dan 

kawan-kawan di Universitas Texas, dan kemudian diadaptasi oleh Slavin dan 

kawan-kawan.  Pembelajaran jigsaw adalah tipe pembelajaran kooperatif yang 

terdiri dari beberapa anggota satu kelompok yang bertanggung jawab atas 

penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut pada 

anggota lain dalam kelompoknya. Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa 

tanggung jawab siswa terhadap diri sendiri maupun orang lain.  

2. Pengertian Pembelajaran Kooperatif  
 

Kooperatif berasal dari bahasa Inggris cooperative yang artinya 
bekerja bersama-sama, sedangkan learning yang artinya belajar. Slavin 
yang dikutip Isjoni mengemukakan, “In cooperative leraning methods, 

students work together in four member temas to master material initially 

presented by the teacher”.2  

Artinya dalam pembelajaran kooperatif siswa bekerja bersama dalam 

kelompok kecil yang biasanya beranggotakan empat orang untuk membahas 

materi yang diberikan oleh guru. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa 

cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di mana sistem belajar dan 

bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara 

kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar. 

Terdapat empat hal penting dalam strategi pembelajaran kooperatif, 
yakni: (1) adanya peserta didik dalam kelompok, (2) adanya aturan main 
(role) dalam kelompok, (3) adanya upaya belajar dalam kelompok, (4) 
adanya kompetensi belajar yang harus dicapai oleh kelompok. Pada 

                                                           
2 Isjoni, Cooperative Learning, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 15. 
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hakikatnya cooperative learning sama dengan kerja kelompok. Oleh 
karena itu, banyak guru yang mengatakan tidak ada sesuatu yang aneh 
dalam cooperative learning karena mereka beranggapan telah biasa 
melakukan pembelajaran cooperative learning dalam bentuk belajar 
kelompok. Walaupun sebenarrnya tidak semua belajar kelompok dikatakan 
cooperative learning.3 

 

Falsafah dasar cooperative learning adalah human humini socius yang 

menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang berarti manusia 

membutuhkan orang lain. Dalam konteks keIndonesiaan, falsafah ini mirip 

dengan filsafah gotong royong atau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan 

bersama. Dengan kata lain falsafah dasar pembelajaran kooperatif sangat mirip 

dengan falsafah pancasila. 

Menurut Marpaung, dkk pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama yakni kerjasama antar siswa 

dalam kelompok  untuk mencapai tujuan pembelajaran, dimana para siswa  dibagi 

menjadi kelompok-kelompok kecil dan diarahkan untuk mempelajari materi 

pelajaran yang telah ditentukan. Lebih lanjut mengemukakan ciri-ciri belajar 

kooperatif adalah sebagai berikut yakni:    

1) Siswa dibagi dalam kelompok, produktif, mendengar, 
mengemukakan pendapat dan membuat keputusan secara bersama. 

2) Kelompok siswa terdiri dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 
rendah daan sedang. 

3) Jika dalam kelas terdiri dari siswa-siswa yang terdiri dari beberapa 
ras, suku, jenis kelamin berbeda maka diupayakan agar tiap 
kelompok dilibatkan dari masing-masing yang berbeda baik ras, 
suku, maupun jenis kelamin yang berbeda pula 

4) Penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok4 
 

                                                           
3 Rusman , Model-Model Pembelajaran (Jakarta : PT Raja grafindo Persada, 2014), h. 202-

204. 
4 Marpaung dkk, Pelatihan terintegrasi Berbasis Kompetensi Guru Mata Pelajaran 

Matematika  (model-model pembelajaran ) (Jakarta : Depdiknas, 2002), h. 20. 
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Adapun tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah untuk membangkitkan 

interaksi yang efektif diantara anggota kelompok melalui diskusi, dalam hal ini 

sebagian besar aktivitas pembelajaran terpusat pada siswa yakni materi pelajaran 

kemudian berdiskusi untuk memecahkan masalah atau tugas dan interaksi yang 

efektif dimungkinkan semua kelompok dapat menguasai materi pada tingkat yang 

relatif singkat. 

a. Karakteristik Model Pembelajaran Kooperatif 

 

Pembelajaran kooperatif berbeda dengan strategi pembelajaran yang lain. 

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih menekankan 

pada proses kerjasama dalam kelompok. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya 

kemampuan akademik dalam pengertian penguasaan materi pelajaran, tetapi juga 

adanya unsur kerjasama untuk penguasaan materi tersebut. Adanya kerjasama 

inilah yang menjadi ciri khas dari cooperative learning. 

Karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran kooperatif dapat dijelaskan 

sebagai berikut :  

1) Pembelajaran Secara Tim 
 
Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran pembelajaran yang 

dilakukan secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena 

itu, harus mampu membuat setiap siswa belajar. Setiap anggota tim harus saling 

membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2) Didasarkan Pada Manajemen Koooperatif 
 
Manajemen mempunyai tiga fungsi, yaitu: (1) Fungsi manajemen sebagai 

perencanaan pelaksanaan menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif 
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dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dan langkah-langkah pembelajaran yang 

sudah ditentukan. (2) Fungsi manajemen organisasi, menunjukkan bahwa 

pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan yang matang agar proses 

pembelajaran berjalan dengan efektif. (3) Fungsi manajemen sebagai kontrol, 

menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif perlu ditentukan kriteria 

keberhasilan baik melalui bentuk tes maupun nontes. 

3) Kemauan untuk Bekerja sama 
 
Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara 

kelompok, oleh karenanya prinsip kebersamaan atau kerjasama perlu ditekankan 

dalam pembelajaran kooperatif. Tanpa kerjasama yang baik, pembelajaran 

kooperatif tidak akan mencapai hasil yang optimal.  

4) Keterampilan bekerjasama 
 
Kemampuan bekerjasama itu dipraktikkan melalui aktivitas dalam 

kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Dengan demikian, siswa perlu 

didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota 

lain dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.5 

b. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Ada tiga tujuan pokok dari pembelajaran kooperatif yaitu : 

1) Hasil belajar akademik 

a) Dalam belajar kooperatif selain tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi 

belajar peserta didik atau tugas- tugas akademis lainnya. 

                                                           
5 Rusman, Op.cit., h. 206-208. 



17 

 

b) Pembelajaran kooperatif dapat memberi keuntungan baik pada peserta 

didik kelompok bawah maupun kelompok atas yang bekerja sama 

menyelesaikan tugas-tugas akademik. 

2) Penerimaan terhadap perbedaan individu 

3) Penerimaan terhadap orang- orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, 

kelas sosial, dan kemampuan intelektual. 

Pembelajaran kooperatif memberi peluang bagi peserta didik dari 

berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling 

bergantung pada tugas- tugas akademik dan melalui struktur penghargaan 

kooperatif akan belajar saling menghargai satu sama lain. 

4) Pengembangan keterampilan sosial 
 

Tujuan penting ketiga adalah mengajarkan kepada peserta didik 

ketrampilan bekerja sama dan kolaborasi. Ketrampilan–ketrampilan sosial 

penting dimiliki oleh peserta didik, sebab saat ini banyak anak muda yang 

kurang memiliki ketrampilan sosial.6  

c. Prosedur Pembelajaran Kooperatif 

Prosedur pembelajaran kooperatif pada dasarnya terdiri atas empat prinsip, 

yaitu : 

1) Penjelasan materi 
Tahap penjelasan diartikan sebagai proses penyampaian pokok- pokok 

materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utama 
dalam tahap ini adalah pemahaman siswa terhadap materi pokok pelajaran. 

2) Belajar dalam kelompok 
Setelah guru menjelaskan materi umum tentang pokok-pokok  

pelajaran, siswa diminta untuk belajar di kelompoknya masing- masing. 

                                                           
6  Isjoni, op.cit,  h. 27-28. 
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Pengelompokan bersifat heterogen, artinya kelompok dibentuk berdasarkan 
perbedaan baik perbedaan gender, latar belakang agama, sosial ekonomi, 
etnik, serta perbedaan kemampuan akademik. 

3) Penilaian  
Penilaian dilakukan dengan tes atau kuis. Tes atau kuis dilakukan baik 

secara individual ataupun kelompok. 
4) Pengakuan tim 

Pengakuan tim adalah penetapan yang dianggap paling menonjol atau 
tim paling berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah. 
Pengakuan tersebut diharapkan dapat memotivasi tim atau kelompok belajar 
untuk terus berprestasi dan juga membangkitkan motivasi tim lain untuk 
lebih mampu meningkatkan prestasi mereka7. 

 
Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah model pembelajaran kelompok yang akan melatih siswa untuk 

saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. 

Sehingga siswa dituntut mengoptimalkan dirinya dalam  perkembangan 

intelektual baik siswa berkemampuan tinggi, rendah, dan sedang. Sehingga 

melalui proses pembelajaran tersebut akan meningkatkan hasil belajar siswa. 

Selain itu, pembelajaran kooperatif dapat membangun hubungan sosial siswa 

karena mereka saling berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka di dalam 

diskusi kelompok tersebut. 

B.  Pembelajaran Tipe Student Team Achievement Division (STAD) 

1. Pengertian Pembelajaran Tipe Student Team Achievement Divison 

(STAD) 

 

Pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) 

dikemukakan pertama kali oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas 

John Hopkins. Pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) 

merupakan salah satu model belajar kooperatif yang efektif dan sederhana, 

sehingga model ini dapat digunakan oleh guru-guru yang baru menggunakan 

                                                           
7 Wina Sanjaya, op.cit., h. 249. 
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pendekatan belajar kooperatif. Slavin menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif 

tipe Student Team Achievement Division (STAD) adalah pembelajaran kelompok 

yang terdiri dari empat atau lima orang dengan struktur heterogen, heterogen dari 

prestasi belajar, jenis kelamin, dan etnis. Materi dirancang untuk belajar 

kelompok, siswa bekerja menyelesaikan lembar kegiatan secara bersama-sama 

berdiskusi dan saling membantu dalam kelompoknya. 

a. Definisi model Student Team Achievement Division (STAD) menurut para 
ahli 
1. Menurut Ibrahim model pembelajaran tipe Student Team Achievement 

Division (STAD) adalah suatu pembelajaran yang mengacu pada belajar 
kelompok siswa menyajikan informasi dengan menggunakan presentasi 
verbal atau teks, dimana di dalamnya siswa diberikan kesempatan untuk 
melakukan kolaborasi dan elaborasi dengan teman sebayanya dalam 
bentuk diskusi kelompok untuk memecahkan suatu permasalan.8 

2. Menurut Rachmadiarto model Student Team Achievement Division 

(STAD) adalah pendekatan yang dikembangkan untuk melibatkan 
siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam satu pelajaran.9 

3. Menurut Novi Primiani Model Student Team Achievement Division 

(STAD) didesain untuk memotivasi siswa supaya kembali bersemangat 
dan saling menolong untuk mengembangkan keterampilan yang 
diajarkan guru.10 
 

Menurut Slavin, Student Team Achievement Division (STAD) terdiri dari 

siklus kegiatan pembelajaran sebagai berikut: 

1. Mengajar : Guru menyajikan materi pengajaran, penyajian materi 

ini meliputi 3 komponen yakni pendahuluan, pengembangan dan 

praktek terbimbing. 

                                                           
8 Ibrahim, Model-model Pembelajaran  Smp, (Yogyakarta : Dirjen Dikdasmen PPPG 

Matematika 2012), h. 34. 

9Rachmadamiarto, Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta :Pustaka book publisher 2012 ) 
h, 18 

10 Novi Primiani.Model-Model Pembelajaran Inovatif. ( Surakarta : Pena, 2013 ) h. 29 
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2. Kegiatan kelompok : Siswa bekerja sama dalam  kelompok 

masing-masing untuk menguasai materi pelajaran. 

3. Tes : setelah satu atau dua periode guru menyajikan materi dan 

satu dua periode kerja kelompok, siswa diberikan kuis individu. 

Siswa tidak boleh saling membantu pada saat test. 

4. Penghargaan kelompok : penghargaan dihitung berdasarkan pada 

nilai peningkantan rata-rata setiap kelompok.  

Tujuan dibentuknya kelompok kooperatif adalah untuk memberikan 

kesempatan  kepada siswa agar dapat terlibat dalam proses berfikir pada kegiatan 

belajar mengajar. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) merupakan  metode 

yang menanamkan prinsip kerja sama dalam kelompok kecil atau sebuah tim yang 

heterogen, untuk menyelesaikan suatu tujuan bersama. Dimana siswa saling 

membantu untuk memahami pembelajaran dan menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru berupa LKS yang akan dikerjakan bersama anggota kelompok 

masing-masing dan kuis yang dikerjakan secara individu. Perolehan skor 

individu/kuis masing-masing anggota kelompok akan dijumlahkan dan dirata-

ratakan berdasarkan skor terbanyak akan penghargaan oleh guru.  

2. Langkah-langkah model pembelajaran STAD 

 

Menurut Rusman langkah-langkah model pembelajaran STAD yaitu : 

a. Penyampaian Tujuan dan motivasi 
b. Pembagian kelompok 
c. Guru menyajikan pelajaran 
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d. Guru memberi kuis (Evaluasi)/pertanyaan kepada seluruh siswa. 
Pada saat menjawab kuis tidak boleh saling membantu. 

e. Penghargaan prestasi tim. 
f. Kesimpulan.11 

 
Langkah-langkah model STAD tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1) Para siswa di kelas di bagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing 

terdiri atas 4-5 orang. Tiap-tiap kelompok mempunyai anggota yang 

heterogen, baik jenis kelamin, ras, ataupun kemampuan. 

2) Guru menyampaikan materi pelajaran. 

3) Guru memberikan tugas dengan menggunakan lembar akademik, 

kemudian siswa saling membantu untuk menguasai materi pelajaran yang 

telah diberikan melalui tanya jawab atau diskusi antar sesama kelompok. 

4) Guru memberikan pertanyaan atau kuis kepada seluruh siswa. Pada saat 

menjawab pertanyaan atau kuis siswa tidak boleh saling membantu. 

5) Setiap akhir pembelajaran guru memberikan evaluasi untuk menguasai 

penguasaan siswa terhadap bahan akademik yang dipelajari. 

6) Setiap siswa diberi skor atas penguasaannya terhadap materi pelajaran, dan 

kepada siswa secara individu atau kelompok yang meraih prestasi tertinggi 

diberi penghargaan.12 

3. Kelebihan dan kekurangan model STAD 

 

Adapun kelebihan model  pembelajaran kooperatif tipe STAD antara 

lain sebagai berikut : 

                                                           
11 Ismail, Model-Model Pembelajaran, Jakarta: Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama (Dirjen Dikdasmen Depkiknas, 2002), h. 12 
12 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas, ( Jakarta : Quantum Teaching, 

2005), h. 275 
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a. Siswa lebih memahami konsep yang diajarkan, sebab mereka sendiri yang 
menemukan konsep tersebut. 

b. Melibatkan secara aktif memecahkan masalah dan  menuntut keterampilan 
berfikir siswa yang lebih tinggi. 

c. Pengetahuan tertanam berdasarkan skema yang dimiliki siswa sehingga 
pembelajaran lebih bermakna. 

d. Siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran sebab masalah yang  
diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata, hal ini dapat 
meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa terhadap bahan yang 
dipelajari. 

e. Menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa.13 
 

Sedangkan kelemahan dalam penggunaan model pembelajaran 

kooperatif STAD, adalah sebagai berikut : 

a. Manakalah siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan 
bahwa masalah yang dipelajari sulit dipecahkan, maka mereka akan 
merasakan enggan untuk mencoba. 

b. Keberhasilan pembelajaran membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. 
c. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah 

yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang ingin 
mereka pelajari.14 
 

C. Media Pembelajaran Audio-Visual 

1. Pengertian Media Pembelajaran  

 

Kata media berasal dari Bahasa Latin medius yang secara harfiah 
‘tengah’, ‘perantara’ atau pengantar’. Dalam Bahasa Arab, media adalah  
perantara (َوَساِئل) atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima 
pesan. Pembelajaran yang baik adalah yang efektif dan efisien. Agar 
suatu pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien maka diperlukan 
media pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran. 15 
 

Musfiqon “mendefinisikan media pembelajaran sebgaai alat bantu berupa 

fisik maupun nonfisik yang sengaja digunakan sebagai perantara guru dan siswa 

                                                           
13 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, progresif dan Kontekstual, ( Jakarta : 

Kencana, 2014), h. 68  
14 Ibid., h. 69  
15 https://id.mwikipedia.org  
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dalam memahami materi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien”.16 

Selanjutnya dari Rossi dan Breidle dalam Sanjaya “mengemukakan bahwa media 

pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan 

pendidikan, seperti radio, televisi, buku koran dan sebagainya”.17 “Media juga 

diartikan sebagai manusia, benda ataupun peristiwa yang memungkinkan anak 

didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan” 18 yang dikemukakan oleh 

Djamarah dan Zain. Gerlach dan Ely mengatakan, apabila dipahami secara garis 

besar, maka media adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun suatu 

kondisi atau membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau 

sikap dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakam 

media.19 Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah seluruh alat bantu yang dapat digunakan guru dan siswa 

dalam memahami materi untuk memperoleh keterampilan. 

Media pembelajaran terdiri atas banyak tipe dan jenis, namun Sanjaya 

secara umum mengklasifikasikan media berdasarkan sifatnya dalam tiga jenis, 1) 

media audio, 2) media visual, 3) media audiovisual. 

                                                           
16 HM, Musfiqon Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran, (Jakarta: Prestasi 

Pustaka Publisher, 2012), h.223  
17 Sanjaya, Perancanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Prenada Media Group, 

2010), h. 204  
18 Syaiful Bahri Djamarah dan Zain Aswan, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), h.120   
19 Cecep Kustandi dan Bambang Sujipto, Media Pembelajaran, (Bogor: Galia Indonesia, 

2013) h.7. 
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a. Media audio 
Media audio merupakan media yang hanya dapat didengarkan saja, 

atau media hanya memiliki unsur suara, contoh media jenis ini adalah 
radio dan rekaman suara. 

b. Media visual 
Media visual merupakan media yang hanya dapat dilihat saja, tidak 

mengandung unsur suara. Media yang termaksud ke dalam media ini 
adalah media, film slide, transparansi, lukisan, gambar dan berbagai 
bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis. 

c. Media Audiovisual  
Media audiovisual merupakan media yang selain mengandung 

unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat seperti 
rekaman, video, berbagai ukuran film, slide suara, dan sebagainya.20 

  
2. Media Audio-visual 

 

Menurut Azhar “media audiovisual merupakan media pembelajaran yang 

murah dan terjangkau.21 Hadi mengatakan bahwa media audiovisual merupakan 

gabungan dua sistem, yaitu secara audio(dengar) dan visual (lihat).22 Ahmad juga 

mengemukakan, “media audiovisual adalah media menampilkan realitas materi 

dapat memberikan pengalaman nyata pada siswa saat mempelajarinya sehingga 

mendorong adanya aktivitas diri.23 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media audio-

visual merupakan gabungan dari media audio seperti rekaman suara dan media 

visual seperti gambar, animasi maupun slide bergerak. Dalam implementasinya 

audiovisual, memiliki manfaat, kelebihan serta keterbatasan. Adapun manfaat, 

kelebihan serta keterbatasan media audiovisual adalah sebgaai berikut: 

 

                                                           
20 Ibid, h.120  
21 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo Pers, 2014), h. 96  
22 Hadi Macmud, Media Pembelajaran (Kendari: Istana Profesional, 2006) h. 141  
23 Ahmad Fujianto, Penggunaan Media Audio- Visual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Pada Materi Hubungan Antar Makhluk Hidup, (Dalam Jurna Pena Ilmiah: Vol. 1, No, 1 
2016), H. 843  
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3. Manfaat Media Audio-visual 

 

Penggunaan media dalam proses pembelajaran selalu didasari atas 

manfaatnya terhadap proses pembelajaran. Anderson dalam Zamri, 

mengungkapkan manfaat audio-visual pada perkembangan tiga ranah pemikiran 

siswa, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektik. 

a. Kognitif  
Penggunaan audiovisual dalam pengembangan kognitif tersebut 

adalah dengan menggabungkan media yang terprogram dalam bentuk 
kemasan video, VCD, slide show ‘film rangakai’ dengan rekaman suara, 
sewaktu ditayangkan, program tersebut akan menambah rasa ingin tahu 
siswa. 

b. Psikomotorik 
Pengenalan audiovisual dapat memberikan keterampilan 

psikomotorik dengan berbagai latihan oleh pendidik. 
c. Afektif 

Audiovisual untuk tujuan afektif adalah dengan menggunakan 
media tambahan pada audiovisual tersebut.24 

 

4. Kelebihan Dan Kekurangan Penggunaan Media Audio-Visual 

 

a. Kelebihan audio visual  
1) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai 

tujuan pembelajaran lebih baik. 

2) Mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komikasi verbal 

melalui penuturan kata-kata oleh guru. Sehingga siswa tidak bosan 

dan guru tidak kehabisan tenaga apalagi bila guru mengajar untuk 

setiap jam pelajaran. 

                                                           
24 Zamri, Pembelajaran: “ Pembelajaran Sastra dengan Media Audiovisual di MTS “ 

(Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, 2009), H. 20  
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3) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian dari guru, tapi juga aktifitas mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. 

4) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga 

menumbuhkan motivasi belajar.25 

a. Kelemahan audio visual 

1) Media audio visuak lebih banyak menggunakan suara dan bahasa 

verbal, hanya mungkin dapat dipahami oleh pendengar yang 

mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. 

2) Penyajian materi melalui media audio dapat menimbulkan 

verbalisme bagi pendengar. 

3) Kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan 

secara sempurna.26 

D. Hakikat Hasil Belajar 
1. Pengertian Hasil Belajar 

 
Secara Etimologi hasil belajar terdiri dari dua kata yaitu hasil dan belajar. 
Hasil merupakan suatu hasil yang telah dicapai pembelajar dalam kegiatan 
belajarnya. Sedangkan belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku, 
atau memaknai sesuatu yang diperoleh. Hasil belajar menunjukkan kualitas 
jangka waktu yang lebih panjang27.  
 

                                                           
25 Harjanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta : PT. Rieneka Cipta, 2010), h. 243-244 
26 Wina Sanjaya, Perencanaan dan desain sistem pembelajaran, (Jakarta: PT. Fajar 

Interpratama, 2008), h. 217  
27 Susi Pelita, Penerapan Gabungan Metode Ceramah Dengan Metode Simulasi Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Sejarah Siswa Kelas VII MTs Palembang”,( QUANTUM, Jurnal 
Pendidikan IV), h. 155. 
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Secara umum belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku, 

akibat interaksi individu dengan lingkungan28. Sehubungan dengan pendapat itu, 

maka Wahidmurni, Alifin Mustikawan dan Ali Ridho menjelaskan bahwa 

seseorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika ia mampu 

menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan-perubahan tersebut di 

antaranya dari segi kemampuan berpikirnya, keterampilannya, atau sikapnya 

terhadap suatu objek29. 

Hasil belajar siswa juga dapat berupa penilaian yang berupa angka sebagai 

indeks prestasi untuk mengetahui keberhasilan siswa. Hasil penilaian memberikan 

informasi balik, baik siswa maupun guru. Informasi tersebut memberikan 

gambaran tentang keberhasilan dan kelemahan serta kesulitan yang dihadapi oleh 

siswa dan guru. Kelemahan di tafsirkan sebagai kurang tercapai tujuan 

pengajaran. Dengan kata lain, ada sejumlah tujuan yang mungkin tidak tercapai 

dari yang telah di buat.30 

Nana Sudjana memberikan definisi: 

“Hasil belajar adalah “kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia 
menerima pengalaman belajarnya”.31Hasil belajar dapat ditingkatkan 
melalui usaha sadar yang dilakukan secara sistematis mengarah kepada 
perubahan yang positif yang kemudian disebut dengan proses belajar. Akhir 
dari proses belajar adalah perolehan suatu hasil belajar siswa. 

 

                                                           
28 Muhammad Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2008), h.14 
29 Wahid murni, Alifin Mustikawan, dan Ali Ridho, Evaluasi Pembelajaran: Kompetensi 

dan Praktik, (Yogyakarta: Nuha Letera, 2010), h.18. 
30 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan System, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2003), h. 234. 
31Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar , (Bandung: Remaja Rosdakarya,  

2005), h. 22. Cet ke-10. 
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Sedangkan Hamalik mengatakan bahwa “hasil belajar bukan suatu 

penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan”.32 Selanjutnya Hamalik 

mengatakan “bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan 

tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari 

tidak mengerti menjadi mengerti”.33 Slameto menambahkan “hasil belajar adalah 

sesuatu yang diperoleh dari suatu prosesusahasetelah melakukan kegiatan belajar 

yang dapat diukur dengan menggunakan tes guna melihat kemajuan siswa”.34 

Djamarah Syaiful Bahri dan Aswan Zain mengatakan: “yang menjadi 
petunjuk bahwa suatu proses belajar mengajar dianggap berhasil adalah 
daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi 
baik secara individual maupun kelompok”.35 

 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar sebagai 

perubahan perilaku secara positif serta kemampuan yang dimiliki siswa dari suatu 

interaksi tindak belajar dan mengajar yang berupa hasil belajar intelektual, strategi 

kognitif, sikap dan nilai, inovasi verbal, dan hasil belajar motorik.  

Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan 

pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

a. Faktor Internal 

Faktor fisiologis diperoleh dengan melihat, mendengar, struktur tubuh, 

cacat tubuh, dan sebagainya. 

                                                           
32 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 36. 
33Ibid., h. 114 
34Slameto, Op.Cit., h. 8 
35Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 107 
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Faktor psikologis baik yang bersifat keturunan, yang meliputi: (a) Faktor 

intelektual (b) non-intelektual (c) Faktor kematangan baik fisik maupun psikis.  

b. Faktor Eksternal  

Faktor ekstern adalah faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

yang sifatnya di luar diri siswa yaitu: Keadaan keluarga, Keadaan sekolah dan 

Keadaan lingkungan masyarakat.36 Hal ini seperti yang dijelaskan dalam QS. Al 

Isra ayat 24 yang berbunyi :  

ْحَمِة وَ  قُْل َرّبِ اْرَحْمُھَما َكَما َربَّیَانِي َواْخِفْض َلُھَما َجنَاَح الذُّّلِ ِمَن الرَّ
 َصِغیًرا 

 
Artinya : "Dan rendahkan;ah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 
kesayangan dan ucapkanlah : "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, 
sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." (Q.S. Al Isra' : 24) 

 

Pada surah ini yang termasuk karakter pendidikan dalam islam adalah 

berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Akhlak anak terhadap orang 

tua dalam kandungan Q.S Al Isra ayat  24 terdiri dari lima macam yaitu larangan 

mengatakan perkataan uffin, larangan membentak dengan kata-kata kasar, berkata 

dengan perkataan yang mulia, bersikap tawadhu, dan mendoakan orang tuanya 

baik masih hidup maupun sudah meninggal. Era modernisasi saat ini telah 

merubah banyak hal dari tatanan hidup manusia. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan anak 

dalam hasil belajar di pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, kedua faktor 

tersebut sangat mempengaruhi dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. 

                                                           
36 Slameto, Belajar dan  Faktor-faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka cipta. 

2010) hlm. 54. 
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Kemampuan belajar siswa berpengaruh pada prestasi belajar yang dicapai dari 

setiap siswa karena setiap faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa juga 

berbeda-beda. Macam-macam faktor hasil belajar sebagai berikut:  

1) Faktor sosisal yang terdiri atas : (a) Faktor lingkungan keluarga, (b) 
Faktor lingkungan sekolah, (c) Faktor lingkungan masyarakat, (d) 
faktor kelompok. 

2) Faktor budaya seperti : adat istiadat, ilmu pengetahuan dan teknologi, 
kesenian dan sebagainya. 

3) Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, iklim, 
dan sebagainya. 

4) Faktor spiritual atau lingkungan keagamaan. 
 

Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung atau tidak 

langsung dalam mempengaruhi hasil belajar yang dicapai sesorang.37 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa bersifat 

relatif, artinya dapat berubah setiap saat. Hal ini terjadi karena hasil belajar siswa 

sangat berhubungan dengan faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut 

saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Kelemahan salah satu 

faktor, akan dapat mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam belajar. Dengan 

demikian, tinggi rendahnya prestasi hasil yang dicapai siswa sekolah dasar 

didukung oleh faktor internal dan eksternal sebagaimana yang telah dijelaskan 

diatas.  

3. Tujuan Hasil Belajar 

 

Proses belajar mengajar harus mendapat perhatian serius yang melibatkan 

berbagai aspek yang menunjang keberhasilan belajar mengajar. Perubahan hasil 

belajar menurut Bloom dapat dikelompokan menjadi tiga aspek diantaranya yaitu: 

                                                           
37 TIM Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum dan Pembelajaran, 

(jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 139  
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aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun penjelasan dari 3 aspek ranah 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Aspek kognitif yaitu yang berkenaan dengan pengenalan baru atau 
mengingat kembali (menghafal), memahami, mengaplikasikan, 
menganalisis, dan kemampuan mengevaluasi. 

b. Aspek afektif yaitu berhubungan dengan pembangkitan minat, sikap atau 
emosi juga penghormatan (kepatuhan) terhadap nilai atau norma. 

c. Aspek psikomotorik yaitu pengajaran yang bersifat keterampilan atau 
yang menunjukkan gerak (Skill). Keterampilan tangan menunjukkan pada 
tingkat keahlian seseorang dalam suatu tugas tertentu.38 
 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup hasil 

belajar siswa itu terbagi menjadi tiga ranah yakni kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Kemudian masing-masing setiap tingkatan dalam ranah atau 

domain menurut kemampuan atau kecakapan yang berbeda-bedadari setiap siswa 

untuk memberikan respon terhadapnya.  

4. Indikator dan Cara Pengukuran Hasil Belajar 

 

Sebagaimana yang di kemukakan Carl Withenington bahwa indicator 

yang dapat dijadikan kriteria atau tolak ukur untuk menyatakan bahwa seorang 

siswa termkasud kategori cerdas adalah bila siswa itu memilki berbagai 

kemampuan, seperti: (1) kemampuan untuk bekerja dengan angka-angka, (2) 

kemampuan untuk menggunkan bahasa yang baik dan benar, (3) kemampuan 

untuk menangkap sesuatu yang baru, yaitu dengan sepat dapat mengikuti 

pembicaraan orang lain, (4) kemampuan untuk mengingat sesuatu, (5) 

kemampuan untuk memahami hubungan antar gejala yang satu dengan yang lain, 

(6) kemampuan untuk berfantasi atau berfikir secara abstrak.39 

                                                           
38 Wahidmurn, dkk, loc. Cit, h. 18.   
39 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2008), h. 34. 
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Menentukan hasil belajar dengan melaksanakan penilaian atau evaluation 

dari hasil belajar. Penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk 

memperoleh informasi secara objektif, berkelanjutan dan menyeluruh tentang 

proses dan hasil belajar yang dicapai siswa, yang hasilnya digunakan sebagai 

dasar untuk menentukan perlakukan selanjutnya. Dalam penilaian membutuhkan 

instrumen atau alat yang digunakan menghimpun data atau informasi yang 

dibutuhkan dengan melaksanakan pengukuran baik dengan menggunakan tes (tes 

formatif, sumatif maupun sub sumatif) ataupun dengan teknik non tes (seperti: 

wawancara, angket maupun pengamatan). Apanilan teknik tes maka alat 

penilaiannya menggunakan tes, sedangkan teknik non tes bisa menggunakan alat 

penilaian non tes.40 

E. Deskripsi Pembelajaran Ilmu Pendidikan Sosial di Madrasah Ibtidaiyah 

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, dinyatakan bahwa :  

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangkamencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 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 warga Negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab.41 

 
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka salah satu bidang studi yang harus 

dipelajari oleh peserta didik di Madrasah adalah Ilmu Pengetahuan Sosial , yang 

                                                           
40 Nana Sudjana, loc, cit., hal. 5. 
41Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, loc.cit. h. 23 
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dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi insan yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak baik. 

Ilmu pengetahuan sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai ke pendidikan 

menengah. Pemberian mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dimaksudkan 

untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan kemampuan praktis agar mereka 

dapat menelaah, mempelajari dan mengkaji fenomena-fenomena serta masalah 

social yang ada disekitar mereka. Dalam mengkaji dan membahas persoalan-

persoalan tersebut, Ilmu Pengetahuan Sosial mendapat sumber materi dari 

berbagai bidang ilmu social, seperti:  Geografi, Sejarah, Sosiologi, antropologi, 

ilmu politik, dan Ekonomi.42 

Ilmu pengetahuan sosial merupakan subjek materi dalam pendidikan 

Indonesia yang diarahkan bukan hanya kepada pengembangan ilmu-ilmu social 

saja, tetapi juga sebagai materi yang dapat mengembangkan kompetensi, sikap 

social serta rasa tanggung jawab sebagai individu dan juga sebagai 

warganegaramasyarakat. Berikut ini adalah pengertian Ilmu Pengetahun Sosial 

menurut Trianto konsep IPS, yaitu : 

(1) interaksi, (2) saling keterggantungan, (3) kesinambungan dan perubahan, 
(4) keragaman/kedamaan/perbedaan, (5) konflik dan konsensus, (6) pola, (7) 
tempat, (8) kekuasaan, (9) nilai kepercayaan, (10) keadilan dan pemerataan, 
(11) kelangkaan, (12) kekhususan, (13) budaya, dan (14) nasionalisme”. 
 

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan, bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial 

adalah salah satu bidang studi umum dalam kurikulum sekolah yang membahas 

                                                           
42 Syafruddin Nurdin, Model Pembelajaran, (Ciputat: PT Ciputat Press), 2005, h. 22. 
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tentang hubungan sosial serta interaksi individu dalam kehidupan di dalam 

masyarakat dan lingkungan. 

2. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SD/MI 

 

 Menurut Kosasi dan Hasan menjelaskan tentang pola pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial menekankan pada unsur pendidikan siswa dan 

membekalan siswa dalam hal sosial. Penekanan pembelajaran bukan sebatas pada 

upaya transfer ilmu semata dengan sejumlah konsep bersifat hafalan, melainkan 

terletak pada upaya agar mereka mampu menjadikan apa yang telah dipelajari 

sebagai bekal dalam melakoni kehidupan di masyarakat sebagai makhluk sosial.43  

 Bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan ilmu-ilmu 

sosial yang terintegrasi atau terpadu. Karakteristik Ilmu Pengetahuan Sosial di 

Sekolah Dasar dapat dilihat dari materi dan strategi penyampaiannya. 

Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Materi Ilmu Pengetahuan Sosial 
 

 Materi Ilmu Pengetahuan Sosial digali dari segala aspek kehidupan 

praktis sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial yang melupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya 

merupakan suatu bidang yang tidak berpijak pada kenyataan. 

 

 

 

                                                           
43 Solihatin dan Raharjo, Kooperatif Learning (Alanisis Pembelajaran IPS) , Jakart: Bumu 

Aksara, 2009. 
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 Adapun lima sumber materi Ilmu Pengetahuan Sosial adalah sebagai 

berikut: 

1) Segala sesuatu apa saja ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari keluarga, 

sekolah, desa, kecamatan sampai lingkungan yang luas negara serta dunia 

dengan berbagai permasalahnya. 

2) Kegiatan manusia, misalnya: mata pencarian, pendidikan, keagamaan, 

produksi, komunikasi, transportasi.  

3) Lingkungan geografis dan budaya meliputi segala aspek geografis dan 

antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai 

terjauh. 

4) Kehidupan masa lalu, perkembangan hidup manusia sejauh yang dimulai 

dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tokoh-tokoh dan 

kejadian yang luar biasa. 

5) Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, 

pakaian, permaianan dan keluarga. 

b. Strategi Penyampaian Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Srategi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, sebagian besar adalah 

didasarkan pada suatu strategi, yaitu materi yang disusun dalam urutan: anak (diri 

sendiri), keluarga, masyarakat, kota, region, negara, dan dunia. 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemelajaran 

Ilmu Pengetahuan Soial bertujuan untuk membekali siswa untuk menjalani 

kehidupannyasekarang dan masa depan. 
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3. Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SD/MI 

 

 Manusia berada di bawah kendali dan kuasa Allah. Dengan 

kekuasanya-Nya itulah kita membutuhkan-Nya serta tidak dapat mengelak dari 

kedudukan sebagai makhluk  sosial. Berkenaan dengan hal itu, Bashar Ibnu Burd, 

seorang penyair Arab yang bijaksana, pernah menggubah sebuah syair berikut: “ 

Aku diciptakan sebagaimana adanya, tidak diberi pilihan. Seadanya aku beri, dan 

aku diberi yang tak kuinginkan, sungguh dangkal pengetahuanku tentang gaib.” 

 Allah sendiri, sebagai pencipta manusia makhluk sosial itu, menyeru 

mereka semua dengan firman-Nya:  

َ َیا أَیَُّھا النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشعُوًبا َوقََباِئَل ِلتََعاَرفُوا ۚ إِنَّ  ِ أَتَْقاُكْم ۚ إِنَّ ا�َّ أَْكَرَمُكْم ِعْندَ ا�َّ  
 

 َعِلیٌم َخبِیرٌ 

 Artinya: Hal manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. 

Sesunggughnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah 

yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha 

mengetahui lagi maha mengenal. 

Ayat di atas menekankan perlunya saling mengenal. Sebagai makhluk 

sosial perkenalan dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman 

pihak lain, guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang dampaknya 

tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan ukhrawi. 

 Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SD merupakan program 

pengajaran agar siswa peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, 

memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, 

dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik menimpa 
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dirinya sendiri maupun orang lain. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila program 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di sekolah diorganisasikan secara baik. 

 Hasan dan syafruddin berpendapat bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial 

bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berfikir kritis, sikap, dan nilai 

peserta didik sebagai individu maupun sebagai social budaya.44  

Fungsi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di SD adalah untuk 

mengembangkan sikap tentang gejala-gejala sosial, serta wawasan tentang 

perkembangan masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia di masa lampau dan 

masa kini. 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut. 

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 
masyarakat. 

b. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai social dan 
kemanusiaan. 

c. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 
dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat local, nasioanal, dan 
global. 

d. Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir ktitis dan logis, rasa ingin 
tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 
kehidupan sosial.45 

 
Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial adalah mengenalkan siswa sejak dini tentang sejarah nasional, 

kebudayaan dan tradisi Indonesia dan hubungan sosial dalam masyarakat. 

Sehingga siswa dapat menjadi warga negara yang menghargai sejarah Indonesia 

                                                           
44 Ibid, h. 24. 
45 BNSP, Standar Kompetensi-kompetensi Dasar SD/MI, (Jakarta: DEPDIKNAS 2006), h. 

175 http//educloud.fkip.unila.ac.id.index.php.   
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dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia, serta dapat menjadi 

warga negara yang memiliki jiwa nasional yang tinggi. 

4. Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial di SD/MI 

 

Ruang lingkup mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial meliputi 

aspek-aspek sebagai berikut. 

1) Manusia, Tempat, dan Lingkungan. 
2) Waktu, Keberhasilan, dan Lingkungan. 
3) System Sosial dan Budaya. 
4) Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan.46 

 

4. Materi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SD/MI 

a. Kompetensi Inti Kelas IV Tema 6 
1) Menerima dan menjalankan agama yang dianutnya. 
2) Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangga. 

3) Memahami pengetahuan faktual dengan mengamati dan menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 
dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah. 

4) menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis 
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerak yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam  tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia.47 
 

b. Kompetensi Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial Tema 6 
1) Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumberdaya 

alam untuk kesejateraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten 
sampai tingkat provinsi. 

2) menyajikan hasil identifikasi ruang dan pemanfaatan sumberdaya 
alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten 
sampai tingkat provinsi.48 

 
 
 
 
 
 
                                                           

46 Ibid, h. 176 
47 Buku Guru Tema 6 Cita-citaku Kuriklum 2013, Revisi 2017,  h. 7 
48 Ibid, h. 8 
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F. Hasil Penelitian Relevan  

Hasil penelitian relevan dalam penelitian ini bisa dilihat pada tabel berikut: 

NO Judul Penelitian yang relevan Persamaan Perbedaan 
1 Penelitian Uut  Iswahyudi yang 

berjudul “Peningkatan keaktifan belajar 
matematika melalui model 
pembelajaran STAD pada siswa kelas 
IV semester I SDN Bumirejo 
Kecamatan Juwana Tahun pelajaran 
2012/2013.”49 

Menggunakan 
model  yang 
sama yaitu STAD 
(Student Team 

Achievement 

Division) 

Perbedaannya terletak 
pada focus penelitian. 
Penelitian ini focus pada 
hasil belajar sedangkan 
penelitian Uut Iswahyudi 
pada keaktifan belajar 
siswa 
Terletak pada fokus mata 
pelajaran. 

2 Penelitian Suryani yang berjudul 
“Meningkatkan hasil belajar 
pendidikan agama islam (PAI) melalui 
model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD pada siswa kelas IV SDN 03 
Abeli.50 

Menggunakan 
model yang sama 
yaitu STAD 
(Student Team 

Achievement 

Division) 

Penelitian ini focus pada 
mata pelajaran IPS 
sedangkan Penelitian 
Suryani pada mapel PAI. 

3 Penelitian Yulia Yastin dengan judul 
“Meningkatkan Hasil belajar 
pendidikan agama islam melalui model 
pembelajaran kooperatif tipe 
Studentteam Achievement Division 
(STAD) pada siswa kelas IV SDN 12 
Mandonga kota Kendari.”51 

Menggunakan 
model yang sama 
yaitu STAD. 

Penelitian ini pada mata 
pelajaran IPS sedangkan 
penelitian Yulia Yastin 
pada mata pelajaran PAI 
Terletak pada mata 
pelajaran. 

 

                                                           
49 Uut  Iswahyudi yang berjudul “Peningkatan keaktifan belajar matematika melalui model 

pembelajaran STAD pada siswa kelas IV semester I SDN Bumirejo Kecamatan Juwana Tahun 
pelajaran 2012/2013. 

50 Suryani yang berjudul “Meningkatkan hasil belajar pendidikan agama islam (PAI) 
melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas IV SDN 03 Abeli. 

51  Penelitian Yulia Yastin dengan judul “Meningkatkan Hasil belajar pendidikan agama 

islam melalui model pembelajaran kooperatif tipe Studentteam Achievement Division (STAD) 

pada siswa kelas IV SDN 12 Mandonga kota Kendari. 
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 Adapun ringkasan hasil temuan peneliti yang relevan dengan ke tiga 

penelitian tersebut yaitu : 

No Judul penelitian Ringkasan Hasil temuan 
1 ”Penelitian Uut  Iswahyudi yang 

berjudul “Peningkatan keaktifan 
belajar matematika melalui 
model pembelajaran STAD pada 
siswa kelas IV semester I SDN 
Bumirejo Kecamatan Juwana 
Tahun pelajaran 2012/2013.” 

Model pembelajaran STAD bisa diterapkan pada 
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial terbukti 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

2 Penelitian Suryani yang berjudul 
“Meningkatkan motivasi belajar 
pendidikan agama islam (PAI) 
melalui model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD pada siswa 
kelas IV SDN 03 Abeli. 

Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan model 
STAD selain dapat meningkatkan hasil belajar juga 
dapat digunakan untuk meningkatkan keaktifan 
belajar. 

3 Penelitian Yulia Yastin dengan 
judul “Meningkatkan Hasil 
belajar pendidikan agama islam 
melalui model pembelajaran 
kooperatif tipe Studentteam 

Achievement Division (STAD) 
pada siswa kelas IV SDN 12 
Mandonga kota Kendari.” 

Model STAD juga bisa digunakan untuk 
meningkatkan motivasi belajar. 

 

G. Kerangka Pikir 

Adanya permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial menunjukan bahwa pembelajaran tersebut belum mencapai 

hasil yang optimal. Berbagai faktor penyebab baik dari guru, siswa maupun media 

pembelajaran juga menjadi kendala dalam proses kegiatan belajar pada 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial perlu dilakukan sehingga proses 

pembelajaran harus diupayakan dan mampu menuntut siswa untuk kreatif, 

membentuk sikap positif, memecahkan masalah dan memungkinkan siswa untuk 

mengorganisasikan belajarnya sendiri, sehingga pada akhirnya dapat memahami 



41 

 

konsep-konsep pembelajaran IPS secara benar dan utuh serta dapat 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu pembelajaran yang oleh banyak 

peneliti terbukti dapat meningkatkan hasil belajar. Selain itu, pembelajaran 

kooperatif dapat meningkatkan hubungan sosial, dan dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam belajar berfikir, memecahkan masalah dan 

mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan. Terdapat berbagai tipe dalam 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

merupakan pembelajaran yang mengelompokkan siswa dalam beberapa kelompok 

belajar, dimana setiap kelompok saling bekerja sama dengan anggota 

kelompoknya dalam memahami pelajaran dan menjalankan tugas-tugas akademik. 

Pemberian penghargaan pada setiap kegiatan belajar setelah kuis diharapkan dapat 

memotivasi setiap siswa dalam kelompok untuk lebih memahami materi pelajaran 

karena akan menjadi pont bagi kelompok belajarnya. Tahapan-tahapan dalam 

pembelajaran STAD akan memberikan pengulangan materi kepada siswa secara 

langsung sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dalam setiap kegiatan 

pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, kerja sama didalam kelompok akan 

melatih siswa dalam meningkatkan keterampilan sosial dan saling membantu, 

saling menghargai, saling toleransi, pada kegiatan belajar yang telah dirancang 

oleh guru dalam proses pembelajaran. 

Atas dasar inilah model pembelajaran STAD diajukan sebagai 

permasalahan peneliti untuk diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran yang 

lebih optimal dan berkualitas serta menciptakan pembelajaran yang kondusif, 
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menyenangkan dan edukatif sehingga siswa dapat terdorong minat dan 

motivasinya untuk belajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa.  

Adapun alur kerangka berfikir dalam pelaksanan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) ini dapat digambarkan sebagai berikut52 : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Nana Djaumana, Pembelajaran IPA Seri Di sekolah Dasar (Yogyakarta: Taiara acana, 

2007), h. 8. 

Kondisi Awal 

Tindakan 
Menerapkan metode pembelajaran 

Student Team Achievement 

Division (STAD) 

Siswa aktif dan berpartisipasi 
dalam proses pembelajaran 

Kondisi Akhir 

Hasil belajar siswa 
meningkat 

Kurangnya minat dan motivasi 
belajar siswa yang disebabkan oleh 

metode pembelajaran yang 
diterapkan guru masih bersifat 

monoton sehingga berdampak pada 
hasil belajar siswa yang tidak 

meningkat. 
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Gambar 2. 1 Kerangka Pikir 

Penjelasan dari skema di atas sebagai berikut: 
 

Pada kondisi awal proses pembelajaran masih didominasi oleh guru 

dengan menggunakan model pembelajaran ceramah yang kurang bervariasi di 

dalam model tersebut sehingga siswa tidak aktif dan berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran dan dapat mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. Untuk 

menangani masalah tersebut perlu adanya tindakan yang sesuai dengan 

menerapkan model pembelajaran aktif tipe STAD. 


