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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. LandasanTeori 

1. Keaktifan 

a. Pengertian Keaktifan 

Dalam proses belajar mengajar terjadi aktivitas guru dan 

siswa.  Hal ini yang memotivasi siswa untuk cenderung aktif dalam 

belajar. Kamus Besar Bahasa Indinesia (1998: 17) menyatakan 

bahwa aktif berarti giat (bekerja atau berusaha) sedangkan keaktifan 

adalah hal atau keadaan dimana siswa dapat aktif. 

Keaktifan siswa tidak akan muncul begitu saja, tetapi 

tergantung dengan lingkungan dan kondisi saat kegiatan 

pembelajaran. Dimyati dan Mudjiono (2009:114) keaktifan siswa 

dalam peristiwa pembelajaran mengambil beraneka ragam kegiatan, 

dari kegiatan fisik yang mudah diamati sampai kegiatan psikis yang 

sulit diamati. Kegiatan fisik yang diamati diantaranya dalam bentuk 

membaca, mendengarkan, menulis, memeragakan dan mengukur, 

sedangkan contoh kegiatan psikis adalah mengingat kembali isi 

pembelajaran pertemuan sebelumnya, menggunakan khasanah 

pengetahuan yang dimiliki dan memecahkan masalah yang dihadapi, 

menyimpulkan hasil eksperimen, membandingkan satu konsep 

dengan lainya dan kegiatan psikis lainya. 

9 
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Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan 

menyebabkan interaksi antara guru dengan siswa maupun siswa itu 

sendiri. Anurrohman (2009: 119) menjelaskan keaktifan siswa dalam 

belajar merupakan persoalan penting dan mendasar yang harus 

dipahami, disadari dan dikembangkan oleh setiap guru dalam proses 

pembelajaran. Keaktifan belajar ditandai oleh adanya keterlibatan 

secara optimal, baik intelektual, emosi dan fisik. Siswa merupakan 

manusia belajar yang aktif yang selalu ingin tahu. Daya keaktifan 

anak secara kodrati itu akan dapat berkembang kearah yang positif 

saat lingkunganya memberikan ruang yang baik untuk 

perkembangan keaktifan itu. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

keaktifan adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam kegiatan 

pembelajaran baik secara fisik maupun psikis sehingga mereka 

mendominasi aktifitas pembelajaran. Keaktifan siswa dapat dilihat 

dari keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. 

Beberapa diantaranya adalah turut serta dalam memberikan pendapat 

atau gagasan, bertanya pada guru apabila belum memahami 

persoalan materi dalam pembelajaran.Keaktifan siswa dalam 

pembelajaran ditandai dengan adanya timbal balik antara guru 

dengan siswa yang baik. 

b. Indikator Keaktifan 

Keaktifan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam 

proses pembelajaran. Keaktifan siswa dalam mengikuti proses 
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pembelajaran berlangsung dapat dilihat dari beberapa diantaranya 

memberikan pendapat, bertanya kepada siswa lain dan kepada guru 

dan memberikan jawaban pada saat guru memberikan pertanyaan. 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat diukur 

dengan melihat siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Sudjana 

(2009:61) berpendapat bahwa proses belajar mengajar terutama 

adalah melihat sejauh mana keaktifan siswa dalam mengikuti proses 

belajar mengajar. Keaktifan siswa dapat dilihat dalam hal : 

a. Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya. 

b. Terlibat dalam pemecahan masalah. 

c. Bertanya kepada guru atau siswa lain atau kepada guru 

apabila tidak memahami persoalan yang dihadapi. 

d. Berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan 

untuk pemecahan masalah. 

e. Melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan dengan 

petunjuk guru. 

f. Menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang 

diperoleh. 

g. Melatih diri dalam memecahkan soal atau masalah 

sejenis. 

h. Kesempatan mengunakan atau menerapkan apa yang 

telah diperolehnya dalam menyelesaikan tugas atau 

persoalan yang dihadapinya. 

 

Dari uraian penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa keaktifan siswa merupakan kegiatan belajar mengajar dimana 

siswa mengalami keterlibatan intelektual dan emosional yang 

memerlukan latiahan-latihan untuk memperoleh pengetahuan. 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Dalam belajar perlu adanya hasil usaha yang harus dicapai 

oleh siswa. Arifin (2016:12) prestasi belajar merupakan suatu 

Upaya Meningkatkan Keaktifan..., Sunardi Agus Tri Wibowo, FKIP, UMP, 2019



 

12 

 

masalah yang bersifat pereniall dalam sejarah kehidupan manusia, 

karena sepanjang rentang kehidupanya manusia selalu mengejar 

prestasi menurut bidang dan kemampuan masing-masing.Prestasi 

tidak mungkin dicapai dan dihasilkan oleh peserta didik selama 

peserta didik tidak melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguguh 

dalam pembelajaran. Menurut Gagne dalam bukunya Susanto, 

(2013: 2) menyatakan bahwa belajar dapat didefinisikan sebagai 

suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai 

akibat pengalaman. Belajar dan mengajar merupakan dua konsep 

yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dua konsep ini menjadi 

terpadu dalam satu kegiatan dimana terjadi interaksi antara guru 

dengan siswa, serta siswa dengan siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung. 

Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa prestasi tidak akan pernah dihasilkan selama seseorang tidak 

melakukan kegiatan, bagi siswa prestasi dihasilkan dari kegiatan 

pembelajaran. Prestasi yang baik dihasilkan apabila siswa mengikuti 

kegiatan pembelajaran dengan maksimal, sebaliknya siswa akan 

memiliki prestasi yang kurang baik apabila dalam mengikuti 

pembelajaran kurang maksimal. 

b. Fungsi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan hasil dari suatu kegiatan yang 

dikerjakan yang memiliki fungsi sebagai ketercapaian dari suatu 
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kegiatan pembelajaran. Arifin (2016 : 12) menjelaskan fungsi utama 

prestasi belajar antara lain : 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai siswa. 

Prestasi belajar dapat menunjukan kualitas dan kuantitas 

hasil dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru dapat 

mengetahui pengetahuan yang dikuasai oleh siswa berdasarkan 

prestasi belajar yang telah dilaksanakan. 

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu.  

Siswa pasti ingin mengetahui hasil dari proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan, prestasi belajar dapat 

membantu siswa memuaskan hasrat dan keingintahuanya akan 

kemampuan dan peringkatnya diantara teman-temanya.  

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan. Asumsi adalah prestasi belajardapat dijadikan 

pendorong bagi siswa dalam meningkatkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, dan berperan sebagai umpan balik (feedback) 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan esktern dari suatu 

institusi pendidikan.  

Indikator intern dalam arti bahwa prestasi belajar dapat 

dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu institusi 

pendidikan.Asumsinya adalah kurikulum yang digunakan 

relevan dengan kebutuhan masyarakat dan anak didik.Indikator 
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ekstern dalam arti bahwa tinggi rendahnya prestasi belajar dapat 

dijadikan indikator tingkat kesuksesan siswa di 

masyarakat.Asumsinya adalah kurikulum yang digunakan 

relevan pula dengan kebutuhan masyarakat. 

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap(kecerdasan) 

siswa. Dalam proses pembelajaran, siswa menjadi fokus utama 

yang harus diperhatikan, karena siswa yang diharapkan dapat 

menyerap seluruh materi pembelajaran. 

Kemampuan daya serap atau kecerdasan siswa dapat 

diukur melalui prestasi belajar, semakin tinggi daya serap yang 

dimiliki oleh siswa maka semakin tinggi pula prestasi belajar 

yang didapatkan oleh siswa tersebut, dan sebaliknya semakin 

rendah daya serap yang dimiliki oleh siswa maka semakin 

rendah pula prestasi belajar yang didapatkan oleh siswa tersebut.  

c. Keunggulan Prestasi Belajar 

Keunggulan prestasi belajar adalah sebagai umpan balik yang 

didapatkan oleh guru setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Cronbach (Arifin, 2016 : 

13) mengungkapkan bahwa kegunaan prestasi belajar banyak 

ragamnya, antara lain “sebagai umpan balik bagi guru dalam 

mengajar, untuk keperluan diagnostik, untuk keperluan bimbingan 

dan penyuluhan, untuk keperluan seleksi, untuk keperluan 

penempatan atau penjurusan, untuk menentukan isi kurikulum, dan 
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untuk menentukan kebijakan sekolah”. Prestasi dapat menentukan 

bagaimana langkah selanjutnya untuk memilih tindakan yang sesuai. 

3. Model Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pembelajaran yang 

berfokus pada penggunaan kelompok untuk bekerja sama dalam 

belajar. Rusman (2011: 209) menjelaskan model pembelajaran 

merupakan suatu model pengajaran dimana siswa belajar dalam 

kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan 

berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota 

saling kerja sama dan membantu untuk memahami suatu bahan 

pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif menciptakan suasana belajar yang 

mendorong siswa agar merasa saling membutuhkan yang disebut 

dengan saling ketergantungan positif. Isjoni (2013: 14)menjelaskan 

pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah 

siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuanya 

berbeda. 

Pembelajaran kooperatif menampilkan wujud pembelajaran 

dengan memaksa siswa saling bertatap muka sehingga mereka akan 

berdialog dan berdiskusi. Slavin dalamIsjoni (2013: 15) mengatakan 

pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana 

siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara 
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kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok 

heterogen. 

Jadi, pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang 

dilakukan secara kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah yang 

didalamnya setiap siswa bertanggung jawab atas pembelajaranya dan 

termotivasi untuk membantu siswa lain dalam kelompoknya. 

b. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Suatu model pembelajaran memiliki tujuan agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang 

diharapkan.Pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai 

tiga tujuan pembelajaran yang dirangkum oleh Ibrahim (Isjoni, 2010: 

27-28) yaitu : 

1) Hasil Belajar Akademik 

Pembelajaran kooperatif dapat memberikan keuntungan pada 

siswa kelompok bahwa maupun kelompok-kelompok atas yang 

bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas akademik. Karena siswa 

kelompok atas dapat menjadi tutor bagi siswa kelompok bawah. 

2) Penerimaan Terhadap Perbedaan Individu 

Memberi peluang bagi siswa dari berbagai latar belakang dan 

kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung satu sama lain 

atas tugas-tugas bersama, dan melalui penggunaan struktur 

penghargaan kooperatif, belajar untuk menghargai satu sama lain. 

 

3) Pengembangan Keterampilan Sosial 

Tujuan ketiga dalam model pembelajaran kooperatif ialah untuk 

mengajarkan pada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. 

c. Unsur – unsur Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran koopertif memiliki beberapa unsur yang 

mendukung proses pembelajaran saat menggunakan model 

pembelajaran koopetaif. Menurut Laugren (Isjoni, 2010: 16-17) 
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menjelaskan dalam pembelajaran kooperatif memiliki unsur-unsur 

dasar yang mempengaruhi pembelajaran kooperatif, unsur-unsur 

pembelajaran kooperatif sebagai berikut : 

1) Para siswa harus memiliki persepsi bahwa siswa bekerja 

bersama-sama untuk keberhasilan bersama. 

2) Para siswa harus bertanggung  jawab terhadap siswa lain dalam 

kelompoknya dan juga terhadap diri sendiri dalam mempelajari 

materi yang dihadapi. 

3) Para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki 

tujuan yang sama. 

4) Para siswa membagi tugas dan berbagi tanggung jawab diantara 

para anggota kelompok. 

5) Para siswa diberikan penghargaan yang yang akan ikut 

berpengaruh terhadap evaluasi kelompok. 

6) Para siswa berbagi kepemimpinan serta memperoleh 

ketrampilan bekerja sama selama belajar. 

7) Setiap siswa akan diminta mempertanggung jawabkan materi 

yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 

d. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajan kooperatif memiliki langkah-langkah yang harus 

diperhatikan. Menurut Rusman (2011: 211) terdapat enam fase atau 

langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif yang di gambaran 

dalam tabel 2.2 sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Langkah-langkah Pembelajaran Kooperattif 

Langkah Kegiatan Guru 

Langkah-1 

Menyampaikan tujuan, 

menginstruksikan model 

dan menyampaikan 

apersepsi pada siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut, menginstruksikan 

model pembelajaran yang akan 

digunakan dan menyampaikan 

apersepsi 

Langkah-2 

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada 

siswa dengan jalan demonstrasi atau 

lewat bahan bacaan 

Langkah-3 

Mengorganisasikan siswa 

ke dalam kelompok 

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan membantu 
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Langkah Kegiatan Guru 

kooperatif settiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien 

Langkah-4 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-

kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka 

Langkah-5 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang telah dipelajari 

atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya. 

Langkah-6 

Memberikan penghargaan / 

umpan balik dan menutup 

diskusi 

Guru mencari cara untuk menghargai 

baik upaya maupun hasil belajar 

individu dan kelompok, dan guru 

menutup diskusi dengan tanya jawab 

dan membantu siswa dalam membuat 

rangkuman 

 

4. Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan sebuah nama mata 

pelajaran integrasi dari cabang-cabang ilmu sosial, seperti sosiologi, 

sejarah, geografi, ekonomi dan budaya.  Menurut Somantri (Sapriya, 

2011: 11) Pendidikan Ilmu IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi 

dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta dasar kegiatan 

manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan 

pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan. 

IPS selain untuk pendidikan juga sebagai pengembangan 

keterampilan siswa.Adapun hakikat IPS sekolah dasar menurut 

Zuraik (Susanto, 2015: 138) adalah memberikan pengetahuan dasar 

dan ketrampilan sebagai media pelatihan sebagai media pelatihan 

bagi siswa sebagai warganegara sedini mungkin. Karena pendidikan 
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IPS tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan semata, tetapi harus 

berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, sikap, 

dan kecakapan kecakapan dasar siswa yang berpijak pada kenyataan 

kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari dan memenuhi 

kebutuhan bagi kehidupan sosial di masyarakat. 

Sependapat dengan Fraenkel (Susanto, 2015: 142) dengan 

memperoleh pendidikan IPS dapat membantu para siswa menjadi 

lebih mampu mengetahui tentang diri mereka dan dunia dimana 

mereka hidup. Mereka akan lebih mampu mengembangkan 

kesimpulan yang diperlukan tentang hidup dan kehidupan, lebih 

berperan serta dan apresiatif terhadap kompleksitas atau kerumitan 

menjadi manusia dan masyarakat serta budaya yang mereka 

ciptakan, lebih mengetahui gagasan sikap, nilai, dan cara pikir, 

dalam menjaga dan mengerjakannya. 

Berdasarkan definisi diatas peneliti menyimpulkan bahwa 

pembelajaran IPS adalah mengembangkan konsep pemikiran yang 

berdasarkan realita kondisi sosial yang ada dilingkungan siswa, 

sehingga dengan memberikan pendidikan IPS diharapkan dapat 

melahirkan warga negara yang baik dan bertanggung jawab. 

b. Tujuan Pembelajaran IPS 

Tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar,menurut Munir 

(Susanto, 2013: 150) sebagai berikut: 

1) Membekali siswa dengan pengetahuan sosial yang 

berguna dalam kehidupan masyarakat.  
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2) Membekali siswa dengan kemampuan mengidentifikasi, 

menganalisa, dan menyusun alternatif pemecahan masalah 

sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. 

3) Membekali siswa dengan kemampuan berkomunikasi 

dengan sesama warga masyarakat. 

4) Membekali siswa dengan kesadaran, sika mental yang 

positif, dan ketrampilan keilmuan terhadap pemanfaatan 

lingkungan hidup yang menjadi bagian kehidupan 

tersebut. 

5) Membekali siswa dengan kemampuan pengetahuan dan 

keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan 

masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 

 

Tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar juga bertujuan 

untuk mempersiapkan para siswa sebagai warga negara yang 

menguasai pegetahuan (knowledge), ketrampilan (skills), sikap dan 

nilai (attitudes and values) yang dapat digunakan sebagai 

kemampuan untuk mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam 

berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang 

baik. (Sapriya, 2011: 12). 

Definisi tujuan pembelajaran IPS diatas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran IPS di sekolah dasar tidak hanya bertujuan 

sekedar membekali siswa dengan materi-materi yang bersifat hafalan 

(kognitif) saja, tetapi pendidikan IPS ini mengembangkan 

kemampuan ketrampilan berpikir, selain itu membekali siswa mulai 

dari pengenalan lingkungan sekitar meuju lingkungan yang lebih 

luas. Diharapkan dengan dibekali ketrampilan tersebut menjadikan 

para siswa mampu menghadapi permasalahan yang ada, baik dalam 

kehidupannya ataupun dilingkungannya. 
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5. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan strategi yang diperlukan di 

dalam kegiatan belajar mengajar. Trianto (2009: 22), menyatakan  

model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran 

dikelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan 

perangkat-perangkat pembelajaran yang termasuk di dalamnya buku-

buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Selain itu model 

pembelajaran juga mengarahkan ke dalam desain pembelajaran 

untuk membantu siswa sedemikian rupa sehinga tujuan pembelajaran 

tercapai. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah 

pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam 

proses pemelajaran secara aktif, efisien dan efektif, yang digunakan 

secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang optimal dengan 

menggunakan berbagai metode. Jadi setiap model pembelajaran 

mengarahkan peneliti untuk merancang pembelajaran guna 

membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. 

b. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

STAD merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif 

yang paling sederhana, dan model pembelajaran yang paling baik 

untuk permulaan bagi para guru yang baru menggunakan pendekatan 
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kooperatif. STAD terdiri dari lima komponen utama antara lain : 

presentasi kelas, tim, kuis skor kemajuan individual, rekognisi tim 

(Slavin, 2008 : 143).  

Trianto (2009 : 68) menjelaskan, pembelajaran kooperatif 

tipe STAD (Student Teams Achievment Division) ini merupakan 

salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif dengan 

menggunakan kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 

4 - 5 orang siswa secara heterogen. Diawali dengan penyampaian 

tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis, 

dan penghargaan kelompok.  

Menurut Slavin dalam bukunya Trianto 2014 : 35, 

menyatakan bahwa pada STAD siswa ditempatkan dalam tim belajar 

beranggotakan 4-5 orang siswa yang merupakan campuran menurut 

jenis prestasi, jenis kelamin,dan suku. Fungsi utama dari tim ini 

adalah memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar belajar, 

dan lebih khususnya lagi adalah untuk mempersiapkan anggotanya 

untuk bisa mengerjakan kuis dengan baik.  

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan pembelajaran yang 

membentuk siswa menjadi 4-5 kelompok yang memiliki kemampuan 

berbeda sehingga siswa menjadi aktif dalam pembelajaran.  
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c. Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD  memiliki 

langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Slavin (Daryanto dan 

Raharjo 2012:246) menjelaskan langkah-langkah belajar kelompok 

menggunakan pembelajran STAD, langkah-langkahnya sebagai 

berikut: 

1) Guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan 

kepada siswa sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. 

2) Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individual 

sehingga akan diperoleh skor awal. 

3) Guru membentuk beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri 

dari 4-5 siswa dengaan kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, 

sedang dan rendah). Jika mungkin anggota kelompok berasal 

dari ras, budaya, suku yang berbeda serta kesetaraan gender.  

4) Bahan materi yang telah dipersiapkan didiskusikan dalam 

kelompok untuk mencapai kompetensi dasar. Pembelajaran 

kooperatif tipe STAD, biasanya digunakan untuk penguatan 

pemahaman materi  

5) Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, 

mengarahkan dan memberikan penegasan pada materi 

pembelajaran yang telah dipelajari. 

6) Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara 

individual. 

7) Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan 

perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor 

dasar ke skor kuis berikutnya (terkini). 

 

B. PenelitianRelevan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Alfredo 

R. Rongrong, penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperattif Tipe STAD Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Diklat 

Menganalisa Rangkaian Listrik dengan Mengontrol Kemampuan Awal 

Siswa”berdasarkan hasil pengujian hipotesis,maka dapat disimpulkan 
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terdapart pengaruh yang positif model pembelajaran kooperatif tttipe STAD 

terhadap hasil belajar siswa pada mata diklat menganalisa rangkaian listrik 

dengan mengontrol kemampuan awal siswa. Dari analasisis data deskriptif 

diperoleh rata-rata hasil belajar menganalisa rangkaian listrik untuk kelompok 

eksperimen, yaitu kelompok siswa yang diberi model pembelajaran tipe 

STAD adalah 72.79 dengan presentase 28.95% siswa memperoleh nilai rata-

rata, 36.84% siswa memperoleh nilai diatas rata-rata . Sedangkan untuk 

kelompok kontrol, yaitu kelompok siswa yang diberi model pembelajaran 

konvensional memperoleh rata-rata hasil menganalisa rangkaian listrik 65.92 

dengan presentase 18.42% siswa memperoleh nilai rata-rata, 42.11% siswa 

memperoleh nilai dibawah rata-rata.  

Penelitian yang lain dilakukan oleh Nugroho, dari penelitian yang 

berjudul “Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Berorientasi 

Keterampilan Proses”. Penelitian tersebut menunjukan hasil penelitian 

dengan menggunakan STAD berorientasi keterampilan proses dapat 

meningkatkan pemahaman dan aktivitas siswa, hal ini ditunjukkan adanya 

peningkatan ketuntasan klasikal, skor rata-rata post tes dan aktivitas. 

Disarankan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berorientasi 

keterampilan proses dijadikan model pembelajaran alternatif  

untuk meningkatkan pemahaman dan aktivitas siswa dalam mata pelajaran 

fisika. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan, terlihat jelas 

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD memberi pengaruh yang 
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positif terhadap hasil belajar maka diklat menganalisa rangkaian listrik 

setelah mengontrol kemampuan awal siswa. Dimana kelompok eksperimen 

memperoleh nilai rata-rata  yang lebih tinggi dari pada model pembelajaran 

konvensional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Alfrando R. Rongrong dan Nugroho 

terlihat bahwa dalam penelitianya hanya mengutamakan hasil yang diperoleh 

siswa. Namun dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan sikap 

tanggung jawab dan prestasi belajar siswa.  

Selanjutnya penelitian juga dilakukan oleh Adesoji dan Ibrahem (2009) 

jurnal artikel yang berjudul “Effect Of Student Teams AchievementDivisions 

Strategy And Mathematics Knowlegde On Learning Outcomes In Chemical 

Kinetics “. Penelitian ini meneliti efek dari stategi Student Teams Achievment 

Divisions dalam kemampuan matematika dalam mata pelajaran kimia pada 

siswa sekolah menengah atas (SMA). Penelitian ini menggunakaan subjek 

sebanyak 300 siswa yang terdiri dari 110 laki-laki dan 190 perempuan dari 

enam SMA di Epe divisi dari Lagos State, Nigeria. Temuan dari penelitian ini 

menunjukan adanya efek yang signifikan terhadap prestasi dan sikap siswa.  

Penelitian juga dilakukakn oleh Monchai Tiantong dan Sanit (2013) 

berjudul” Student Team Achievment Divisions (STAD) Tehnique through the 

Moodle to Enhance Learning Achievment ”. Penelitian ini menerapkan teknik 

pembagian prestasi tim siswa melalui pembelajaran dinamis berorientasi 

objek modular lingkungan (Moodle) untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa pada kursus pemrograman komputer. Jumlah subjek penelitian ini ada 
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20 siswa yang dibagi menjadi 4 kelompok kecil. Temuan dalam penelitian ini 

menunjukan adanya pencapaian skor pretest naik signifikan pada saat 

diakukan posttest. Dari temuan tersebut membuktikan bahwa STAD mampu 

meningkatkan prestasi belajar siswa dalam kursus pemprograman komputer.  

 

C. KerangkaPikir  

Penelitian ini didasarkan pada permasalahan yang muncul di kelas IV 

SD Negeri 2 Kaliwangi yaitu rendahnya tingkat keaktifan dan prestasi belajar 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan pada nilai ulangan tengah 

semester siswa banyak yang rendah. Berdasarkan identifikasi dan analisis 

masalah yang ada, peneliti berpendapat bahwa model pembelajaran yang 

tepat untuk digunakan adalah model STAD (Student Teams Achievment 

Divisions)dengan harapan dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS materi Aktivitas ekonomi yang berkaitan 

dengan sumber daya alam dan potensi lain di daerah. 

Dengan adanya upaya meningkatkankeaktifan prestasi belajar IPS 

melalui model pembelajaran Student Teams Achievment Divisions (STAD), 

peneliti melakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan dua siklus 

yaitu siklus pertama dan siklus kedua, setiap siklus terdiri dari dua kali 

pertemuan jika dalam siklus pertama keaktifan dan prestasi belajar siswa 

terdapat peningkatan akan dilanjutkan dengan siklus kedua yang diharapkan 

keaktifan dan prestasi belajar siswa akan lebih meningkat. 

Secara garis besar kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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