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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Model Pembelajaran Cooperative Learning 

Model pembelajaran menurut Joyce dan Weil dalam Rusman (2012) berpendapat 

bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan 

pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain.  

Model pembelajaran menurut Rusman (2012: 136) memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Sebagai 

contoh, model penelitian kelompok disusun oleh Herbert Thelen dan berdasarkan 

teori John Dewey. Model ini dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok 

secara demokratis. 

b. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, misalnya model berpikir 

induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif 

c. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas, 

misalnya model Synectic dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam 

pembelajaran 

d. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: (1) urutan langkah-langkah 

pembelajaran (Syntax); (2) adanya prinsip-prinsip reaksi; (3) sistem sosial; dan (4) 

sistem pendukung. Keempat bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila 

guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. 

e. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak tersebut 

meliputi: (1) Dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur; (2) 

Dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. 

f. Membuat persiapan mengajar (desain instruksional) dengan pedoman model 

pembelajaran yang dipilihnya. 

Sintak model pembelajaran kooperatif terdiri dari 6 (enam) fase sebagai berikut: 

Tabel 2.1  Sintag Cooperative Learning  

FASE-FASE PERILAKU GURU 

Fase 1: Present goals and set 

Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan peserta didik 

Menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan 

mempersiapkan peserta didik 

siap belajar 
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Fase 2: Present information 

Menyajikan informasi 

Mempresentasikan informasi 

kepada peserta didik secara verbal 

Fase 3: Organize Student Into 

Learning Teams  

Mengorganisir peserta didik ke 

dalam tim-tim belajar 

Memberikan penjelasan kepada 

peserta didik tentang cara 

pembentukan tim belajar dan 

membantu kelompok melakukan 

transisi yang efisien 

Fase 4: Assist team work and study 

Membantu kerja tim dan belajar 

Membantu tim-tim belajar selama 

peserta didik mengerjakan tugasnya 

Fase 5: Test on the materials  

Mengevaluasi  

Menguji pengetahuan peserta didik 

mengenai berbagai materi 

pembelajaran atau kelompok-

kelompok mempresentasikan hasil 

kerjanya 

Fase 6: Provide recognition 

Memberikan pengakuan atau 

penghargaan 

Mempersiapkan cara untuk 

mengakui usaha dan presentasi 

individu maupun kelompok 

       Sumber: Suprijono, 2009: 65 

Terdapat beberapa model pembelajaran mulai dari pembelajaran kontekstual 

(Contextual Teaching and Learning), pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning), 

pembelajaran berbasis masalah (PBM), pembelajaran tematik, dan lainnya. Dalam penelitian 

ini, tim peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif.  

Slavin (2010) menjelaskan,  model Cooperative Learning adalah suatu model atau 

acuan dalam pembelajaran dimana dalam psoses pembelajaran yang berlangsung siswa 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 

terdiri dari 4 sampai 6 orang, dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen atau 

dengan karakteristik yang berbeda-beda. Guru dengan kedudukannya sebagai perancang dan 

pelaksana pembelajaran dalam menggunakan model ini harus memperhatikan beberapa 

konsep dasar yang merupakan dasar-dasar konseptual dalam penggunaan Cooperative 

Learning.  

Menurut (Stahl, 1994 dalam Solihatin 2008: 7-10), dasar konseptual dalam 

penggunaan  Cooperative Learning meliputi sebagai berikut:  
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a. Perumusan tujuan proses belajar siswa harus jelas 

b. Penerimaan yang menyeluruh oleh siswa tentang tujuan belajar 

c. Ketergantungan yang bersifat positif 

d. Interaksi yang bersifat terbuka 

e. Tanggungjawab individu 

f. Kelompok bersifat heterogen 

g. Interaksi sikap dan perilaku sosial yang positif 

h. Tindak lanjut (follow up) 

i. Kepuasan dalam belajar 

 

Pelaksanaan pembelajaran model Cooperative Learning harus memperhatikan alur 

ataupun langkah-langkah kegiatannya. Mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai 

tahap akhir yaitu mengenai evaluasi yang dilakukan. Langkah-langkah dalam penggunaan 

model Cooperative Learning secara umum (Stahl 1994; Slavin, 1983 dalam Solihatin 2008: 

10-12) dapat dijelaskan secara operasional sebagai berikut: 

a. Langkah pertama yang dilakukan oleh guru adalah merancang rencana program 

pembelajaran. Pada langkah ini guru mempertimbangkan dan menetapkan target 

pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga 

menetapkan sikap dan ketrampilan sosial yang diharapkan dikembangkan dan 

diperhatikan oleh siswa selama berlangsungnya pembelajaran. Guru dalam 

merancang program pembelajaran harus mengorganisasikan materi dan tugas-

tugas siswa yang mencerminkan sistem kerja dalam kelompok kecil. 

b. Langkah kedua guru merancang lembar observasi yang akan digunakan untuk 

mengobservasi kegiatan siswa dalam belajar secara bersama-sama dalam 

kelompok-kelompok kecil. Guru hanya menjelaskan pokok-pokok materi dengan 

tujuan siswa mempunyai wawasan dan orientasi yang memadai tentang materi 

yang diajarkan. Pada saat guru selesai menyampaikan materi, langkah berikutnya 

adalah menggali pengetahuan dan pemahaman siswa tentang materi pelajaran 

berdasarkan apa yang telah diberikan 

c. Langkah ketiga, dalam melakukan observasi terhadap kegiatan siswa, guru 

mengarahkan dan membimbing siswa, baik secara individual maupun kelompok, 

baik dalam memahami materi maupun mengenai sikap dan perilaku siswa selama 

kegiatan belajar berlangsung. Selain itu guru juga berkewajiban secara periodik 

memberikan layanan kepada siswa, baik secara individual maupun secara klasikal. 

Pemberian pujian dan kritikan dari guru juga akan membangun kreativitas siswa 

dalam bekerja berkelompok 

d. Langkah keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa dari masing-

masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Pada saat diskusi kelas 

ini, guru berperan sebagai moderator, dimaksudkan untuk mengarahkan dan 

mengoreksi pengertian dan pemahaman siswa terhadap materi atau hasil kerja 
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yang telah ditampilkannya. Pada saat presentasi siswa berakhir, guru mengajak 

siswa untuk melakukan refleksi diri terhadap proses jalannya pembelajaran, 

dengan tujuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada atau sikap 

serta perilaku menyimpang yang dilakukan selama pembelajaran. Guru juga 

seharusnya memberikan penekanan terhadap nilai, sikap, dan perilaku sosial yang 

harus dikembangkan dan dilatih oleh siswa. 

 

Model pembelajaran Cooperative Learning tidak sama dengan sekedar belajar 

kelompok, tetapi ada unsur-unsur dasar yang membedakannya dengan pembagian kelompok 

yang dilakukan asal-asalan. Roger dan Johnson 1994 (dalam Lie, 2007) mengatakan bahwa 

tidak semua kerja kelompok bisa dianggap Cooperative Learning, untuk itu harus diterapkan 

lima unsur model pembelajaran gotong royong atau lebih biasa dikenal dengan sebutan kerja 

kelompok di dalam suatu pembelajaran, yaitu dengan adanya rasa saling ketergantungan 

positif, tanggung jawab perseorangan, tatap muka, komunikasi antar anggota, evaluasi 

proses kelompok, selain itu, model Cooperative Learning dalam pengembangannya 

memiliki tujuan pencapaian antara lain mengenai hasil belajar akademik, penerimaan 

terhadap perbedaan individu dan pengembangan keterampilan sosial. 

Dalam menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning di dalam kelas, 

ada beberapa konsep mendasar yang perlu diperhatikan dan diupayakan oleh guru. Guru 

dengan kedudukannya sebagai perancang dan pelaksana pembelajaran dalam menggunakan 

model ini harus memperhatikan beberapa konsep dasar yang merupakan dasar-dasar 

konseptual dalam penggunaan Cooperative Learning. Adapun prinsip-prinsip dasar tersebut 

menurut Stahl (1994), meliputi sebagai berikut. 

a. Perumusan tujuan proses belajar siswa harus jelas 

Sebelum menggunakan strategi pembelajaran, guru hendaknya memulai dengan 

merumuskan tujuan pembelajaran dengan jelas dan spesifik. Tujuan tersebut 

menyangkut apa yang diinginkan oleh guru untuk dilakukan oleh siswa dalam 

kegiatan belajarnya. Perumusan tujuan harus disesuaikan dengan tujuan 

kurikulum dan tujuan pembelajaran. Apakah kegiatan belajar siswa ditekankan 
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pada materi pelajaran, sikap, dan proses, ataukah keterampilan tertentu. Tujuan 

harus dirumuskan dalam bahasa dan konteks kalimat yang mudah dimengerti oleh 

siswa secara keseluruhan. Hal ini hendaknya dilakukan oleh guru sebelum 

pembelajaran terbentuk. 

b. Penerimaan yang menyeluruh oleh siswa tentang tujuan belajar 

Guru hendaknya mampu mengkondisikan kelas agar siswa menerima tujuan 

pembelajaran dari sudut kepentingan diri dan kepentingan kelas. Oleh karena itu, 

siswa dikondisikan untuk mengetahui dan menerima kenyataan bahwa setiap 

orang dalam kelompoknya menerima dirinya untuk bekerja sama dalam 

mempelajari seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang telah ditetapkan 

untuk dipelajari. 

c. Ketergantungan yang bersifat positif 

Untuk mengkondisikan terjadinya interdependensi diantara siswa dalam kelompok 

belajar, maka guru harus mengorganisasikan materi dan tugas-tugas pelajaran 

sehingga siswa memahami dan mungkin untuk melakukan hal itu dalam 

kelompoknya (Johnson, et al., 1988). Guru harus merancang struktur kelompok 

dan tugas-tugas kelompok yang memungkinkan setiap siswa untuk belajar dan 

mengevaluasikan dirinya dan teman kelompoknya dalam penguasaan dan 

kemampuan memahami materi pelajaran. Kondisi belajar ini memungkinkan 

siswa untuk merasa tergantung secara positif pada anggota kelompok lainnya 

dalam mempelajari dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru. 

d. Interaksi yang bersifat terbuka 

Dalam kelompok belajar, interaksi yang terjadi bersifat langsung danterbuka 

dalammendiskusikan materi dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Suasana 

belajar seperti itu akan membantu menumbuhkan sikap ketergantungan yang 

positif dan keterbukaan di kalangan siswa untuk memperoleh keberhasilan dalam 

belajarnya. Mereka akan saling member dan menerima masukan, ide, saran, dan 

kritik dari temannya secara positif dan terbuka. 

e. Tanggungjawab individu 

Salah satu dasar penggunaan Cooperative Learning dalam pembelajaran adalah 

bahwa keberhasilan belajar akan lebih mungkin dicapai secara lebih baik apabila 

dilakukan dengan bersama-sama. Oleh karena itu, keberhasilan belajar dalam 

model belajar strategi ini dipengaruhi oleh kemampuan individu siswa lainnya. 

Sehingga secara individual siswa mempunyai dua tanggungjawab, yaitu 

mengerjakan dan memahami materi atau tugas bagi keberhasilan dirinya dan juga 

bagi keberhasilan anggota kelompoknya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan. 

f. Kelompok bersifat heterogen 

Dalam pembentukan kelompok belajar, keanggotaan kelompok harus bersifat 

heterogen sehingga interaksi kerja sama yang terjadi merupakan akumulasi dari 

berbagai karakteristik siswa yang berbeda. Dalam suasana belajar seperti itu akan 

tumbuh dan berkembang nilai, sikap, moral, dan perilaku siswa. Kondisi ini 

merupakan media yang sangat baik bagi siswa untuk mengembangkan 

kemampuan dan melatih keterampilan dirinya dalam suasana belajar yang terbuka 

dan demokratis. 

g. Interaksi sikap dan perilaku sosial yang positif 
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Dalam mengerjakan tugas kelompok, siswa bekerja dalam kelompok sebagai 

suatu kelompok kerja sama. Dalam interaksi dengan siswa lainnya siswa tidak 

begitu saja bisa menerapkan dan memaksakan sikap dan pendiriannya pada 

anggota kelompok lainnya. Pada kegiatan bekerja dalam kelompok, siswa harus 

belajar bagaimana meningkatkan kemampuan interaksinya dalam memimpin, 

berdiskusi, bernegosiasi, dan mengklarifikasi berbagai masalah dalam 

menyelesaikan tugas-tugas kelompok. Dalam hal ini guru harus membantu siswa 

menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku yang baik dalam bekerja sama yang 

bisa digunakan oleh siswa dalam kelompok belajarnya. Perilaku-perilaku tersebut 

termasuk kepemimpinan, pengembangan kepercayaan, berkomunikasi, 

menyelesaikan masalah, menyampaikan kritik, dan perasaan-perasaan sosial. 

Dengan sendirinya siswa dapat mempelajari dan mempraktikkan barbagai sikap 

dan perilaku sosial dalam suasana kelompok belajarnya. 

h. Tindak lanjut (follow up) 

Setelah masing-masing kelompok belajar menyelesaikan tugas dan pekerjaannya, 

selanjutnya perlu dianalisis bagaimana penampilan dan hasil kerja siswa dalam 

kelompok belajarnya, termasuk juga: (a) bagaimana hasil kerja yang dihasilkan, 

(b) bagaimana mereka membantu anggota kelompoknya dalam mengerti dan 

memahami materi dan masalah yang dibahas, (c) bagaimana sikap dan perilaku 

mereka dalam interaksi kelompok belajar bagi keberhasilan kelompoknya, dan (d) 

apa yang mereka butuhkan untuk meningkatkan keberhasilan kelompok 

belajarnya di kemudian hari. Oleh karena itu, guru harus mengevaluasi dan 

memberikan berbagai masukan terhadap hasil pekerjaan siswa dan aktivitas 

mereka selama kelompok belajar siswa tersebut bekerja. Dalam hal ini, guru harus 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan ide dan saran, baik 

kepada siswa lainnya maupun kepada guru dalam rangka perbaikan belajar dari 

hasilnya di kemudian hari. 

i. Kepuasan dalam belajar 

Setiap siswa dan kelompok harus memeproleh waktu yang cukup untuk belajar 

dalam mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilannya. Apabila 

siswa tidak memperoleh waktu yang cukup dalam belajar, maka keuntungan 

akademis dari penggunaan Cooperative Learning akan sangat terbatas (Stahl, 

1994). Perolehan belajar siswapun sangat terbatas sehingga guru hendaknya 

mampu merancang dan mengalokasikan waktu yang memadai dalam 

menggunakan model ini dalam pembelajarannya. 

 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya 

tiga tujuan pembelajaran penting yang dirangkum oleh Ibrahim, et al. (2007), yaitu. 

a. Hasil belajar akademik 

Dalam belajar kooperatif meskipun mencakup beragam tujuan sosial, juga 

memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis penting lainnya. Beberapa 

ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami 

konsep-konsep sulit. Para pengembang model ini telah menunjukkan bahwa 
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model struktur penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai siswa pada 

belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. 

Di samping mengubah norma yang berhubungan dengan hasil belajar, 

pembelajaran kooperatif dapat memberi keuntungan baik pada siswa kelompok 

bawah maupun kelompok atas yang bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas 

akademik. 

b. Penerimaan terhadap perbedaan individu 

Tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan secara luas dari 

orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan 

ketidakmampuannya. Pembelajaran kooperatif memberi peluang bagi siswa 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. 

c. Pengembangan keterampilan sosial 

Tujuan penting ketiga pembelajaran kooperatif adalah, mengajarkan kepada siswa 

keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Keterampilan-keterampilan sosial, 

penting dimiliki oleh siswa sebab saat ini banyak anak muda masih kurang dalam 

keterampilan sosial. 

 

B. Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Student Teams Achievement Division. 

 

Menurut Slavin (2010) beberapa tipe pembelajaran  Cooperative Learning adalah 

sebagai berikut Team-Games-Tournament (TGT), Student Teams-Achievement Divisions 

(STAD), Jigsaw, dan Group Investigation (GI). Student team-achievement divisions 

merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan 

merupakan model yang paling baik untuk permulaan bagi para guru.  

Student team-achievement divisions salah satu rangkaian teknik pengajaran yang 

dikembangkan dan diteliti di Universitas John Hopkins yang secara umum dikenal sebagai 

kelompok belajar siswa. Metode ini sangat mudah diadaptasi dan telah digunakan dalam 

IPS, sains, ilmu pengetahuan sosial, bahasa inggris, dan teknik. Dengan diterapkannya 

pembelajaran koopertaif tipe student team achievement ini peneliti berharap keaktifan dan 

prestasi belajar siswa dapat meningkat karena gagasan utama STAD adalah memicu siswa 

agar saling mendorong dan membantu satu sama lain. 
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Menurut Slavin (2010: 143-146) Student team-achievement divisions (STAD) terdiri 

dari lima komponen utama, antara lain: 

a. Presentasi Kelas 

Model Pembelajaran pada tipe Student team-achievement divisions pada 

awalnya diperkenalkan dalam presentasi kelas. Bedanya presentasi kelas dengan 

pengajaran biasa hanyalah bahwa presentasi tersebut haruslah benar-benar 

terfokus pada unit Student Team-Achievement Divisions. Dengan cara ini para 

siswa akan menyadari bahwa mereka harus benar-benar memperhatian penuh 

selama presentasi kelas, karena dengan demikian akan sangat membantu siswa 

dalam mengerjakan kuis-kuis, dan skor kuis mereka menentukan sekor tim 

mereka. 

b. Tim 

Pada tahap ini setiap siswa diberi lembar tugas sebagai bahan yang akan 

dipelajari. Dalam kerja kelompok siswa saling berbagi tugas, saling membantu 

memberikan penyelesaian agar semua anggota kelompok dapat memahami mated 

yang dibahas, dan satu lembar dikumpul sebagai hasil kerja kelompok. 

c. Kuis 

Setelah sekitar satu atau dua periode guru melakukan presentasi dan sekitar 

satu atau dua periode parktek tim, para siswa akan mengerjakan kuis individual. 

Para siswa tidak boleh saling membantu dalam mengerjakan kuis. Sehingga tiap 

siswa bertanggung jawab secara individual untuk memahami materinya. Skor 

perolehan individu didata dan diarsipkan, yang akan digunakan pada perhitungan 

perolehan skor kelompok. 

d. Skor Kemajuan Individu 

Gagasan dibalik skor kemajuan individual adalah untuk memberikan kepada 

tiap siswa tujuan kinerja yang akan didapat apabila mereka bekerja dengan giat dan 

memberikan kinerja yang lebih baik daripada sebelumnya. 

e. Rekognisi Tim (penghargaan kelompok) 

Perhitungan skor kelompok dilakukan dengan cara menjumlahkan masing-

masing perkembangan skor individu dan hasilnya dibagi sesuai jumlah anggota 

kelompok. Pemberian penghargaan diberikan bedasarkan perolehan sekor rata-

rata yang dikategorikan menjadi kelompok baik, kelompok hebat dan kelompok 

super. 

 

Menurut Slavin (2010: 147-151) persiapan dalam Cooperative Learning tipe 

student team achievement divisions antara lain: 

a. Materi 

Guru menyiapakan materi yang akan disampaikan ke pada siswa. 

b. Membagi siswa ke dalam tim 
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Sebuah tim terdiri dari berbagai latar belakang siswa, dari yang berprestasi, 

sedang atau pun kurang berprestasi. Jika memungkinkan jumlah tim adalah 

empat orang. 

c. Menentukan skor awal 

Skor awal mewakili skor rata-rata siswa pada kuis sebelumnya  

d. Membangun tim 

Setiap tim diberi waktu saling mengenal satu sama lain. 

 

Langkah-langkah dalam Cooperative Learning tipe STAD menurut Slavin (2010: 

151-158) antara lain: 

a. Membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen (campuran 

menurut prestasi, jenis kelamin, suku dan lain-lain). 

b. Guru menyajikan pelajaran dalam bentuk presentasi di depan kelas. Dan 

membuat siswa menemukan konsep-konsep terhadap mated pelajaran yang 

sedang diajarkan. 

c. Guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota 

kelompok. Anggota yang yang sudah mengerti dapat menjelaskan pada 

anggota lain. 

 

Menurut Slavin (2010: 156), sebelumnya melakukan pembelajaran dengan 

menggunakan metode STAD, dibuat aturan tim sebagai berikut: 

a. Para siswa punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa teman satu tim 

mereka telah mempelajari materinya. 

b. Tak ada yang boleh berhenti belajar sampai semua teman satu tim menguasai 

pelajaran tersebut 

c. Mintalah bantuan dari semua teman satu tim untuk membantu temannya 

sebelum bertanya kepada guru. 

d. Guru   memberi   kuis   pada   seluruh   siswa,   pada   saat   menjawab   dilarang 

saling membantu. 

e. Kesimpulan. 

 

Seperti langkah-langkah sebelumnya, tim-tim pada student team achievement 

divisions (STAD) mewakili seluruh bagian dalam kelas. Maka dalam mengevaluasi hasil 

pembelajaran ada penilaian tim dan penilain individual. Menghitung skor kemajuan 

individual dan skor tim dan memberikan sertifikat atau bentuk penghargaan lainnya, 
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sesegera mungkin setelah melakukan kuis, hitunglah skor kemajuan individual dan skor tim, 

dan berikanlah sertifikat atau bentuk penghargaan lainnya kepada tim dengan skor tertinggi. 

Jika memungkinkan umumkanlah skor tim pada setiap periode setelah mengerjakan kuis. Ini 

akan membuat jelas hubungan antara melakukan tugas dengan baik dan menerima rekognisi, 

pada akhirnya akan meningkatkan motivasi mereka untuk melakukan yang terbaik. 

Merekognisi prestasi tim, ada tiga cara macam tingkatan penghargaan yang 

diberikan di sini. Ketiganya didasarkan pada rata-rata skor tim, sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Tabel Kriteria rata-rata skor tim 

Kriteria Rata-rata Tim Penghargaan 

15 Tim baik 

16 Tim sangat baik 

17 Tim super 

   Sumber: Slavin, 2010: 160 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.3 Tabel Lembar Rangkuman Tim 

Nama Tim : ………. 

Anggota Tim       Total 

……………………        

……………………        

        

Total Skor Tim        

Rata-rata Tim        

Penghargaan Tim        

Sumber: Slavin, 2010: 163 

 

 

Rata-rata = total skor tim + jumlah anggota tim 

 

Tabel 2.4 Tabel Kriteria Poin Kemajuan 

Skor Kuis Kemajuan 

Sebuah lembar yang sempurna tanpa melihat 

skor dasar 

35 poin kemajuan 
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Lebih dari 10 poin di atas skor dasar 35 poin kemajuan 

Skor dasar sampai 10 poin di atas skor dasar 20 poin kemajuan 

1-10 poin di bawah skor dasar 10 poin kemajuan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor dasar 5 poin kemajuan 

              Sumber: Slavin, 2010: 159 

Paparan di atas menunjukan bagaiman langkah-langkah pembelajaran koopertaif 

tipe Student Team-Achievement Division, siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok agar 

terjadi ketergantungan positif antar siswa pada kelompok tersebut, sehingga tercipta 

kerjasama tim untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Pemahaman yang 

dicapai siswapun merata yang kemudian dibuktikan dengan kuis bagi tiap individu, dari 

kuis inilah guru dapat melihat bagaimana hasil belajar siswa secara personal. 

 

 

C. Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Snowball Drilling 

Dalam Suprijono (2012)  dijelaskan bahwa metode Snowball Drilling  

dikembangkan untuk menguatkan pengetahuan yang diperoleh peserta didik dari membaca 

bahan-bahan bacaan. Suprijono (2012: 106) juga menjelaskan bahwa dalam penerapan 

metode Snowball Drilling, peran guru adalah mempersiapkan paket soal-soal pilihan ganda 

dan menggelindingkan bola salju berupa soal latihan dengan cara menunjuk/mengundi untuk 

mendapatkan seorang peserta didik yang akan menjawab soal nomor 1. Untuk lebih 

jelasnya, berikut langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan merode Snowball 

Drilling: 

a. Guru mempersiapkan  paket soal-soal pilihan ganda 

b. Guru menggelindingkan bola salju berupa soal latihan dengan cara menunjuk 

atau mengundi untuk mendapatkan seorang peserta didik yang akan menjawab 

soal nomor 1. 

c. Jika peserta didik yang  mendapat giliran pertama menjawab soal nomor 

tersebut langsung dengan benar, maka peserta didik itu akan diberi kesempatan 
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menunjuk salah satu temannya menjawab soal nomor berikutnya yaitu soal 

nomor 2. 

d. Seandainya, peserta didik yang pertama mendapat kesempatan menjawab soal 

nomor 1 gagal, maka peserta didik diharuskan menjawab soal berikutnya dan 

seterusnya hingga peserta didik tersebut menjawab benar item soal pada suatu 

nomor soal tertentu. 

e. Jika pada gelindingan (putaran) pertama bola salju masih terdapat item-item 

soal yang belum terjawab, maka soal-soal itu dijawab oleh peserta didik yang 

mendapat giliran. Mekanisme giliran menjawab sama seperti yang telah 

diuraikan tersebut di atas. 

f. Di akhir pembelajaran guru memberikan ulasan terhadap hal yang telah 

dipelajari peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

D. Media Pembelajaran: Media Massa  

Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang amat penting adalah metode 

dan media pengajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. Pemilihan satu metode mengajar 

tertentu akan mempengaruhi jenis media pengajaran yang sesuai, meskipun masih ada 

berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media. Dalam Wiyono (2007: 

14) dikemukakan kriteria penggunaan media antara lain: 

a. Sesuai dengan tujuan (kompetensi dasar dan indikator), materi dan tingkat 

usia/kemampuan siswa 

b. Ketepatan, kejelasan, obyektifitas dan manfaat penggunaannya dalam proses  

pembelajaran 

c. Bebas dari bias dan prasangka tertentu 

d. Dapat memenuhi kebutuhan siswa, serta dapat mengembangkan pemikiran 

siswa 

e. Sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia 

f. Memperhatikan fasilitas yang tersedia di ruang kelas dan sekolah. 

 

Ada beberapa tafsiran tentang pengertian media pengajaran. Sebagian orang 

menyatakan bahwa media pengajaran menunjuk pada perlengkapan yang memiliki bagian-

bagian yang rumit seperti yang diungkapkan oleh Marshall McLuhan dalam Hamalik (2002) 
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bahwa media adalah suatu ekstensi manusia yang memungkinkan mempengaruhi orang lain 

yang tidak mengadakan kontak langsung dengan dia.  

Dalam Sudjana (2003), salah satu gambaran yang paling banyak dijadikan acuan 

sebagai landasan teori penggunaan media dalam proses belajar adalah Dale,s Cone of 

Experience (Kerucut Pengalaman Dale).  

 

 

Berikut gambar kerucut pengalaman Edgar Dale: 

Abstrak 

 

 

       Lambang 

      Kata 

 

      Lambang visual 

      Gambar Diam, 

     Rekaman Radio 

 

    Gambar Hidup Pameran 

 Televisi 

   Karyawisata 

 Dramatisasi 

 Benda Tiruan / Pengamatan 

 Pengalaman Langsung 

Kongkret 

 

Dasar pengembangan kerucut dari Pengalaman Edgar Dale, bukanlah tingkat 

kesulitan, melainkan tingkat keabstrakan. Jumlah jenis indera yang turut serta selama 

penerimaan isi pengajaran atau pesan. Pengalaman langsung akan memberi kesan paling 
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utuh dan paling bermakna mengenai informasi dan gagasan yang terkandung dalam 

pengalaman, oleh karena itu melibatkan indera penglihatan, pendengaran, perasaan, 

penciuman dan peraba. Ini dikenal dengan learning by doing yang memberi dampak 

langsung terhadap pemerolehan dan pertumbuhan pengetahuan,  ketrampilan dan sikap. 

Dalam Hamalik (2002: 202-2003), ada dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam 

usaha memilih media pengajaran, yakni sebagai berikut: 

a. Dengan cara memilih media yang telah tersedia di pasaran yang dapat dibeli 

guru dan langsung dapat digunakan dalam proses pengajaran. Pendekatan itu 

sudah tentu membutuhkan banyak biaya untuk membelinya, lagi pula belum 

tentu media itu cocok buat penyampaian bahan pelajaran dan dengan kegiatan 

belajar yang dilakukan siswa. 

b. Memilih berdasarkan kebutuhan nyata yang telah direncanakan, khususnya 

yang berkenaan dengan tujuan yang telah dirumuskan secara khusus dan bahan 

pelajaran yang hendak disampaikan.  

 

Dalam Santosa (2002: 6), media mempunyai kemampuan atau potensi tertentu yang 

dapat dimanfaatkan untuk keperluan guru yaitu sebagai berikut: 

a. Membuat konsep yang abstrak menjadi konkrit 

b. Menampilkan objek yang berbahaya kedalam situasi belajar, misalnya film 

atau slide tentang konflik di Aceh 

c. Menampulkan obyek yang tidak diamati dengan mata telanjang, misal ide, 

gagasan dan pola pikir suatu masyarakat 

d. Memberi kesan perhatian individual, misalnya kuliah melalui siaran televisi.  

e. Menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang tanpa kenal 

jemu kapanpun diminta 

f. Menyajikan informasi atau pesan belajar secara serempak mengatasi batasan 

waktu dan tempat 

 

Media berfungsi untuk tujuan instruksi dimana informasi yang terdapat dalam media 

itu harus melibatkan siswa baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas 

yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Meteri harus dirancang secara lebih 

sistematis dan psikologis dilihat dari segi prinsip-prinsip belajar agar dapat menyiapkan 

instruksi yang efektif. Disamping menyenangkan, media pengajaran harus dapat 
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memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan perseorangan siswa 

(Arsyad 2002). 

Secara umum, cukup banyak pilihan jenis media yang dapat dipakai dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar.  Mengenai hal ini, Brown dalam Winataputra (1989: 

154-155) mengemukakan jenis-jenis media sebagai berikut: 

a. Buku teks dan buku penunjang 

b. Buku reference 

c. Majalah, surat kabar, dokumen resmi, dan lembar lepas 

d. Bahan terprogram seperti modul.  

e. Film, program TV dan Program radio 

f. Kaset audio 

g. Gambar biasa, lukisan, karikatur 

h. Slide, transparasi, film strip 

i. Peta dan globe 

j. Chart, diagram dan poster 

k. Wayang/boneka, model, mick-up 

l. Koleksi, specimen 

m. Bahan papan flannel 

n. Bahan yang bisa dibangun seperti lilin 

o. Bahan untuk menggambar 

p. Multi media Kit 

 

Dalam penelitian ini, tim peneliti menggunakan jenis media pembelajaran  media 

massa. Media massa dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran IPS, karena media 

massa pada hakekatnya merupakan representasi audio-visual masyarakat itu sendiri. 

Sehingga fenemona faktual yang terjadi di masyarakat, dapat secara langsung (live) diliput 

dan ditayangkan media massa (melalui siaran televisi atau radio, misalnya). Pemanfaatan 

media massa artinya penggunaan berbagai bentuk media massa, baik cetak maupun 

elektronik untuk tujuan tertentu-yang dalam kajian ini disebut sebagai sumber pembelajaran 

IPS. 
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Menurut Clark (1965: 46-54), guru dapat memanfaatkan atau memberdayakan media 

massa sebagai sumber pembelajaran IPS secara optimal dan efektif sehingga dapat 

menunjang keberhasilan pembelajaran IPS melalui tiga cara, yaitu: 

a. Media massa dapat memperbaiki bagian konten dari kurikulum IPS 

b. Media massa dapat dijadikan alat pembelajaran yang penting bagi IPS 

c. Media massa dapat digunakan untuk menolong siswa mempelajari 

metodologi ilmu-ilmu sosial, khususnya di dalam menentukan dan 

menginterpretasi fakta-fakta sosial. 

 

Sebagai konsekuensi logis dari pemanfaatan media massa sebagai sumber 

pembelajaran IPS di tingkat persekolahan, maka menurut Rakhmat (1985: 216-258), 

terdapat paling tidak empat buah efek pemanfatan media massa, yaitu:  

a. Efek kehadiran media massa, yaitu menyangkut pengaruh keberadaan media 

massa secara fisik 

b. Efek kognitif, yaitu mengenai terjadinya perubahan pada apa yang diketahui, 

difahami, atau dipersepsi siswa 

c. Efek afektif, yaitu berkenaan dengan timbulnya perubahan pada apa yang 

dirasakan, disenangi, atau dibenci siswa; dan  

d. Efek behavioral, yaitu berkaitan pada perilaku nyata yang dapat diamati, yang 

mencakup pola-pola tindakan kegiatan, atau kebiasaan berperilaku siswa. 

 

E. Keaktifan Belajar 

Pendidikan tradisional dengan “Sekolah Dengar”-nya tidak mengenal bahakan 

sama sekali tidak menggunakan asas aktifitas dalam proses belajar-mengajar. Para siswa 

hanya mendengarkan hal-hal yang dipompakan oleh guru. Kegiatan mandiri dianggap tidak 

ada maknanya, karena guru adalah orang yang serba tahu dan menentukan segala hal yang 

dianggap penting bagi siswa. Di sisi lain sisiwa hanya bertugas menerima dan menelan, 

mereka pasif atau tidak aktif. Aktifitas adalah keaktifan; kegiatan; kesibukan. Aktifitas 

belajar adalah segala bentuk atau kegiatan untuk melakukan proses pembelajaran.
 
Dalam 

kemajuan metodologi dewasa ini asas aktifitas lebih ditonjolkan melalui suatu program unit 
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activity, sehingga kegiatan belajar siswa menjadi dasar untuk mencapai tujuan dan hasil 

belajar yang lebih memadai (Hamalik, 2003). 

Aktifitas belajar itu banyak sekali macamnya maka para ahli mengadakan 

klasifikasi atas macam-macam aktifitas tersebut. Beberapa diantaranya dikemukakan oleh 

Paul D. Dierich dalam Hamalik (2008: 172), membaginya dalam 8 kelompok, yaitu. 

a. Kegiatan-kegiatan visual 

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, mengamati 

orang lain bekaerja dan lain sebagainya. 

b. Kegiatan-kegiatan lisan 

Mengemukakan fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi dan lain sebagainya. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat rangkuman, 

mengerjakan tes. 

e. Kegiatan-kegiatan menggambar 

Menggambar, membuat grafik, diagram peta dan pola. 

f. Kegiatan-kegiatan metrik 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat 

model, menyelenggarakan permainan. 

g. Kegiatan-kegiatan mental 

Merenungkan,    mengingat,    memecahkan    masalah,    menganalisis,    dan 

membuat keputusan. 

h. Kegiatan-kegiatan emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang dan lain-lain. 

 

Sedangkan menurut M. Whipple dalam Hamalik (2008: 173), mengelompokkan 

aktivitas belajar menjadi beberapa kategori, antara lain: 

a. Bekerja dengan alat visual 

1) Mengumpulkan gambar-gambar dan bahan ilustrasi lainnya 

2) Mempelajarigambar-gambar, stereograph slide film, khusus 

mendengarkan penjelasan, mengajukan pertanyaan-pertannyaan 

3) Mengurangi pemeran 

4) Mencatat pertanyaan-pertanyaan yang menarik minat, sambil 

mengamati bahan-bahan visual 
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5) Memilih alat-alat visual ketika memberikan laporan lisan 

6) Menyusun pameran, menulis tabel 

7) Mengatur file material untuk digunakan kelak 

b. Ekskursidan trip 

1) Mengunjungi museum, akuarium, dan kebun binatang 

2) Mengundang lembaga-lembaga/jawatan-jawatan yang dapat 

memberikan keterangan dan bahan-bahan 

3) Menyaksikan demonstrasi, seperti proses produksi di pabrik sabun, 

proses penerbitan surat kabar, dan proses penyiaran televisi. 

c. Mempelajari masalah-masalah 

1) Mencari informasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaanpenting 

2) Mempelajari ensiklopedia dan referensi 

3) Membawa buku-buku dari rumah dan perpustakaan umum untuk 

melengkapi seleksi sekolah 

4) Mengirim surat kepada bahan-bahan bisnis untuk memperoleh 

informasi dan bahan-bahan 

5) Melaksanakan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh guidance yang 

telah disiarkan oleh guru 

6) Membuat catatan-catatan sebagai persiapan diskusi dan laporan 

7) Menafsirkan peta, menentukan lokasi 

8) Melakukan eksperimen 

9) Menilai informasi dari berbagai sumber, menentukan kebenaran atas 

pertanyaan-pertanyaan yang bertentangan 

10) Mengorganisasikan bahan bacaan sebagai persiapan diskusi atau 

laporan lisan 

11) Mempersiapkan dan memberikan laporan-laporan lisan yang menarik 

dan bersifat informative 

12) Membuat rangkuman, menulis laporan dengan maksud tertentu 

13) Mempersiapkan daftar bacaan yang digunakan dalam belajar 

14) Men-skin bahan untuk menyusun subyek yang menarik untuk studi 

lebih lanjut 

d. Mengapresiasi literature 

1) Membaca cerita-cerita menarik 

2) Mendengarkan bacaan untuk kesenangan dan informasi 

e. Ilustrasi dan konstruksi 

1) Membuat chart dan diagram 

2) Membuat blue print 

3) Menggambar dan membuat peta 

4) Menyiap, relief map, pictorial map 

5) Membuat poster 

6) Membuat ilustrasi, peta, dan diagram untuk sebuah buku 

7) Menyusun rencana permainan 

8) Menyiapkan suatu frieze 

9) Membuat artikel untuk pameran 

f. Bekerja menyajikan informasi 

1) Menyarankan cara-cara penyajian informasi yang menarik 
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2) Menyensor bahan-bahan dalam buku-buku 

3) Menyusun bullSolihatin board secara up to date 

4) Merencanakan dan melaksanakan suatu program assembly 

5) Menulis dan menyajikan dramatisasi 

g. Cek dan tes 

1) Mengerjakan informal dan standardized test 

2) Menyiapkan tes-tes untuk murid lain 

3) Menyusun grafik perkembangan 

 

Secara sederhana, Djamarah (2011: 38) mengemukakan aktivitas belajar dalam 

beberapa kegiatan, antara lain: 

a. Mendengarkan 

b. Memandang 

c. Meraba, membau, dan mencicipi/mengecap 

d. Menulis dan mencatat 

e. Membaca 

f. Membuat iktisara tau ringkasan dan menggaris bawahi 

g. Mengamati tabel-tabel, diagram-diagram dan bagan-bagan 

h. Menyusun paper atau kertas kerja 

i. Mengingat 

j. Berfikir 

k. Latihan atau praktek 

Penggunaan   asas   aktivitas   besar   nialinya   bagi   pengajaran   para   siswa 

dikarenakan: 

a. Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri. 

b. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa secara 

integral. 

c. Memupuk kerjasama yang harmonis dikalangan siswa 

d. Para siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri 

e. Memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasana belajar menjadi 

demokratis 

f. Pengajaran di sekolah menjadi hidup sebagaimana aktivitas dalam 

kehidupan di masyarakat. 

 

Dapat disimpulkan bahwa aktifitas belajar memiliki artian segala jenis kesibukan 

yang dilakukan pada proses pembelajaran, ada berbagai aktifitas kegiatan yang dilaukan 

dalam proses pembelajaran,seperti menulis, membaca, mengemukakan pendapat, bertanya 
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dan diskusi kelompok. Tujuan dalam aktifitas pembelajaran adalah untuk mengembangkan 

seluruh aspek pribadi siswa dan pengajaran di sekolah menjadi hidup sebagaimana aktifitas 

dalam kehidupan di masyarakat. 

 

F. Prestasi Belajar 

Keinginan, keberanian serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

persiapan, proses, dan kelanjutan belajar. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) 

menyebutkan prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan, 

dan sebagainya. Hal ini hampir sama dengan pernyataan Winkel (1996) yang menyatakan 

bahwa prestasi adalah bukti usaha yang telah dicapai. Sementara itu, Arifin (1990) juga 

menyatakan bahwa prestasi adalah hasil dari kemampuan, ketrampilan, dan sikap seseorang 

dalam menyelesaikan suatu hal. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi adalah 

bukti atau hasil usaha yang telah dicapai olah seseorang setelah melaksanakan usaha sesuai 

dengan kemampuan yang dimilikinya. Sudjana (1996) menyatakan bahwa belajar adalah 

suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Pendapat serupa 

juga dinyatakan oleh Hamalik (2003) bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang 

relatif mantap berkat latihan dan pengalaman. Menurutnya, belajar merupakan bagian hidup 

manusia dan berlangsung seumur hidup. Kapan saja dan di mana saja, baik di sekolah, di 

rumah, bahkan di jalanan dalam waktu yang tidak ditentukan sebelumnya. 

Menurut Slameto (1995), “Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. Jadi 
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belajar lebih menekankan pada perubahan tingkah laku seseorang dalam belajar sebagai 

hasil pengalaman dan latihan. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses 

membangun makna melalui latihan dan pengalaman, sehingga dapat menimbulkan 

perubahan tingkah laku yang baru pada diri individu dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Prestasi merupakan bukti usaha yang dicapai, sedangkan belajar adalah proses membangun 

makna melalui latihan dan pengalaman, sehingga dapat menimbulkan perubahan tingkah 

laku yang baru pada diri individu dalam interaksi dengan lingkungannya, sehingga prestasi 

belajar mengandung pengertian sebagai hasil yang dicapai seseorang selama proses 

membangun makna melalui latihan dan pengalaman. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) menyebutkan prestasi belajar adalah 

penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran 

lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Arifin 

(1990) menyatakan bahwa “Prestasi belajar merupakan suatu masalah yang bersifat 

perennial dalam sejarah manusia karena sepanjang rentang kehidupannya manusia selalu 

mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuannya masing-masing”. Arifin juga 

mengemukakan bahwa prestasi belajar mempunyai beberapa fungsi utama, antara lain. 

1. Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah 

dikuasai anak didik. 

2. Prestasi belajar sebagaa lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

3. Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

4. Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi 

pendidikan. 

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

anak didik. 
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Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah 

hasil usaha yang dicapai oleh siswa dalam proses belajar yang dinyatakan dalam bentuk 

angka, huruf maupun simbol dalam periode tertentu. Di dalam penelitian ini prestasi belajar 

dinyatakan dalam bentuk angka. 

 

G. IPS 

IPS di Indonesia merupakan wahana pencapaian tujuan pendidikan nasional, seperti 

yang tercantum di dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN, yang berbunyi 

sebagai berikut: “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan 

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi 

pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaaan dan cinta tanah 

air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun 

dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa” 

(Wiryohandoyo dkk 1998: 24). 

Dalam Somantri (2001) Pendidikan IPS adalah penyederhanaan adaptasi, seleksi, 

dan modifikasi dari disiplin akademis ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan 

secara ilmiah dan pedagogis-psikologis untuk tujuan institusional pendidikan dasar dan 

menengah dalam kerangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan 

Pancasila Pendidikan IPS adalah seleksi dari struktur disiplin akademik ilmu-ilmu sosial 

yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan dalam kerangka pencapaian tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan 

Pancasila.  
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Pengajaran Ilmu Sosial (PIS) di sekolah merupakan salah satu mata pelajaran 

akademis yang sengaja dirancang dan dilaksanakan untuk mengembangkan karakteristik 

warga negara Indonesia yang baik khususnya dalam cara berfikir, bersikap dan berperilaku 

sosial dalam hidup bermasyarakat (Winataputra 1989: 2). 

Winataputra (1989: 9-10) mengemukakan beberapa asumsi mengenai Pengajaran 

Ilmu Sosial, antara lain: 

a. Tujuan Pengajaran Ilmu Sosial seyogyanya dirumuskan secara multi 

dimensional yang secara berturut-turut menitikberatkan pada dimensi-dimensi 

intelektual, personal, sosial, dan spiritual. 

b. Materi Pengajaran Ilmu Sosial seyogyanya dipilih secara cermat dari semua 

cabang Ilmu Sosial dan bidang ilmu lain yang relevan dengan menonjolkan 

meteri yang lebih dapat bertahan lama dan bermakna banyak lagi bagi 

perkembangan pribadi para siswa sebagai pemikir dan pelaku sosial atau “aktor 

sosial”. 

c. Aktivitas belajar mengajar dalam Pengajaran Ilmu Sosial seyogyanya dipilih 

dan ditata rapih untuk meningkatkan proses belajar yang produktif dan 

memberi dasar serta kemudahan belajar mandiri sepanjang hayat sebagai 

individu dan sebagai warga negara yang baik. 

d. Fasilitas dan lingkungan belajar yang seyogyanya diperbaiki dan diadakan 

untuk memberikan suasana yang kondusif bagi pencapaian tujuan pengajaran 

dengan cara yang lebih menantang dan menyenangkan 

e. Peranan guru dan sumber belajar yang seyogyanya dititikberatkan pada 

pemberian kemudahan belajar mandiri dan kelompok yang dapat mendorong  

partisipasi sosial siswa secara intelegen dalam masyarakat 

f. Program dan kegiatan evaluasi seyogyanya dititikberatkan pada konsep 

evaluasi sebagai bagian yang integral dari keseluruhan proses kurikulum, 

berlangsung terus menerus, dan dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam 

konteks cara kerja keilmuan sosial. 

 

Hilda Taba dalam Wiryohandoyo dkk (1998: 24) memerinci tujuan IPS sebagai 

berikut: 

a. Pengetahuan dasar meliputi konsep dasar, seperti inter dependensi, perubahan 

budaya, kerja sama dsb; ide utama yang menggambarkan generalisasi; fakta 

yang spesifik. 

b. Proses berfikir pembentukan konsep, pengembangan generalisasi secara 

induktif, penerapan prinsip-prinsip siswa belajar bagaimana memperoleh 

pengetahuan (fakta, konsep, generalisasi). 
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c. Sikap, perasaan dan kepekaan meliputi: kemampuan menempatkan diri dengan 

masyarakat yang beda kebudayaan, rasa aman mengeluarkan pendapat, sikap 

keterbukaan, kesiapan menerima perubahan, toleransi, dan tanggap terhadap 

nilai-nilai demokrasi serta kemanusiaan. 

d. Ketrampilan: ketrampilan akademik, dan kemampuan untuk dapat bekerja 

sama.  

 

Tujuan penting dari pembelajaran IPS ialah mampu mengembangkan berbagai 

potensi sehingga mampu membangun diri sendiri agar survive yang kemudian bertanggung 

jawab membangun masyarakat (Tim Pustaka Yustisia, 2007: 338). Konsep IPS di Indonesia 

antara lain. 

a. Interaksi 

Interaksi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, sehingga manusia 

harus mampu melakukan interaksi dengan pihak lain. Interaksi dapat dilakukan 

secara verbal maupun nonverbal. Di dalam interaksi harus memiliki setidaknya 

3 (tiga) unsur, yaitu komunikator (orang yang melakukan komunikasi), 

komunikan (orang yang dijadikan sasaran atau objek), dan informasi (bahan 

yang dijadikan komunikasi atau interaksi). Hal ini diperlukan karena manusia 

memiliki naluri untuk berinteraksi, berhubungan, dan bergaul dengan 

sesamanya sejak dilahirkan sampai sepanjang hidupnya. 

b. Saling Ketergantungan 

Setiap orang dapat dipastikan memerlukan orang lain, meskipun hanya untuk 

berinteraksi sejenak. Oleh karena itu manusia harus menghargai manusia 

lainnya, sebab baik secara langsung maupun tidak langsung seseorang akan 

memerlukan bantuan dari orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri 

melainkan membutuhkan bantuan orang lain. 

c. Kesinambungan dan Perubahan (Continuity and Change) 

Kesinambungan kehidupan terjadi dalam berbagai aspek kehidupan 

masyarakat. Individu, kelompok, dan masyarakat mengalami perubahan. 

Tidak ada yang berhenti berproses, dikarenakan roda kehidupan seseorang 

selalu berputar. Perubahan sosial di masyarakat dapat terjadi karena berbagai 

sebab, antara lain politik, ekonomi, atau teknologi, dan yang lainnya. 

d. Keragaman/Kesamaan/Perbedaan 

Setiap orang di masyarakat ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri, sehingga 

antara manusia yang satu dengan manusia yang lain memiliki perbedaan-

perbedaan tersendiri. Disamping adanya perbedaan di dalam masyarakat, 

anatara manusia yang satu dengan yang lain juga memiliki kesamaan, misalnya 

kesamaan dalam profesi, dalam pendidikan ataupun yang lain. Persamaan dan 

perbedaan itu tidak lain adalah bertujuan untuk mempertahankan 

keberadaannya di dalam masyarakat. 

e. Konflik dan Konsensus 
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Konflik muncul karena manusia memiliki perbedaan. Consensus dapat 

menghindari atau mengatasi konflik, dikarenakan consensus sangat baik untuk 

menjalin kerja sama, menegakkan tertib hidup bermasyarakat, bahkan hidup 

internasional. Konsensus dapat diciptakan melalui dialog, diskusi, saling tolong 

menolong antar sesama manusia. 

f. Pola (Pattern) 

Pola dapat diartikan sebagai suatu corak, model, atau bentuk yang sama yang 

ditiru, dan diulang. Setiap manusia ataupun masyarakat memiliki pola 

tersendiri, pola hidup yang telah dijalani selama bertahun-tahun akan 

melahirkan karakteristik tertentu. Misalnya saja masyarakat yang hidup di 

pinggiran pantai, mereka memiliki pola hidup lebih keras daripada mereka 

yang hidup di dataran tinggi. 

g. Tempat (Lokasi) 

Setiap makhluk, baik biotik maupun abiotik, termasuk manusia pasti 

memerlukan tempat untuk bersinggah, untuk menjalani kehidupannya. 

Semakin banyak manusia yang menghuni suatu daerah maka akan semakin 

besar tingkat persaingan di dalamnya, baik itu persaingan masalah ekonomi, 

politik, teknologi, gaya hidup ataupun yang lain, sehingga akan memunculkan 

persaingan di dalamnya. 

h. Kekuasaan (Power) 

Dalam suatu masyarakat pasti ada yang memiliki derajat lebih tinggi dan ada 

yang lebih rendah, dikarenakan masyarakat itu memiliki karakteristik masing-

masing. Perbedaan tersebut akan mengakibatkan adanya mereka yang kuat dan 

ada yang lemah, mereka yang kuat akan menjadi penguasa dan memiliki 

kekuasaan, begitu sebaliknya, mereka yang lemah dan kebanyakan berekonomi 

rendah jauh dari kekuasaan, bahkan mereka sebagian besar adalah korban dari 

mereka yang berkuasa. 

i. Nilai Kepercayaan 

Nilai, symbol, dan lambing adalah sesuatu yang berharga dan memiliki 

karakteristik tertentu. Nilai merupakan keyakinan yang dipegang dan 

dilaksanakan dari generasi ke generasi secara turun temurun dipelihara. 

Dengan demikian, nilai adalah sesuatu yang menjadi cirri atau karakteristik 

suatu masyarakat. Jika suatu masyarakat tidak memiliki nilai maka masyarakat 

tersebut tidak akan berharga di mata orang lain. Nilai inilah yang mengangkat 

derajat seseorang, kelompok, atau masyarakat, bahkan suatu negara. 

j. Keadilan dan Pemerataan 

Keadilan dan pemerataan merupakan dua masalah yang tidak akan hilang dari 

pandangan hidup masyarakat Indonesia, dikarenakan sampai orde reformasi 

sekarangpun masalah keadilan dan pemerataan masih jauh dari tujuan 

sebenarnya. Mereka yang berkuasa, mereka yang di atas, maka merekalah yang 

berkuasa, sehingga mereka pulalah yang mengatur masalah keadilan dan 

pemerataan, tetapi pada kenyataannya apa yang mereka lakukan jauh dari arti 

semula. 

k. Kelangkaan (Scarcity) 

Apabila permintaan bertambah dan jumlah barang terbatas maka harga akan 

semakin naik. Sebaliknya bila permintaan berkurang dan jumlah barang 
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melimpah maka harga akan turun. Kelangkaan barang ini harus menjadi 

perhatian semua pihak, jika kelangkaan barang ini terus dibiarkan maka lama-

lama kebutuhan manusia tidak akan bisa terpenuhi, dan apa akibatnya? 

Manusia akan jauh dari hidup yang sewajarnya. 

l. Kekhususan (Specialization) 

Setiap manusia memiliki kebutuhan masing-masing, mereka yang mempunyai 

kemampuan lebih akan memiliki kebutuhan yang lebih pula, kehidupan 

semacam itu sudah terbiasa terjadi di Indonesia, padahal sebenarnya maslaah 

kebutuhan hidup bisa tidak disejalankan dengan materi yang dimiliki, 

contohnya mereka yang memiliki materi melimpah bisa meminimalisir 

kebutuhannya, tetapi di era globalisasi sekarang ini, mereka yang 

berkecukupan apa-apa menginginkan lebih special daripada yang lain, 

contohnya saja dalam perawatan badan, mereka lebih memilih ke dokter 

spesialis kulit ataupun ke salon kecantikan. Begitu juga di bidang kesehatan, 

yang dulunya Cuma ada dokter umum saja, karena perkembangan jaman, maka 

sekarang ada berbagai dokter spesialis, diantaranya, dokter spesialis mata, 

kandungan, anak, kulit dan kelamin, THT, penyakit dalam, dan yang lainnya. 

m. Budaya (Culture) 

Budaya Indonesia adalah budaya ketimuran, tetapi semakin ke depan budaya 

itupun lama-lama menghilang dari bumi Indonesia, berubah menjadi budaya 

kebarat-baratan yang cenderung menjerumuskan masyarakat Indonesia ke 

kehidupan yang tidak semestinya. Maka seharusnya budaya itu mulai 

diperkenalkan dari tingkatan kampus terendah, sedikit demi sedikit disinggung 

agar kebudayaan asli Indonesia tidak hilang dan tetap lestari di kalangan 

masyarakat. 

 

 

n.  Nasionalisme. 

Nasionalisme merupakan rasa cinta yang ada pada setiap warga negara 

terhadap negaranya. Aktualisasi dari rasa cinta bermacam-macam, ada yang 

menjadi pahlawan karena gugur di medan juang dalam mempertahankan 

kemerdekaan, ada pula yang melakukannya dengan cara cinta produk dalam 

negeri dan bermacam yang lainnya. 

 

H. Penelitian yang Relevan 

Khoirun Nisa’ (2010) menyatakan bahwa melalui penerapan model STAD dalam 

pembelajaran IPS di SD, siswa ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Aktivitas siswa 

ditandai dengan meningkatnya jumlah siswa yang bertanya jawab, siswa saling 

bekerjasama dengan baik dalam kelompok dan sudah berani mengungkapkan pendapat. 

Relevan dengan penelitian tersebut Yuliasih Kusmartini (2010) menyatakan adanya 
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peningkatan prestasi belajar IPS Siswa Kelas V Semester I melalui model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe STAD terbukti rata-rata prestasi belajar siswa pada pra tindakan 

65.23, pada siklus I 68.09, pada siklus II 72.14, pada siklus III 75.95. Sementara itu Eko 

Budi Santoso (2011) menyatakan pembelajaran melalui model Cooperatif Learning tipe 

STAD dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pelajaran IPS siswa kelas II SDN 

Kemirisewu II Pasuruan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar 

siswa. 

Penelitian Made Adi Pradana Putra  (2012) yang berjudul “Pengaruh Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Drilling Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas VII  Pada Mata Pelajaran TIK Di SMP Laboratorium Undiksha Singaraja” 

menunjukkan bahwa  hasil analisis data yang diperoleh, uji normalitas dan homogenitas 

kedua kelompok berdistribusi normal dan homogen. (1) Nilai rata-rata hasil belajar 

kelompok siswa dengan model pembelajaran Snowball Drilling adalah 39,56 dan  memiliki 

standar deviasi 2,82. Nilai rata-rata hasil belajar kelompok siswa dengan model 

pembelajaran Langsung adalah 35,35 dengan standar deviasi 2,74. Hal ini menunjukan 

bahwa hasil belajar siswa dengan model pembelajaran Snowball Drilling memiliki nilai 

yang lebih tinggi dari model pembelajaran langsung. (2) diperoleh rata-rata respon siswa 

sebesar 39,75 dengan kategori positif terhadap penerapan model Snowball Drilling. 

Penelitian Agung Cipto Pratomo (2011)  yang berjudul “Penerapan Metode 

Pembelajaran Kooperatif Snowball Drilling Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran Sistem Pemindah Tenaga Kompetensi Memelihara Transmisi Kelas XI Teknik 

Kendaraan Ringan SMK Negeri 1 Gantiwarno, Klaten Tahun Ajaran 2010/2011”  
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menunjukkan bahwa proses pembelajaran pada mata pelajaran sistem pemindah tenaga 

kompetensi memelihara transmisi menggunakan penerapan metode Snowball Drilling ini 

menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini dilihat dari peningkatan rata-rata 

nilai postest; nilai rata-rata pada siklus I 6,9 dan ketuntasan belajar sebesar 68,75%; pada 

siklus II nilai rata-rata 7,52, ketuntasan belajar 78,13%; dan pada siklus III nilai rata-rata 

7,84 dan ketuntasan belajar 87,50%. Peningkatan tersebut telah memenuhi KKM dan 

ketuntasan belajar yang telah ditentukan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil 

belajar siswa dapat ditingkatkan melalui metode pembelajaran kooperatif Snowball 

Drilling. 

Penelitian Datul Akmam (2011) yang berjudul “Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Snowball Drilling dengan Bantuan Alat Peraga Terhadap Peningkatan Hasil Belajar 

Peserta Didik pada Sub Pokok Bahasan Tabung Kelas IX MTs Miftahul Falah Bonang 

Demak Tahun Pelajaran 2011/2012” menunjukkan bahwa rata-rata nilai kelas eksperimen 

lebih tinggi dari kelas kontrol, dengan kelas eksperimen mendapat nilai rata-rata 70,12 

sedangkan kelas kontrol mendapat nilai rata-rata 56,25. Maka bisa disimpulkan bahwa 

model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Drilling dengan bantuan alat peraga efekfif 

dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IX MTs Miftahul Falah Bonang 

Demak. 

 

I. Kerangka Berpikir 

Permasalahan yang sering dihadapi dalam pembelajaran IPS ialah sebagian besar 

siswa yang menganggap bahwa pembelajaran IPS merupakan pembelajaran yang 

membosankan yang disebabkan materi yang terlalu banyak sehingga metode yang 
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digunakan seringkali hanya menghafal materi. Permasalahan ini muncul karena strategi 

pembelajaran yang digunakan guru masih menggunakan model dan metode pembelajaran 

yang konvensional sehingga dirasa pembelajaran menjadi monoton. 

Permasalahan tersebut perlu segera mendapatkan perhatian dan pemecahan. Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan model dan metode 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Model yang ditawarkan sebagai pemecahan 

masalah pembelajaran IPS tersebut adalah model pembelajaran kooperatif. Tentunya jenis 

atau tipe pembelajaran beraneka ragam, maka dalam pemecahan masalah tersebut, peneliti 

menggunakan model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Student Teams 

Achievement Division dan Snowball Drilling. Untuk lebih menciptakan pembelajaran yang 

konkrit dan juga menyenangkan, peneliti membutuhkan media pembelajaran. Media 

pembelajaran yang dipilih oleh peneliti adalah Media Massa. Untuk lebih jelasnya, dapat 

dilihat pada skema kerangka berfikir berikut ini: 

 

A.  

B.  

C.  

 

 

 

 

 

 

KONDISI AWAL 

 

- Pembelajaran IPS masih 

menggunakan metode konvensional 

yaitu ceramah dan menghafal 

- Rendahnya aktivitas belajar siswa 

- Kurang optimalnya prestasi belajar 

siswa 

KONDISI AKHIR 

 

- Meningkatnya aktivitas belajar siswa 

- Meningkatnya prestasi belajar siswa 

TINDAKAN 

 

Penerapan  Model 

pembelajaran 

kooperatif tipe 

STAD dan Snowball 

Drilling 

 

TUJUAN 

 

- Meningkatkan aktivitas belajar siswa 

- Meningkatkan prestasi belajar siswa 

BANTUAN 
 

Media Massa 
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

D. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan beberapa teori pendukung dan kerangka berpikir di atas maka hipotesis 

dalam penelitian tindakan kelas ini adalah penerapan model pembelajaran Cooperative 

Learning tipe STAD dan Snowball Drilling berbasis bimbingan dan berbantuan media massa 

dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS Kelas III 

Sekolah Dasar di Gugus Wibisono Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. 

 

 


