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ABSTRAK 

 Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya pemahaman atau hasil 

belajar IPS siswa kelas X.E SMPN 1 Lembah Gumanti. Penelitian bertujuan untuk 

menganalisis dan mendeskripsikan peningkatan pemahaman atau hasil belajar 

IPS siswa kelas IX.E SMPN 1 Lembah Gumanti pada materi perubahan 

kehidupan sosial budaya akibat globalisasi. Penelitian ini merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas. Subjek penelitian adalah siswa kelas IX.E yang berjumlah 

sebanyak 20 orang. Penelitian ini dilakukan melalui dua siklus penelitian, yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Data penelitian ini 

dikumpulkan dengan menggunakan tes pemahaman atau hasil belajar berupa 

soal esai dan dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif berupa 

persentase. Hasil penelitian tentang hasil belajar siswa menunjukkan bahwa 

pada siklus I rata-rata ketuntasan pemahaman atau hasil belajar siswa mencapai 

70% kemudian mengalami peningkatan pada siklus 2 menjadi 85%. Oleh sebab 

itu, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan pemahaman atau hasil belajar IPS siswa kelas IX.E SMPN I 

Lembah Gumanti pada materi perubahan kehidupan sosial budaya akibat 

globalisasi. 

 

kata kunci: pemahaman, perubahan sosial budaya, IPS, kooperatif, STAD 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia melalui pendidikan adalah dikeluarknnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang  standar nasional pendidikan yang 

meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar penilaian. Pada standar proses 

yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu, berkaitan dengan proses dalam 

pembelajaran pada satuan pendidikan dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, 
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menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

secara aktif, serta memberi ruang lingkup yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik.  

Mata pelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang penting 

yang ada pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah Pertama (SMP). 

Adapun tujuan diajarkannya IPS kepada peserta didik adalah agar paserta didik 

terlatih dalam memahami fenomena-fenomena sosial yang terjadi disekitarnya. 

Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga 

Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab serta warga dunia 

yang cinta damai. Pendidikan IPS berusaha membantu siswa dalam 

memecahkan permasalahan yang dihadapi sehingga akan menjadikannya 

semakin mengerti dan memahami lingkungan sosial masyarakatnya. IPS adalah 

mata pelajaran yang menekankan pada timbulnya nilai-nilai kewarganegaraan, 

moral, ideologi negara dan agama, IPS juga menekankan pada isi dan metode 

berpikir ilmuan sosial (Sumantri, 2001). 

Salah satu aspek penting dalam pembelajaran IPS adalah hasil belajar. 

Menurut Sudjana (2010:22), hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar 

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima 

pengalaman belajar, dan hasil belajar peserta didik pada hakikatnya adalah 

perubahan tingkah laku. Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi 

setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Manusia mempunyai potensi perilaku kejiwaan yang dapat dididik dan diubah 

perilakunya yang meliputi domain kognitif, afektif dan psikomotorik (Purwanto, 

2010:54). Dengan demikian, hasil belajar merupakan kompetensi atau 

kemampuan tertentu baik kognitif, afektif maupun psikomotorik yang dicapai 

atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar 

(Kunandar, 2013:62). 
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Dari hasil pengalaman peneliti saat mengajar pada Kelas IX.E di SMPN 1 

Lembah Gumanti, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabakan 

rendahnya hasil belajar siswa diantaranya: (1) guru mengajar sering ceramah; (2) 

materi pelajaran banyak yang bersifat hafalan; (3) hasil belajar siswa rendah; dan 

(4) pembelajaran sering didominasi oleh guru. Rendahnya kualitas hasil belajar 

ditandai oleh pencapaian prestasi belajar yang masih rendah atau tidak 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan. KKM mata 

pelajaran IPS yang ditetapkan adalah 77, sehingga belum mencapai ketuntasan 

klasikal. Berdasarkan data dokumentasi dari buku nilai guru juga dapat jelaskan 

bahwa dari 20 orang jumlah siswa kelas IX.E, sebanyak 13 orang atau 65% siswa 

belum menuntaskan KKM sedangkan 7 orang siswa atau 35% telah menuntaskan 

KKM.  

Berdasarkan fenomena di atas penulis berusaha untuk meningkatkan 

aktivitas siswa dalam belajar, sehingga mereka memiliki semangat dan dorongan 

untuk meningkatkan hasil belajar IPS adalah dengan menggunakan strategi dan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Menurut Isjoni (2010:12), model 

kooperatif tipe STAD adalah suatu model pembelajaran, siswa belajar dan 

bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif. Setiap minggu 

diumumkan masing-masing siswa dan tiap kelompok diberi skor atas 

penguasaannya terhadap bahan pelajaran, siswa yang meraih prestasi tinggi atau 

skor sempurna diberi penghargaan secara individu dan kelompok dengan nilai 

tertinggi juga diberi penghargaan (Shoimin, 2016: 186). 

Model pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD)  

merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yaitu suatu strategi pembelajaran 

yang menitikberatkan pada pengelompokkan siswa dengan tingkat kemampuan 

akademik yang berbeda kedalam kelompok-kelompok kecil (Saptono, 2003:32). 

Selanjutnya, Slavin (2005: 26-28) mengemukakan unsur-unsur yang positif dari 

pembelajaran kooperatif, yaitu: tujuan kelompok, tanggung jawab individual, 

kesempatan sukses yang sama, kompetisi tim, spesialisasi tugas, dan adaptasi 



Vol. 3, No. 3, Oktober 2019                                                  ISSN: 2621-8852  

 

Jurnal Aufklarung   14 

 

terhadap kebutuhan. Kelebihan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD menurut Asma (2006:6), yaitu: interaksi sosial antar siswa dapat 

menumbuhkan motivasi untuk saling membantu dalam menuntaskan 

keterampilan-keterampilan yang diuraikan guru. Berdasarkan paparan 

fenomena dan keunggulan model pembelajaran STAD di atas, maka penting 

dilakukan penelitian tindakan kelas mengenai peningkatan pemahaman siswa 

kelas IX.E SMPN 1 Lembah Gumanti pada materi perubahan kehidupan sosial 

budaya melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini 

dilaksanakan di SMP Negeri 1 Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Subjek 

penelitian adalah siswa kelas X.E yang berjumlah 20 orang siswa. Penelitian ini 

dilakukan selama 2 siklus dan masing-masing siklus terdapat 3 kali pertemuan. 

Tahapan per siklus pada proses pembelajaran, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah berupa tes pemahaman berupa soal esai. Data yang telah 

dikumpulkan berupa tes pemahaman atau hasil belajar siswa kemudian 

dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa persentase. Selanjutnya, hasil 

persentase pemahaman atau hasil belajar siswa dibahas dan ditarik suatu 

kesimpulan.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

a. Perencanaan  

Pada tahap rencana penelitian yang akan dipersiapkan oleh peneliti, 

yaitu: (1) mempersiapkan lembar observasi kegiatan siswa dan guru; (2) 

mempersiapkan KKM; (3) mempersiapkan silabus; (4) membuat RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) sesuai Kompetensi Dasar (KD) dengan model STAD; 

(5) mempersiapkan materi pembelajaran/ bahan ajar; (6) mempersiapkan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) ; (6) menyusun kisi dan soal-soal pada tes akhir untuk siklus 1 
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dan tes ahkir siklus 2  serta  pelaksanaan kuis; dan (7) membuat media power 

point tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. 

b. Pelaksanaan  

1) Kegiatan Awal/Pendahuluan 

Guru memasuki kelas bersama dengan kolaborator dengan mengucapkan 

salam dan  memperhatikan kebersihan dan kerapian kelas IX.E. Guru meminta 

pada siswa yang piket untuk mengambil sampah di depan kelas dan 

membuangnya ke bak sampah. Siswa dipimpin oleh ketua kelas untuk berdo’a 

dan membaca Al-Qur’an, kemudian guru mengabsen siswa, ternyata pada 

pertemuan ketiga siklus I ini siswa hadir semua. Guru meminta siswa untuk 

duduk pada kelompoknya. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab 

untuk mengaitkan materi yang lalu dengan materi sekaran tentang dampak 

positif dan negatif dari perubahan social budaya terhadap masyarakat, “coba 

siapa yang bisa menjelaskan kembali faktor pendorong dan penghambat 

terjadinya perubahan sosial budaya?” Kemudian guru kembali mengajukan 

pertanyaan “Apakah bentuk tindakan manusia sekarang yang dapat kamu amati 

yang menimbulkan dampak negatif dari perubahan social masyarakat?”. 

Pertanyaan itu di jawab oleh Tria Dara,” Seperti membuang sampai disembarang 

tempat yang dapat menimbulkan banjir, penebangan pohon secara masal juga 

bisa menyebabkan lonsor bu. Peneliti mengucapkan bagus atas jawaban siswa 

tersebut. 

2) Kegiatan Inti  

a) Penyajian kelas 

Guru menampilkan power point yang berisi gambar-gambar tentang 

dampak dari perubahan sosial budaya terhadap masyarakat dengan tujuan 

untuk memotivasi dan menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Kemudian 

guru menjelaskan materi tentang faktor penghambat terjadinya perubahan sosial 

dalam masyarakat dan dampak positif dan negatif yang ditimbulkannya secara 

garis besar. Dalam kegiatan inti pada pertemuan tiga dalam siklus 1 ini, guru 
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menyampaikan manfaat mempelajari materi ini dan kembali  menjelaskan tahap-

tahap pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran STAD. 

b) Kerja Kelompok 

Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok untuk dikerjakan dan 

menjelaskan bahwa waktu yang disediakan untuk mendiskusikannya selama 20 

menit. Setelah mendapat penjelasan siswa langsung mengerjakan soal-soal yang 

terdapat pada LKS tersebut. Kemudian guru memantau dengan berkeliling 

menuju kelompok-kelompok diskusi sambil menanyakan “Apakah ada kesulitan 

dalam mengerjakan LKS?”, mereka menjawab “Untuk sementara tidak, Bu.” 

Setelah selesai kelompok diskusi mengerjakan LKS, sebelum kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya, sama halnya dengan pertemuan dua guru 

meminta  kepada ketua masing-masing kelompok diskusi untuk mencabut lot 

yang telah disediakan oleh guru dengan tujuan tidak ada kelompok yang 

nantinya menolak untuk tampil mempresentasikan hasil diskusinya. Guru terus 

memberikan semangat untuk semua siswa ikut berpartisipasi dalam kelompok 

supaya semua individu mendapat nilai. Setelah tidak ada lagi pertanyaan atau 

tanggapan maka kelompok yang tampil menutup diskusinya dengan 

mengucapkan salam, kemuadian guru memberikan Aplous dengan tepuk tangan 

pada kelompok presentasi dan memberikan penguatan sebagai refleksi terhadap 

kegiatan proses pembelajaran. 

c) Kuis 

Kegiatan yang dilakukan guru selanjutnya yaitu memberikan kuis 

kepada seluruh siswa. Kuis dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Pada saat 

menjawab kuis kembali guru mengingatkan kepada siswa untuk tidak boleh 

saling membantu dan harus jujur dalam mengerjakannya, meskipun siswa 

berada dalam satu kelompok. Bagi yang mencontek atau bekerja sama dalam 

menjawab kuis maka lembaran kuisnya tidak akan diperiksa. 
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d) Penghargaan Kelompok 

Penghargaan ini diberikan kepada kelompok yang paling aktif dalam 

kegiatan diskusi dan berhasil menyelesaikan LKS dengan baik dan tepat waktu 

yaitu kelompok sakura dengan anggota Tarisa Okta Ramadhania.T, Tika, Susi 

Permata Sari, Ulfa Ramadani dan Dia Permata Sari. Bentuk penghargaan yang 

diberikan oleh peneliti pada kelompok tersebut adalah tepuk tangan dan juga 

memberikan 5 buah pena sekaligus sebagai motivasi. 

3) Kegiatan Penutup 

Setelah pembelajaran selesai, guru bersama siswa menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. Selanjutnya guru merefleksi tentang model dan kegiatan 

pembelajaran yang dipakai hari ini dengan mengajukan pertanyaan “apakah 

proses pembelajaran IPS hari ini menyenangkan?”. Rata-rata siswa menjawab 

“menyenangkan”. Pada langkah berikutnya peneliti kembali menginformasikan 

bahwa pada pertemuan berikutnya kita ulangan harian 1. Kemudian, guru 

menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

c. Pengamatan 

 Hasil belajar yang dimaksud pada penelitian ini adalah hasil yang 

didapat melalui kuis dan ulangan harian. Hasil kuis dan hasil ulangan harian 

berpengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Untuk 

melihat ketuntasan belajar per siklus , maka dilakukan perhitungan dari nilai 

rata-rata kuis digabungkan dengan nilai ulangan harian. Bobot ulangan kuis 

sebesar 30% dan bobot nilai ulangan harian sebesar 70%. Hasil perbandingan 

ketuntasan pemahaman atau hasil belajar siswa mengenai materi perubahan 

kehidupan sosial budaya akibat globalisasi di kelas IX.E SMPN 1 Lembah 

Gumanti, selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini. 
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Tabel Perbandingan Pemahaman/ Hasil Belajar Siklus I dengan Siklus II 

Aspek Pra siklus Siklus I Siklus II 

Keterangan Tuntas 
Tidak 

Tuntas 
Tuntas 

Tidak 

Tuntas 
Tuntas 

Tidak 

Tuntas 

Jumlah 7 13 14 6 17 3 

Persentase (%) 35% 65% 70% 30% 85% 15% 

Total (org/ %) 20 orang/ 100% 20 orang/ 100% 20 orang/ 100% 

 

Dari data hasil belajar pada siklus I, jumlah siswa yang mencapai KKM 

sebanyak 14 orang atau 70% sedangkan jumlah siswa yang belum mencapai 

KKM sebanyak 6 orang atau 30%. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dari 

data di atas keberhasilan jumlah siswa yang mencapai KKM  yang ditentukan 

sebesar  80% belum tercapai. Selanjutnya, pada siklus II jumlah siswa yang 

mencapai KKM sebanyak 17 orang atau 85%  sedangkan siswa yang belum 

mencapai KKM sebanyak 3 orang siswa atau 15%. Oleh sebab itu, dapat 

dijelaskan bahwa indikator keberhasilan jumlah siswa yang mencapai KKM  

yang telah ditentukan sebesar  80%  telah dicapai dengan kategori baik yaitu 

85%.  

Berdasarkan peningkatan pemahaman atau hasil belajar di atas, dapat 

dipahami bahwa pembentukan kelompok berkontribusi terhadap kemudahan 

siswa dalam memahami materi perubahan kehidupan sosial budaya akibat 

globalisasi. Dalam pembentukan kelompok atau tipe STAD, guru membagi siswa 

dalam kelompok-kelompok kecil dengan 4-5 orang siswa tiap kelompok (Arends, 

1997:323). Anggota kelompok terdiri dari siswa yang memiliki kemampuan yang 

berbeda-beda (Slavin, 1995:122). Kerja sama dalam belajar kooperatif akan 

semakin baik jika anggota kelompoknya bersifat heterogen dari segi 

kemampuan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Asma (2006:23) yang 

menyatakan bahwa keheterogenan dapat memaksimalkan belajar dan kerja sama 

siswa.  
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Di samping itu, Slavin (1995:43) menyimpulkan bahwa prestasi belajar 

individu terus meningkat, jika pembelajaran diberi penghargaan kelompok 

berdasarkan prestasi belajar individu anggotanya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Ott (1994: 36) yang menyatakan bahwa presentasi dan diskusi dapat 

digunakan sebagai kegiatan yang bisa dievaluasi terhadap tujuan proses dari 

standar pembelajaran IPS. Presentasi dalam kooperatif tipe STAD dilaksanakan 

sesuai dengan tugas yang ada pada LKS. Lebih lanjut Ott (1994: 37) menyatakan 

bahwa presentasi siswa bisa berupa presentasi oral didepan kelas atau presentasi 

dalam kelompok kecil. Pada diskusi kelas merupakan saat yang baik bagi guru 

untuk memberikan umpan balik dan penguatan, ataupun meluruskan bila ada 

siswa yang miskonsepsi terhadap materi yang telah dibahas sebelumnya 

(Dimyati dan Mudjiono, 2006: 48-49). 

d. Refleksi  

 Kegiatan refleksi ini dilakukan peneliti dengan melihat permasalahan 

yang ditimbulkan saat pembelajaran berlangsung. Pada siklus I diperoleh bahwa 

pemahaman atau hasil belajar siswa sudah mulai ada kemajuan dalam 

pembelajaran IPS dari pada sebelum menggunakan model STAD dalam 

pembelajaran.  Walaupun model yang digunakan dalam pembelajaran  masih 

terlihat asing oleh siswa. Oleh karena itu peneliti bersama observer sepakat 

untuk melanjutkan tindakan pada siklus ke-II. Semua tindakan yang sudah baik 

akan dipertahankan dan ditingkatkan sedangkan kekurangan yang dilakukan 

pada siklus I akan diperbaiki pada siklus II. Selanjutnya, pada siklus II telah 

dilaksanakan model pembelajaran STAD sesuai langkah-langkahnya dengan 

baik.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa 

pemahaman atau hasil belajar IPS siswa kelas IX.E SMPN 1 Lembah Gumanti 

mengalami peningkatan setelah menggunakan model kooperatif tipe STAD, 

khususnya pada materi perubahan kehidupan sosial budaya akibat globalisasi. 
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Dengan adanya peningkatan tersebut, maka terdapat peningkatan pemahaman 

atau hasil belajar IPS siswa melalui model pembelajaran kooperatif  tipe STAD 

yang berada pada kategori baik. Oleh sebab itu, disarankan kepada guru SMP 

Negeri 1 SMPN 1 Lembah Gumanti bidang studi IPS agar menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran sehingga dapat 

dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan dan hasil belajar 

siswa. 
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