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BAB II 

PENERAPAN  PEMBELAJARAN KOOPERATIF STUDENT TEAMS 

ACHIEVEMENT DIVISIOAN (STAD) DAN HASIL BELAJAR SISWA 

PADA MATA PELAJARAN PKn 

 

A. Pembelajaran Kooperatif Student teams Achievement Division (STAD) 

1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang berfokus 

pada penggunaan anggota kelompok kecil siswa yang tingkat 

kemampuannya berbeda untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi 

belajar untuk mencapai tujuan belajar. Pembelajaran kooperatif adalah salah 

satu bentuk pembelajaran yang menggunakan paham konstruktivisme. 

Pembelajaran kooperatif lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bekerjasama dalam menyelesaikan tugas secara bersama-sama dan ada 

koordinasi usaha dalam menyelesaikannya. Sugiyanto (dalam Lie, 2009 : 

36) pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri (1) saling ketergantungan 

positif; (2) interaksi tatap muka; (3) akuntabilitas individual, dan (4) 

keterampilan untuk menjalin hubungan antarpribadi atau keterampilan sosial 

yang secara sengaja diajarkan. 

Bertolak dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dalam kelompok-kelompok 

kecil, yang secara sadar dan sistematis mengembangkan interaksi antar 

siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar dengan 

ciri-ciri saling ketergantungan positif, interaksi tatap muka, akuntabilitas 
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individu, dan keterampilan untuk menjalin hubungan antar pribadi atau 

keterampilan sosial yang secara sengaja diajarkan. 

2. Pengertian Metode Pembelajaran kooperatif Student teams 

Achievement Division (STAD) 

Menurut Slavin (2008:9) mengemukakan ʻʻmodel pembelajaran 

kooperatif tipe STAD merupakan suatu cara dimana para siswa dibagi ke 

dalam tim belajar yang terdiri atas 4 atau 5 orang yang berbeda - beda 

tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang etniknya”. Sejalan 

dengan itu, Sholomo Sharan (2009:5) mengatakan bahwa: 

“Student Team Achievement Divisions (STAD) adalah 

merupakan salah satu system pembelajaran cooperative learning 

dimana siswa dibentuk dalam kelompok belajar yang terdiri dari 

empat atau lima orang, setiap kelompok haruslah heterogen, terdiri 

dari laki – laki dan perempuan, berasal dari berbagai suku dan 

agama, memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah”. 

 

Trianto (2009:68) mengatakan bahwa “pembelajaran kooperatif tipe 

STAD ini merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif 

dengan menggunakan kelompok – kelompok kecil dengan jumlah anggota 

tiap kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen”. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah salah satu model pembelajaran 

kooperatif dimana siswa – siswa dibagi dalam kelompok – kelompok kecil, 

terdiri dari 4-5 orang, dan kelompok itu bersifat heterogen. 

Pembentukan kelompok yang heterogen dalam pembelajaran 

kooperatif tipe STAD adalah agar siswa dapat saling bekerja sama agar bisa 

memahami materi pelajaran. Setelah siswa bisa memahami materi, maka 
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kemudian siswa mengerjakan kuis yang diberikan oleh guru, namun dalam 

mengerjakan kuis siswa harus bekerja secara individu. 

Slavin (2008:143) mengatakan bahwa “STAD terdiri atas lima 

komponen utama – presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual, 

regkognisi tim”. Menurut Sugiyanto (2010:40) pembelajaran kooperatif tipe 

STAD memiliki 4 langkah, yaitu: 

1. Para siswa di dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok atau 

tim, masing – masing terdiri atas 4 atau 5 orang anggota kelompok. 

Tiap tim memiliki anggota yang heterogen, baik jenis kelamin, ras, 

etnik, maupun kemampuan (tinggi, sedang, rendah). 

2. Tiap anggota tim menggunakan lembar kerja akademik dan 

kemudian saling membantu untuk menguasai bahan ajar melalui 

tanya jawab atau diskusi antar sesama anggota tim. 

3. Secara individual atau tim, tiap minggu atau tiap dua minggu guru 

mengevaluasi untuk mengetahui penguasaan mereka terhadap bahan 

akademik yang telah dipelajari. 

4. Tiap siswa dan tiap tim diberi skor atas penguasaannya terhadap 

bahan ajar, dan kepada siswa secara individu atau tim yang meraih 

prestasi tinggi atau memperoleh skor sempurna diberi penghargaan. 

Kadang – kadang beberapa atau semua tim memperoleh 

penghargaan jika mampu meraih suatu kriteria atau standar tertentu. 

 

Menurut Isjoni (2010:51) pembelajaran kooperatif tipe STAD 

memiliki tahapan – tahapan sebagai berikut: 

a. Tahap penyajian materi 

b. Tahap kegiatan kelompok 

c. Tahap tes individual 

d. Tahap penghitungan skor perkembangan individu 

e. Tahap pemberian penghargaan kelompok 

 

Sejalan dengan itu, Darwyan Syah, dkk. (2009:193) mengatakan 

langkah – langkah dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu: 

1) Membentuk kelompok yang anggotanya = 4 orang secara heterogen 

(campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dll) 

2) Guru menyajikan pelajaran. 



14 
 

3) Guru memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh 

anggota kelompok. Anggotanya tahu menjelaskan pada anggota 

lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti. 

4) Guru memberi kuis/pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat 

menjawab kuis tidak boleh saling membantu. 

5) Memberi evaluasi. 

6) Kesimpulan. 

 

Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi (2008:78) mengatakan 

bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAD memiliki beberapa siklus, yaitu: 

a) Mengajar mempresentasikan pelajaran. 

b) Belajar dalam tim: siswa bekerja di dalam tim mereka dengan 

dipandu oleh lembar kegiatan siswa untuk menuntaskan materi 

pelajaran. 

c) Tes: siswa mengerjakan kuis atau tugas lain secara individual 

(misalnya test essei atau kinerja) 

d) Penghargaan tim: skor tim dihitung berdasarkan skor peningkatan 

anggota tim, dan sertifikat, laporan berkala kelas, atau papan 

pengumuman digunakan untuk memberi penghargaan kepada tim 

yang berhasil mencetak skor yang paling tinggi. 

 

Sedangkan David A. Jacobsen, dkk. (2009:234) mengatakan langkah 

– langkah yang dilibatkan dalam menerapkan STAD adalah sebagai berikut: 

a) Mem-pretest siswa. Pretest ini bisa berbentuk pretest atau ujian 

aktual tentang unit – unit sebelumnya. 

b) Me-ranking siswa dari yang paling atas hingga yang paling bawah. 

c) Membagi siswa sehingga setiap kelompok yang terdiri dari empat 

orang yang memiliki siswa – siswa yang berkemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah dan kelompok – kelompok tersebut juga beragam 

dalam hal gender dan etnisitas. 

d) Menyajikan konten sebagaimana yang biasa anda lakukan. 

e) Membagikan lembar kerja – lembar kerja yang telah dipersiapkan 

yang fokus pada konten yang akan dipelajari. 

f) Memeriksa kelompok – kelompok untuk kemajuan pembelajaran. 

g) Mengelola kuis – kuis individual untuk setiap siswa. 

h) Memberikan skor kelompok berdasarkan pada skor – skor yang 

diperoleh secara perorangan. 
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Beberapa pendapat di atas, dapat diketahui jika pembelajaran 

kooperatif tipe STAD memiliki tahapan – tahapan yang mudah diterapkan 

oleh guru dalam proses pembelajaran. Sejalan dengan itu Richard I. Arends 

(2008:13) mengatakan: 

“Guru yang menggunakan STAD menyajikan informasi 

akademis baru kepada siswa setiap minggu atau secara reguler, baik 

melalui presentasi verbal atau teks. Siswa di kelas tertentu dibagi 

menjadi beberapa kelompok/tim belajar, dengan wakil – wakil dari 

kedua gender, dari berbagai kelompok rasial atau etnis, dan dengan 

prestasi rendah, rata – rata, dan tinggi. Anggota – anggota tim 

menggunakan worksheet atau alat belajar lain untuk menguasai 

berbagai materi akademis dan kemudian saling membantu untuk 

mempelajari berbagai materi melalui tutoring, saling memberikan kuis 

atau melaksanakan diskusi tim. Secara individual, siswa diberi kuis 

mingguan atau dua mingguan tentang berbagai materi akademis. Kuis 

– kuis ini diskor dan masing – masing individu diberi ‘skor 

kemajuan’. Skor kemajuan (yang dijelaskan nanti) bukan didasarkan 

pada skor absolut siswa, tetapi pada seberapa banyak skor itu 

bertambah dari rata – rata skor sebelumnya”. 

 

Beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa langkah – 

langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu: 

1. Tahap persiapan 

Tahap persiapan dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD memiliki dua 

aspek, yaitu menentukan materi pelajaran dan pembentukan kelompok. 

Tahap menentukan materi pelajaran dan pembentukan kelompok 

dilakukan oleh guru mata pelajaran sebelum memulai proses pembelajaran 

kooperatif tipe STAD agar lebih memudahkan kerja guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran kooperatif tipe STAD. 
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2. Tahap penyajian materi oleh guru. 

Tahap penyajian materi dilakukan oleh guru agar siswa memliki 

pemahaman atau pengetahuan awal sebelum siswa melakukan kegiatan 

belajar dalam tim, sehingga lebih memudahkan siswa untuk berdiskusi 

sesama siswa dalam kelompoknya masing – masing. 

3. Tahap kegiatan kelompok atau belajar secara tim. 

Tahap kegiatan kelompok atau belajar secara tim merupakan kegiatan 

belajar siswa di dalam kelommpoknya masing – masing. Siswa diberi 

kebebasan untuk menggali pengetahuannya sendiri ketika belajar secara 

kelompok, siswa dituntut untuk saling bekerja sama agar masing – masing 

anggotanya dapat memahami materi yang diberikan oleh guru. 

4. Tahap evaluasi 

Tahap evaluasi dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah dengan 

memberikan kuis yang berisi soal – soal. Pada tahapan ini siswa tidak 

boleh bekerja sama karena guru harus mengukur tingkat penguasaan 

materi siswa. Selain itu nilai individu siswa juga berpengaruh pada nilai 

kelompok, sehingga siswa dituntut untuk bertanggung jawab atas 

keberhasilan kelompoknya 

 

B. Persiapan Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

1. Menentukan Materi Pelajaran 

Materi pelajaran adalah salah satu sumber belajar bagi anak didik. 

Materi merupakan isi dari proses belajar mengajar yang disampaikan guru 

untuk diterima oleh anak didik untuk terjadinya interaksi belajar mengajar 
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antara guru dengan siswa. Bahan atau materi pelajaran harus telah 

dirumuskan sedemikian rupa agar dapat menunjang tercapainya tujuan 

pengajaran. 

Wina Sanjaya (2008:141) mengatakan bahwa: “materi pelajaran 

adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh 

siswa sesuai  dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar 

kompetensi setiap mata pelajaran dalam suatu pendidikan tertentu”. Jadi 

menentukan materi pelajaran adalah menentukan atau memilih segala 

sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai siswa. 

Setiap proses belajar mengajar, salah satu tugas utama guru adalah 

memilih isi materi yang sesuai dengan minat siswa dan isu – isu global yang 

berkembang, namun materi itu harus tetap sesuai dengan Silabus (Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar). Tujuan guru menentukan materi 

menurut Moh. Uzer Usman (1994:81) adalah: 

a. Membimbing murid untuk mendapat dan memahami hukum, dalil, 

fakta, definisi, dan prinsip secara objektif dan bernalar. 

b. Melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalah – 

masalah atau pertanyaan. 

c. Untuk mendapat balikan dari murid mengenai tingkatan 

pemahamannya untuk mengatakan kesalahpahaman. 

d. Membimbing murid untuk menghadapi dan dapat mendapat proses 

penalaran dan menggunakan bukti – bukti dalam pemecahan 

masalah. 

 

Persiapan guru dalam pembelajaran kooperatif dalam mata 

pelajaran sejarah sangat dibutuhkan, karena model pembelajaran ini 

membutuhkan sejumlah pengarahan diri dan inisiatif daya pikir yang 

memadai. Isi materi yang diberikan harus sesuai dan menarik. Guru yang 
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berpengalaman akan mengetahui dari pengalaman topik mana yang paling 

cocok untuk pembelajaran kooperatif seperti halnya mereka mengatahui 

perkembangan siswa di dalam menerima materi. 

Sebelum memberikan materi kepada siswa, materi yang telah 

dipilih terlebih dahulu diringkas agar siswa mudah mempelajari dan 

memahami materi pelajaran sejarah. Sadiman mengatakan (2004:51) 

bahwa: 

“Pemahaman tidak sekedar tahu tetapi juga menghendaki 

subjek belajar dapat memanfaatkan bahan – bahan yang telah 

dipahami sehingga peserta didik mampu melakukan penaksiran. 

Setelah itu membuat rencana pembelajaran sesuai materi yang akan 

dipelajari selama satu semester dan merumuskan tujuan 

pembelajaran”. 

 

Tujuan pembelajaran yang perlu diperhatikan oleh guru diperhatikan 

oleh guru, tujuan akademik dan tujuan keterampilan bekerja sama. Tujuan 

akademik dirumuskan sesuai dengan taraf perkembangan siswa. Tujuan 

keterampilan bekerjasama meliputi keterampilan memimpin, 

berkomunikasi, mempercayai orang lain dan mengelola konflik. Bahan 

ajar yang dibuat harus dirancang sesuai dengan metode yang digunakan, 

karena metode yang digunakan pada pelajaran adalah pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. Pembelajaran ini menekankan adanya kerjasama 

dalam kelompok, maka guru harus merancang bahan atau materi yang 

dapat meningkatkan kerjasama dalam kelompok sehingga siswa dapat 

menjadi sebuah kelompok yang mengutamakan team work. 
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2. Pembentukan Kelompok 

Setiap akan melaksanakan pembelajaran kooperatif tipe STAD, 

pembentukan kelompok siswa dipilih oleh guru secara heterogen mencakup 

jenis kelamin, ras, agama, dan tingkat kemampuan tinggi, sedang dan 

rendah. Menurut Anita Lie (dalam Wina Sanjaya, 2006:248) bahwa 

“kelompok pembelajaran biasanya terdiri dari satu orang berkemampuan 

akademis tinggi, dua orang berkemampuan sedang, dan satu lainnya dari 

kelompok kemampuan akademis kurang”. 

Jumlah anggota kelompok belajar dalam pembelajaran kooperatif 

hendaknya kecil, agar setiap siswa aktif menjalin kerjasama dalam 

menyelesaikan tugas. Menurut Rusman (2011:215) pembagian kelompok 

dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu “ siswa dibagi ke dalam 

bebrapa kelompok, dimana setiap kelompoknya terdiri atas 4-5 siswa yang 

memprioritaskan heterogenitas (keragaman) kelas dalam prestasi akademik, 

gender/jenis kelamin, ras, atau etnik”. Ada perbedaan antara pembentukan 

kelompok dalam pembelajaran kooperatif dengan pembentukan kelompok 

model pembelajaran biasa, menurut Abdulrahman dan Bintoro (2007:79-90) 

perbedaan itu dapat dilihat pada tebel 2.1. 

Tabel 2.1 

Perbedaan Pembelajaran Kelompok Kooperatif dengan Kelompok Biasa 

No Kelompok Belajar Kooperatif Kelompok Belajar Biasa 

1 Adanya saling 

ketergantungan positif 

membantu dan memotovasi 

sehingga ada interaksi 

Guru sering membiarkan adanya siswa 

yang mendominasi kelompok atau 

menggantungkandiri pada kelompok 

2 Adanya akuntabilitas individu 

yang mengukur penguasaan 

Akuntabilitas individual sering 

diabaikan sehingga tugas – tugas sering 
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materi pelajaran tiap 

kelompok dan memberi 

umpan balik tentang hasil 

belajar para anggotanya, 

sehingga dapat saling 

mengetahui siapa yang 

memerlukan bantuan dan 

siapa yang memberikan 

bantuan 

diborong oleh salah seorang anggota 

kelompok sedangkan anggota 

kelompok lainnya hanya enak – enak 

saja di atas keberhasilan temannya 

yang dianggap pemborong. 

3 Kelompok heterogen, baik 

dalam kemampuan akademik, 

jenis kelamin, ras, etnik dan 

sebagainya sehigga dapat 

saling mengetahui siapa yang 

memerlukan bantuan dan 

siapa yang memberikan 

bantuan. 

Kelompok belajar biasanya homogen 

4 Pemimpin kelompok dipilih 

secara demokratis atau 

bergulir untuk memberikan 

pengalaman memimpin bagi 

para anggota kelompok 

 

Pemimpin kelompok sering ditentukan 

oleh guru atau kelompok dibiarkan 

memilih sendiri 

5 Guru memperhatikan secara 

langsung proses kelompok 

yang terjadi dalam kelompok 

– kelompok belajar 

Guru sering tidak memperhatikan 

proses belajar kelompok yang terjadi 

dalam kelompok belajar 

6 Penekanan tidak hanya pada 

penyelesaian tugas tetapi juga 

hubungan interpersonal 

Penekanan sering pada penyelesaian 

tugas 

 

Kelompok dalam pembelajaran kooperatif merupakan kelompok kecil 

yang heterogen. Pembegian kelompok dalam pembelajaran kooperatif tipe 

STAD memiliki kelebihan tersendiri yang dapat memudahkan kinerja guru. 

Anita lie (2004:43) mengatakan bahwa: 

“Secara umum, kelompok heterogen disukai oleh para guru yang 

telah memakai metode pembelajaran Cooperative Learning karena 

beberapa alasan. Pertama, kelompok heterogen memberikan 

kesempatan untuk saling mengajar (peer tutoring) dan saling 

mendukung. Kedua, kelompok ini meningkatkan relasi dan interaksi 

antara ras, agama, etnik,dan gender. Terakhir, kelompok heterogen 

memudahkan pengelolaan kelas karena dengan adanya satu orang yang 
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berkemampuan akademis tinggi, guru mendapatkan satu asisten untuk 

setiap tiga orang”. 

 

Kerja sama dalam tim sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Slavin (2008:144) mengatakan bahwa: 

“Tim adalah adalah fitur yang paling penting dalam STAD. Pada 

tiap poinnya, yang ditekankan adalah membuat anggota tim melakukan 

yang terbaik untuk tim, dan tim pun harus melakukan yang terbaik 

untuk anggotanya. Tim ini memberikan dukungan kelompok bagi 

kinerja akademik penting dalam pembelajaran, dan itu adalah untuk 

memberikan respek yang mutual yang penting untuk akibat yang 

dihasilkan seperti hubungan antarkelompok, rasa harga diri, penerimaan 

terhadap siswa – siswa mainstream”. 

 

Beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan jika dalam pembentukan 

kelompok dalam pembelajaran kooperatif haruslah bersifat heterogen, yaitu 

terdiri dari 4-5 orang yang berbeda ras, agama, gender, dan tingkat akademik 

tinggi, sedang dan rendah. Heterogenitas dalam kelompok bertujuan untuk 

menumbuhkan interaksi sosial yang tinggi di antara para siswa. Dengan 

belajar di dalam kelompok, diharapkan siswa dapat saling membantu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran, yaitu memahami materi. 

 

C. Pelaksanaan Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

1. Presentasi Dari Guru 

Memulai pembelajaran koopeeratif tipe STAD, kegiatan pertama 

yang dilakukan oleh guru adalah mempresentasikan materi pelajaran. 

Rusman (2013:215) mengatakan “guru menyampaikan materi pelajaran 

dengan terlebih dahulu menjelaskan tujuan pelajaran yang ingin dicapai 

pada pertemuan tersebut serta pentingnya pokok bahasan tersebut dipelajari. 
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Guru memberi motivasi siswa agar dapat belajar dengan aktif dan kreatif”. 

Kemudian Wina Sanjaya (2006:248) mengatakan bahwa:  

“Tahap penjelasan diartikan sebagai proses penyampaian 

pokok – pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam 

kelompok. Tujuan utama dalam tahap ini adalah pemahaman siswa 

terhadap pokok materi pelajaran. Pada tahap ini guru memberikan 

gambaran umum tentang materi pelajaran yang harus dikuasai yang 

selanjutnya siswa akan memperdalam materi dalam pembelajaran 

kelompok (tim). Pada tahap ini guru dapat menggunakan metode 

ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab, bahkan kalau perlu guru 

dapat menggunakan demontrasi”. 

 

Pendapat – pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tahap 

presentasi dari guru atau penyampaian materi oleh guru dapat dilakukan 

dengan menggunakan metode ceramah, curah pendapat dan tanya jawab. 

Pada tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang materi 

kepada siswa sebelum siswa melakukan kegiatan belajar di dalam 

kelompoknya masing – masing. 

Mempresentasikan materi pelajaran merupakan aktivitas yang paling 

sering dilakukan oleh guru dalam menyampaikan informasi. Dalam kegiatan 

pembelajaran, menjelaskan berarti mengorganisasikan materi pembelajaran 

dalam tata urutan yang terencana secara sistematis sehingga dengan mudah 

dapat dipahami oleh peserta didik. Keterampilan menjelaskan mutlak perlu 

dimiliki oleh para guru. Seorang guru harus dapat menjelaskan berbagai hal 

kepada peserta didiknya. Penjelasan yang disampaikan harus sesuai dengan 

tingkat kemampuan berpikir peserta didik. 

Langkah presentasi atau penyajian materi, yang harus dipikirkan 

guru adalah bagaimana agar materi pelajaran dapat dengan mudah ditangkap 
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dan dipahami oleh siswa. Karena itu, ada beberapa hal yang harus 

diperhatiakan dalam pelaksanaan langkah ini, yaitu : 

a) Penggunaan Bahasa 

  Penggunaan bahasa merupakan aspek yang sangat berpengaruh 

untuk keberhasilan presentasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam penggunaan bahasa, yaitu: 

(1) Bahasa yang digunakan sebagai bahasa yang bersifat komunikatif dan 

mudah dipahami. Bahasa yang komunikatif hanya mungkin muncul 

manakala guru memiliki kemampuan bertutur yang baik. Oleh karena 

itu, guru dituntut untuk tidak mengujukan materi pelajaran dengan 

cara membaca buku atau teks tertulis, tetapi sebaiknya guru 

menyajikan materi pelajaran secara langsung dengan bahasa sendiri. 

(2) Dalam penggunaan bahasa, guru harus memperhatikan perkembangan 

siswa. Guru harus pandai memilih kata – kata agar siswa lebih mengerti 

dan cepat memahami materi. Semakin sulit kata – kata yang digunakan 

guru, maka siswa akan semakin sulit memahami materi, begitu juga 

sebaliknya, semakin mudah kata – kata yang digunakan guru, maka 

siswa akan semakin mudah memahami materi. 

b) Intonasi suara  

Intonasi suara adalah pengaturan secara sesuai dengan pesan yang ingin 

disampaikan. Guru yang baik akan memahami kapan ia harus 

meninggikan nada suaranya, dan kapan ia harus melemahkan suaranya, 
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pengaturan nada suara akan membuat perhatian siswa dapat terkontrol, 

sehingga tidak akan mudah bosan. 

c) Menjaga Kontak Mata dengan Siswa 

Dalam proses penyajian materi pelajaran, kontak antara (Eye contact) 

merupakan hal yang sangat penting untuk membuat siswa tepat 

memperhatikan pelajaran. Melalui kontak mata yang selamanya terjaga, 

siswa bukan hanya merasa dihargai oleh guru, akan tetapi juga mereka 

seakan-akan diajak tertib dalam proses penyajian. Oleh sebab itu, guru 

sebaiknya secara terus menerus menjaga dan memeliharanya. Pandanglah 

siswa secara bergiliran, jangan biarkan pandangan mereka tertuju pada 

hal-hal diluar materi pelajaran. 

d) Menggunakan Joke-joke yang Menyegarkan 

Menggunakan joke adalah kemampuan guru untuk menjaga kelas tetap 

hidup dan segar melalui penggunaan kalimat atau bahasa yang lucu. 

Beberapa hal yang harus didalam menggunakan joke diantaranya. 

(1) Joke yang digunakan harus relevan dengan isi materi yang sedang 

dibahas. 

(2) Sebaliknya joke muncul tidak terlalu sering. Guru yang terlalu sering 

memunculkan joke hanya akan membuat kelas dalam suasana 

pertunjukan. 

Menyampaikan materi pembelajaran sebelum siswa belajar di dalam 

kelompoknya masing – masing, guru hendaknya memperhatikan aspek – 
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aspek tertentu. Isjoni (2010:53) mengatakan bahwa dalam menyampaikan 

materi, guru harus memperhatikan hal – hal berikut: 

a. Mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan apa yang akan 

dipelajari siswa dalam kelompok. 

b. Menekankan bahwa belajar adalah memahami makna, dan bukan 

hafalan. 

c. Memberikan umpan balik sesering mungkin untuk mengontrol 

pemahaman siswa. 

d. Memberikan penjelasan mengapa jawaban pertanyaan itu benar atau 

salah. 

e. Beralih kepada materi selanjutnya apabila siswa telah memahami 

permasalahan yang ada. 

 

Tahapan penyampaian materi ini sangar membantu siswa dalam 

berfikir untuk menentukan pemahaman awal pada materi dan memberikan 

gambaran umum tentang materi yang akan dipelajari, sehingga siswa lebih 

fokus dalam mempelajari materi itu. Dalam penyampaian materi, guru harus 

bisa membentuk pemahaman awal yang kemudian dapat memotivasi siswa 

untuk mempelajari materi itu lebih dalam lagi. Zuldafrial (2011:123) 

mengatakan bahwa “pemberian motivasi kepada siswa – siswa dalam 

kegiatan interaksi belajar mengajar merupakan suatu hal yang penting 

sekali. Dengan terangsangnya motif siswa, maka siswa – siswa akan lebih 

giat sehingga dengan demikian dapatlah diharapkan prestasi belajar siswa 

akan menjadi lebih baik”. Dengan diberikannya motivasi kepada siswa, 

maka diharapkan siswa akan lebih terangsang untuk menggali informasi 

yang berkaitan dengan materi, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan 

siswa. 
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2. Kegiatan Belajar Dalam Kelompok 

Kegiatan belajar dalam kelompok dapat dilakukan siswa setelah 

guru selesai mempresentasikan atau menyampaikan gambaran umum 

tentang materi yang akan dipelajari. Dalam belajar kelompok ini, siswa 

dapat saling membantu, seperti siswa yang berkemampuan akademis tinggi 

memberikan pemahaman materi kepada anggota kelompok lainnya, dan 

mereka juga bisa melakukan tanya jawab di dalam kelompok. Kegiatan 

belajar dalam kelompok ini adalah kegiatan belajar yang mengutamakan 

metode diskusi. Syaiful Sagala (2012:208) mengatakan bahwa: 

“Diskusi ialah percakapan ilmiah yang responsif berisikan 

pertukaran pendapat yang dijalin dengan pertanyaan – pertanyaan 

problematis pemunculan ide – ide ataupun pendapat dilakukan oleh 

beberapa orang yang tergabung dalam kelompok itu yang diarahkan 

untuk memperoleh pemecahan masalahnya mencari kebenaran”. 

 

Dalam diskusi selalu ada suatu permasalahan yang dibahas. Dalam 

berdiskusi itu, diharapkan siswa tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan, mereka harus senantiasa kembali pada pokok permasalahan. 

Pada hakikatnya diskusi berbeda dengan percakapan. Pada percakapan 

situasi lebih santai kadang diselingi dengan humor, sedangkan dalam 

berdiskusi semua anggota turut berpikir dan diperlukan disiplin yang ketat. 

Dalam metode diskusi biasanya siswa dihadapkan pada satu masalah yang 

harus didiskusikan. Dalam metode diskusi terdapat bermacam – macam 

jawaban dan dari bermacam – macam jawaban itu dipilih satu jawaban yang 

logis dan yang lebih tepat dari jawaban lainnya. Dengan sendirinya jawaban 

yang lebih logis dan lebih tepat disetujui karena mempunyai argumen yang 
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kuat untuk menolak jawaban yang mempunyai argumen yang lemah. 

Menurut Syaiful Sagala (2012:208) kegiatan belajar dalam kelompok ini 

memeliki beberapa manfaat, antara lain: 

a. Peserta didik memperoleh kesempatan untuk berfikir. 

b. Peserta didik mendapat pelatihan mengeluarkan pendapat, sikap dan 

aspirasinya secara bebas. 

c. Peserta didik belajar bersikap toleran terhadap teman – temannya. 

d. Dapat menumbuhkan partisipasi aktif dikalangan peserta didik. 

e. Dapat mengembangkan sikap demokratif. 

f. Pelajaran menjadi relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

 

Belajar dari sesama teman memiliki makna lebih besar, sebab siswa 

lebih mudah memahami bahasa dan isyarat yang diberikan oleh temannya. 

Lewat kegiatan berkelompok pula siswa memperoleh berbagai hal yang 

sulit didapatkan pada saat belajar sendiri, seperti sikap mau menghagai 

orang lain, sikap mau menerima orang lain, bekerja sama, dan sikap 

menikmati hidup bersama orang lain. 

Kegiatan belajar dalam kelompok, guru dapat membagikan lembar 

kerja kepada masing – masing kelompok siswa sebagai bahan yang akan 

dipelajari siswa. Dalam kegiatan kelompok ini, tiap kelompok berbagi 

tugas dalam mengerjakan tugas dan selanjutnya saling memberikan 

informasi hasil pekerjaanya. Jika ada siswa yang belum memahami, maka 

teman sekelompoknya bertanggung jawab untuk menjelaskannya. Rusman 

(2011:207) mengatakan bahwa “setiap anggota tim harus saling membantu 

untuk mencapai tujuan pembelajaran”. Pada tahap kegiatan belajar dalam 

kelompok ini siswa akan berinteraksi dan saling membantu, 

mendiskusikan masalah/tugas yang harus mereka selesaikan. Akuntabilitas 
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dari tiap anggota kelompok memastikan bahwa tiap individu harus 

berfokus pada aktivitas saling menolong dalam mempelajari materi yang 

diajarkan guru untuk memastikan bahwa setiap anggota siap untuk 

mengikuti kuis. 

Pada tahapan kegiatan kelompok ini, guru juga harus berperan, 

sebagaimana yang diakatan Isjoni (2010:52) bahwa “guru berperan 

sebagai fasilitator dan motivator”. Pada kegiatan belajar dalam kelompok, 

guru tetap menjalankan tugasnya sebagai sorang guru. Guru tidak 

sepenuhnya melepaskan semua proses pembelajaran kepada siswanya. 

Guru tetap memantau siswanya untuk menjaga agar suasana kelas tetap 

kondusif dan siswa dapat tetap fokus berdiskusi. Guru juga harus 

mengobservasi interaksi di antara anggota kelompok untuk menilai skil – 

skil interpesonal dan kelompok. Observasi bisa dilakukan secara formal 

dengan membuat skedul observasi dimana setiap frekuensi dihitung, atau 

dicatat bersama dengan deskripsi dari tindakan dan pernyataan siswa. 

Dengan mendengarkan secara sungguh – sungguh pada penjelasan siswa 

kepada satu sama lain tentang apa yang mereka pelajari, guru dapat 

menentukan apa yang telah dipahami siswa dan apa yang tidak dipahami 

siswa. 

 

D. Evaluasi Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Evaluasi sangat diperlukan dalam setiap proses pembelajaran, karenan 

dengan evaluasi guru dapat mengetahui hasil belajar siswa dan perkembangan 

siswa. Nana Sudjana (2000:3) mengatakan bahwa: “evaluasi sebagai proses 
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menentukan nilai suatu objek”. Sejalan dengan itu, Wayan N. dan Sumartana 

(1990:1) mengartikan evaluasi sebagai “suatu tindakan atau proses menentukan 

nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan”. 

Beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan jika evaluasi adalah 

sebuah proses penilaian untuk menentukan kriteria keberhasilan dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran. 

Rusman (2011:13) mengatakan “penilaian dilakukan oleh guru terhadap 

hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta 

didik”. Jadi evaluasi merupakan proses yang sangat penting yang harus 

dilakukan oleh semua guru. Yudhi Munadi dan Farida Hamid (2009:12) 

mengatakan bahwa: “terdapat dua fungsi guru dalam memerakan perannya 

sebagai evaluator, yaitu evaluasi untuk menentukan keberhasialan siswa dan 

evaluasi untuk menentukan keberhasilan guru”. Dari pendapat itu, dapat 

disimpulkan bahwa evaluasi bukan hanya tolak ukur untuk mengukur siswa, 

namun juga untuk mengukur keberhasilan guru itu sendiri. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD teradapat dua kriteria penilaian, 

yaitu: 

1. Individu 

Setiap dalam proses belajar mengajar selalu ada tes. Tes dilakukan 

untuk mengukur keberhasilan belajar siswa. Dalam pembelajaran 

kooperatif tipe STAD tes itu berupa kuis  yang berisi soal – soal yang 

diberikan oleh guru, dan kuis itu harus dikerjakan secara mandiri karena 

untuk mengukur perkembangan individu yang kemudian skor 
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perkembangan itu untuk menentukan skor kelompok. Siswa harus 

mengerjakan kuis itu secara mandiri tanpa bantuan teman yang lain, hal ini 

menurut Rusman (2011:215) dilakukan agar “untuk menjamin agar siswa 

secara individu bertanggung jawab kepada diri sendiri dalam memahami 

bahan ajar tersebut. 

2. Kelompok 

Setelah guru mendapatkan skor atau nilai perkembangan siswa, 

maka guru dapat menghitung skor atau nilai kelompok siswa. Caranya 

dengan  membuat rata-rata skor perkembagan individu yaitu dengan 

menjumlahkan skor atau nilai perkembangan siswa, kemudian total poin 

itu di bagi dengan jumlah siswa yang ada dalam kelompok. Setelah masing 

– masing kelompok atau tim memperoleh predikat, guru memberikan 

hadiah atau penghargaan kepada kelompok yang terbaik, hal itu untuk 

lebih meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 

 

E. Hasil  Belajar Siswa 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Arifin (2010: 303) “Hasil 

belajar yang optimal dapat dilihat dari ketuntasan belajarnya, terampil 

dalam menggerjakan tugas, dan memiliki apresiasi yang baik terhadap 

pelajaran”. Asep Jihad dan Abdul Haris (2009: 15) “Hasil belajar adalah 

perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah dilakukan proses belajar 

mengajar yang sesuai dengan tujuan pengajaran”. Selain itu juga ia 
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menyatakan belajar terdiri dari tiga komponen penting yakni kondisi 

eksternal yaitu stimulus dari lingkungan dalam acara belajar, kondisi 

internal yang menggambarkan keadaan internal siswa dan proses kognitif 

siswa, dan hasil belajar menggambarkan informasi verbal, keterampilan 

intelek, keterampilan motorik, sikap dan siasat kognitif.” Sejalan dengan 

itu, belajar harus memiliki tujuan-tujuan yang akan menghasilkan 

penampilan. Penampilan-penampilan ini digambarkan dengan kemampuan 

(capabilities). Kemampuan-kemampuan itu harus dibedakan karena setiap 

kemampuan akan memberikan penampilan yang berbeda pada hasil belajar 

pada akhirnya. 

Sementara itu, Nana Sudjana (2011:23) mengklasifikasikan 

kemampuan hasil belajar kedalam tiga ranah hasil belajar yaitu : 

1. Ranah kognitif 

Meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip 

yang telah dipelajari dan kemampuan intelektual. Sebagian besar tujuan 

intruksional berada dalam ranah kognitif. 

a. Pengetahuan 

 Jenjang pengetahuan meliputi kemampuan menyatakan kembali 

fakta, konsep, prinsip, prosedur atau istilah yang telah dipelajari 

tanpa harus memahami atau dapat menggunakannya. 

b. Pemahaman 

 Pemahaman misalnya menjelaskan dengan susunan kalimatnya 

sendiri dengan sesuatu yang dibaca atau didengarnya, memberikan 
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contoh lain dari yang telah dicontohkan, atau menggunakan petunjuk 

penerapan pada kasus lain. 

c. Aplikasi 

 Aplikasi adalah penggunaan abstraksi pada situasi kongkret atau 

situasi khusus. Abstraksi tersebut mungkin berupa ide, teori, atau 

petunjuk teknis. 

d. Analisis 

 Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur 

atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan atau susunannya. 

Analisis merupakan kecakapan yang kompleks, yang memanfaatkan 

kecakapan dari ketiga tipe sebelumnya. 

e. Sintesis  

 Sintesis adalah penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam 

bentuk menyeluruh. Berfikir berdasar pengetahuan hafalan, berfikir 

pemahaman, berfikir aplikasi, dan berpikir analisis dapat dipandang 

sebagai berfikir konvergen. 

f.  Evaluasi 

 Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang 

mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara bekerja, pemecahan, 

metode, materi, dll. 

2. Ranah afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil belajar 

afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti 
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perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai 

guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. 

a. Penerima 

Penerimaan merupakan semacam kepekaan dalam menerima 

rangsangan (stimulasi) dari luar yang datang kepada siswa dalam 

bentuk masalah, situasi, gejala,dll. 

b. Jawaban 

 Jawaban merupakan reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap 

stimulasi yang datang dari luar, yang mencakup ketepatan reaksi, 

perasaan dan kepuasan.  

c. Penilaian 

Penilaian berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala 

atau stimulus. Dalam penilaian ini termasuk di dalamnya kesediaan 

menerima nilai, latar belakang, atau pengalaman untuk menerima 

nilai dan kesepakatan terhadap nilai tersebut. 

d. Organisasi 

Organisasi merupakan pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem 

organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, 

pemantapan, dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. 

e. Karakteristik nilai atau internalisasi nilai 

Karakteristik nilai atau internalisasi nilai merupakan keterpaduan 

semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang 

mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. 
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3. Ranah psikomotorik 

Hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan (skill) 

dan kemampuan bertindak individu.  

a. Gerakan reflex 

Gerakan reflex adalah keterampilan pada gerakan yang tidak sadar. 

b. Gerakan dasar 

Gerakan dasar merupakan kemampuan menterjemahkan perangsang 

yang diterima melalui alat indera menjadi gerakan-gerakan yang 

terlatih. 

c. Kemampuan perseptual 

Kemampuan perseptual merupakan kemampuan membedakan 

visual,  membedakan auditif dan motoris. 

d. Kemampuan fisik 

Kemampuan fisik  adalah kemampuan dan gerakan-gerakan dasar 

yang merupakan inti untuk memperkembangkan gerakan-gerakan 

yang terlatih, misalnya kekuatan, keharmonisan, dan ketepatan. 

e. Gerakan-gerakan skill 

Gerakan-gerakan skill dimulai dari keterampilan sederhana sampai 

pada keterampilan yang kompleks. 

f. Komunikasi non-decursive  

Yaitu kemampuan melakukan komunikasi dengan isyarat gerakan 

badan. 
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Ketiga ranah penilaian tersebut, menjadi ranah penilaian didalam 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meskipun proporsi yang 

berbeda-beda.Pada umumnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

lebih banyak memberikan porsi pada ranah afektif. Hal ini sesuai dengan 

tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu Maka pelajaran 

yang digunakan sebagai wahan untuk mengembangkan dan melestarikan 

nilai-nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia 

kenyataannya, penilaian dalam mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan bukan hanya pada aspek afektif saja, akan tetapi justru 

dalam pelaksanaannya tidak bisa meninggalkan aspek kognitif dan 

pisikomotorik, karena  ketiga ranah tersebut tidaklah berdiri sendiri. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan pada kognitif, afektif dan psikomotor sebagai pengaruh 

pengalaman dari belajar yang dialami siswa baik berupa suatu bagian, unit, 

atau bab materi tertentu yang telah diajarkan. 

 

F. Upaya Guru Meningkatkan Hasil Belajar PKn Melalui Metode 

Pembelajaran kooperatif Student teams Achievement Division (STAD)   

Pada Siswa Kelas XI B.  

 Masalah belajar merupakan kegiatan inti dalam pembelajar 

khususnya di lembaga pendidikan. Untuk itu masalah yang menyangkut 

dengan persoalan belajar sejak perencanaan, kegiatan atau proses, evaluasi 

sejak pada tingkat lanjut kegiatan pembelajaran merupakan hal penting yang 

harus selalu di perhatikan baik oleh peserta didik terlebih lebih bagi pendidik 
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sendiri. Betapa besarnya peran pendidikan dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran yang menjadi bagian yang menyatu dengan tugas sebagai 

pengajar. Menurut Chalid Hasan (1994:52) menyatakan bahwa : “Mengajar 

adalah membimbing seseorang atau sekelompok orang supaya belajar 

berhasil”. Untuk itu pendidik sebagai pembimbing dituntut agar melakukan 

pendekatan bukan saja melalui pendekatan intruksional akan tetapi dibarengi 

dengan pendekatan yang bersifat pribadi (personal approach) dalam setiap 

proses pembelajaran berlangsung.  

 Hubungan interaksi langsung diantara siswa, setiap anggota 

kelompok bertanggung jawab atas belajar dan juga teman-teman 

sekelompoknya, guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan 

interpersonal kelompok,  dan guru  hanya berinteraksi dengan kelompok saat 

diperlukan. Keberhasilan dalam belajar tidak hanya ditentukan oleh hasil 

akhir yang ditentukan oleh suatu angka atau nilai, akan tetapi efek lain yang 

dilihat dari segi tingkah laku atau sikap siswa, diantaranya adalah motivasi. 

Siswa perlu memilki motivasi, karena motivasi adalah suatu energi untuk 

mengingkatkan kemampuan dalam menguasai pembelajaran. 

Agar siswa memiliki peningkatan dalam hasil belajar khusunya pada 

mata pelajaran PKn, maka diperlukan suatu metode atau pendekatan 

pembelajaran yang inovatif. Dari deskripsi teori didapatkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan metode Student teams Achievement 

Division (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar siswa sehingga 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa antara lain : 
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1. Pengelolaan Kegiatan Pembelajaran 

Pengelolaan pembelajaran baik dalam kelas maupun diluar kelas 

dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran diantaranya meliputi 

pengelolaan tempat belajar/ruang kelas, pengelolaan siswa, pengelolaan 

sumber belajar. Untuk memudahkan cara pengelolaan pembelajaran perlu 

memahami konsep dasar pembelajaran itu sendiri, yaitu tentang 

komponen-komponen yang berkaitan dengan pembelajaran.  

Pembelajaran tidak diartikan sebagai suatu yang statis, melainkan 

suatu konsep yang bisa berkembang seirama dengan tuntutan kebutuhan 

hasil pendidikan yang berkaitan dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang 

melekat pada wujud pengembangan kualitas sumber daya manusia. 

Pengelolaan kegiatan pembelajaran adalah “suatu proses yang 

mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan 

timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai 

tujuan tertentu.  

Simpulan di atas bahwa pengelolaan kegiatan pembelajaran adalah 

memberikan suasana belajar yang kondusif yang mencakup segi edukatif 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 Kelakuan guru tersebut diharapkan mencerminkan kemampuan 

guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Secara sederhana 

pengelolaan terhadap komponen dimaksud dapat memperlihatkan 

gambaran mutu pembelajaran yang dapat dikenali melalui beberapa tanda. 
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Berkaitan dengan hal ini, beberapa tanda operasional pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

a. Lulusan sekolah relevan dengan kebutuhan masyarakat 

b. Nilai akhir sebagai salah satu nilai ukur terhadap prestasi belajar 

c. Prosentase lulusan yang dicapai semaksimal mungkin oleh sekolah 

d. Penampilan kemampuan dalam semua komponen pendidikan 

2.  Kemampuan mengelola kegiatan pembelajaran 

Pada proses pembelajaran peran guru sebagai pengajar sangat 

diperlukan. Berkaitan dengan hal ini mengatakan bahwa “sebagai pengajar 

guru dituntut menciptakan kegiatan pembelajaran yang memungkinkan 

siswa menguasai tujuan pembelajaran yang optimal”. Seorang guru dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pengajar harus memainkan berbagai 

peranan yang diantaranya sebagai manusia, komunikator, mediator, 

pembimbing dan penilai. 

Mengelola kegiatan pembelajaran “guru perlu merencanakan tugas 

dan alat belajar yang menantang, pemberian umpan balik, belajar 

kelompok, dan penyediaan program penilaian yang memungkinkan semua 

siswa mampu menunjukan kemampuan kinerja sebagai hasil belajar”. Inti 

dari penyediaan tugas menantang ini adalah penyediaan seperangkat 

pertanyaan yang mendorong siswa bernalar atau melakukan kegiatan 

ilmiah. Pertanyaan yang dimaksud adalah jenis pertanyaan produktif. Oleh 

karena itu dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran ini guru perlu 

memiliki kemampuan merancang pertanyaan produktif dan menyajikan 
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pertanyaan sehingga memungkinkan semua siswa terlibat baik secara 

mental maupun fisik. 

a. Pertanyaan yang merangsang siswa berfikir produktif. 

Alat pembelajaran yang paling mudah dan ampuh adalah 

bertanya. Karena dengan bertanya dapat membuat siswa berfikir. Jika 

salah satu tujuan mengajar adalah mengembangkan potensi siswa 

untuk berfikir, maka tujuan bertanya hendaknya lebih pada 

merangsang siswa menggunakan gagasan sendiri dalam menjawabnya 

dan bukan mengulangi gagasan yang dikemukakan guru. Kategori 

pertanyaan ini antara lain pertanyaan produktif, terbuka dan imajinatif. 

b. Penyediaan umpan balik 

Umpan balik adalah respon/reaksi guru terhadap perilaku 

siswa. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah apa saja 

yang dilakukan oleh guru ketika siswa bertanya, ketika siswa 

mengemukakan pendapat, ketika siswa menunjukkan hasil kerja, 

maupun ketika siswa membuat kesalahan.  

Kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung, Nampak 

beberapa atau sebagian besar siswa belum belajar sewaktu guru 

mengajar. Sebagian besar siswa belum mampu mencapai kompetensi 

individual yang diperlukan untuk mengikuti pelajaran lanjutan. Ada 

beberapa siswa belum belajar sampai tingkat pemahaman. Siswa baru 

mampu mempelajari (baca, menghafal) fakta, konsep, prinsip, hukum, 

teori, dan gagasan inovatif lainnya pada tingkat ingatan, dan belum 
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dapat menggunakan dan menerapkannya secara efektif dalam 

pemecahan masalah sehari-hari yang kontekstual. ini terjadi karena 

guru belum optimal memberdayakan “tambang emas” potensi masing-

masing siswa yang sering kali tersembunyi. Bahan pelajaran yang 

perlu dikuasai oleh guru adalah bahan pokok yang sesuai dengan 

keahlian dan bahan penunjang diluar keahlian. 

 Menuru Syaiful Bahri Djamarah (2007:124) mengatakan 

apabila salah satu dari kedua hal tersebut tidak dikuasai akan 

mengakibatkan : 

1) Kegiatan belajar mengajar kaku 

2) Situasi pengajaran kurang menggairahkan anak didik 

3) Kurang mendapatkan tanggapan dari anak didik 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2007:78) bahwa umpan 

balik adalah “memberitahu kepada siswa mengenai hasil mereka 

dalam suatu tes yang mereka kerjakan setelah menyelesaikan suatu 

proses belajar, guru dapat memberikan umpan balik kepada siswa 

dengan cara sebagai berikut: 

1) Berikan umpan balik sesegera mungkin setelah praktik 

2) Berikan umpan balik yang spesifik 

3) Berkonsentrasi pada perilaku, bukan niat 

4) Pastikan bahwa umpan baliknya sesuai dengan tahap 

perkembangan siswa 

5) Menekankan pujian dan memberikan umpan balik pada 

kinerja yang benar 

6) Ketika memberikan umpan balik negative, tunjukan cara 

yang benar untuk melakukannya 

7) Ajari siswa untuk memberikan umpan balik kepada dirinya 

sendiri dan untuk menilai kinerjanya sendiri. 

 



41 
 

Penyampaian bahan pelajaran pokok sebaiknya dimanfaatkan 

pula bahan penunjangnya sebagai upaya mendapatkan umpan balik 

dari anak didik. Tujuan yang harus dicapai dalam kegiatan pengajaran 

adalah penguasaan anak didik terhadap bahan pelajaran yang 

disampaikan guru. Agar hal tersebut dapat dicapai dan diketahui 

penguasaan anak didik dalam pelajaran diperlukan umpan balik yang 

diberikan anak didik selama pengajaran berlangsung. umpan balik 

yang diberikan anak didik selama pelajaran berlangsung bermacam-

macam tergantung dari rangsangan yang diberikan oleh guru. 

Rangsangan yang beragam mendapatkan tanggapan atau umpan balik 

yang beragam pula. 

Interaksi dalam bentuk Tanya jawab dilakukan karena asumsi 

guru bahwa kemungkinan besar sebagian anak didik belum mengerti 

dan belum menguasai bahan pelajaran yang baru disampaikan. Bahan 

pelajaran yang terlalu verbal memang cukup sulit dimengerti dan 

dikuasai anak didik. Penguasaan bahasa untuk memahami konsep-

konsep dari sesuatu bahan yang disampaikan merupakan 

penyebabnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa umpan balik adalah suatu bentuk kegiatan untuk mengetahui 

input maupun output yang diperoleh siswa atau sebagai masukan 

dalam rangka memperoleh masukan maupun informasi untuk 

mengambil suatu tindakan atau tujuan. 
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c. Belajar Secara kelompok 

Pembelajaran kelompok adalah “memungkinkan kepedulian 

untuk diungkapkan dan didiskusikan secara terbuka, namun dengan 

cara yang aman”. pembelajaran kelompok adalah  sejumlah orang 

yang melakukan kegiatan bersama yang mempunyai tujuan yang 

sama, menjunjung suatu kualitas tertentu yang membawa dampak 

pada lingkungannya. 

Oleh karena itu suatu cara mengaktifkan siswa adalah melalui 

belajar kelompok. Jika siswa belum biasa bekerja efektif dalam 

kelompok, guru boleh menetapkan tugas untuk masing-masing 

kelompok dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : 

1) Kelompok kecil dan guru menetapkan anggota kelompok 

2) Tugas itu dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat saja 

3) Tugas itu sederhana 

4) Perintah-perintah jelas dan diberikan selangkah demi selangkah 

5) Guru perlu menyediakan sumber belajar 

6) Guru menerangkan dengan jelas peran setiap siswa, yang sedikit 

berbeda di dalam kelompok 

7) Penilaian bersifat internal dan perlu membahas serta 

mendiskusikan tugas itu dengan siswa 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kelompok adalah suatu cara yang aktif untuk 

mengungkapkan kepedulian oleh sejumlah orang untuk melakukan 

kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. 

d. Penilaian terhadap performance 

Menilai adalah mengumpulkan informasi tentang kemajuan 

belajar siswa, tentang apa yang telah dikuasai dan belum dikuasai 
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siswa. Informasi tersebut diperlukan agar guru dapat menentukan 

tugas/kegiatan atau bantuanyang harus diberikan berikutnya kepada 

siswa agar pengetahuan, kemampuan dan sikap mereka lebih 

berkembang. Oleh karena itu penilaian sebaiknya dilakukan secara 

alami dalam konteks guru mengajar dan siswa belajar, tidak diadakan 

secara khusus dalam waktu yang khusus, terpisah dari kegiatan belajar 

mengajar, seperti les 

e. Mengembangkan pembelajaran melalui peta konsep 

Salah satu cara siswa membangun pemahaman adalah melalui 

peta konsep. Peta konsep digunakan untuk menyatakan hubungan 

yang bermakna antara konsep-konsep dalam bentuk proposisi-

proposisi. Peta konsep dapat dikembangkan secara individu atau 

dalam kelompok kecil. Siswa-siswa mengatur sejumlah konsep atau 

kunci-kunci pada satu halaman kertas, kemudian menghubungkannya 

dengan garis-garis sepanjang garis itu ditulis suatu kata atau ungkapan 

yang menjelaskan kaitan antara kata-kata atau konsep-konsep. 

f. Menggali informasi dari media cetak 

Jika siswa diminta untuk mengerti dan bukan mengingat 

informasi yang ditemukannya di dalam buku pelajaran, bahan rujukan, 

surat kabar dan sebagainya, maka mereka harus aktif dalam 

mengumpulkan informasi. Tidak selayaknya mengajukan pertanyaan 

dengan menggunakan kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang dengan 
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mudah ditemukan dalam teks atau naskah. Hal demikian sering 

mengkondisikan siswa hanya menyalin jawaban dari sumber itu. 

Memilih media pembelajaran hendaknya harus dilakukan agar 

guru dapat menentukan media pembelajaran yang terbaik, tetapi sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi sasaran. Kesalahan pada saat pemilihan, 

baik pemilihan jenis maupun topic akan membawa akibat yang tidak 

diinginkan. Menurut Depdikbud (2003:42) dikatakan bahwa dalam 

memilih media ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu : 

1)  Setiap jenis media pembelajaran, memiliki kelebihan dan    

kelemahan 

2)  Menggunakan beberapa macam media pembelajaran secara    

bervariasi memang perlu dilakukan 

3)  Penggunaan media pembelajaran harus dapat memperlakukan 

siswa secara efektif 

4)  Sebelum media pembelajaran digunakan harus direncanakan 

secara matang dalam penyusunan rencana pembelajaran 

5)  Hindari penggunaan media pembelajaran yang hanya 

dimaksudkan sebagai pengisi waktu 

6)  Harus senantiasa dilakukan persiapan yang cukup   sebelum 

mempergunakan media pembelajaran 

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum 

menggunakan media dalam pembelajaran terlebih dahulu dilakukan 

pemilihan media yang tepat, sehingga memudahkan dalam menggali 

informasi yang dibutuhkan. 

g. Membandingkan dan mensintesiskan informasi 

Pemahaman informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber 

belajar dapat ditingkatkan jika siswa bekerja dalam kelompok dan 

setiap anggota kelompok diberi sumber belajar yang berbeda untuk 

digunakan dalam mencari jawaban atas pertanyaan yang sama. Dengan 
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demikian siswa harus membandingkan dan mendiskusikan jawaban-

jawaban yang sudah mereka dapat, sehingga mereka mampu memberi 

satu jawaban yang memuaskan. 

 

G. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

1. Hakikat Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan 

mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi 

warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Mulyasa, 2007:14). 

Pendidikan Kewarganegaraan persekolahan di Indonesia mengemban 

fungsi selaku pendidikan nilai moral, pendidikan politik demokrasi, 

pendidikan kewarganegaraan dan sebagai pendidikan kebangsaan. 

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai moral memerlukan 

pendekatan berbasis nilai (value based approach) yang meliputi nilai nilai 

luhur bangsa yaitu Pancasila maupun nilai-nilai lokal sebagai cerminan 

dari heterogenitas bangsa. Pendekatan yang lebih cocok dipakai adalah 

pendekatan penanaman nilai (inculcation approach) namun melalui cara 

atau metode yang berasal dari pendekatan lain. Pendekatan ini disebut 

pendekatan eklektif. 

2. Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan 

Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilihat dalam lima 

status seperti yang dijabarkan (Hamid Darmadi, 2007:12) sebagai beikut:  
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a. Sebagai mata pelajaran di sekolah.  

b. Sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. 

c. Sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan 

sosial dalam kerangka program pendidikan guru.. 

d. Sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk 

Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 

(Penataran P4) atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh 

Pemerintah sebagai suatu crash program. 

e. Sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual 

dan kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan 

dan kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan.  

 

3. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

Tujuan Pendidikan kewarganegaraan sangat luhur. Hamid 

Darmadi, 2007:14 “Tujuan pendidikan pancasila adalah untuk 

mengarahkan perhatian pada nilai moral yang diharapkan agar 

terwujud prilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari yaitu 

prilaku yang memancarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa”. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk 

watak atau karakteristik warga negara yang baik. Sedangkan tujuan 

pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, menurut 

Mulyasa (2007:15) adalah untuk menjadikan siswa:  

a. Mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam 

menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di 

negaranya. 

b. Mau berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif 

dan bertanggung jawab, sehingga bisa bertindak secara cerdas 

dalam semua kegiatan, dan 

c. Bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingga 

mampu hidup bersam dengan bangsa lain di dunia dan mampu 

berinteraksi, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi dengan baik. 

d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia 

secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi. 
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4. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan 

Setiap pembelajaran memiliki fungsi dalam pembelajaran, 

Hamid Darmadi, (2007:15) mengemukakan Pendidikan 

Kewarganegaraan memiliki fungsi sebagai berikut : 

a. Mengembangkan dan melestarikan nilai moral pancasila secara 

dinamis dan terbuka yaitu bahwa nilai moral pancasilayang 

dikembangkan iti mampu menjawab tantangan perkembangan 

yang terjadi  dalam masyarakat. 

b. Mengembangkan pembinaan siswa menuju terwujudnya 

manusia seutuhnya yang sadar politik, hukum dan konstitusi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. 

c. Membina kesadaran dan pemahaman siswa terhadap hubungan 

antara sesama warga Negara dan bangsa dan pendidikan 

pendahuluan bela Negara agar mengetahui dan mampu 

melaksanakan dengan baik hak dan kewajiban sebagai warga 

Negara. 

 

Pendidikaan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata 

pelajaran yang dapat membentuk diri yang beragam dari segi agama, 

sosio-kultural, bahas, usia, untuk menjadi warga Negara yang cerdas, 

terampil dan berkarakter yang dilandasi oleh UUD 1945. 

5. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan 

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, 

Hamid Darmadi, (2007:17) meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam 

perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa 

Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan 

negara,  Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan 

b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi:  Tertib dalam 

kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku 

di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistim hukum  dan 

peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional 
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c. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak,  Hak dan 

kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan 

internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan 

perlindungan HAM 

d. Kebutuhan  warga negara meliputi: Hidup gotong royong, 

Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, 

Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan 

bersama, Prestasi diri , Persamaan kedudukan warga Negara. 

e. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan 

konstitusi yang pertama,  Konstitusi-konstitusi yang pernah 

digunakan di  Indonesia, Hubungan dasar negara dengan 

konstitusi. 

f. Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan 

kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah 

pusat,  Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya 

demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, 

Pers dalam masyarakat demokrasi 

g. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara 

dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar 

negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 

sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka 

h. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar 

negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, 

Hubungan internasional dan organisasi internasional,  dan 

Mengevaluasi globalisasi. 

 

Ruang lingkup dalam mata pelajaran digunakan sebagai acuan 

dalam mencapai materi yang hendak dicapai. Dengan adanya adanya 

ruang lingkup dapat memberikan batasan pada materi yang hendak 

dipahami. 




