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ABSTRAK 

 

Rustian, Randa. 2018 Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dengan 

Menggunakan Model Student Teams Achievement Devisions Pada 

Pelajaran IPS kelas V SD Negeri No.64/1 Muara Bulian. Skripsi Program 

Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Ilmu Pendidikan, FKIP 

Universitas Jambi, Pembimbing (I) Drs. Arsil, M.Pd., Pembimbing (II) 

Muhammad Sofwan, M.Pd 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di kelas SD Negeri No.64/1 

Muara Bulian dan wawancara dengan wali kelas tersebut. Peneliti melihat guru 

tidak menggunakan model pembelajaan sehingga pembelajaran belum efektif, 

siswa sering keluar masuk kelas, kurangnya minat belajar siswa. Walaupun ada 

sebagian siswa yang aktif hanya sebagian dari mereka. Sedangkan siswa yang 

tidak aktif dalam belajar, mereka melakukan kegiatan tersendiri seperti bercerita, 

moncontek jawaban temannya, menganggu dan mengejek temannya, tidak 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Salah satu alternative guru untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu dengan menerapkan model 

pembelajaran yaitu model STAD. Diharapkan dengan menerapkan model STAD 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan 

sosial (IPS). 

Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui penerapan model STAD 

(Student Team Achievement Divisions) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS kelas V B SD Negeri No.64/1 Muara Bulian. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek dan tempat 

penelitian adalah siswa kelas V B SD Negeri No64/1 Muara Bulian dengan 

jumlah 22 siswa. Sesuai dengan ketercapaian tujuan penelitian ini dilakukan 

dalam 2 siklus. Data-data dalam penelitian diperoleh dari hasil observasi dan 

dokumentasi. Analisis data tindakan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan motivasi belajar siswa 

terlihat pada siklus I pertemuan I sebesar 49%, pertemuan II sebesar 60% dan 
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meningkat pada siklus II pertemuan I sebesar 86% pertemuan ke II sebesar 89% 

mengalami peningkatan. Guru juga telah menggunakan model pembelajaran 

STAD (Student Team Achievement Divisions) dalam pembelajaran sesuai yang 

telah direncanakan sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus II, maka penelitian ini telah dikatakan 

berhasil karena telah mencapai kriteria yang ditentukan maka dapat disimpulkan 

penggunaan model pembelajaran STAD (Student Team Achievement Divisions) 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri No.64/1 Muara 

Bulian. 

 

Kata kunci: Motivasi Belajar, Pelajaran IPS, Model STAD 
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PENDAHULUAN 

Pembelajaran IPS merupakan pembelajaran pokok di setiap satuan 

pendidikan. Peningkatan hasil belajar IPS menjadi suatu keharusan, karena 

mencerminkan seberapa besar siswa tersebut memahami materi yang diajarkan 

oleh guru. Tujuan mempelajari IPS adalah untuk membuat para siswa berpikir 

secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur dan efektif. Kesemuanya akan didapat 

apabila para siswa selalu dilatih untuk aktif berbuat, bertindak dan berpikir. guru 

IPS perlu memahami dan mengembangkan berbagai model dan keterampilan 

dalam mengajarkan mata pelajaran  IPS agar siswa dapat mengikuti pembelajaran 

yang lebih aktif. 

Berdasarkan observasi yang saya lakukan pada kelas V/B di SD Negeri 

64/1 Muara Bulian ditemukan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di 

dalam kelas tidak menggunakan model pembelajaran sehingga pembelajaran 

belum efektif terlihat dari Prilaku kebanyakan yang tampak adalah: siswa di kelas 

sering keluar masuk kelas, kurangnya minat belajar siswa, kurangnya semangat 

belajar siswa. Pada proses pembelajaran berlangsung guru hanya menjelaskan 

materi pembelajaran lalu guru memberikan tugas kepada siswa, walaupun ada 

siswa yang aktif itu hanya sebagiannya saja, sedangkan yanng tidak aktif dalam 

pembelajaran melakukan kegiatan tersendiri seperti bercerita, mencontek jawaban 

temannya, ada beberapa orang siswa yang menganggu mengejek temannya dan 

tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru.  

Permasalahan tersebut yang telah diuraikan mengacu pada motivasi siswa 

yang masih rendah sehingga pada proses pembelajaran kelas menjadi tidak 

kondusif. Agar motivasi belajar siswa dapat ditingkatkan, maka guru harus dapat 

menumbuhkan minat belajar peserta didik, sehingga setiap proses belajar 

mengajar, peserta didik aktif dan kreatif, memiliki semangat untuk belajar, dan 

merasa bahwa materi yang diajarkan guru didalam kelas dapat bermanfaat bagi 

dirinya. Untuk ini peran guru semakin besar dengan memilih model yang tepat 

dalam proses belajar mengajar. Model yang digunakan harus dapat mengatasi 

kondisi-kondisi yang membuat peserta didik merasa malas, kurang semangat 

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Model yang dianggap dapat 

meningkatkan motivasi  belajar siswa adalah model pembelajaran Student Teams 

Achievement Divisions (STAD). 

Mengingat pentingnya pemecahan masalah dalam pembelajaran IPS ini 

serta kesulitan pada diri siswa maka peneliti selaku seorang pendidik ikut 

bertanggung jawab terhadap usaha peningkatan mutu pendidikan, Peneliti tertarik 

untuk meneliti kegiatan proses belajar mengajar dikelas V/B SD Negeri No.64/I 

Muara Bulian tentang permasalahan yang dihadapi siswa dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa, dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Maka judul 

penelitian ini adalah “Meningkatkan Motivasi belajar Siswa dengan menggunakan 

model Student Teams Achievement Divisions (STAD) pada pembelajaran IPS di 

Kelas V/B SD Negeri No.64/I Muara Bulian”. 
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KAJIAN TEORITIK 

Pengertian Motivasi  

Motivasi belajar mempunyai peranan penting dalam memberi rangsangan, 

semangat dan rasa serang dalam belajar sehingga yang mempunyai motivasi 

tinggi mempunyai energi yang banyak untuk melaksanakan proses pembelajaran. 

Menurut (Winkel, 1987). “Motivasi belajar merupakan motivasi yang diterapkan 

dalam kegiatan belajar mengajar dengan seluruhan penggerak psikis dalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar dalam 

mencapai satu tujuan”. 

 Motivasi dan pembelajaran adalah dua hal yang saling mempengaruhi. 

Pembelajaran adalah kegiatan yang merubah tingkah laku melalui latihan dan 

pengalaman sehingga menjadi lebih baik sebagai hasil dari peguatan yang 

dilandasi untuk mencapai tujuan. Menurut Jamaris (2013:170) “motivasi 

merupakan faktor penting yang selalu mendapat perhatian di dalam berbagai 

usaha yang ditujukan untuk mendidik dan membelajarkan manusia, baik di dalam 

pendidikan formal, nonformal ataupun informal”. Motivasi merupakan salah satu 

hal penting dalam proses pembelajaran, seseorang siswa tidak mempunyai 

motivasi untuk belajar, maka tidak akan mungkin aktivitas belajar terlaksana 

dengan baik, sedang bagi guru (pendidik) apabila tidak mempunyai motivasi 

untuk mengajar ilmunya kepada siswa juga tidak akan ada proses pembelajaran. 

Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dikerjakan tidak menyentuh subtansi 

kebutuhannya akan proses pembelajaran. 

Secara umum munculnya motivasi seseorang individu disebabkan adanya 

hirarki kebutuhan (need). Kebutuhan akan pembelajaran bagi seseorang yang 

menyebabkan seseorang berusaha untuk menyelenggara kegiatan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran, untuk mencapai tujuan diperlukan proses pembelajaran. 

Dengan demikian, motivasi pembelajaran merupakan kegiatan untuk mendorong 

seseorang siswa (peserta didik) dan guru (pendidik) melakukan kegiatan 

pembelajaran. 

 

Dasar-Dasar Pemberian Motivasi 

 Salah satu tugas pokok yang melakat pada diri seseorang pendidik adalah 

sebagai motivator bagi peserta didik agar memiliki semangat dan kemauan untuk 

lebih giat belajar. Sosok seorang guru didepan kelas adalah sebagai motivator 

siswa (peserta didik) agar memiliki semangat dan kemauan untuk belajar yang 

lebih aktif, kreatif dan inovatif. Selama kegiatan pembelajaran di kelas, factor 

motivasi memegang peranan yang besar untuk menjaga kelangsungan 

pembelajaran sisw di kelas dalam tingkat kesungguhan dan ketekunan belajar 

yang tinggi di kelas. 

 Tugas seorang guru (pendidik) disini dituntut sebagai mutivator untuk 

mendorong menggerakkan supaya siswa (peserta didik) melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu untuk tercapainya tujuan pembelajaran di kelas. Petunjuk 

praktis yang perlu dilakukan oleh guru (pendidik) dalam membangkitkan motivasi 

siswa (peserta didik) belajar di kelas, sebagai berikut: 

1. menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik. Pada permulaan belajar 

mengajar seharusnya terlebih dahulu seorang guru menjelaskan mengenai 

tujuan instruksional khusus yang akan dicapainya kepada siswa. Makin 

jelas tujuan maka makin besar pula motivasi dalam belajar.  
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2. Hadiah atau Reward. Berikan hadiah untuk siswa yang berprestasi. Hal ini 

akan memacu semangat mereka untuk bisa belajar lebih giat lagi. 

Disamping itu, siswa yang belum berprestasi akan termotivasi untuk bisa 

mengejar siswa yang berprestasi. 

 

Peranan Motivasi dalam Proses Pembelajaran 

 Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan seseorang 

individu (jasmani dan rohani), kegiatan pembelajaran tidak pernah dilakukan 

tanpa adanya dorongan atau motivasi yang kuat dari diri individu ataupun dari 

luar individu yang mengikuti kegiatan pembelajaran.  

 Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa sangat membutuhkan 

adanya motivasi, baik motivasi internal maupun motivasi eksternal. Contoh; 

seorang siswa mengurangi jam bermain sepulang sekolah untuk belajar 

mengulangi pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari, karena dia akan 

menhghadapi ujian naik kelas minggu depan. Kegiatan yang dilakukan siswa 

(peserta didik) dilatar belakangi oleh sesuatu, yaitu motivasi. Motivasi inilah yang 

mendorong, menggerakkan siswa (peserta didik) mengurangi jam bermain dan 

meningkatkan jam belajar mengurangi materi pelajaran yang telah dipelajari untuk 

persiapan ujian. 

 Menurut Sardiman (2003:84) “kegiatan belajar sangat memerlukan 

motivasi. Motivation is an assential condtion of learning. Hasil belajar akan 

menjadi optimal, kalau ada motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan 

makin berhasil pulapelajaran yang dipelajarinya. Jadi motivasi akan senantiasa 

menentukan intensial usaha belajar bagi para siswa (peserta didik)”. Motivasi 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, tidak ada 

kegiatan pembelajaran tanpa motivasi, oleh karena itu motivasi mempunyai 

peranan yang strategis dalam mencapai tujuan atau hasil dari pembelajaran. 

Adapun peranan motivasi dalam pembelajaran, sebagai berikut:  

1) Peranan motivasi sebagai motor penggerak atau pendorong kegiatan 

pembelajaran. Motivasi dalam hal ini berperan sebagai motor penggerak 

utama bagi siswa untuk belajar, baik berasal dari dalam dirinya (internal) 

maupun dari luar diri (eksternal) untuk melakukan proses pembelajaran. 

2) Peran motivasi memperjelaskan tujuan pembelajaran. Motivasi bertalian 

dengan suatu tujuan, tanpa ada tujuan maka tidak ada motivasi seseorang. 

Oleh sebab itu, motivasi sangat berperan penting dalam mencapai hasil 

pembelajaran siswa (peserta didik) menjadi optimal. Dengan demikian 

motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan siswa /(peserta didik) yang 

harus dikerjakan sesuai dengan tujuan tersebut. 

3) Peran motivasi menyeleksi arah perbuatan. Disini motivasi dapat berperan 

menyeleksi arah perbuatan bagi siswa (peserta didik) apa yang harus 

dikerjakan guna mencapai tujuan. Contoh: untuk menghadapi ujian siswa 

(peserta didik) sepaya lulus dan mendapatkan hasil yang baik, maka siswa 

(peserta didik) harus mampu menyisihkan waktu yang optimal untuk 

kegiatan belajar dan tidak menyia-nyiakan waktu untuk menonto TV, 

membaca novel, bermain, karena tidak sesuai dengan tujuan. 
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Indikator Motivasi Belajar 

Menurut Uno 2007 (Iskandar, 2012:188) Adapun indikator atau petunjuk 

yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi motivasi belajar siswa adalah sebagai 

berikut:  
(a) adanya hasrat dan keinginan berhasil; (b) adanya dorongan kebutuhan dalam 

belajar; (c) adanya harapan dan cita-cita masa depan; (d) adanya penghargaan 

dalam belajar; (e) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; (f) adanya 

lingkungan belajar yang kondusif, sihingga memungkinkan seseorang siswa 

(peserta didik) dapat belajar dengan efektif dan efesien. 

Dari indikator diatas, hasil belajar siswa dapat diukur dalam bentuk 

perubahan prilaku siswa yaitu semakin bertambahnya pengetahuan siswa terhadap 

sesuatu, sikap dan keterampilan. 

 

Model Student Teams Achievement Devision (STAD) 
 Model ini dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di 

Universitas John Hopkin Menurut Slavin, 2007 (Rusman, 2012) “model STAD 

(Student Teams Achievement Devision) merupakan variasi pembelajaran 

kooperatif yang paling banyak diteliti. Model ini sangat mudah diadaptasi, telah 

digunakan dalam matematika, IPA, IPS, bahasa inggris, teknik ini banyak subjek 

lainnya dan pada tingkat sekolah dan sampai peguruan tinggi”. 

 Menurut Nur (2008:3) “pada model STAD siswa dikelompokkan dalam 

tim dengan anggota 4 siswa pada setiap tim. Tim dibentuk secara heterogen 

menurut tingkat kerja, jenis kelamin dan suku”. Guru memberikan suatu pelajaran 

dan siswa-siswa di dalam kelompok memastikan bahwa semua anggota kelompok 

ini bisa menguasai pelajaran tersebut. Akhirnya semua siswa menjalani kuis 

perseorangan tentang materi tersebut, dan pada saat itu mereka tidak boleh saling 

membantu satu sama lain. Nilai-nilai hasil kuis siswa diperbandingkan dengan 

nilai rata-rata mereka sendiri yang diperoleh sebelumnya, dan nilai-nilai diberi 

hadiah berdasarkan pada seberapa tinggi peningkatan yang bisa mereka capai atau 

seberapa tinggi nilai itu melampaui nilai mereka sebelumnya. Nilai-nilai 

kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai kelompok, dan kelompok yang 

dapat mencapai kriteria tertentu bisa mendapatkan hadiah. 

 Lebih jauh Slavin memaparkan bahwa: “Gagasan utama di belakang 

STAD adalah memacu siswa agar saling mendorong dan membantu satu sama 

lain untuk menguasai keterampilan yang diajarkan oleh guru”. Jika siswa 

menginginkan kelompok memperoleh hadiah, mereka harus membantu teman 

sekelompok mereka dalam mempelajari pelajaran. Mereka harus mendorong 

teman kelompok untuk melakukan yang terbaik, memperlihatkan norma-norma 

bahwa pelajaran itu penting, berharga dan menyenangkan. 

 

Kelebihan Model Pembelajaran Tipe STAD 

Banyak sekali manfaat dari model pembelajaran Tipe STAD diantaranya: 

a. Karena didalam kelompok siswa dituntuk untuk aktif sehingga dengan 

model ini siswa dengan sendirinya akan percaya diri dan mengingat 

kecakapan individunya. 

b. Interaksi sosial yang terbangun dalam kelompok, dengan sendirinya siswa 

belajar dalam bersosialisasi dengan lingkungannya (kelompok). 

c. Dengan kelompok yang ada, siswa diajarkan untuk membangun komitmen 

dalam mengembangkan kelompoknya. 
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d. Mengajarkan menghargai orang lain dan saling percaya. 

e. Dalam kelompok diajarkan untuk saling mengerti dengan materi yang ada, 

sehingga siswa saling memberitahu dan mengurangi sifat komperatif. 

 

Kekurangan Model Pembelajaran Tipe STAD 

 Setiap model pembelajaran memiliki kekurangan, berikut kekurangan 

model pembelajaran tipe STAD: 

a. Karna tidak adanya kompetensi diantara anggota masing-masing 

kelompok, anak yang berprestasi bisa saja menurun semangatnya. 

b. Jika guru tidak bisa mengarahkan anak, maka anak yang berprestasi bisa 

saja lebih dominan dan tidak terkendali. 

 

Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu pengetahuan yang mengaji berbagai 

disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang dikemas 

secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan pemahaman yang mendalam 

kepada peserta didik, khususnya di tingkat dasar dan ditingkat menengah. 

Luasnya kajian IPS mencangkup berbagai kehidupan yang beraspek mejamuk 

baik hubungan sosial, ekonomi, psikologi, budaya, sejarah, maupun politik, 

semuanya dipelajaridalam ilmu sosial. Segala sesuatu yang berhubungan dengan 

aspek sosial yang meliputi proses, faktor, perkembangan, permasalahan, 

semuanya dipelajari dan dikaji dalam sosiologi. Aspek ekonomi yang melipiti 

perkembangan, faktor, dan permasalahanya dipelajari dalam ilmu ekonomi. Aspek 

budaya dengan segala perkembangan dan permasalahannya dipelajari dalam 

antropologi. Aspek sejarah yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan 

manusia dipelajari dalam llmu sejarah. Begitu juga aspek geograpi yang 

memberikan karakter ruang terhadap kehidupan di masyarakat dipelajari dalam 

ilmu geograpi.  

 Jadi, hakikat pendidikan IPS itu hendaknya dikembangkan berdasarkan 

realita kondisi sosial budaya yang ada di lingkungan siswa, sehingga dengan ini 

akan dapat membina warga negara yang baik yang mampu memahami dan 

menelaah secara efektif berpartisifasi dalam lingkungan, baik di masyarakatnya, 

negara, maupun dunia. 

 Pendidikan IPS disekolah dasar merupakan bidang studi yang mempelajari 

manusia dalam semua aspek kehidupan dan interensinya dalam masyarakat. 

Tujuan pengajaran IPS tentang kehidupan masyarakat manusia dilakukan secara 

sistematik. Dengan demikian, peranan IPS sangat penting untuk mendidik siswa 

mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar dapat mengambil 

bagian secara aktif dalam kehidupannya kelak sebagai anggota masyarakat dan 

warga negara yang baik. Tujuan ini memberikan tanggung jawab yang berat 

ppada guru untuk banyak menggunakan pemikiran dan energi agar dapat 

mengajarkan IPS dengan baik. 

 

Tujuan Pembelajaran IPS Di Sekolah Dasar 

Tujuan pendidikan IPS yang menggambarkan bahwa pendidikan IPS 

merupakan bentuk pengetahuan, keterampilan, nilai, dan, sikap yang 

memungkinkan anak berpartisipasi dalam kelompokknya, baik itu keluarga, teman 
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bermain. Sekolah, masyarakat yang lebih luas, bangsa, dan negara. Tujuan IPS 

dikembangkan atas dasar pemikiran suatu disiplin ilmu, sehingga tujuan 

pendidikan nasional dan tujuan pendidikan institusional menjadi landasan 

pemiikiran mengenai tujuan pendidikan ilmu nasional. 

 Tujuan utama pembelajaran IPS ialah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, 

meiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, 

dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari baik 

yang menimpa diri sendiri maupun yang menimpa masyarakat.  

Nur Hadi dalam Susanto (2013:146) menyebutkan bahwa ada empat 

tujuan pendidikan IPS, yaitu: 
Knowledge, skill, anttitude, dan value. Pertama, klowledge, sebagai tujuan 

utama dari pendidikan IPS yaitu membantu para siswa sendiri untuk mengenal 

diri mereka sendiri dan lingkungannya, dan mencakup geografi, sejarah, politik, 

ekonomi, dan sosiologi. Kedua, skill yang mencangkup keterampilan berpikir 

(thinking skill). Ketiga, attitudes, yang terdiri atas tingkah laku berpikir 

(intellectual behavior). Keempat value, yaitu nilai yang terkandung di dalam 

masyarakat yang diperoleh dalam lingkungan masyarakat maupun lembaga 

pemerintahan, termasuk didalamnya nilai kepercayaan, nilai ekonomi, 

pergaulan antar bangsa, dan ketaatan kepada pemerintah dan hukum. 

 

METODE PENELlTlAN 

Prosedur Penelitian 

  Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, “Penelitian tindakan 

kelas (PTK) adalah pencermatan dalam bentuk tindakan terhadap kegiatan belajar 

yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama 

(Suyadi, 2012:3)”. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian praktis yang 

dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran dikelas. Penelitian ini merupakan 

salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang 

dilakukan memperbaiki dan atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Kemmis & Mc Taggart, 

yaitu setiap siklus terdiri dari empat komponen, yaitu: 1) perencanaan (planning), 

2) pelaksanaan, 3) pengamatan (observing), dan 4) refleksi (reflecting). Penelitian 

ini dilakukan atas dua siklus dimana setiap siklus merupakan rangkaian yang 

saling berkaitan. Dalam arti pelaksanaan tindakan siklus berikutnya merupakan 

kelanjutan dan perbaikan dari pelaksanaan tindakan siklus pertama dan 

seterusnya.  

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam beberapa siklus, yang daur siklusnya 

akan dihentikan apabila kondisi kelas sudah mampu meningkatkan motivasi siswa 

dan siswa telah terbiasa dengan penggunaan model  STAD, data yang dihasilkan 

dari kelas yaitu adanya peningkatan motivasi siswa. Penelitian ini akan 

berkolaborasi dengan guru wali kelas V/B SD Negeri 64/I Muara Bulian. 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dari penelitian. Analisis 

penelitian menggunakan analisis data kualitatif dan data kuantitatif. Analisis 

kualitatif yaitu menggambarkan data dengan  kalimat untuk memperoleh 

keterangan yang jelas dan terperinci. Teknik analisis data ini diperoleh dengan 

cara merefleksikan hasil obervasi. Data observasi yang telah diperoleh kemudian 

dilakukan analisis secara deskriptif, sehingga mampu memberikan gambaran yang 
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jelas tentang pembelajaran yang dilakukan guru pada saat pembelajaran IPS 

berlangsung yaitu dengan mengunakan model pembelajaran tipe STAD. 

 

HASIL PENELITIAN 

 Dari hasil kegiatan pembelajaran menggunakan model STAD untuk 

meningkatkan Motivasi Belajar yang dilakukan selama dua siklus, diperoleh 

beberapa temuan hasil tindakan sebagai berikut : 

1. Penerapan Model STAD dalam meningkatkan Motivasi Belajar siswa 

Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa penggunaan model STAD dalam 

meningkatkan Motivasi Belajar siswa berjalan dengan baik dengan perbaikan-

perbaikan pada tiap siklusnya dan dapat mencapai kriteria keberhasilan penelitian. 

pada siklus pertama siswa langsung diberikan atau diberikan cara belajar dengan 

model STAD yaitu dengan siswa yang intelektual lebih dari temannya akan 

dipecah menjadi beberapa kelompok kecil. pemberian treatment ini bertujuan agar 

siswa terbiasa dengan cara belajar yang peneliti inginkan.  

Langkah-langkah yang dilakukan di model ini ialah mengidentifikasi 

masalah, mengumpulkan data, mengolah data sampai ditarik kesimpulan 

pembelajaran. Disini pada siklus pertama memakai materi IPS sebagai mata 

pelajaran penelitian, dengan materi Berita Kekalahan Jepang Dan Pristiwa 

Rengasdengklok. Didalam pembelajaran yang bersifat menelaah, pada siklus satu 

siswa bekerja langsung secara berkelompok dan apabila ada permasalahan-

permasalahan yang siswa temukan guru siap untuk menjawab dan menolong. Pada 

siklus ke-2 menggunakan teknik berkelompok juga. Pada proses pembelajara, 

tindakan ini merupakan rancangan pada kerangka berpikir yang telah tertuang di 

proposal penelitian. Seringnya disuguhkan murid dalam memecahkan masalah 

sendiri mampu menumbuhkan Motivasi Belajar siswa di dalam kelas. Media yang 

digunakan dalam pembelajaran ini ialah gambar-gambar kekalahan jepang dan 

prisriwa rengasdengklok, karena lebih mudah dalam memberikan contoh dan 

lebih efisien, dan sangat berhubungan dengan materi pembelajaran dan juga 

menggunakan media konkret. Pembiasan siswa dalam menelaah gambar 

pembelajaran tidak semata-mata mengarah pada pembelajaran berbasis 

mengamati saja, tetapi dengan desain tersendiri hal ini dapat dirubah menjadi 

model pembelajaran menarik dan menyenangkan. 

Pada siklus kedua langkah-langkah pembelajarannya sama dengan siklus 

satu dan dengan pada materi pembelajaran yaitu IPS. Namun pada tindakan 

pertama masih menggunakan gambar sebagai media pembelajaran, karena masih 

cocok dengan materi pembelajarannya yaitu “Tokoh-Tokoh Yang Berperan Pada 

Masa Kemerdekaan”. Alasan masih menggunakan media gambar adalah tindak 

lanjut dari siklus satu yang keberhasilan pembelajarannya didominasi 

menggunakan gambar yang menarik.  

2. Peningkatan Motivasi Belajar siswa setelah menggunakan Model STAD. 

 Berdasarkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas 

ini dapat diketahui peningkatan Motivasi belajar siswa, adapun hasil analisis data 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Peningkatan motivsi belajar Siswa 

 Motivasi Belajar siswa meningkat setelah menerapkan model STAD hal 

ini ditunjukkan dari hasil lembar pengamatan siswa yang mengalami peningkatan 

di setiap siklusnya yang didasari pada indikator pengamatan. Melalui penelitian 
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ini menunjukan bahwa penerapan model STAD memiliki dampat positif dalam 

meningkatkan Motivasi Belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan setiap 

pertemuan di setiap siklus, yang pada siklus 1 pertemuan pertama rata-rata kelas 

hanya 49% meningkat di pertemuan kedua menjadi 60% dan dilanjutkan di siklus 

kedua dengan hasil pertemuan pertama 85% dan pertemuan kedua 89%. Dengan 

adanya peningkatan pada persentase Motivasi Belajar siswa hingga mencapai 

kriteria keberhasilan 75% sehingga proses peningkatan Motivasi Belajar siswa 

menggunakan model STAD  langsung dinyatakan tuntas. 

2) Aktifitas guru dalam mengelola pembelajaran 

Aktifitas guru yang dinilai dari penelitian ini adalah bagaimana cara 

menerapkan langkah-langkah pembelajaran STAD, dari hasil analisis bahwa 

perbaikan di setiap siklus membuat aktifitas guru di setiap siklus mengalami 

peningkatan juga. 

3) Aktifitas siswa dalam Pembelajaran 

 Aktifitas siswa dalam pembelajaran diamati dan dinilai adalah bagaimana 

siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas pada proses 

pembelajaran berlangsung, diperoleh data bahwa Motivasi Belajar siswa dengan 

memperhatikan kriteria ketuntasan kelas mencapai 89%, maka peneliti 

mengkategorikan tingkat Motivasi Belajar siswa adalah sangat baik. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas, yaitu menerapkan model Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) untuk meningkatkan motivasi motivasi 

belajar siswa di kelas V B SDN.64/1 Muara Bulian maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Setelah penerapan model Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

pada siklus 1 dengan dengan menggunakan mata pelajaran IPS belum 

sepenuhnya siswa mencapai kriteria ketuntasan motivasi belajar siswa 

mencapai 89% 

2. Pada perbaikan di siklus ke-2 Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) berjalan dengan efektif. Dengan data bahwa ketuntasan kelas 

mencapai angka 75. 

3. Terdapat peningkatan di setiap pertemuan siklus 1 dan 2 dengan jenjang 

49, 60, 86, 89. 

4. Terbukti terdapat peningkatan yang baik setelah diterapkan model student 

teams achievement divisions (STAD) di siklus ke-2 dengan mencapai 

katagori “baik” dengan kriteria keberhasilan kelas 75. Maka tindakan 

dengan menggunakan Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. 

 

  



RANDA RUSTIAN  FKIP S-1 PGSD Page 12 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdillah, Husni. 2002. Pengertian Belajar dari Berbagai Sumber. 

http://husniabdillah.multiply.com/journal/item/9. (Online) 

 

Andriana. 2013 . Meningkatkan Hasil Belajar IPS Melalui Penggunaan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams pada siswa kelas V A SD 2 

Sungkapan Kabupaten Bantul. Universitas Negri Yogyakarta. 

  

Aunurrahman. 2013. Belajar dan Pembelajaran. Bandung: Alfabeta. 

 

A.M, Sardiman. 2003. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta:PT Raja 

Grafindo. 

 

Arikunto, Suharsimi.2013.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta:Rineka Cipta. 

 

Barr, Barth dan Shermis. 1977. The Nature of The social Studies. Palm Springs, 

Calif:ETC Publications. 

 

Frandsen, Ardan N. 1961. Educational Psychology: The Principles of Learning in 

 Teaching. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc. 

 

Iskandar. 2012. Psikologi Pendiidkan sebuah Orientasi Baru. Jakarta: Referensi.  

 

Jamaris, Martini. 2013. Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan. Bogor: Galia 

Indonesia. 

 

Martinis, Yamin. 2006. Profesionalisasi Guru dan Implementasi Kurikulum 

Berbasis Kompetensi. Jakarta: Gaung Persada Press. 

 

Mutakin, Awan. 1998. Pengantar Ilmu sosial. Bandung: FKIP IKIP. 

 

Nur, Mohamad. 2008. Pembelajaran Kooperatif. Surabaya: Pusat Sains dan 

Matematika sekolah UNESA. 

 

Purwanto, ngalim. 2010. Psikologi Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

 

Rahayu Winarti. 2014. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui 

pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams Achievement) Pada 

Pembelajaran IPS Kelas IV MI Miftahul Khair Tanggerang.UIN Jakarta. 

 

Rusman. 2012. Model-Model Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

 

Sugiyono. 2014. Metodologi Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, 

kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta. 

 

 

http://husniabdillah.multiply.com/journal/item/9


RANDA RUSTIAN  FKIP S-1 PGSD Page 13 
 

Sugiyono. 2015. Metode penelitian pendidikan:pendekatan kuantitatif, kualitatif, 

dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

 

Susanto, Ahmad. 2013. Proses Belajar dan Pembelajaran  Di Sekolah Dasar. 

Jakarta: Prenada Media Group. 

 

Trianto. 2007. Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. 

Jakarta: Prestasi Pustaka. 

 

Winkel, W.S. 1989. Psikologi Pengajaran. Jakarta: Gramedia. 

.  

 

 


