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Abstrak  

 

Secara khusus tujuan yang hendak dicapai, yaitu mengetahui peningkatan motivasi dan 
prestasi belajar dilihat dari (1) IPS Geografi (2) Melalui pembelajaran kooperatif  tipe STAD. 
Subjek penelitian, siswa Kelas VII Semester II SMP Negeri 2 Gondang Kecamatan Gondang,  

Kabupaten Sragen yang berjumlah 20 siswa terdiri dari 12 anak laki-laki dan 8 anak 
perempuan. Penelitian menggunakan metode pengumpulan data, observasi, wawancara dan 

catatan lapangan. Instrumen  penelitian  dikembangkan oleh peneliti bersama mitra guru Kelas  
VII  Semester II SMP Negeri 2 Gondang, dengan menjaga validitas isi. Teknik  analisis data 
dilakukan secara deskriptif kualitatif Analisis deskriptif, untuk mendeskripsikan  

implementasi  model  pembelajaran  penelitian  Analisis kualitatif  dengan metode alur, yaitu 
perbaikan Siklus 1 dan Siklus 2.Hasil penelitian adalah, (1) Peningkatan motivasi dan prestasi 

belajar Kelas VII Semester II SMP Negeri 2 Gondang,  Kecamatan Gondang, Kabupaten  
Sragen. Prestasi  belajar  IPS Geografi, diamati dari indikator (a) kemampuan  menyatakan  
tugas (b). Kemampuan memberi contoh,(c) kemampuan menggunakan, dan memilih  

prosedur  tertentu. (2)Pembelajaran Kooperatif. Sebelum tindakan  penelitian, prestasi belajar 
siswa diperoleh melalui latihan-latihan. Pada waktu penelitian, baik tindakan kelas Siklus I 

maupun  Siklus II prestasi belajar siswa diperoleh  melalui  tugas, tugas individu (tugas 
rumah),  tes-tengah  tindakan dan tes-akhir tindakan meningkat. 

   

Kata kunci : Motivasi dan Prestasi Belajar  dan  Pembelajaran  Kooperatif  
 

Abstract 

 

Specifically the objectives to be achieved, namely knowing the increase in motivation and 
learning achievement seen from (1) IPS Geography (2) Through STAD type cooperative me 

learning. The research subjects, Class VII students in Semester II of Gondang State Middle 
School 2 Gondang District, Sragen Regency, amounting to 20 students consisted of 12 boys 
and 8 girls.The research uses data collection methods, observations, interviews and field no 

notes. The research instrument was developed by researchers along with the partners of Class 
VII Semester II teachers at SMP Negeri 2 Gondang, by maintaining content validity. The data 

analysis technique was carried out in a qualitative descriptive manner. Descriptive analysis,  
to describe the implementation of research learning models Qualitative analysis with the flow 
method, namely improvement of Cycle 1 and Cycle 2.The results of the study were, (1)  yes 

Increased motivation and learning achievement of Class VII of Semester II of SMP Negeri 2 
Gondang, Gondang District, Sragen Regency. IPS Geography learning achievement,observed 

from indicators (a) ability to declare assignments (b). Ability to give examples, (c) ability to 
use, and choose certain procedures. (2) Cooperative Learning. Before the research action, me 
student learning achievement is obtained through exercises. At the time of the study, both the 

Cycle I class action and the Cycle II student achievement were obtained through assignments, 
individual assignments (homework), middle-action tests and final tests of action increased. 

   
Keywords: Motivation and Achievement of Learning and Cooperative Learning 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan sebagai suatu proses mempunyai dua sisi yang saling berkaitan. Pendidikan 

bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) tapi lebih kepada transfer 

normatif (tranfer of values). Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa 

Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, 

khususnya pendidikan dasar dan menengah.  Dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi sangat canggih perkembangannya hal ini tidak ada gunanya apabila pelaku 

pendidik tidak merespon secara positif. Salah satu bentuk respon positif itu adalah dengan 

mengadakan perubahan kurikulum, meningkatkan mutu Sumber Daya Manusianya (SDM), 

peralatan yang memadai, dan lain-lain. Sikap tersebut diwujudkan dalam bentuk usaha 

sekolah dengan memberikan layanan terbaik bagi semua anak didiknya.  

      Upaya meningkatkan mutu pendidikan tidak hanya bergantung pada faktor guru 

saja, tetapi berbagai faktor lainnya juga berpengaruh untuk menghasilkan keluaran atau out 

put proses pengajaran yang bermutu. Namun pada hakikatnya guru tetap merupakan unsur 

kunci utama yang paling menentukan, sebab guru adalah salah satu unsur utama dalam sistem 

pendidikan yang sangat mempengaruhi pendidikan. Hasil pengamatan guru (peneliti) 

menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa SMP Negeri 2 Gondang Kelas VII Semester II, 

Kecamatan Gondang  pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Geografi  menurun dan 

terlihat kurang bergairah dan kurang antusias dalam menerima materi pelajaran. Hanya ada 

beberapa siswa yang terlihat antusias dalam mengikuti pelajaran. Keadaan ini menyebabkan 

prestasi belajar mereka secara klasikal rendah. Dari hasil refleksi awal diperoleh data bahwa 

banyak siswa yang merasa tidak senang dengan lingkungan yang ada, lingkungan belajar 

yang kurang bersih mengakibatkan belajar kurang nyaman keterangan guru tidak diterima 

oleh siswa dengan sempurna, disamping itu juga penerapan  metode pembelajaran yang 

digunakan  guru selama ini, tidak memotivasi siswa dalam belajar, bahkan siswa cenderung 

dengan kegiatannya sendiri, ada yang Guru sebagai fasilitator dituntut dapat memodifikasi 

atau bahkan menerapkan metode-metode baru yang lebih disukai siswa dan meningkatkan 

keaktifannya. Salah satu peran guru yang terpenting adalah bagaimana mereka dapat 

mencerdaskan dan mempersiapkan masa depan anak didik melalui kegiatan belajar yang 

benar-benar kreatif, terbuka dan menyenangkan (joyfull learning).tidur, melamun bahkan ada 

yang berbicara sendiri disaat guru menerangkan mata pelajaran.  

Di samping itu model pembelajaran kooperatif tipe STAD tidak hanya unggul dalam 

membantu siswa memahami konsep-konsep sulit, tetapi juga sangat berguna untuk 
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menumbuhkan kemampuan interaksi antara guru dan siswa, meningkatkan kerja sama, 

kreativitas, berpikir kritis serta ada kemauan membantu teman.  

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara kolaboratif dan partisipasif antara 

peneliti dengan guru lain. Dalam hal ini peneliti akan melakukan tindakan penggunaan alat 

peraga dapat meningkatkan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Geografi melalui 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Subyek penelitian ini adalah anak-anak siswa SMP 

Negeri 2 Gondang Kelas VII Semester II, Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen  berjumlah 

20 anak laki-laki 12 anak  dan perempuan 8 anak. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran di sertai dengan alat peraga lingkungan  

kehidupan  manusia ,  para siswa semangat dalam  mengikuti pelajaran. Dilihat dari tabel 

pengolahan data nilai yang di dapat siswa sesudah di laksanakan perbaikan pembelajaran 

naik, berarti dengan penggunaan alat peraga contoh-contoh dalam Kenampakan lingkungan  

kehidupan alam pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Geografi Kelas VII Semester II 

SMP Negeri 2 Gondang dapat meningkat. Hal ini dapat di tunjukkan dengan adanya sebelum 

perbaikan pembelajaran (siklus I ) yang  mendapat nilai 8- 10 hanya 9 anak , sedangkan 

setelah diadakan perbaikan pembelajaran ( siklus II ) yang mendapat nilai 8-10 sebanyak 15 

anak. Yang  mendapat  nilai  7 kebawah  sebelum  pembelajaran ( siklus I ) adalah 11 anak, 

tapi  setelah  diadakan  perbaikan  pembelajaran ( siklus II ) adalah 5 anak.Dengan melihat 

hasil prestasi siswa yang sudah mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan sebelum 

perbaikan, ini menunjukkan  bahwa dalam pelaksanaan  perbaikan  pembelajaran  disertai   

penggunaan alat peraga kenampakan kehidupan lingkungan alam,  siswa  tampak  sangat  

aktif  dalam menerima pelajaran. Dengan  memperhatikan hasil perbaikan siklus I tingkat 

penguasaan materi pelajaran  melebihi 75% baru  mencapai  9  anak, sehingga pada perbaikan 

siklus I ini  belum tuntas, oleh karena  itu  penulis  minta bantuan teman sejawat mencari 

jalan keluar untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus berikutnya. 

Dengan memperhatikan prestasi siswa pada perbaikan pembelajaran siklus II ternyata sudah 

mencapai 80 % dari siswa yang telah menguasai materi pelajaran, maka penulis minta 

bantuan teman sejawat untuk mengevaluasi perbaikan pembelajaran pada siklus II. 

Dari hasil diskusi penulis dengan teman sejawat, bahwa penggunaan alat peraga lingkungan      

kehidupan alam sekitar  pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Geografi Kelas VII 

Semester II SMP Negeri 2 Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen dapat 

meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. 
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Berdasarkan hasil diskusi dengan teman sejawat, pembelajaran yang dilaksanakan sudah 

menunjukkan kemajuan. Hal ini di tunjukkan dengan adanya keberhasilan mengajar dengan 

menggunakan alat peraga lingkungan kehidupan alam siswa dapat  menguasai materi pelajaran 

lebih dari 80 % ke atas.Perbaikan yang terjadi dalam  pembelajaran  adalah  penyampaian  

materi , bahwa guru sudah menggunakan alat  peraga yang  sesuai. 

4. PENUTUP  

Dari hasil perbaikan pembelajaran yang telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan :  

a. Siswa  lebih berperan aktif dalam pembelajaran  

b. Dapat menumbuhkan daya kreativitas siswa 

c. Siswa merasa senang dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Geografi 

dengan menggunakan alat peraga. 

d. Prestasi belajar siswa dapat meningkat dari nilai siklus I rata-rata 6,75 adanya 

motivasi dan prestasi belajar perbaikan siklus II meningkat menjadi rata-rata nilai 

8,10. 

e. Penggunaan alat peraga sesuai dengan materi yang diajarkan. 

 Oleh karena itu kesimpulan akhir dari hal tersebut adalah bahwa, dengan penggunaan alat 

peraga Kenampakan lingkungan  kehidupan alam dapat meningkatkan  motivasi dan prestasi 

belajar siswa dalam menghitung gejala Kenampakan lingkungan kehidupan alam pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Geografi Kelas VII Semester II SMP Negeri 2 Gondang 

Kecamatan Gondang,  Kabupaten Sragen. 
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