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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan guru

mengembangkan model-model pembelajaran. Pelaksanaan proses

pembelajaran tidak akan tercapai dengan baik apabila tidak di rencanakan

dengan baik, di atur, dan di cari cara yang tepat oleh guru dalam

pelaksanaannya. Selain di rencanakan, di dalam proses pembelajaran tentu ada

tujuan yang akan di capai, untuk mencapai tujuan tersebut banyak cara yang di

gunakan oleh guru untuk mencapainya. Salah satu cara yang dapat di gunakan

oleh guru untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menggunakan model

pembelajaran.

Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat di

gunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang),

merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di

kelas atau yang lain. Model pembelajaran dapat di jadikan pola pilihan, artinya

para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk

mencapai tujuan pendidikan.1

Menurut Soekamto di dalam Trianto Ibnu Badar Al-Tabany model

pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menuliskan prosedur yang

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai

1 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, 2010,
Jakarta: Rajawali Pers, hal 133
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tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar

mengajar.2

Dapat penulis simpulkan bahwa model pembelajaran memberikan arah

bagi guru, membantu peserta dengan berbagai cara dalam rangka untuk

mencapai tujuan pembelajaran. Guru di harapkan menggunakan berbagai

model-model pembelajaran yang inovatif, sehingga proses pembelajaran dapat

di selenggarakan secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi

peserta didik.

Dalam mengajarkan suatu pokok bahasan atau materi  tertentu harus di

pilih model pembelajaran yang paling sesuai dengan tujuan yang akan di

capai.3 Penggunaan model yang tepat merupakan salah suatu penentu

keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran yang di lakukan guru. Guru dapat

memilih jenis-jenis model pembelajaran yang sesuai demi tercapainya tujuan

pembelajaran yang di harapkan. Menurut Suyanto dan Asep Jihad bentuk atau

jenis-jenis model pembelajaran yang dapat di gunakan dalam pembelajaran,

yaitu antara lain:

1. Model pembelajaran langsung

2. Model pembelajaran tdak langsung

3. Model pembelajaran kooperatif (cooperative learning)

4. Model pembelajaran peningkatan kemampuan berfikir

5. Model pembelajaan berbasis masalah

2 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Mendisain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif,
Dan Kontekstual, 2014, Jakarta: Kencana, hal, 24

3 Ibid, hal, 26



3

6. Model pembelajaran tematik

7. Model pembelajaran hibrid.4

Berdasarkan bentuk model pembelajaran diatas, pemilihan dan

penggunaan model pembelajaran yang tepat merupakan salah satu penentu

keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu model pembelajaran

yang dapat di gunakan oleh guru adalah model pembelajaran koperatif.

Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan belajar siswa dalam

kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang di rumuskan.

Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap anggota kelompok harus

saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran.

Dalam pembelajaran ini, belajar di katakan belum selesai jika salah satu teman

dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran.5

Penggunaan pembelajaran kooperatif ini dapat meningkatkan prestasi

belajar siswa dan sekaligus dapat meningkatkan hubungan sosial,

menumbuhkan sikap toleransi, dan menghargai pendapat orang lain.

Pembelajaran kooperatif dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam berpikir

kritis, memecahkan masalah, dan mengintegrasikan pengetahuan dengan

pengalaman. Pembelajaran kooperatif yang menuntut interaksi siswa akan

memberikan dampak baik terhadap keefektifan proses pembelajaran. Interaksi

di antara siswa dalam tugas-tugas pembelajaran melalui pembelajaran

4 Suyanto dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional Strategi Meningkatkan Kualifikasi
Dan Kualitas Guru Di Era Global, 2013, Jakarta: Erlangga, hal, 138-163.

5 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, 2011, Bandung: Pustaka Setia, hal, 30.
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kooperatif dapat meningkatkan pencapaian prestasi siswa.6 Siswa yang

berkemampuan tinggi membantu teman yang berkemampuan rendah sehingga

semua anggota kelompok dapat menguasai materi yang dipelajari dan pada

model ini diakhir pembelajarannya seluruh siswa dikenai kuis tentang materi

yang baru dipelajari dengan catatan, saat kuis mereka tidak boleh saling

membantu Selain itu, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk

mempelajari sesuatu dengan baik pada waktu yang bersamaan dan ia menjadi

narasumber bagi teman yang lain.7

Dapat penulis simpulkan bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif

bisa membuat siswa menjadi aktif dan bisa mencapai tujuan secara bersama.

Mendorong peningkatan kemampuan siswa dalam memecahkan berbagai

permasalahan yang ditemui selama pembelajaran, karena siswa bisa saling

membantu untuk mengatasi problema yang dihadapi, disamping itu juga akan

timbul solidaritas yang tinggi karena ada tanggung jawab kepada kelompok.

Sehingga penggunaan model pembelajaran kooperatif ini lebih baik dari pada

model pembelajaran lainnya.

Adapun langkah-langkah model pembelajaran kooperatif (cooperative

Learning) yang harus di lakukan guru di dalam proses pembelajaran ekonomi

yaitu:

1. Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa

6 Rahmatun Nisa, Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe ThinkPair Share pada

Pembelajaran Matematika Di Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Padang Panjang, 2014, Vol. 3, No. 1,
hal. 25

7 Eva Angriani, Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams
Achievement Division)  Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kimia Pokok Bahasan Laju Reaksi
Pada ssiswa Kelas XI IPA SMA Negeri 7 Palu, 2013,  vol. 2, no. 4, hal. 167



5

2. Menyajikan informasi.

3. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar.

4. Membimbing kelompok belajar dan bekerja.

5. Evaluasi

6. Memberikan penghargaan.8

Pembelajaran kooperatif ini sudah di laksanakan oleh guru di Pondok

Pesantren Darussakinah Madrasah Aliyah Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto

Kampar Kabupaten kampar pada mata pelajaran ekonomi, meskipun belum

sepenuhnya maksimal di dalam pelaksanaannya. Guru menyampaikan bahwa

model pembelajaran kooperatif yang akan di gunakan pada pembelajaran yang

akan di pelajari. Guru mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok

belajar terdiri dari 4 sampai 6 orang siswa, yang di susun berdasarkan tingkat

perbedaan pada tiap anggota kelompoknya. Guru menyampaikan materi, guru

meminta siswa mengerjakan tugas melalui kelompok yang telah di bentuk.

Namun berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Pondok

Pesantren Darussakinah Madrasah Aliyah Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto

Kampar Kabupaten Kampar di temukan beberapa gejala dalam proses

pembelajaran yaitu:

1. Ketika memulai pembelajaran masih terdapat guru yang belum

menjelaskan tujuan yang akan di capai tetapi langsung ke materi

pembelajaran.

8 Istarani & Muhammad Ridwan, 50 Tipe Pembelajaran Kooperati, 2014,  Medan: Media
Persada,  Hal,  13



6

2. Guru terlihat kurang mengontrol/ berkeliling di antara kelompok ketika

proses kerja kelompok.

3. Masih ada guru yang belum memberikan apresiasi/penghargaan kepada

siswa yang aktif di dalam proses pembelajaran ataupun kepada kelompok.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian ilmiah “Analisis Implementasi Model Pembelajaran

Kooperatif (Cooperative Learning) Pada Pembelajaran Ekonomi Di Pondok

Pesantren Drussakinah Madrasah Aliyah Batu Bersurat Kecamatan XIII

Koto Kampar Kabupaten Kampar”

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penulisan judul ini,

maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah, yaitu :

1. Model Pembelajaran

Menurut Rusman model pembelajaran suatu rencana atau pola

yang dapat di gunakan untuk membentuk kurkulum, merancang bahan-

bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang

lain.9

Menurut Trianto Ibnu Badar Al-Tabany model pembelajaran

adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang di gunakan sebagai

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran

9 Rusman, Op,Cit, hal, 133
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dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran

termasuk di dalamnya buku, film, computer, kurikulum dan lai-lain.10

Berdasakan pendapat diatas dapat penulis simpulkan model

pembelajaran merupakan sebagai alat atau pedoman yang di gunakan oleh

guru untuk membantu peserta didik di dalam proses pembelajaran agar

tujuan pembelajaran tercapai.

2. Pembelajaran kooperatif

Menurut Trianto Ibnu Badar Al-Tabany pembelajaran kooperatif

merupakan suatu model pembelajaran dengan menggunakan kelompok

kecil, bekerja sama. Keberhasilan dari model ini sangat di tergantung pada

kemempuan aktivitas anggota kelompok.11

Menurut Sukmadinata di dalam Supardi Pembelajaran kooperatif

(kerja sama) merupakan model pembelajaran yang bertolak dari dasar

manusia tersebut, dan di arahkan pada pengembangan kemampuan siswa

dalam realisasi sifat dasar tersebut.12

Berdasarkan pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dengan mengelompokkan

siswa ke dalam kelompok belajar agar siswa bekerja secara bersama-sama

untuk menyelesaikan tugas yang di berikan.

Model pembelajaran kooperatif ini memiliki banyak macam model

atau tipe, maka penulis hanya memfokuskan kepada model pembelajaran

kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD). Alasan

10 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Op,Cit, hal, 23
11 Buchari Alma, Guru Profesional, 2012, Bandung:Alfa Beta, hal. 85-86
12 Supardi, Sekolah Efektif: Konsep Dasar & Praktis, Jakarta: Rajawali Press, hal,297.
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penulis memilih model kooperatif tipe Student Team Achievement Division

di karenakan model pembelajaran kooperatif Tipe Student Team

Achievement Division ini lebih cocok untuk di gunakan pada materi

akuntansi yang sulit, membuat siswa kurang semangat, jenuh. Dengan

menggunakan model ini siswa belajar dalam sistem kerja sama, dengan

adanya sistem kerja sama siswa akan lebih mudah memahami materi yang

sulit dan siswa bisa saling membantu, dan saling bertukar pendapat. Siswa

akan lebih leluasa untuk bertanya kepada teman-temannya tanpa ada beban

atau rasa takut karena mereka telah terbiasa untuk saling bertanya satu

sama lain.

C. Permasalahan

1. Fokus Penelitian

Penelitian memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu

pada Analisis Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative

Learning) Tipe Student Team Achievement Division Pada Pembelajaran

Ekonomi Di Pondok Pesantren Drussakinah Madrasah Aliyah Batu

Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

2. Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis

membatasi Analisis Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif

(Cooperatif Learning) Tipe Student Team Achievement Division Pada

Pembelajaran Ekonomi di Pondok Pesantren Darussakinah Madrasah

Aliyah Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui Analisis Implementasi

Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperatif Learning) Pada Pelajaran

Ekonomi di Pondok Pesantren Darussakinah Madrasah Aliyah Batu

Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi pendidikan

terutama mengenai pembelajaran kooperatif di Pondok Pesantren

Darussakinah Madrasah Aliyah Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto

Kampar Kabupaten Kampar.

b. Manfaat praktis

1) Bagi pondok pesantren madrasah aliyah, penelitian ini di jadikan

sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kualitas pondok

pesantren madrasah aliyah dan sebagai alternative untuk

pembelajaran.

2) Bagi guru, sebagai masukan dan bahan pengetahuan tentang

pentingnya penggunaan pembelajaran kooperatif (cooperative

learning) di dalam proses pembelajaran.

3) Bagi penulis, penelitian ini dapat di jadikan landasan kajian

penelitian serta memenuhi persyaratan akademis dalam

memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru


