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ABSTRAK 
 

NOVIE DAMAYANTI. NIM: 1412104563 Skripsi: Penerapan Model 
Pembelajaran  Kooperatif pada Pembelajaran Geografi untuk Meningkatkan 
Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Wedi Klaten Tahun 2014/ 2015. 

 Berdasrkan hasil wawancara dan observasi, diperoleh informasi ternyata 
guru geografi di SMP Negeri 2 Wedi, Klaten ini kurang dapat mengajak siswa 
untuk terlibat secara langsung dan aktif dalam proses pembelajaran. Maka 
agar  proses belajar mengajar terlihat lebih aktif dan memperoleh hasil yang baik 
dan memuaskan maka diperlukan suatu tehnik atau pendekatan yang dapat 
melibatkan siswa secara langsung serta aktif selama proses pembelajaran. Salah 
satu tehnik atau pendekatan yang digunakan adalah melalui penerapan model 
pembelajaran kooperatif. Rumusan masalah ada;ah: “Apakah penerapkan model 
pembelajaran kooperatif pada pelajaran geografi  dapat  meningkatkan  prestasi  
belajar siswa kelas VШ semester genap SMP Negeri 2 Wedi, Klaten  tahun 
pelajaran 2014/2015 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat 
prestasi dan aktivitas belajar geografi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Wedi, 
Klaten tahun pelajaran 2014/2015. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus yang 
tiap-tiap siklus terdiri dari  pelaksanan,  perencanaan,  pengamatan  / observasi 
serta refleksi. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas VIII A di SMP Negeri 
2 Wedi, Klaten yang terdiri dari 20 siswa. Adapun metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tehnik penelitian tindakan kelas 
atau yang lebih dikenal dengan istilah PTK. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam 
aktivitas dan prestasi belajar siswa dari masing-masing siklus. Adapun skor rata-
rata dari hasil belajar siklus I dan siklus II adalah 15,5 dan 15,95 sedangkan rata-
rata aktivitas siklus I sebesar 2,88 yang termasuk kategori cukup aktif dan siklusII 
sebesar 3,07 yang berkategori aktif serta ketuntasan belajar masing-masing siklus 
adalah 85 dan 90 prosen. Dengan memperlihatkan hasil yang diperolehmaka 
peningkatan prestasi dan aktivita belajar siswa dapat tercapai sehingga dapat 
diambil kesimpulan bahwa melalui penerapan model pembelajaran  kooperatif  
terbukti terjadi peningkatan prestasi dan aktivitas belajar siswa 
 
 
Kata kunci: Pembelajaran  Kooperatif, prestasi dan aktivitas belajar 
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ABSTRACT 
 
 

NOVIE DAMAYANTI. NIM: 1412104563 THESIS: The Application of 
Cooperative learning Model on geography Study to increase learning achievement 
of eighth grade students in SMP Negeri 2 Wedi, Klaten in Academic year 
2014/2015. 

Based on interview and observation report, it is known that geography 
teachers in SMP Negeri 2 Wedi, Klaten cannot invite students to get involve 
directly and be active in the learning process. Therefore, in order to make the 
learning process looks more active and get better and more satisfy result, a 
technique or an approach that is able to make students active directly during the 
learning process is needed. One of the techniques or approaches used is the 
application of Cooperative learning. The problem formulation is “ Is the 
application of cooperative learning model on Geography subject can improve 
learning achievement of even semester of  eigth grade students of SMP Negeri 2 
Wedi, Klaten in Academic year 2014/2015. The Purpose of this research is to 
know  the achievement level and geography learning activities of eighth grade 
students of SMP Negeri 2 Wedi in Academic year 2014/2015. This research is 
conducted  in two cycles in which each cycle consist of application, preparation, 
observation, and reflection. The subject of this study is class A of  eighth grade 
students in SMP Negeri 2 Wedi which consist of 20 students. This study used 
qualitative metode with  class action research ( CAR). 

From the result of this study showed that there is improvement in students 
activity and learning improvement in each cycle. The average score of the 
learning result in cycle I and cycle II are 15.5 and 15.95, whether average 
activities cycle I is 2.88 which is categorised into fairly active and cycle II is 3.07 
which is categorised active and learning accomplishment in each cycle are 85 and 
90 percents. Based on the result that the learning improvement and students 
learning activities  can be achieved therefore it can be concluded that through the 
appication of cooperative learning model it is proved that there is improvement in 
students’ learning and activities. 
 
 
Key words: Cooperative Learning, achievement and learning activities. 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah   

Pendidikan adalah suatu bidang yang harus diutamakan oleh setiap 

warga negara, karena pendidikan merupakan investasi yang sangat besar manf

aatnya bagi setiap orang. Warga negara yang ingin maju dan tidak mau 

ketinggalan dengan warga lain terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendi

dikannya. Masalah pendidikan adalah  masalah  yang  menyangkut kehidupan  

masa  depan suatu bangsa termasuk bangsa Indonesia. Pembangunan nasional  

dibidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa  dan 

meningkatkan kualitas manusia seperti ditegaskan dalam undang undang  

sistem pendidikan nasional nomor 2 tahun 1989 “Pembangunan nasional  

dibidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan  

meningkatkan kualitas kemakmuran serta memungkinkan  para  warganya  

mengembangkan diri baik berkenaan aspek jasmani dan rohani  berdasarkan  

pancasila dan UUD 1945 (Wajiman,2008: 1).  

Sehubungan dengan itu, masalah peningkatan mutu pendidikan sampai 

kini masih terus diupayakan. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan 

disekolah sangat membutuhkan guru yang professional yang ditugaskan 

secara penuh untuk melaksanakan pendidikan di sekolah karena guru  merupa 

kan ujung tombak dalam proses belajar mengajar. Belajar mengajar adalah 

suatu proses interaksi antara guru siswa untuk mencapai pembelajaran.  

1 
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Proses belajar mengajar akan berlangsung secara optimal dan efektif  

 bila direncanakan dengan baik. Untuk menjadi guru yang professional diperlu 

kan pengetahuan dan keterampilan untuk merencanakan dan mengelola proses  

pembelajaran tersebut. Salah satu komponen belajar mengajar adalah  strategi 

belajar. Oleh karena itu untuk menjadi guru yang profesional  diperlukan  

pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  bagaimana memilih  strategi  belajar  

mengajar yang tepat serta keterampilan dalam penggunaanya. Selain itu tugas 

guru adalah membelajarkan anak didik agar peserta didik berhasil 

 mencapai tujuan pendidikan yaitu menguasai pengetahuan, ketrampilan dan 

sikap kemudian mampu menerapkan tujuan tersebut dalam kehidupan sehari-

hari, maka guru perlu mengerahkan daya upayanya untuk membuat proses 

belajar mengajar itu menjadi lebih bermakna.  

Penggunaan CBSA (cara belajar siswa aktif) yang tepat dalam proses 

belajar mengajar merupakan metode yang bagus.  Oleh karena itu guru di 

tuntut untuk menggunakan metode tersebut sebagai suatu strategi belajar 

mengajar terlihat secara intelektual dan emosional. Untuk lebih meningkatkan 

peran aktif siswa kemampuan siswa, harus membiasakan memberikan tugas-

tugas kepada siswa kelompok. Penggunaan metode pembelajaran kooperatif  

merupakan metode pembelajaran yang mengupayakan seorang peserta  didik 

mampu mengajarkan kepada peserta lain. Mengajar teman sebaya membarikan 

kesempatan pada pesrta didik untuk mempelajari sesuatu dengan baik pada 

waktu bersamaan, ia menjadi nara sumber. Bagi teman pembelajaran 

kooperatif didorong untuk bekerja sama pada suatu tugas  
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bersama dan mereka harus mengkoordinasikan usahannya untuk menyelesai 

kan tugasnya. Pembelajaran kooperatif berbeda  dengan metode diskusi yang 

biasanya dilakukan di kelas, karena pembelajaran kooperatif menekankan 

pembelajaran dalam kelompok kecil dimana siswa akan bekerja sama untuk 

mencapai tujuan yang optimal. Berdasarkan observasi penulis bahwa proses 

pembelajaran geografi di SMP Negeri 2 Wedi Klaten umumnya masih 

menggunakan pola pendekatan yang bersifat klasikal, guru lebih mendominasi 

proses pembelajaran dengan metode ceramah, latihan menjawab soal soal, 

sedangkan siswa hanya duduk mendengarkan, mencatat,  menghapal  dan  

mengerjakan latihan soal secara individu ditempat duduknya masing-masing.  

Nilai KKM yang ditetapkan di sekolah ini adalah 6,5 dan nilai klasikal 

70 % rendahnya prestasi siswa dalam memahami pelajaran geografi di SMP 

Negeri 2 Wedi Klaten sudah lama menjadi bahan diskusi dan pembicaraan 

guru dan kepala sekolah. Penyajian materi pelajaran geografi seperti pola di 

atas dapat menimbulkan gejala kejenuhan dan sangat 

membosankan bagi siswa.  Jika persentasi ketuntasan belajar siswa mencapai  

85% maka pembelajaran secara klasikal dapat dikatakan tuntas. Untuk itu 

diperlukan suatu strategi sebagai upaya guru dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

sehingga  siswa akan merasakan pembelajaran geografi sangat bermanfaat 

bagi dirinya, terhindar dari rasa kejenuhan dan kebosanan serta diharapkan 

mudah memahami konsep dengan melalui pengalaman bukan menghafal. 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang hendak diteliti 

adalah “Apakah penerapkan model pembelajaran kooperatif pada pelajaran 

geografi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VШ semester genap 

SMP Negeri 2 Wedi Klaten tahun pelajaran 2014/2015 ?”.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapkan model 

pembelajaran kooperatif pada pelajaran geografi  dalam  meningkatkan  

prestasi  belajar siswa kelas VШ semester genap SMP Negeri 2 Wedi 

Klaten tahun pelajaran 2014/2015”.  

 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu manfaat 

secara praktis dan secara teoritis: 

1.  Manfaat Praktis.  

a.  Bagi Siswa  

Diharapkan siswa termotivasi dalam belajar geografi hingga dapat 

mengurangi rasa kejenuhan dan kebosanan yang pada akhirnya dapat 

menuntaskan hasil belajar.  

b. Bagi Guru 

Diharapkan  guru  memperoleh atau  menambah  pengetahuan  dan 

ketrampilan  dalam mengajar khususnya tentang pelajaran geografi. 
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c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian  ini  akan memberikan  kontribusi  yang  sangat  

berarti  dalam peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. 

2.  Secara Teoritis. 

a.  Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai studi penerapan pembelajar 

an kooperatif yang berbeda.  

b. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan model pem- 

belajaran yang dapat mengaktifkan siswa. 
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BAB  V 

KESIMPULAN  DAN  SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

           Bertolak dari hasil dalam pembahasan yang membuktikan bahwa  

model pembelajaran kooperatif prestasi belajar geografi siswa semakin 

meningkat, yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah siswa yang 

mempunyai  motivasi belajar geografi dan penguasaan materi yang semakin 

baik, serta suasana kelas lebih  kondusif, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis hasil belajar pada siklus I nilai rata rata adalah 15,5 

sedangkan jumlah prosentasi ketuntasan secara klasikal adalah 85%.  

Pada  siklus  II  aktivitas  belajar  siswa  tergolong  aktif  sehingga  bisa 

dikatakan  bahwa  terjadi  peningkatan  aktivitas  siswa  dari  siklus 

sebelumnya namun  untuk  siklus I  mengalami  peningkatan skor 

 dari 0,46 menjadi 0,62.  

2. Dari hasil  evaluasi pada siklus II diperoleh  rata rata  skor kelas 

sebesar 15,95  dan  nilai  klasikalnya  adalah  90%  sehingga dari 

hasil yang diperoleh menunjukkan indikator  yang telah tercapai. 

3. Karena indikator dalam  penelitian ini  yang diperoleh 90%  lebih besar 

dari 85%,  maka tujuan dalam penelitian ini  tercapai.  Berdasarkan hasil 

tersebut maka pelaksanaan penelitian ini dihentikan. 
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B. Saran-saran 

Bertolak dari hasil dalam pembahasan yang membuktikan bahwa  

model pembelajaran kooperatif dapat meningkatan prestasi belajar geografi 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Wedi tahun pelajaran 2014/2015 diajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

a. Guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial Geografi diharapkan dapat 

lebih mengoptimalkan pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif yang merupakan salah satu alternatif 

pembelajaran yang berorientasi kepada contectual teaching learning 

sebagaimana yang diharapkan pada kurikulum  berbasis  kompetensi; 

b. Mengingat  hasil penelitian ini belum sempurna dan belum maksimal 

hendaknya terus dikembangkan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

sehingga menemukan media dan metode pembelajaran yang lebih 

memunculkan penalaran siswa, oleh karena itu perlu penelitian tindakan 

secara berkelanjutan.  
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