
PENGARUH PEMBELAJARAN (COOPERATIVE 

LEARNING VS TRADISIONAL) DAN MOTIVASI 

BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR PKn 

SISWA KELAS VI SDN ............................
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Latar Belakang Masalah Berisi: 

1. Masalah nyata yang dijumpai di kelas, disertai

data faktual/nyata. 

2. Pentingnya masalah tersebut dipecahkan

3. Penyebab timbulnya masalah (akar masalah)

4. Alternatif pemecahan untuk mengatasi masalah

5. Argumen/alasan dipilihnya pemecahan itu



Latar Belakang Masalah

 Soli Abimayu (1995) menyatakan tiga faktor
penyebab rendahnya partisipasi siswa dalam PBM, 
yakni : (1)  siswa kurang memiliki kemampuan untuk
merumuskan gagasan sendiri, (2) siswa kurang
memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat
kepada orang lain, dan (3) siswa belum terbiasa
bersaing menyampaikan pendapat dengan teman
yang lain. 

 Guru kadang-kadang secara sadar atau tidak
menerapkan sifat otoriter, menghindari pertanyaan
dari siswa, menyampaikan ilmu pengetahuan secara
searah, menganggap siswa sebagai penerima, 
pencatat, dan pengingat. 
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1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar PKn antara

kelompok siswa yang diberi perlakuan

menggunakan pembelajaran cooperative dan

kelompok siswa yang menggunakan pembelajaran

tradisional pada siswa kelas VI di SDN...........?

2. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar PKn antara

kelompok siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi 

dan motivasi belajar rendah siswa kelas VI di SDN.?

3. Apakah terdapat interaksi antara pembelajaran dan

motivasi belajar terhadap hasil belajar PKn pada

siswa kelas VI di SDN ............?

Rumusan Masalah
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 Penelitian ini menguji pengaruh pembelajaran 

(cooperative dan tradisional) dan motivasi belajar (tunggi 

dan rendah) terhadap hasil belajar PKn pada siswa kelas 

VI di SDN ....

Tujuan Penelitian

Manfaat Penelitian
• Proses belajar mengajar PKn di kelas tidak lagi berjalan

secara monoton, namun menggunakan berbagai

pendekatan dan metode pembelajaran cooperative

• Metode pembelajaran yang digunakan bersifat variatif, 

mengaktifkan siswa dan memberi kesempatan

berkembang. Keberanian siswa mengungkapkan

pendapat, ide, pertanyaan dan saran meningkat.
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 Cooperative Learning adalah kerja kelompok dengan unsur
dasar, ketergantungan positif, akuntabilitas individual, 
interaksi tatap muka, ketrampilan sosial, dan prosesing
(Bennet, 1991, Roger dan David Johnson, 1991)

 Pembelajaran cooperative adalah kerja kelompok dengan
unsur dasar, yaitu: (1) ketergantungan positif, (2) akuntabilitas
individual, (3) interaksi tatap muka (4) ketrampilan sosial, dan
(5) prosesing (Bennet, 1991).

 Menurut Mortarela (1994), pembelajaran cooperative secara
umum menyangkut teknik pengelompokan yang didalamnya
siswa bekerja terarah pada tujuan belajar bersama dalam
kelompok kecil yang umumnya terdiri dari empat atau lima 
siswa. Pembentukan kelompok didasarkan pada pemerataan
karakteristik psikologis individu, yang meliputi; kecerdasan, 
kecepatan belajar, motivasi belajar, perhatian, cara berfikir, 
dan daya ingat.

Kajian Pustaka
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Kajian Pustaka

 Sardiman (2001) menyatakan motivasi dapat 
berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian 
prestasi. 

 Sedangkan Purwanto (1990) motivasi adalah syarat 
mutlak untuk belajar. Dari kedua pernyataan 
tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi dalam 
belajar merupakan salah satu faktor yang 
menentukan pencapaian prestasi.

 Sudjana (1990) mengatakan bahwa hasil belajar 
siswa adalah perubahan tingkah laku, tingkah laku 
sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas 
mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik.
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1. Terdapat perbedaan hasil belajar PKn antara 

kelompok siswa yang diberi perlakuan 

menggunakan pembelajaran cooperative dan 

kelompok siswa yang menggunakan pembelajaran 

tradisional pada siswa kelas VI di SDN ....

2. Terdapat perbedaan hasil belajar PKn antara 

kelompok siswa yang memiliki motivasi belajar 

tinggi dan motivasi belajar rendah siswa kelas VI di 

SDN ...

3. Terdapat interaksi antara pembelajaran dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar PKn pada 

siswa kelas VI di SDN ....

Hipotesis
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METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian
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 Sampel penelitian adalah empat kelas yang terdiri:  dua kelas VI di 

SDN ... berjumlah 28 dan 26 siswa,  dua kelas VI di SDN .... 

berjumlah 36 dan 34 siswa. Pemilihan empat kelas sebagai sampel 

dilakukan dengan menggunakan teknik random cluster.

 Dari 2 kelas SDN .. dan SDN .., satu kelas menggunakan 

pembelajaran cooperative dan satu kelas lagi menggunakan 

pembelajaran tradisional. Penentuan pembelajaran yang diterapkan 

pada tiap-tiap kelas dilakukan secara random melalui teknik undian.

Populasi dan Sampel

Prosedur Pengumpulan Data

• Angket motivasi belajar

• Tes hasil belajar PKn

Analisis Data

Analisis Dua Faktor 2x2


