
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu tolok ukur kemajuan bagi suatu 

bangsa. Pendidikan diarahkan pada suatu upaya pembentukan bagi siswa yang 

peduli terhadap suatu lingkungan dan peka terhadap perubahan jaman. 

Semakin berkembangnya peradaban manusia,semakin besar pula 

permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan. Sehingga menuntut 

kemajuan SDM dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." 

Dalam hal ini, guru mempunyai peranan penting bagi kemajuan 

kualitas pendidikan. Menjadi guru yang kreatif, terampil, professional dan 

menyenangkan, merupakan tugas guru untuk mampu mengembangkan 

pendekatan dan memiliki metode yang efektif hal ini sangatlah penting, 

terutama untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan 

menyenangkan.
1
 

Belajar adalah proses bagi peserta didik dalam membangun gagasan 

atau pemahaman sendiri. Maka kegiatan pembelajaran seharusnya 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan proses 
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belajarnya secara lancer dan termotivasi. 
2
Belajar dapat dipandang sebagai 

proses yang diarahkan pada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai 

pengalaman. Belajar juga merupakan proses melihat, mengamati, dan 

memahami sesuatu.
3
 

Dalam kegiatan belajar mengajar, materi merupakan hal yang sangat 

penting. Seorang pengajar akan berhasil dengan baik dalam proses belajar 

mengajar bila terlebih dahulu telah mengetahui dan menguasai apa yang akan 

diajarkan kepada siswa. Dan apabila seorang pengajar tersebut telah 

menguasai materi pelajaran maka sudah barang tentu seorang pengajar akan 

maksimal dalam memberikan materi pelajaran.
4
 

Dalam pembelajaran IPS bukan hanya sekedar menyajikan materi-

materi yang akan memenuhi ingatan siswa, melainkan lebih jauh 

kebutuhannya sendiri dan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. 

Oleh karena itu pembelajaran IPS harus pula menggali materi-materi yang 

bersumber kepada masyarakat. Gejala dan masalah yang ada di lingkungan 

sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal peserta didik dijadikan 

perangsang untuk menarik perhatian siswa , materi tersebut dijadikan bahan 

pembahasan di dalam kelas dalam rangka pembelajaran Ilmu Pengetahuan  

Sosial.Dalam hal ini siswa diberikan pembekalan diantaranya pengetahuan, 

sikap dan kemampuan dalam memaknai seni kehidupan. 

Model pembelajaran cooperative learning merupakan strategi 

pembelajaran yang menekankan pada proses kerjasama.Tujuan pembelajaran 

ini tidak hanya kemampuan akademik (penguasaan materi), tetapi juga adanya 

kerjasama.
5
 Pada model pembelajaran kooperatif siswa diberikan kesempatan 
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belajar kelompok dengan jumlah siswa yang sedikit dan tentu saja 

dikondisikan dengan keadaan kelas untuk bekerja sama melaksanakan 

pembelajaran.
6
Interaksi social dalam cooperative learning berpengaruh 

terhadap kognisi yang berhubungan dengan belajar memahami konsep 

keilmuan yang abstrak. Terdapat tiga pola dominan yang menunjukkan 

pengaruh interaksi social terhadap kognisi yaitu: (1) confirming the capacity 

for learning; (2) calibrated teaching; (3) connected learning. Interaksi social 

dalam cooperative learning sangat penting sebab melalui interaksi tersebut 

ide dapat didiskusikan dalam komunitas ilmiah dan peer dapat mengevaluasi 

ide tersebut. Model pembelajaran cooperative learning ini terdapat berbagai 

macam seperti Jigsaw, Teams-Games-Toursnaments, Stadent Teams 

Learning, dan Group Investigation.
7
Selain itu, juga ada metode-metode 

pembelajaran pendukung pengembangan untuk mengarahkan atensi peserta 

didik terhadap meteri yang dipelajari, di antaranya yaitu Team Quis, Picture 

dan Picture, Tebak katadan sebagainya.
8
 

Pada penelitian kali ini, peneliti akan mengangkat tema“ pengaruh 

model cooperative learning terhadap motivasi belajar siswa di SDIT 

Alfirdaus 2 Semarang”untuk memberikan inovasi terhadap model 

pembelajaran.  

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan-alasan pemilihan judul diatas dapat peneliti deskripsikan 

diantaranya sebagai berikut:  
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1. Dalam kegiatan belajar mengajar perlu adanya kreatifitas memilih model 

pembelajaran yang tepat untuk peserta didik 

2. Model cooperative learning tipe tebak kata merupakan salah satu model 

yang menarik siswa untuk menjadi kreatif dan aktif 

3. Model cooperative learning tipe tebak kata lebih memudahkan siswa 

dalam menanamkan konsep pelajaran IPS 

 

C. Telaah Pustaka 

Peneliti menyampaikan beberapa telaah pustaka tentang 

penggunaanmodel cooperative learning tipe tebak kata terhadap motivasi 

siswa yang telah dianalisis oleh beberapa pihak, diantaranya : 

Skripsi yang ditulis oleh saudari Turniasih NIM 1401409016 lulus 

tahun 2013, dengan judul “keefektifan penerapan model tebak kata terhadap 

minat dan hasil belajar pkn materi komponen pemerintahan pusat di 

Indonesia kelas IV SD Negeri Debong Tengah 1, 2 dan 3 kota Tegal”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan model tebak kata terhadap 

hasil belajar dan minat siswa antara kelas yang mendapatkan penerapan model 

cooperative learning tipe tebak kata dengan kelas yang menggunakan metode 

konvensional pada materi komponen pemerintahan pusat di kelas 

IV.Penelitian ini menggunakan desain Nonequivalen Control Group Design. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Debong 

Tengah 1, 2, dan 3 kota Tegal tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 95 

orang siswa. Sementara itu sampel penelitian diambil dari kelas IV SD Negeri 

Debong Tengah 2 sebagai kelas eksperimen, kelas IV SD Negeri Debong 

Tengah 3 sebagai kelas kontrol, dan kelas IV SD Negeri Debong Tengah 1 

sebagai kelas uji coba. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik sampel jenuh. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini meliputi observasi, dokumentasi, angket, dan tes.Teknik analisis 

data yang digunakan dalam mengolah data penelitian yaitu uji prasyarat 
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analisis meliputi normalitas dan analisis akhir. Hasil uji hipotesis hasil belajar 

siswa dengan perhitungan menggunakan rumus U Mann Withney melalui 

program SPSS versi 17 menunjukkan bahwa, sig. (2 tailed) 0,00 < α= 0,05. 

Mengacu pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis hasil 

perbandingan (thitung< α), maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima. Dalam penelitian ini  rata-rata hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PKN materi komponen pemerintahan pusat dengan penerapan 

model tebak kata lebih baik dari pada rata-rata hasil belajar siswa yang 

menerapkan model konvensional. Namun pada pengujian minat belajar nilai 

thitung < ttabel yaitu 1,169 < 2,00 dan P value 0,247 < 0,005 maka Ha 

diterima sehingga tidak ada perbedaan minat belajar siswa pada kelas yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe tebak kata dengan 

konvensional.
9
 

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Fikri pada tahun 2013 fakultas 

tarbiyah dan keguruan yang berjudul “keefektifan kartu tebak kata pada model 

pembelajaran STAD dengan materi ekosistem terhadap minat dan hasil 

belajar siswa di SMP Negeri Bitis Kecamatan Gelumbang”.Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui keefektifan kartu tebak kata pada model 

pembelajaran STAD pada materi ekosistem di SMP Negeri Bitis Kecamatan 

Gelumbang. Metode penelitian ini menggunakan tes, angket, observasi, dan 

lembar wawancara. Desain yang digunakan adalah nonequevalen group 

pretest-postest. Tehnik sampling yang digunakan adalah cluster random 

sampling. Analisa data untuk menguji keefektifan pembelajaran yaitu 

menggunakan uji t dan presentase ketuntasan belajar klasikal. Hasil belajar 

ditunjukkan dari hasil ttest yang terlihat pada perbedaan signifikan pada kelas 

eksperimen dan control, presentase ketuntasan belajar eksperimen 90,5% dan 

                                                           
9
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PKN Materi Komponen Pemerintahan Pusat Di Indonesia Kelas IV SD Negri Debong Tengah 1, 2, 3 

Kota Tegal, Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Pendidikan, (20 April 

2017). 



6 
 

 
 

kelas control 80,95%. Untuk minat belajar ditunjukkan dari rata-rata postest 

minat kelas eksperimen mencapai 78,32 dan kelas control 74,27. Hasil uji 

korelasi thitung = 2,373 lebih besar dibandingkan ttabel= 2,086 membuktikan 

adanya korelasi positif antara minat dan hasil belajar. Pembelajaran dengan 

menggunakan model STAD dengan menggunakan kartu tebak kata efektif 

untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa pada pokok bahasan 

ekosistem di SMP Negeri Bitis Kecamatan Gelumbang.
10 

Skripsi yang disusun oleh Doni Harfiyanto,dengan judul „„Perbedaan 

Hasil Belajar menggunakan Metode Pembelajaran Permainan Tebak Kata 

dengan metode ceramah bervariasi pada bidang studi IPS Sejarah kelas VIII 

siswa SMP Nurul Salam Bantarbolang kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 

2010/2011‟‟ menyatakan bahwa permainan tebak kata dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS Sejarah. Penelitian ini 

menghasilkan nilai rata-rata hasil pos test kelas eksperimen 8,16 dan 

kelaskontrol 7,65. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaandari  

hasil belajar antara kelas yang diberi pembelajaran dengan metode permainan 

tebak kata dengan kelas yang diberi pembelajaran dengan metode ceramah.
11
 

Penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dengan penelitian ini, 

mempunyai persamaan yaitu menggunakan model cooperative learning tipe 

tebak kata.Akan tetapi adapun perbedaannya adalah peneliti terdahulu lebih 

memfokuskan hasil belajar siswa dan efektifitas dari model cooperative 

learning tipe tebak kata. Sedangkan peneliti skripsi ini memfokuskan untuk 

memotivasi belajar siswa yaitu dengan menggunakan  model cooperative 

                                                           
10Muhammad fikri, „„keefektifan kartu tebak kata pada model pembelajaran STAD dengan 
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Gelumbang’’,Jurnal Ilmiah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ,(20 April 2017) 

11
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Tebak Kata Dengan Metode Pembelajaran Ceramah Bervariasi Pada Bidang Studi IPS Sejarah Kelas 

VIII Siswa SMP Nurul Salam Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2010/2011 

Pemalang, Jurnal Pendidikan Sejarah, Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sejarah, (20 April 2017) 
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learning tipe tebak kata. Agar siswa mempunyai hasrat dan keinginan untuk  

belajar. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pembelajaran IPS materi jenis-jenis pekerjaan melalui model 

cooperative learning tipe tebak kata di SDIT Alfirdaus 2 Semarang? 

2. Bagaimana motivasi belajar siswa di SDIT Alfirdaus 2 Semarang? 

3. Adakah pengaruh model cooperative learning tipe tebak kata dalam 

pembelajaran IPS materi jenis-jenis pekerjaan terhadap motivasi belajar 

siswa di SDIT Alfirdaus 2 Semarang? 

 

E. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahan 

penafsiran terhadap istilah-istilah yang ada dalam judul, maka pada bagian ini 

akan diberikan penjelasan singkat mengenai istilah-istilah tersebut. 

1. Pengaruh 

Korelasi sebab akibat antara keadaan yang pertama dengan keadaan 

kedua terdapat hubungan sebab akibat keadaan pertama berpengaruh 

terhadap yang kedua.
12

Yang dimaksut pengaruh disini adalah pengaruh 

model cooperative learning tipe tebak kata dalam pembelajaran ips materi 

jenis-jenis pekerjaan terhadap motivasi belajar siswa di SDIT Alfirdaus 2 

Semarang. 

2. Model cooperative learning 

Cooperative learning adalah suatu cara pendekatan atau serangkaian 

strategi yang khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada peserta 

didik agar bekerja sama selama proses pembelajaran. Jadi dapat 
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disimpulkan bahwa pada model pembelajaran cooperative siswa diberikan 

kesempatan belajar kelompok dengan jumlah siswa yang sedikit dan tentu 

saja dikondisikan dengan keadaan kelas untuk bekerja sama melaksanakan 

pembelajaran.
13

 

3. Model pembelajaran tipe  tebak kata  

Model pembelajaran tipe  tebak kata adalah model pembelajaran yang 

menggunakan media kartu teka teki yang berpasangan dengan kartu 

jawaban teka teki. Permainan tebak kata dilaksanakan dengan cara siswa 

menebak kata yang dimaksut oleh kartu soal teka teki dengan kartu 

jawaban yang tepat. Melalui permainan tebak kata, selain anak menjadi 

tertarik untuk belajar, memudahkan siswa dalam menanamkan konsep 

pelajaran IPS dalam ingatan siswa.Kesimpulannya yaitu guru mengajak 

siswa untuk bermain tebak kata dengan menggunakan media kartu dari 

kertas karton dalam mata pelajaran IPS. 

4. IPS 

IPS sebagai pelajaran yang merupakan fusi atau paduan sejumlah mata 

pelajaran sosial.Dinyatakan bahwa IPS merupakan bagian kurikulum 

sekolah yang berhubungan dengan peran manusia dalam masyarakat yang 

terdiri atas berbagai subjek sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, 

antropologi, dan psikologi sosial.
14

 

5. Motivasi  

Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan 

ketekunan, seorang individu untuk mencapai tujuannya.
15

Tiga elemen 

utama dalam definisi ini diantaranya adalah intensitas, arah, dan 

ketekunan. 
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6. Belajar 

Belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan.
16

Belajar sebagai 

konsep mendapatkan pengetahuan dalam praktiknya banyak dianut. Guru 

bertindak sebagai pengajar yang berusaha memberikan ilmu pengetahuan 

sebanyak-banyaknya dan peserta didik giat mengumpulkan atau 

menerimanya. 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi pembelajaran IPS materi jenis-jenis pekerjaan melalui 

model cooperative learning tipe tebak kata di SDIT Alfirdaus 2 Semarang 

2. Mengidentifikasi motivasi belajar siswa di SDIT Alfirdaus 2 Semarang 

3. Mengetahui pengaruh model cooperative learning tipe tebak kata dalam 

pembelajaran IPS materi jenis-jenis pekerjaan terhadap motivasi belajar 

siswa di SDIT Alfirdaus 2 Semarang 

 

G. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik langsung 

maupun tidak langsung terhadap perkembangan dunia pendidikan. Manfaat 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan 

model pembelajaran di SDIT Alfirdaus 2 Semarang, khususnya tentang 

pengaruh model cooperative learning tipe tebak kata dalam pembelajaran 

IPS materi jenis-jenis pekerjaan terhadap motivasi belajar siswa. 
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2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan oleh siswa,guru dan 

praktisi pendidikan, diantaranya sebagai berikut : 

a. Bagi siswa 

1) Dengan penerapan model cooperative learning tipe tebak kata 

siswa dapat menerima pengalaman belajar yang lebih 

menyenangkan, sehingga dapat menumbuhkan minat untuk 

belajar. 

2) Siswa lebih mudah memahami materi yang di sampaikan 

3) Sebagai motivasi siswa dalam menerima materi pelajaran  

b. Bagi guru 

Dapat menambah pengetahuan tentang model pembelajaran yang lebih 

menarik untuk memperbaiki serta memberikan motivasi terhadap 

siswa. 

c. Bagi sekolah 

Dapat digunakan sebagai masukan untuk senantiasa memberikan 

inovasi pembelajaran di SDIT Alfirdaus 2 Semarang. 

d. Bagi peneliti 

Penelitian ini merupakan pengalaman yang sangat berharga, karena 

dapat memberikan inovasi pembelajaran bagi para peserta didik dalam 

menerima materi yang diajarkan. 

 

H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. 

Ha : Ada pengaruh positif yang signifikan antara pengaruh model cooperative 

learning tipe tebak kata dalam pembelajaran ips materi jenis-jenis pekerjaan 

terhadap motivasi belajar siswa di SDIT Alfirdaus 2 Semarang. 
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Ho : Tidak ada pengaruh positif yang signifikan antara pengaruh model 

cooperative learning tipe tebak kata dalam pembelajaran ips materi jenis-jenis 

pekerjaan terhadap motivasi belajar siswa di SDIT Alfirdaus 2 Semarang. 

 

I. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian experimental yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan jalan peneliti langsung terjun ke tempat fenomena 

terjadi. Data-data yang diperoleh dari data lapangan  akan dikumpulkan 

untuk kemudian penulis olah sedemikian rupa mengikuti prosedur dan 

pola penelitian yang berlaku. Sedangkan pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan yang menekankan analisis 

pada data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistic.
17

 

2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.
18

Sedangkan sampel 

adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
19

Adapun populasi yang 

dimaksut dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di SDIT Alfirdaus 2 

Semarang yang berjumlah 145 siswa. 

Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi terjangkau yang 

memiliki sifat yang sama dengan populasi.
20

Tehnik pengambilan sampel, 

penulis menggunakan tehnik random sampling yaitu mengambil sampel 

secara acak dari masing-masing kelas. Menurut Suharsimi Arikunto “ 

apabila subyek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga 

merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subyeknya besar dapat 
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Syaifuddin Azwar, Metode penelitian ,Yogyakarta :Pustaka pelajar, 2001, h.8 
18

Suharsimi Arikunto,Op. cit, h. 108 
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ibid,h.109 
20

Nana sudjana,dkk, Penelitian dan penilaian pendidikan. Bandung: sinar Algensindo, 

2009),h. 85 
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diambil antara 10 – 15 % atau 20 – 25% atau lebih.
21

Dari populasi yang 

berjumlah 145 siswa, maka di penelitian ini peneliti mengambil sampel 

sejumlah 37 siswa. 

3. Variabel penelitian  

Variabel adalah konsep yang memiliki bermacam–macam 

nilai.Adapun variable penelitian ini adalah  : 

a. Variable bebas (independen) atau variable X  

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent 

(terikat).
22

yaitu  model cooperative learning tipe tebak kata, indicator 

dari variable bebas atau variable X diantaranya : 

1) Memudahkan siswa belajar sesuatu yang bermanfaat 

seperti fakta, ketrampilan, nilai,konsep, dan bagaimana 

hidup serasi dengan sesama 

2) Pengetahuan, nilai, dan keterampilan diakui oleh mereka 

yang berkompeten menilai
23

 

b. Variabel terikat (dependen) atau variable Y 

Variable terikat merupakan variable yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
24

Variable terikat 

atau variable Y adalah motivasi belajar siswa. Indikator dari variable 

terikat atau variable Y diantaranya : 

1) Adanya hasrat dan keinginan untuk belajar 

2) Adanya kompetisi dalam belajar 

3) Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan 

4) Adanya kegiatan yang menarik didalam belajar 

                                                           
21

Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 107  
22

Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Bandung : CV Alfabeta, 

2009, h. 39 
23

Agus Suprijono, Op.Cit., h. 77 
24

Ibid, h. 139 
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5) Adanya lingkungan belajar yang kondusif 

4. Metode pengumpulan data 

Metode dalam penelitian experimental ini, peneliti menggunakan 

beberapa metode untuk mendukung kelancaran penelitian. Metode-metode 

tersebut diantaranya adalah: 

a. Metode observasi 

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematik terhadap fenomena – fenomena yang diselidiki.Metode 

ini digunakan untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi 

di SDIT Alfirdaus 2Semarang. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
25

 

c. Angket (Quesioner) 

Angket yaitu tehnik pengumpulan data dengan memberikan 

pertanyaan tertulis untuk diisi oleh responden sesuai dengan 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi 

dan responden dalam arti laporan individunya atau hal-hal yang 

diketahui.
26

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi 

tentang pelaksanaan motivasi belajar siswa di SDIT Alfirdaus 2 

Semarang. 

d. Dokumentasi 

Didalam pelaksanaan metode dokumentasi penulis menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan,notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.
27

 

                                                           
25

Suharsimi arikunto,Op, Cit.,h.120 
26

 Ibid,h. 140 
27

 Ibid, h. 131 
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Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat 

documenter yaitu kondisi saat mengisi angket, kondisi siswa saat 

belajar, jumlah siswa, data-data guru, dan data tentang struktur 

organisasi SDIT Alfirdaus 2 Semarang. 

 

5. Metode analisis data 

Setelah data terkumpul, peneliti kemudian menganalis data-data secara 

sistematis.Sedangkan arti statistic itu sendiri adalah data angka yang dapat 

memberikan gambaran mengenai keadaan, peristiwa, atau gejala 

tertentu.
28

 

a. Analisis Pendahuluan  

Analisis pendahuluan merupakan langkah awal yang dilakukan 

dalam penelitian dengan cara memasukkan hasil pengolahan data 

angket responden ke dalam data table distribusi frekuensi. Didalam 

analisis pendahuluan ini akan menggambarkan data tentang 

pengaruh model cooperative learning tipe tebak kata terhadap 

motivasi belajar siswa SDIT Alfirdaus 2 Semarang melalui 

kegiatan penskoran pada tiap item dari angket responden dengan 

menggunakan standar skor sebagai berikut : 

1) Pilihan jawaban a mendapatkan skor 5 

2) Pilihan jawaban b mendapatkan skor 4 

3) Pilihan jawaban c mendapatkan skor 3 

4) Pilihan jawaban d mendapatkan skor 2 

5) Pilihan jawaban e mendapatkan skor 1 

 

 

 

                                                           
28

Sudjiono Anas, Pengantar Statistik Pendidikan,Jakarta: Rajawalin pers, 2012, h.3 
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b. Analisis Uji Hipotesis 

Analisis ini merupakan jenis analisis yang bertujuan untuk 

menguji hipotesis yang diajukan oleh penulis. Adapun tehniknya 

dari hasil analisis lebih lanjut dengan menggunakan data statistic. 

Dalam hal ini penggunaan model cooperative learning tipe 

tebak kata merupakan variable X dan motivasi belajar siswa 

merupakan variable Y. Maka dapat disimpulkan untuk 

membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan akan 

menggunakan rumus korelasi produc moment angka kasar karena 

sampel dan jumlah respondennya sehingga tehnik perhitungannya 

berdasar skor aslinya. 

Adapun rumusnya sebagai berikut 
29

: 

rχγ = 
     (  )(  )

√[     (  ) ][     (  ) ]
 

 

Keterangan: 

rxy  = Koefisien korelasi antara variable X dan Y 

X  = Variabel penggunaan model cooperative learning tipe tebak 

kata 

Y    = Variabel motivasi belajar siswa 

N    = Jumlah responden 

∑    = Sigma (jumlah)   

 

c. Analisis Lanjut 

Analisis lanjut merupakan analisis pengolahan lebih lanjut 

hasil-hasil analisis uji hipotesis. Dalam analisis ini penulis 

membuat interpretasi dari hasil yang telah diproses antara variable 

X dan variable Y, maka langkah selanjutnya membandingkan ro 

                                                           
29

 Ibid, h.206 
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dengan nilai r yang pada table (ry).  Apabila nilai yang telah 

dihasilkan dari koefisien korelasi (ro) diperoleh sama atau lebih 

besar dari pada ry , berarti hipotesis diterima. Jika nilai yang 

dihasilkan dari koefisien ro diperoleh lebih kecil dari ry maka 

hipotesis ditolak. 

 

J. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Untuk mengetahui isi materi penelitian secara menyeluruh, maka peneliti 

memaparkan rencana sistematika penulisan skripsi : 

1. Bagian awal 

Pada bagian ini akan memuat beberapa halaman, diantaranya adalah 

halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman 

abstrak, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman motto, halaman 

persembahan, halaman kata pengantar, halaman pedoman transliterasi 

Arab-Latin, halaman daftar isi, dan halaman daftar tabel. 

2. Bagian isi 

Bab satu pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, telaah pustaka, rumusan masalah, penegasan istilah, 

tujuan dan  manfaat penelitian, rumusan hipotesis, metode penelitian            

(metode penelitian ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, 

populasi, sample dan teknik sampling, Variabel-variabel penelitian, jenis 

data dan sumber data, teknik pengumpulan data, model analisis data), dan 

sistematika penyusunan skripsi. 

Bab dua landasan teorimodel cooperative learning tipe tebak kata dan 

motivasi belajar siswa yang menjelaskan tentang teori-teori yang 

berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya 

sebagai berikut: model cooperative learning tipe tebak kata, motivasi 

belajar, hubungan model cooperative learning tipe tebak kata dengan 

motivasi belajar siswa. 
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Bab tiga pengaruh model cooperative learning tipe tebak kata dalam 

pembelajaran IPS materi jenis-jenis pekerjaan terhadap motivasi belajar 

siswa diSDITAl Firdaus 2 Semarang. Yang meliputi bab tiga, diantaranya 

ada gambaran umum  SDIT Alfirdaus 2 Semarang (situasi umum 

populasi), data hasil hasil angket model cooperative learning tipe tebak 

kata dalam mata pelajaran IPS dan data hasil angket motivasi belajar siswa 

di SDIT Al Firdaus 2 Semarang. 

Bab empat analisis pengaruh model cooperative learning tipe tebak 

kata dalam pembelajaran IPS materi jenis-jenis pekerjaan terhadap 

motivasi belajar siswa di SDIT Alfirdaus 2 Semarang. Meliputi,  analisis 

penggunaan model cooperative learning tipe tebak kata, analisis motivasi 

belajar siswa SDIT Alfirdaus 2 Semarang, analisis pengaruh model 

cooperative learning tipe tebak kata dalam pembelajaran IPS materi jenis-

jenis pekerjaan terhadap motivasi belajar siswa di SDIT Alfirdaus 2 

Semarang. 

Bab lima penutup, yang terdiri dari simpulan, saran, dan kata penutup. 

3. Bagian penutup 

Pada bagian ini akan memuat halaman daftar pustaka, lampiran-

lampiran, Piagam OSPEK, Piagam KMD, sertifikat seminar, daftar 

riwayat hidup peneliti. 

 


