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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar BelakangMasalah 

 Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin 

perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Pendidikan 

mengusahakan pembentukan manusia yang cerdas, bermutu tinggi dan mandiri 

sehingga mampu memberikan dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa 

dan negara, oleh karena itu negara berkewajiban memberikan pelayanan 

pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk 

mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan atau biasa disebut dengan 

anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 

2003 pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa warga negara yang memiliki 

kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh 

pendidikan khusus.  

Sejak dibuatnya pernyataan Salamanca dan kerangka aksi UNESCO tahun 

1994 secara internasional pendidikan inklusi diakui sebagai solusi pendidikan 

yang paling ideal bagi anak berkebutuhan khusus. Sebagaimana dikemukakan 

Mangunsong (2009) bahwa banyak riset yang telah membuktikan, pendidikan 

inklusi adalah model pendidikan yang paling menguntungkan bagi anak 

berkebutuhan khusus bahkan bagi mereka dengan kekhususan yang sangat berat 

dan majemuk. Pendidikan inklusi menganggap semua anak sebagai benda yang 

berharga dalam kebersamaan masyarakat terlepas dari kemampuan maupun 
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ketidakmampuan, latar belakang budaya, bahasa, sosial, ekonomi, agama, dan 

jender  menyatu dalam sekolah yang sama.  

Menurut Stubbs (2002) keberadaan pendidikan inklusi ini tidak hanya 

merupakan suatu strategi pendidikan yang responsif terhadap beragam kebutuhan 

aktual dari anak dan masyarakat saja tetapi harus mampu menjamin akses dan 

kualitas. Pernyataan ini sesuai dengan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 bahwa 

pendidikan inklusi harus berpegang pada prinsip pemerataan dan peningkatan 

mutu. Prinsip pemerataan artinya pendidikan inklusi memberikan kesempatan 

bagi semua anak yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan lainnya, 

sedangkan prinsip peningkatan mutu artinya pendidikan inklusi merupakan 

strategi peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dengan menggunakan 

metodologi pembelajaran bervariasi yang bisa menyentuh semua anak dan 

menghargai perbedaan. Kedua pernyataan tersebut menyatakan bahwa pendidikan 

inklusi bukan hanya jenis pendidikan yang menampung anak berkebutuhan 

khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak reguler saja tetapi pendidikan 

inklusi juga harus menjamin akses, pemerataan, peningkatan mutu dan kualitas 

agar setiap anak baik siswa reguler maupun siswa berkebutuhan khusus yang 

tergabung dalam pendidikan inklusi benar-benar dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuannya secara maksimal.  

Program pendidikan inklusi di Indonesia terus dikembangkan yaitu 

terbukti dengan semakin bertambahnya jumlah sekolah inklusi yang ada di 

Indonesia dari tahun ke tahun. Sebagaimana dikatakan dalam 

m.antarasumbar.com tanggal 22 Juni 2013 bahwa jumlah sekolah inklusi di 
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Indonesia bertambah dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 2603. 

Fakta tersebut sesuai dengan yang ditemui penulis di lapangan yaitu berdasarkan  

data dari  Dinas Dikpora Kabupaten Tuban jumlah sekolah inklusi di Kabupaten 

Tuban pada tahun 2013 berjumlah 6 sekolah yang kemudian pada tahun 2014 

mengalami peningkatan hampir dua kali lipat yaitu menjadi 11 sekolah. SDN 

Sidorejo II Tuban merupakan salah satu sekolah inklusi di Kabupaten Tuban yang 

telah melaksanakan program inklusi selama tiga tahun dan menjadi percontohan 

bagi SD inklusi lain yang ada di Kabupaten Tuban. Pada setiap SD inklusi di 

Kabupaten Tuban terdapat rata-rata 10% siswa berkebutuhan khusus dengan jenis 

tuna grahita, autis, lambat belajar, berkesulitan belajar, dan tunadaksa.  

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan penulis terhadap 11 sekolah 

dasar inklusi di Kabupaten Tuban diperoleh data bahwa hanya terdapat satu 

sekolah inklusi yang sudah melaksanakan pendekatan pembelajaran inklusi penuh 

yaitu SDN Sidorejo II Tuban. Sesuai pedoman teknis penyelenggaraan pendidikan 

inklusif Propinsi Jawa Timur (2012), pendekatan pembelajaran inklusi penuh 

adalah memasukkan siswa berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama 

dengan siswa reguler dalam kelas yang sama. Pendekatan pembelajaran inklusi 

penuh ini belum dilaksanakan oleh sekolah inklusi lainnya yang ada di Tuban. 

Selama ini, pembelajaran yang dilaksanakan adalah dengan memisahkan antara 

siswa regular dan menempatkan anak berkebutuhan khusus untuk  belajar diruang 

sumber. Siswa berkebutuhan khusus hanya akan belajar bersama siswa regular  

pada waktu mata pelajaran pendidikan agama Islam atau pendidikan jasmani. 
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Sesuai data nilai ulangan harian sekolah semester I tahun 2014/2015 SDN 

Sidorejo II Tuban yaitu sejak menggunakan pendekatan pembelajaran inklusi 

penuh mengalami  penurunan prestasi belajar dan yang paling menonjol 

penurunannya adalah pada mata pelajaran matematika. Penurunan prestasi belajar 

tersebut ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah siswa yang nilai 

matematikanya dibawah nilai KKM (kriteria ketuntasan minimal) atau siswa yang 

tidak tuntas yaitu  rata-rata meningkat sebesar 45%.  Sebelumnya, pada saat siswa 

berkebutuhan khusus pembelajarannya dipisah dengan siswa regular yaitu siswa 

berkebutuhan khusus berada dikelas sumber nilai mata pelajaran matematika 

siswa regular yang berada dibawah KKM atau tidak tuntas rata-rata hanya sekitar 

10%.  Oleh karena itu, guru harus mangadakan remidi pada mata pelajaran 

matematika agar siswa dapat mencapai KKM (wawancara dengan kepala sekolah 

Bapak Sungadri, S.Pd, tanggal 11 Agustus 2014). 

Keterangan diatas menunjukkan bahwa penurunan prestasi belajar pada 

sekolah inklusi terjadi sejak sekolah menggunakan pendekatan pembelajaran 

inklusi penuh. Penurunan prestasi belajar tersebut seharusnya tidak perlu terjadi 

apabila penyelenggaraan pendekatan inklusi penuh dilaksanakan sesuai dengan 

prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusi. Hal ini sesuai dengan 

beberapa penelitian sebelumnya yaitu seperti penelitian yang dilakukan oleh Ekeh 

dan Oladayo (2013) hasilnya menyatakan bahwa siswa reguler dan siswa 

berkebutuhan khusus prestasinya lebih meningkat ketika mereka belajar dikelas 

inklusi dari pada di kelas non inklusi dengan menggunakan metode pembelajaran 

yang bervariasi salah satunya adalah metode pembelajaran kooperatif.  
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Lebih lanjut, peneliti mengadakan observasi dan wawancara untuk 

mengetahui penyebab terjadinya penurunan prestasi belajar pada sekolah dasar 

inklusi di Kabupaten Tuban yang dilakukan pada tanggal 11-15 Agustus 2014. 

Hasil observasi diperoleh kesimpulan diantaranya guru menerima anak 

berkebutuhan khusus dengan penuh keikhlasan, tidak pernah mengeluh  dan 

disiplin. Guru mengajar mata pelajaran matematika dengan menerangkan materi 

secara runtut, menggunakan bahasa yang mudah diterima siswa dan 

mempraktekkannya di depan kelas. Setelah itu, guru memberikan penugasan-

penugasan kepada siswa untuk dikerjakan secara individu dan kemudian dibahas 

bersama-sama. Guru mempunyai pengalaman mengajar siswa kelas III kurang 

lebih 5 tahun dan sangat menguasai materi mata pelajaran matematika yang 

diajarkan. Data ketenagaan jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) di SD 

inklusi di Kabupaten Tuban rata-rata sebanyak 2 orang pada setiap sekolah dan 

memiliki kelas sumber yang digunakan untuk memberikan pelajaran tambahan 

ataupun pelayanan khusus lainnya pada siswa berkebutuhan khusus. Proses 

pembelajaran yang dilakukan sudah menggunakan kurikulum yang dimodifikasi 

sesuai  dengan kemampuan siswanya. Setiap kelas terdapat siswa regular dan 

siswa berkebutuhan khusus, dimana siswa berkebutuhan khusus duduk dibarisan 

paling depan dan bersebelahan dengan siswa yang mempunyai prestasi akademik 

tinggi yang ada dikelas tersebut.  Pada saat guru memberikan penjelasan materi 

siswa hanya bisa fokus sekitar 20 sampai 30 menit saja selebihnya siswa kurang 

bisa fokus terhadap materi yang diberikan guru sehingga memunculkan beberapa 

perilaku seperti ramai sendiri, menganggu teman, melamun, bermain sendiri, 
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memainkan buku atau alat tulisnya, dan ketika guru memberikan pertanyaan tidak 

ada siswa yang menjawab pertanyaan tersebut. 

Wawancara dilakukan pada siswa kelas III dimana pada usia ini siswa 

masuk pada tahap perkembangan kognitif operasional konkrit yang mampu 

berpikir logis sesuai dengan fakta-fakta (Santrock, 2008). Penulis berharap 

dengan kemampuan siswa yang dapat berpikir logis akan memperoleh informasi 

yang akurat sesui dengan fakta-fakta yang ada. Hasil wawancara dengan 15 dari 

30 siswa regular diperoleh kesimpulan bahwa siswa merasa guru terlalu sibuk 

memperhatikan siswa berkebutuhan khusus, kurang memberikan perhatian pada 

siswa regular, tidak memberikan kesempatan bertanya, siswa mudah bosan 

dengan penjelasan materi yang terlalu lama sehingga tidak bisa konsentrasi dan 

siswa tidak dapat memahami materi yang diajarkan dengan baik. Siswa juga 

merasa tidak nyaman di kelas karena ia merasa terganggu dengan keberadaan 

siswa berkebutuhan khusus yang terkadang memunculkan perilaku yang aneh dan 

diluar kendali. (Wawancara, tanggal 11-15 Agustus 2014). 

Hasil wawancara dengan guru kelas III menyimpulkan bahwa sebagian 

besar siswa tidak fokus saat guru menerangkan dan tidak bisa mengerjakan tugas-

tugas yang diberikan dengan baik. Hasil ulangan harian yang diadakan kurang 

lebih 40% siswa nilainya masih dibawah KKM (kriteria ketuntasan minimal) 

terutama pada mata pelajaran matematika, padahal sebelum melaksanakan 

program pendidikan inklusi siswa yang nilainya dibawah KKM rata-rata sebesar 

10% sehingga guru harus mengadakan remedial untuk dapat memenuhinya. 

Menurut guru, sejak siswa berkebutuhan khusus masuk ke kelas regular guru tidak 
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dapat  menyampaikan materi di kelas dengan maksimal karena saat mengajar 

konsentrasi guru terpecah dengan adanya siswa berkebutuhan khusus di kelas 

yang terkadang menunjukkan perilaku yang tidak wajar dan dapat menggangu 

temannya. Guru harus menyampaikan materi secara berulang-ulang terutama pada 

siswa berkebutuhan khusus sehingga proses pembelajaran membutuhkan waktu 

yang lebih lama sedangkan jam pelajaran terbatas. Guru juga mengeluhkan 

beberapa perilaku siswa yang masih sulit untuk bisa menerima keadaan teman-

temannya yang berkebutuhan khusus sehingga disela-sela pelajaran sering terjadi 

perilaku seperti saling mengejek dan bertengkar sehingga proses belajar mengajar 

menjadi terganggu. Guru tidak menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan 

prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusi yaitu salah satunya metode 

pembelajaraan kooperatif karena menurut guru metode tersebut terlalu rumit,  

tidak terbiasa menggunakannya dan takut tidak berhasil meningkatkan prestasi 

belajar siswa  (Wawancara, tgl. 11-15 Agustus 2014).  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis,  

permasalahan yang terjadi dilapangan tidak hanya penurunan prestasi belajar 

siswa saja tetapi juga rendahnya ketrampilan sosial yang dimiliki siswa. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Hargie, Saunders, & Dickson dalam Merrel 

(2003) bahwa ketrampilan sosial adalah kemampuan siswa untuk berkomunikasi 

efektif dengan orang lain baik secara verbal maupun nonverbal sesuai dengan 

situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Ketrampilan sosial ini merupakan 

perilaku yang dapat dipelajari dan meliputi lima dimensi yaitu hubungan teman 

sebaya, manajemen diri, kemampuan akademis, kepatuhan dan perilaku assertive. 
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Berdasarkan teori tersebut ketrampilan sosial berbeda dengan ketrampilan 

akademik, seperti yang dikemukakan oleh Yeung dkk (2007) bahwa ketrampilan 

akademik hanya terbatas pada ketrampilan berbahasa dan numerik saja. 

Keterangan yang didapat dari guru kelas menunjukkan bahwa sekitar  15  

dari 40 anak atau sekitar 37%  menunjukkan rendahnya ketrampilan sosial yang 

dimiliki mereka dengan indikasi bahwa setiap hari selalu terjadi pertengkaran, 

marah pada temannya, saling mengejek, tidak mau berteman dengan siswa 

berkebutuhan khusus, menyendiri, mengganggu teman, tidak melaksanakan 

perintah guru, dan bermain di kelas. Menurut guru, kondisi kelas semacam ini 

dapat menghambat proses kegiatan belajar mengajar dan sangat tidak 

memungkinkan untuk dilakukan metode pembelajaran kooperatif, dimana siswa 

harus bekerjasama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 

Prestasi belajar merupakan ukuran keberhasilan siswa selama 

melaksanakan proses belajar. Keberhasilan prestasi belajar ditentukan oleh faktor  

internal yaitu fisiologis dan psikologis dan faktor eksternal yaitu lingkungan, 

kurikulum, materi, dan metode pembelajaran (Syah, 2009).  Prestasi belajar di 

sekolah inklusi dengan kondisi siswa yang beragam juga dipengaruhi oleh kedua 

faktor tersebut yaitu selain kondisi fisik dan mental dari siswa itu sendiri, prestasi 

belajar juga dipengaruhi pula kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan 

lingkungan sekitar sehingga siswa pada sekolah inklusi harus mempunyai 

ketrampilan sosial yang baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Meyer dalam 

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 (2012) bahwa siswa yang memiliki 

kecacatan yang cukup ditemukan untuk memiliki keberhasilan yang lebih besar 
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manakala mereka memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang menerima 

mereka khususnya yang berkaitan dengan hubungan sosial dan persahabatan 

mereka dengan masyarakatnya. Atas dasar tersebut, untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada sekolah inklusi juga harus meningkatkan pembinaan 

ketrampilan sosial terhadap siswanya.  

Kelas adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar dan pada 

saat itu juga terjadi interaksi sosial, sehingga kelas merupakan tempat yang paling 

menentukan untuk dapat meningkatkan prestasi belajar dan ketrampilan sosial 

pada siswa. Sehubungan dengan hal tersebut pemilihan metode pembelajaran di 

kelas sangatlah penting karena metode pembelajaran yang efektif akan berdampak 

pada pembelajaran dan prestasi optimal siswa di kelas. Oleh karena itu, pemilihan 

metode pembelajaran harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran, bentuk atau 

isi materi pelajaran, karakteristik dan kemampuan siswanya (Mangunsong, 2009).  

Hasil observasi yang dilakukan penulis guru di sekolah inklusi mengajar 

dengan memberikan ceramah dan penugasan secara individu kepada siswa. 

Menurut  Ahmadi (2005) metode pembelajaran yang ditandai dengan memberikan 

ceramah dan penugasan kepada siswa disebut metode pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Johnson dan Johnson (2004) 

menyatakan bahwa metode pembelajaran pada kelas konvensional akan 

memberikan kontribusi negatif pada siswa yang rendah kinerjanya karena 

pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional kurang mengaktifkan 

siswa dan hanya memperkaya segi kognitifnya saja. Hal ini menyatakan bahwa 

meskipun metode pembelajaran konvensional telah lama digunakan dan diyakini 
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keberhasilannya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, namun metode 

pembelajaran konvensional masih kurang efektif untuk diterapkan pada sekolah 

inklusi. 

Berdasarkan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 metode pembelajaran  

pada sekolah inklusi menggunakan metode pembelajaran yang dapat menyentuh 

semua kebutuhan anak dan menghargai perbedaan. Selanjutnya, Mangunsong 

(2009) juga menyatakan bahwa metode pembelajaran pada sekolah inklusi harus 

dipertimbangkan lebih khusus, karena harus disesuaikan dengan keadaan siswa 

yang bervariasi baik secara fisik, sosial, emosional intelektual termasuk tingkat 

kecacatan yang berbeda-beda dan lain-lain. Sesuai pedoman teknis 

penyelenggaraan pendidikan inklusif di Jawa Timur (2012) metode yang 

digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yang berpusat pada 

siswa. Sebagaimana dikemukakan oleh Slavin (2008) bahwa metode pendekatan 

yang berpusat pada siswa banyak memberikan kesempatan pada siswa untuk lebih 

banyak berkembang dan aktif dalam proses kognitifnya.   

Metode pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan 

metode pendekatan yang berpusat pada siswa. Menurut Donald dkk (2006)  

metode pembelajaran kooperatif adalah metode pembelajaran yang menggunakan 

prosedur instruksional dimana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok 

kecil yang dihargai atas prestasi kelompok mereka. Metode pembelajaran 

kooperatif cocok diterapkan pada kelas heterogen dalam berbagai perbedaan 

kapasitas intelektual, kemampuan akademik, gender, ras dan perbedaan lainnya 

dengan tiga alasan yaitu; pertama, pembelajaran kooperatif  didasarkan pada 
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sekolah sebagai tempat belajar yang fokus terhadap pengembangan individu dan 

lingkungan sosial dengan tujuan meningkatkan kemampuan setiap siswa dan mau 

menerima perbedaan dari siswa  lainnya; kedua, setiap anggota mempunyai 

kesempatan yang sama untuk belajar, karena setiap anggota akan memberikan 

kemampuannya kepada kelompoknya masing-masing, dan ketiga; siswa dengan 

kemampuan yang lebih rendah lebih mungkin untuk meningkatkan prestasi 

mereka dalam kelompok campuran dari pada kelompok homogen (Fashella, 

Hoffer & Slavin dalam Donald, 2006). Hal yang sama juga dikemukakan oleh 

Huda (2014) bahwa metode pembelajaran kooperatif dipercaya sebagai metode 

pembelajaran yang efektif bagi semua siswa karena dapat menciptakan suasana 

ruang kelas yang terbuka sehingga tidak hanya cocok untuk siswa-siswa yang 

berkemampuan rendah tetapi juga siswa-siswa yang teridentifikasi beresiko gagal, 

berdwibahasa, berbakat dan normal. Berdasarkan kedua pendapat inilah, metode 

pembelajaran kooperatif efektif untuk digunakan pada sekolah inklusi. 

Penelitian yang dilakukan oleh David dkk (2006) yaitu meta analisis 

metode pembelajaran kooperatif yang dilakukan pada 164 penelitian dengan 

ditemukannya delapan tipe metode pembelajaran kooperatif dan 194 variabel 

independen yang mewakili ukuran prestasi akademik, menyimpulkan bahwa 

metode pembelajaran kooperatif terbukti efektif digunakan untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Demikian halnya dengan Slavin (1995) juga menyatakan 

bahwa dari 99 penelitian pembelajaran kooperatif di sekolah dasar dan menengah 

dalam jangka waktu minimal empat minggu dengan  membandingkan pencapaian 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 
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64 penelitian secara signifikan hasilnya lebih tinggi menggunakan pembelajaran 

kooperatif dimana 50 (78%) hasil penelitian menunjukkan efek signifikan positif 

terhadap prestasi, dan tidak ditemukan efek negatif (Slavin, 1995). Hasil 

penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa metode pembelajaran kooperatif 

efektif digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Menurut Huda (2014) pembelajaran kooperatif merupakan praktik 

pedagogis yang dapat meningkatkan sosialisasi dan pembelajaran siswa di semua 

tingkatan umur dan berbagai level pendidikan khususnya di tingkat sekolah dasar 

(SD), bahkan untuk siswa berkebutuhan khusus sehingga selain metode 

pembelajaran kooperatif dapat membantu siswa meningkatkan prestasi belajar, 

metode pembelajaran kooperatif ini juga mampu meningkatkan ketrampilan sosial 

siswa. Hal ini sesuai dengan perpektif kognitif yang dikemukakan Slavin (1995) 

bahwa interaksi yang  terjadi antara siswa dalam diskusi kelompok pada metode 

pembelajaran kooperatif dengan sendirinya akan meningkatkan prestasi belajar 

karena terdapat proses mental dan informasi.  

Beberapa pendapat diatas diperkuat oleh penelitian yang dilakukan 

Motitswe (2013) hasilnya menyatakan bahwa metode pembelajaran yang baik 

digunakan di sekolah inklusi adalah metode pembelajaran kooperatif karena 

melalui metode ini bagi mereka yang mengalami hambatan belajar akan dibantu 

oleh teman-teman yang lain (teman sebaya). Interaksi teman sebaya memiliki 

fungsi yang sangat penting dalam perkembangan sosioemosional anak karena 

melalui kelompok teman sebaya inilah mereka akan saling bertukar informasi, 
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pengetahuan, dan ketrampilan serta perbandingan tentang dunia di luar keluarga 

(Santrock, 2008). 

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran kooperatif efektif digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar 

dan ketrampilan sosial siswa di sekolah inklusi. Metode pembelajaran kooperatif 

akan memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berinteraksi dengan 

teman yang ada di kelas. Siswa regular dan siswa berkebutuhan khusus akan 

menjadi bagian dari suatu kelompok dan akan bekerjasama menyelesaikan tugas-

tugas yang diberikan oleh guru. Pada saat siswa berkebutuhan khusus dan siswa 

regular berada dalam satu kelompok dan saling bersosialisasi akan menumbuhkan 

situasi yang berbeda baik bagi siswa berkebutuhan khusus maupun siswa regular. 

Interaksi dan komunikasi akan terjalin dalam pembelajaran kelompok yang 

selanjutnya dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan menghilangkan 

diskriminasi antara siswa berkebutuhan khusus dan siswa regular.  

Metode pembelajaran kooperatif ini terdapat banyak tipe yang sudah 

dikembangkan dan diteliti secara ekstensif di John Hopkins University (Slavin, 

2009). Pada penelitian ini, penulis menggunakan motode pembelajaran kooperatif 

tipe STAD (student teams achievement divison). Hal ini sesuai dengan yang 

dikatakan Huda (2014) bahwa metode pembelajaran kooperatif yang sesuai 

dengan siswa sekolah dasar adalah tipe STAD. Menurut Donlad dkk (2006) 

metode pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah suatu metode pembelajaran 

kooperatif dengan membentuk kelas dalam beberapa kelompok kecil yang 

heterogen dan kemudian mereka akan saling bekerja sama dalam kelompok 
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dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan kondisi 

mereka masing-masing dan selanjutnya akan dilakukan tes prestasi secara 

individual. Skor individual akan menjadi skor kelompok dan bagi kelompok yang 

memiliki jumlah skor tertinggi akan diberikan penghargaan berupa sertifikat.  

Sharon dalam Donald dkk (2006) mengemukakan bahwa metode 

pembelajaran tipe STAD sangat efektif digunakan untuk meningkatkan proses 

kognitif siswa, bahkan untuk proses berpikir pada tingkatan yang paling tinggi 

yaitu analisis, sintesis, dan evaluasi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Halimah dkk (2003) pada siswa kelas III MI inklusi Alfalah Tolitoli, hasilnya 

menyatakan bahwa penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa termasuk pula bagi siswa berkebutuhan 

khusus.  

Selanjutnya, Donald dkk (2006) menyatakan bahwa selain meningkatkan 

prestasi belajar siswa metode pembelajaran kooperatif tipe STAD juga 

mengajarkan ketrampilan sosial yang dibutuhkan siswa. Pendapat serupa juga 

dikemukakan oleh Ibrahim dkk (2007) bahwa pembelajaran kooperatif 

dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting 

yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap individu dan pengembangan 

ketrampilan sosial. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Imanuddin  

(2013) pada siswa sekolah dasar inklusi dengan jenis retardasi mental ringan dan 

anak dengan gangguan pemusatan perhatian, hasilnya merekomendasikan agar 

guru dalam seting kelas inklusif menggunaan metode pembelajaran kooperatif 

tipe STAD untuk meningkatkan ketrampilan sosial siswa.  
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Beberapa pendapat dan hasil penelitian diatas sangat menguatkan 

penelitian ini, bahwa metode pembelajaran kooperatif tipe STAD akan efektif 

digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar dan ketrampilan sosial siswa di 

sekolah dasar inklusi. Kefektifan metode pembelajaran kooperatif STAD untuk 

meningkatkan prestasi belajar dan ketrampilan sosial di sekolah inklusi terletak 

pada tim. Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian 

dari kelas dalam hal kemampuan akademik, jenis kelamin, ras dan etnis. Pada saat 

tim berkumpul untuk mempelajari lembar kegiatan atau materi lainnya akan 

terjadi interaksi antar anggota tim seperti pembahasan permasalahan bersama, 

membandingkan dan mengoreksi tiap kesalahan pemahaman apabila ada anggota 

tim yang membuat kesalahan. Tim mempunyai fungsi utama untuk memastikan 

semua anggotanya benar-benar belajar agar dapat mengerjakan kuis dengan baik 

(Slavin, 2009). Kerjasama pada tim yang heterogen dengan menekankan anggota 

tim melakukan yang terbaik untuk tim dan tim juga harus melakukan yang terbaik 

untuk membantu setiap anggotanya. Hal-hal tersebut tidak dilakukan pada metode 

kooperatif yang lain seperti Jigsaw II, CWPT, ataupun Quantum Teaching. Selain 

itu, metode pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan metode pembelajaran 

kooperatif yang paling sederhana, paling bagus, telah banyak digunakan dan 

dilakukan penelitian serta paling baik untuk digunakan guru yang baru 

menggunakan metode kooperatif (Slavin, 2009). 

 Penelitian ini akan menggunakan mata pelajaran matematika pada sekolah 

dasar kelas III semester II. Menurut Subarinah (2006) matematika adalah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari struktur yang abstrak dan pola hubungan yang ada 
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didalamnya. Hakikatnya belajar matematika adalah belajar konsep, struktur 

konsep, dan mancari hubungan antar konsep dan strukturnya, sedangkan pada 

siswa sekolah dasar berdasarkan tahap perkembangan kognitifnya berada pada 

tahap operasional konkrit yaitu anak-anak mampu berfikir logis tapi hanya 

terbatas pada obyek konkrit. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Murniati 

(2007) bahwa pada tahap operasional konkrit  anak  hanya mampu memahami 

hukum kekekalan, tetapi ia belum bisa berfikir secara deduktif, sehingga 

pembuktian dalil-dalil matematika tidak akan dimengerti oleh anak. Hal ini 

menunjukkan bahwa strategi pembelajaran matematika pada sekolah dasar inklusi 

yang terdapat siswa berkebutuhan khusus dan regular dibutuhkan suatu metode 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan yaitu melalui metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 

 Menurut Woodward dan Baxter (1997) dalam penelitiannya pada sekolah 

inklusi menyatakan bahwa pelajaran matematika kelas tiga merupakan materi 

dasar dan penting untuk dipelajari karena akan digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal serupa juga dikemukakan oleh Cockroft dalam Abdurrahman 

(2003) menyatakan bahwa matematika perlu diajarkan kepada siswa karena selalu 

digunakan dalam segi kehidupan. Pada sekolah dasar inklusi di Kabupaten Tuban 

materi yang dipelajari pada siswa kelas III semester II sesuai dengan kurikulum 

KTSP tahun 2007 adalah unsur dan sifat bangun datar sederhana serta jenis dan 

besar sudut. 

 Berdasarkan beberapa teori dan temuan penelitian telah mengungkapkan 

bahwa metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dinilai efektif untuk 
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meningkatkan prestasi belajar dan ketrampilan sosial pada siswa sekolah dasar 

inklusi, oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul 

“Efektifitas Penggunaan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student 

Teams Achivement Division) Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar dan 

Ketrampilan Sosial pada Siswa Sekolah Dasar Inklusi Di Kabupaten Tuban”. 

 

1.2  Rumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah, 

apakah metode pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement 

Division) efektif untuk meningkatkan prestasi belajar dan ketrampilan sosial pada 

siswa sekolah dasar inklusi di Kabupaten Tuban? 

 

1.3  Signifikansi penelitian 

Penelitian mengenai penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe 

STAD untuk meningkatkan prestasi belajar dan ketrampilan sosial telah banyak 

dibahas, akan tetapi kebanyakan dari penelitian tersebut hanya meneliti 

penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan 

prestasi belajar atau penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD 

untuk meningkatkan ketrampilan sosial saja. Misalnya penelitian yang dilakukan 

oleh Khan dkk (2011) yaitu tentang efek metode pembelajaran STAD terhadap 

prestasi belajar siswa. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan 

membagi dua kelompok yaitu kelompok eksperimen menggunakan metode 

pembelajaran STAD dan kelompok kontrol menggunakan metode pembelajaran 
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konvensional. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa metode pembelajaran 

STAD lebih efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dari pada  

menggunakan metode pembelajaran konvensional. 

 Pada kesempatan ini peneliti mengangkat tema mengenai efektifitas 

penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan 

prestasi belajar dan ketrampilan sosial pada sekolah dasar inklusi yang mana 

penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat pada kenyataannya 

banyak sekolah inklusi yang belum menggunakan metode pembelajaran yang 

dapat menyentuh semua kebutuhan siswa dan akhirnya berimbas pada buruknya 

mutu pendidikan di sekolah inklusi. Penelitian ini akan dapat membuktikan 

kepada masyarakat luas bahwa metode pembelajaran kooperatif tipe STAD efektif 

digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar dan ketrampilan sosial pada 

sekolah dasar inklusi dan dapat digunakan oleh guru sebagai alternatif dalam 

memberikan pembelajaran pada sekolah inklusi. 

Signifikansi penelitian ini juga ditunjukkan dengan pemilihan subyek 

penelitian, apabila pada penelitian Arifah (2012) yang berjudul “Perbedaan 

penggunaan metode kooperatif learning tipe STAD dan metode konvensional 

untuk meningkatkan perilaku belajar dan prestasi belajar pada siswa slow learner” 

subyek yang digunakan adalah hanya untuk siswa slow learner (lambat belajar) 

saja maka penelitian ini menggunakan subyek siswa sekolah dasar inklusi yang 

berada pada kelas III yang terdiri dari siswa regular dan siswa berkebutuhan 

khusus dengan jenis lambat belajar dan tuna grahita. Adapun alasan pemilihan 

subyek berada di kelas III adalah sesuai dengan permasalahan yang terjadi 
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dilapangan yaitu menurunya prestasi belajar pada mata pelajaran matematika 

siswa kelas III pada sekolah inklusi di Kabupaten Tuban. Selain itu, penelitian ini 

juga ingin membuktikan penggunaan metode STAD untuk meningkatkan 

ketrampilan sosial. Siswa di sekolah inklusi dituntut untuk mempunyai 

ketrampilan sosial yang baik sehingga memudahkan siswa untuk berinteraksi, 

beradaptasi, dan bekerjasama di lingkungan sekolah tanpa melihat perbedaan-

perbedaan yang ada pada mereka. Kondisi ini akan menciptakan kegiatan belajar 

mengajar yang nyaman dan menyenangkan.  

Penelitian lainnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Imanuddin (2013)  

mengenai perkembangan ketrampilan sosial anak berkebutuhan khusus melalui 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan seting kelas inklusif pada siswa 

sekolah dasar inklusi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan 

hasilnya menyatakan bahwa peneliti merekomendasikan agar guru yang mengajar 

di sekolah dalam seting pendidikan inklusi menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan ketrampilan sosial anak berkebutuhan 

khusus. Berdasarkan penelitian tersebut, selain untuk melihat prestasi belajar 

siswa maka penelitian ini juga ingin mengetahui seberapa besar efektifitas metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk dapat meningkatkan ketrampilan sosial 

seluruh siswa meliputi siswa regular dan siswa berkebutuhan khusus. 

 

1.4  Tujuan penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas 

penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 
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Achievement Division) untuk meningkatkan prestasi belajar dan ketrampilan sosial 

siswa pada sekolah dasar inklusi di Kabupaten Tuban. 

 

1.5  Manfaat penelitian 

 Pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu : 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

wawasan terhadap perkembangan ilmu psikologi pendidikan mengenai 

efektifitas penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student 

Teams Achievement Division) untuk dapat meningkatkan prestasi belajar dan 

ketrampilan sosial siswa pada sekolah dasar inklusi. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi pihak sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan 

untuk meningkatkan proses pembelajaran siswa sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar dan ketrampilan sosial dalam upaya 

peningkatan mutu pembelajaran dan menghilangkan diskriminasi. 

2. Bagi guru, sebagai alternatif bagi guru dalam memberikan pembelajaran 

di sekolah inklusi. 

3. Bagi siswa reguler dan ABK, memberikan pengalaman kepada mereka 

cara bekerja kelompok yang baik dan diharapkan dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 
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