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Pendidikan kewarganegaraan merupakan ilmu untuk menunjang kehidupan sepanjang 

hayat dan mendorong  peningkatan kehidupan. Lingkup bidang kajiannya memungkinkan 

manusia memperoleh jawaban atas pertanyaan dunia sekelilingnya yang menekankan pada 

aspek spasial, dan ekologis dari eksistensi manusia. Bidang kajian geografi meliputi bumi, 

aspek dan proses yang membentuknya, hubungan kausal dan spasial manusia dengan 

lingkungan, serta interaksi manusia dengan tempat. Sebagai suatu disiplin integratif, geografi 

memadukan dimensi alam fisik dengan dimensi manusia dalam menelaah keberadaan dan 

kehidupan manusia di tempat dan lingkungannya.  

Minat secara umum diartikan sebagai suatu keadaan mental yang menghasilkan 

respon terarah pada situasi atau objek tertentu, yang menyenangkan dan memberikan objek 

kepuasan kepadanya. Dengan demikian minat dapat menimbulkan dan merupakan sikap yang 

menunjukkan suatu kesiapan berbuat bila ada situasi khusus yang sesuai dengan keadaan 

mental seseorang. 

Dalam kenyataannya metode tertentu dapat menunjang pendekatan siswa aktif, 

asalkan metode tersebut diterapkan dengan teknik yang benar. Makin jelas tujuan 

pembelajaran maka makin besar kemungkinan ditemukan metode penyampaian yang paling 

sesuai. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penerapan metode 

Student Team Achievement Division (STAD) dalam materi perlindungan dan penegakan 

HAM pada siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Kecamatan Badegan tahun pelajaran 

2012/2013?. (2) Bagaimanakah meningkatkan motivasi belajar melalui metode Student Team 

Achievement Division (STAD) materi perlindungan dan penegakan HAM pada siswa kelas 

VII A SMP Negeri 1 Kecamatan Badegan tahun pelajaran 2012/2013?.  

Tujuannya penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) penerapan metode Student 

Team Achievement Division (STAD) dalam materi perlindungan dan penegakan HAM pada 

siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Kecamatan Badegan tahun pelajaran 2012/2013. (2) 

peningkatan motivasi belajar melalui metode Student Team Achievement Division (STAD) 

materi perlindungan dan penegakan HAM pada siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Kecamatan 

Badegan tahun pelajaran 2012/2013. 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, 

dengan jenis penelitian tindakan. Tahap-tahap pelaksanaan penelitian tindakan terdiri dari 

perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), observasi (observing), dan refleksi (relecting). 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat maka data yang telah terkumpul dianalisis 

secara statistik yaitu mengunakan rumus mean atau rata-rata. 

Melihat hasil penelitian tindakan kelas dengan metode Student Team Achievement 

Division (STAD) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran PKn 

pada siswa kelas VII-A SMP Negeri 1 Kecamatan Badegan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2012/2013, hal ini tercermin dari adanya peningkatan hasil belajar siswa pada siklus I nilai 

rata-rata 69,31 dengan ketuntasan 55,17 % meningkat pada siklus II nilai rata-rata 74,62 



 

 

dengan ketuntasan 68,97% meningkat pada siklus III nilai rata-rata 81,90 dengan ketuntasan 

100%. 
 


