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ABSTRAK 
 

Nisa’, Eria Nova Choirun. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) Berbantuan Media 

Visual untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Kelas VC SDN 

Ngaliyan 01 Kota Semarang. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 

Desi Wulandari, S.Pd., M.Pd. 168 halaman. 

 

Latar belakang penelitian ini adalah permasalahan pembelajaran IPA pada 

siswa kelas VC SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang yaitu sebagian besar siswa 

tidak mau ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran meskipun guru sudah 

memvariasikan model pembelajaran. Siswa juga bersikap individualistis karena 

merasa nilai yang didapat selama proses pembelajaran adalah hasil usahanya 

sendiri sehingga kerjasama dengan kelompok tidak terjalin dengan baik. Hal 

tersebut mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa yang ditunjukkan dari 38 

siswa hanya 13 siswa (34,2%) yang mendapatkan nilai di atas KKM sedangkan 25 

siswa (65,79%) belum mencapai KKM dengan rata-rata kelas 66,05. Untuk 

memecahkan masalah tersebut peneliti menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) berbantuan media 

Visual pada pembelajaran IPA. Rumusan masalah penelitian ini adalah 

bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

media Visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA kelas VC SDN 

Ngaliyan 01? Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kualitas pembelajaran 

IPA melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

media Visual siswa kelas VC SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam tiga siklus, dengan 

masing-masing siklus satu pembelajaran. Subjek penelitian adalah 38 siswa kelas 

VC SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang dan guru. Terdapat dua jenis data yaitu data 

kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 

tes dan teknik non tes.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas siswa mengalami 

peningkatan di setiap siklusnya. Pada siklus I mendapat skor 19,63 dengan kriteria 

cukup, pada siklus II dan III mendapat skor 21,80 dan 23,42 dengan kriteria baik. 

Keterampilan guru  pada siklus I dan II mendapatkan skor 19 dan 26 dengan 

kriteria baik, sedangkan siklus III mendapat skor 30 dengan kriteria sangat baik. 

Peningkatan juga terjadi pada hasil belajar siswa. Pada siklus I mengalami 

ketuntasan belajar klasikal yaitu 60,52%, pada siklus II meningkat menjadi 

73,68%, dan pada siklus III menjadi 81,57% dengan KKM 65.  

Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 

kooperatif STAD berbantuan media Visual dapat meningkatkan aktivitas siswa, 

keterampilan guru dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas VC 

SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang. Saran peneliti sebaiknya guru memberi arahan 

kepada siswa untuk mempersiapkan terlebih dahulu segala sesuatu yang 

dibutuhkan sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

Kata Kunci: kualitas pembelajaran IPA, STAD, Visual 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu sumber daya 

manusia agar mampu bersaing di era gobal dan menyesuaikan diri dengan 

perubahan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah melalui 

pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Hal tersebut terdapat pada pasal 1 ayat 1 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam 

Undang-Undang ini dijelaskan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 1 tentang Kurikulum 

Pendidikan Dasar dan Menengah wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan 

kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan 

sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan 

dan muatan lokal. Pernyataan mengenai kurikulum yang diatur oleh undang-

undang tersebut memiliki pengaruh dalam merumuskan kebijakan pengembangan 
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kurikulum. Kebijakan tersebut akan menjadi dasar bagi pelaksanaan proses 

pembelajaran di setiap satuan pendidikan.  

Hal ini sesuai dengan pernyataan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

tahun 2006 (KTSP, 2006) yang menyebutkan bahwa pengembangan kurikulum 

dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan 

dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi, daerah, dan siswa. 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah. Standar Kompetensi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) menyebutkan 

bahwa Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih 

lanjut dalam menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Pencapaian Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada pembelajaran IPA tersebut didasarkan 

pada pemberdayaan siswa untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan 

pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru dengan berorientasi kepada tujuan 

kurikuler mata pelajaran IPA.  

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Depdiknas, 2006) 

tujuan mata pelajaran IPA yaitu: (1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran 

Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam 

ciptaan-Nya, (2) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, (3) 
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mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat, (4) mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan, (5) meningkatkan 

kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan 

lingkungan alam, (6) meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, (7) memperoleh bekal 

pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).  

Tujuan umum pembelajaran IPA tersebut sudah mengandung syarat-syarat 

dapat mengantisipasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Namun 

kenyataan di sekolah-sekolah proses pembelajaran IPA masih menggunakan 

model pembelajaran konvensional sehingga  mengakibatkan kurangnya minat 

belajar. 

Keikutsertaan Indonesia di dalam studi International Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Program for 

International Student Assessment (PISA) oleh Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD) sejak tahun 1999 menunjukkan bahwa 

capaian anak-anak Indonesia tidak menggembirakan dalam beberapa kali laporan 

yang dikeluarkan TIMSS dan PISA. Hal ini disebabkan antara lain banyaknya 

materi uji yang ditanyakan di TIMSS dan PISA tidak terdapat dalam kurikulum 

Indonesia. Berdasarkan hasil studi PISA tahun 2012, Indonesia menduduki 

peringkat ke 64 dari 65 negara peserta dari penilaian dalam bidang membaca, 
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Matematika, dan Sains yang diikuti oleh lebih dari 510.000 pelajar berusia sekitar 

15 tahun. Hal ini merupakan penurunan dari hasil PISA tahun 2009 dimana saat 

itu Indonesia menduduki peringkat ke-57 dari 65 negara peserta (http://www.the 

guardian.com/news/datablog/2013/dec/03/pisa-results-country-best-reading-

maths-science). 

Sedangkan hasil temuan TIMSS di tahun 2011, Indonesia menduduki 

peringkat 40 dari 45 negara peserta dalam bidang Sains 

(http://nces.ed.gov/timss/results11.asp). Hasil PISA dan TIMSS ini banyak 

digunakan oleh negara-negara yang berpartisipasi untuk memperbaiki kualitas dan 

kebijakan pendidikan masing-masing. Begitu pula dengan Indonesia. Rendahnya 

hasil PISA dan TIMSS terutama untuk Sains menunjukkan bahwa siswa masih 

mengalami kesulitan untuk menerapkan konsep dalam kehidupan sehari-hari, 

menganalisa suatu keadaan, membuat hipotesis, serta menyimpulkan dan 

merumuskan masalah yang dapat dikaitkan dalam kehidupan. 

Peristiwa mengenai pelaksanaan  pembelajaran IPA tersebut di atas,  juga 

terjadi pada pembelajaran IPA di kelas VC SDN Ngaliyan 1 Kota Semarang. 

Berdasarkan refleksi awal dengan kolaborator ketika melakukan observasi bahwa 

pembelajaran IPA pada siswa kelas VC masih belum optimal. Kondisi ini terjadi 

karena sebagian besar siswa tidak mau ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran 

meskipun guru sudah memvariasikan model pembelajaran. Siswa juga bersikap 

individualistis karena merasa nilai yang didapat selama proses pembelajaran 

adalah hasil usahanya sendiri sehingga kerjasama dengan kelompoknya tidak 

terjalin dengan baik. Selain itu, siswa mudah merasa jenuh dan beberapa siswa 

http://nces.ed.gov/timss/results11.asp
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justru bergurau sehingga membuat suasana kelas menjadi tidak kondusif dan 

konsentrasi siswa yang lain menjadi terganggu, kemampuan siswa dalam 

melakukan penyelidikan atau pengamatan yang berkaitan dengan materi masih 

kurang karena guru belum mengkaitkan materi dengan menggunakan media yang 

menarik, selain itu siswa kurang percaya diri dalam mengungkapkan pendapat, 

siswa juga mengalami kesulitan dalam menyimpulkan mengenai apa yang telah 

dipelajari selama pembelajaran.  

Permasalahan tersebut di atas juga terjadi pada kelas VC SDN Ngaliyan 01 

mengakibatkan rendahnya hasil belajar IPA. Hal itu didukung data dari hasil 

evaluasi tema Peristiwa dalam Kehidupan pada muatan pembelajaran IPA 

semester I tahun pelajaran 2014/2015 masih banyak ditemukan siswa yang 

mendapatkan hasil di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan 

oleh sekolah yaitu 65.  Dari jumlah siswa kelas VC SDN Ngaliyan 01 yang terdiri 

atas 38 siswa hanya 13 siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM dengan 

persentase 34,2% sedangkan 25 siswa belum mencapai KKM dengan persentase 

65,79% dan rata-rata kelas 66,05. Dari data hasil belajar dan pelaksanaan 

pembelajaran tersebut, maka proses pembelajaran perlu ditingkatkan kualitasnya 

agar siswa dapat memahami materi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA.  

Untuk memecahkan masalah pembelajaran tersebut, peneliti bersama 

kolaborator menetapkan salah satu alternatif tindakan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran, yang dapat mendorong keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran dan kreativitas guru. Maka peneliti memilih menerapkan model 
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pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) yang 

membuat siswa-siswa yang kurang pandai dapat memberikan kontribusi yang 

berarti terhadap kesuksesan kelompok kooperatif, dan sebagai akibatnya 

penerimaan terhadap para siswa semacam ini akan cenderung meningkat (Slavin, 

2014:112).  

Dengan menerapkan model pembelajaran ini diharapkan siswa yang 

pandai dapat membantu teman satu kelompoknya untuk memahami materi 

pembelajaran karena setiap anggota kelompok dalam model pembelajaran ini 

harus menyumbangkan skor untuk kelompoknya. Siswa yang pandai tidak hanya 

bertanggung jawab pada dirinya sendiri namun juga teman satu kelompoknya 

karena kepandaian yang dimiliki tidak akan bermanfaat ketika teman dalam 

kelompoknya tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi, mereka harus benar-

benar bekerjasama dalam memahami materi untuk dapat menjadi kelompok 

terbaik di kelas. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini juga 

didukung dengan penggunaan media Visual yang dapat memperlancar 

pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat 

siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia 

nyata (Arsyad, 2013:89).  

Melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

media Visual, diharapkan pesan pembelajaran dapat lebih tercapai karena 

kerjasama antar siswa dapat terjalin dengan baik, mereka saling membantu dan 

mendukung dalam menyelesaikan setiap tugas pembelajaran yang diberikan. 

Meski para siswa belajar bersama, mereka tidak boleh saling membantu dalam 
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mengerjakan kuis. Tiap siswa harus paham dengan materinya. Tanggung jawab 

individual seperti ini memotivasi siswa untuk memberikan penjelasan yang baik 

satu sama lain, karena satu-satunya cara bagi kelompok untuk berhasil adalah 

dengan membuat semua anggota kelompok menguasai informasi atau kemampuan 

yang diajarkan. Materi pembelajaran yang dikaitkan dengan lingkungan sekitar 

dan ditampilkan melalui media Visual memudahkan siswa dan dapat mendorong 

mereka untuk aktif, kreatif serta menarik minat siswa dalam pembelajaran 

sehingga dapat dengan mudah memahami antara materi yang diajarkan dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari–hari yang berdampak pada peningkatan 

kualitas pembelajaran. 

Penelitian yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Van dat Tran 

(2013) dengan judul “Effects of Student Teams Achievement Division (STAD) on 

Academic Achievement, and Attitudes of Grade 9th Secondary School Students 

towards Mathematics”. Penelitian ini menguji pengaruh pembelajaran kooperatif 

terhadap prestasi akademik dan sikap dari 74 siswa kelas 9 terhadap pembelajaran 

Matematika di sebuah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Vietnam. Hasil dari 

penelitian ini menyatakan bahwa interaksi timbal balik yang sering di antara 

anggota dalam tim dapat merangsang aktivitas kognitif, juga menunjukkan bahwa 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD menghasilkan prestasi akademik yang 

lebih tinggi serta meningkatkan sikap positif terhadap pembelajaran.  

Dari latar belakang di atas, peneliti telah mengkaji melalui penelitian 

tindakan kelas dengan judul Penerapan Model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD) Berbantuan Media Visual untuk 
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Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA Kelas VC SDN Ngaliyan 01 Kota 

Semarang 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut:   

Bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan media Visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA kelas 

VC SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang? 

1.2.1.1. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

media Visual dapat meningkatkan keterampilan guru pada pembelajaran 

IPA siswa kelas VC SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang? 

1.2.1.2. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

media Visual dapat meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran IPA 

siswa kelas VC SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang? 

1.2.1.3. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

media Visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

IPA siswa kelas VC SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang? 

 

1.2.2. Pemecahan Masalah 

Hasil analisis yang didapatkan peneliti bersama kolaborator saat 

melakukan observasi menunjukkan bahwa keterampilan guru dalam mencari 
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media yang sesuai, aktivitas siswa, dan hasil belajar pada pembelajaran IPA masih 

rendah. Oleh karena itu, perlu diambil tindakan dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD menurut Slavin (2014:143-146) berbantuan 

media Visual menurut Arsyad (2013:101-105) yang telah dimodifikasi sebagai 

berikut: 

a. Guru menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP, materi pembelajaran, 

dan media Visual (tahap persiapan). 

b. Guru menyajikan materi dengan menampilkan media Visual (Presentasi 

Kelas, tahap penyajian). 

c. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok secara heterogen. Satu kelompok 

terdiri dari 7-8 siswa (Tim). 

d. Siswa bersama kelompoknya mendiskusikan LKS untuk memahami materi 

yang disajikan oleh guru (tahap penerapan). 

e. Siswa mengerjakan kuis yang dibagikan oleh guru secara individual (Kuis). 

f. Guru bersama siswa menghitung skor yang didapat setiap siswa dengan cara 

membandingkan skor awal dan skor kuis yang didapat (Skor Kemajuan 

Individual). 

g. Guru memberikan penghargaan bagi setiap tim berdasarkan skor kemajuan 

individual yang didapat oleh anggota kelompok (Rekognisi Tim). 

h. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan 

(tahap kelanjutan). 
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1.3. TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1. Tujuan Umum 

Dengan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan umum dari penelitian 

tindakan kelas ini adalah untuk mendeskripsikan kualitas pembelajaran IPA 

melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media 

Visual siswa kelas VC SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1.3.2.1. Meningkatkan keterampilan guru melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan media Visual pada pembelajaran IPA 

siswa kelas VC SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang. 

1.3.2.2. Meningkatkan aktivitas siswa melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan media Visual pada pembelajaran IPA 

siswa kelas VC SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang. 

1.3.2.3. Meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan media Visual pada pembelajaran IPA 

siswa kelas VC SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

a. Melalui penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan baru bagi guru dan peneliti dalam menerapkan model 
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pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media Visual pada 

pembelajaran IPA.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan penelitian sejenis untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media Visual. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1. Guru 

a. Memberikan pengalaman guru proses pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media Visual. 

b. Membuat guru menjadi lebih kreatif dalam menciptakan kegiatan 

pembelajaran di kelas. 

1.4.2.2. Siswa 

a. Menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

sehingga siswa dapat aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Dapat meningkatkan tanggung jawab siswa. 

c. Membantu siswa menjalin kerjasama yang baik dengan orang lain. 

d. Dapat membantu siswa untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang 

lain. 

1.4.2.3. Sekolah 

a. Dapat menjadi acuan dan rekomendasi dalam menetapkan kebijakan-

kebijakan sekolah, tertutama yang berkaitan dengan proses belajar mengajar 

di kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. 
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b. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dengan menggunakan inovasi-

inovasi kegiatan pembelajaran yang bermutu. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Konsep Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya, segala aktivitas manusia 

tidak pernah terlepas dari proses belajar. Banyak para ahli yang telah merumuskan 

definisi belajar. Menurut Rifa‟i dan Anni (2011:82) belajar merupakan proses 

penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala 

sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang.  

Menurut Sardiman (2012:20), belajar didefinisikan sebagai perubahan 

tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan 

membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Pernyataan ini 

didukung oleh Hamdani (2011:22) bahwa belajar akan lebih baik jika subjek 

belajar mengalami atau melakukannya. Belajar sebagai kegiatan individu 

sebenarnya merupakan rangsangan-rangsangan individu yang dikirim kepadanya 

oleh lingkungan. 

 Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, perbuatan 

mempelajari. Guru mengajar dalam perspektif pembelajaran adalah guru 

menyediakan fasilitas belajar bagi siswanya untuk mempelajarinya. Jadi, subjek 
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pembelajaran adalah siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa (Suprijono, 

2012:13). 

Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang 

diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada 

siswa. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu siswa agar 

dapat belajar dengan baik (Wikipedia.com). 

Rifa‟i dan Anni (2011:193) menjelaskan bahwa pembelajaran berorientasi 

pada bagaimana siswa berperilaku, memberikan makna bahwa pembelajaran 

merupakan suatu kumpulan proses yang bersifat yang bersifat individual, yang 

mengubah stimuli dari lingkungan seseorang ke dalam sejumlah informasi, yang 

selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka 

panjang. 

Dari beberapa pengertian mengenai pembelajaran di atas, dapat ditarik 

kesimpulan oleh peneliti pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara guru, 

siswa, sumber belajar, model pembelajaran pada suatu lingkungan belajar dengan 

tujuan yang telah ditentukan serta meningkatkan kualitas belajar pada diri siswa. 

2.1.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Belajar efektif dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan 

yang diharapkan sesuai dengan tujuan instruksional yang ingin dicapai.  

Keberhasilan belajar efektif sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

kondisional yang ada seperti 1) faktor kegiatan, penggunaan dan ulangan, 2) 
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belajar memerlukan latihan dengan cara relearning, recalling dan reviewing, 3) 

belajar siswa lebih berhasil, 4) siswa mengetahui berhasil atau gagal dalam 

belajar, 5) faktor asosiasi, 6) pengalaman masa lampau, 7) faktor kesiapan belajar, 

8) faktor minat dan usaha, 9) faktor fisiologis dan 10) faktor intelegensi (Hamalik, 

2013:32). 

Sedangkan menurut Rifa‟i dan Anni (2011:97) faktor-faktor yang 

memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah kondisi internal 

dan eksternal siswa. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan 

organ tubuh; kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional, dan 

kondisi sosial, seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Beberapa 

faktor eksternal seperti variasi dan tingkat kesulitan materi belajar (stimulus) yang 

dipelajari (direspons), tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya 

belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses, dan hasil belajar.  

Selanjutnya Thomas F. Staton (dalam Sardiman, 2012:39-47) menguraikan 

enam faktor psikologis dalam belajar, yaitu motivasi, konsentrasi, reaksi, 

organisasi, pemahaman dan ulangan. 

Berdasarkan faktor-faktor yang ada, maka perlu diusahakan lingkungan 

yang baik, agar dapat memberikan pengaruh yang positif kepada siswa, sehingga 

mereka dapat belajar dengan tenang untuk meraih prestasi yang baik. 

2.1.1.3 Komponen-komponen Pembelajaran 

Pembelajaran sebagai sebuah proses memiliki beberapa komponen. 

Komponen-komponen tersebut menurut Rifa‟i dan Anni (2011:194-196), yaitu: 1) 

Tujuan, TPK dirumuskan akan mempermudah dalam menentukan kegiatan 
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pembelajaran yang tepat, 2) Subyek belajar dalam sistem pembelajaran 

merupakan komponen utama karena berperan sebagai subyek sekaligus obyek, 3) 

Materi pelajaran juga merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran, 

karena materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk dari kegiatan 

pembelajaran, 4) Strategi pembelajaran, merupakan pola umum mewujudkan 

proses pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, 5) Media pembelajaran adalah alat/wahana yang digunakan 

pendidik dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan 

pembelajaran, 6) Penunjang. Komponen penunjang yang dimaksud dalam sistem 

pembelajaran adalah fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan 

pembelajaran, dan semacamnya. 

 

2.1.2 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Secara 

definitif, efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam 

mencapai tujuan atau sasarannya Etzioni (1964) (dalam Hamdani, 2011:194). 

Dalam mencapai efektivitas ini, UNESCO (dalam Hamdani, 2011:194-

195) menetapkan empat pilar pendidikan yang harus diperhatikan secara sungguh-

sungguh oleh pengelola dunia pendidikan, yaitu: 

1. Belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan (learning to know). 

Seorang guru seyogyanya berfungsi sebagai fasilitator dalam pembelajaran. 

Guru dituntut untuk berperan aktif sebagai teman sejawat dalam berdialog dengan 

siswa, dalam mengembangkan penguasaan pengetahuan maupun ilmu tertentu. 
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2. Belajar untuk menguasai keterampilan (learning to do). 

Sekolah hendaknya memfasilitasi siswa untuk mengaktualisasikan 

keterampilan, bakat, dan minatnya. Pendeteksian bakat dan minat siswa dapat 

dilakukan melalui tes bakat dan minat (attitude test). 

3. Belajar untuk hidup bermasyarakat (learning to live together). 

Salah satu fungsi lembaga pendidikan adalah tempat bersosialisasi dan 

tatanan kehidupan. Artinya, mempersiapkan siswa untuk hidup bermasyarakat.  

4. Belajar untuk mengembangkan diri (learning to be) 

Pengembangan diri secara maksimal erat hubungannya dengan bakat dan 

minat, perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi siswa, serta kondisi 

lingkungannya. Bagi siswa yang agresif, proses pengembangan diri akan berjalan 

baik apabila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi. Sebaliknya, bagi siswa 

yang pasif, peran guru sebagai pengarah sekaligus fasilitator sangat dibutuhkan 

untuk pengembangan diri siswa secara maksimal. 

Adapun indikator kualitas pembelajaran menurut Depdiknas (2004:7-10) 

yaitu perilaku pembelajaran pendidik, perilaku dan dampak belajar siswa, iklim 

pembelajaran, materi pembelajaran yang berkualitas, kualitas media pembelajaran 

dan sistem pembelajaran. 

Meningkatan kualitas pembelajaran IPA dapat diartikan sebagai proses 

meningkatkan mutu melalui upaya pembimbingan terhadap siswa agar siswa 

secara sadar memiliki keberanian yang terarah dan memperoleh hasil belajar 

sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan dan kemampuan siswa. Dalam penelitian 

ini, peneliti menekankan indikator kualitas pembelajaran dalam tiga variabel 
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sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti yaitu: keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa. Indikator kualitas pembelajaran tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

2.1.2.1 Keterampilan Guru 

Mengajar merupakan satu pekerjaan profesional, sehingga seorang guru 

harus memiliki kemampuan yang kompleks untuk dapat melakukannya. 

Sebagaimana halnya pekerjaan profesional yang lain, dibutuhkan beberapa 

keahlian bagi seorang guru sehingga tidak setiap orang mampu melakukan 

pekerjaan tersebut sebagaimana mestinya.  

Keterampilan dasar mengajar (teaching skills), merupakan suatu 

karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Keterampilan dasar mengajar 

(teaching skills) pada dasarnya adalah berupa bentuk-bentuk perilaku bersifat 

mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai model awal 

untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara terencana dan 

profesional (Rusman, 2013:80). Keterampilan dasar mengajar bagi guru 

diperlukan agar guru dapat melaksanakan perannya dalam pengelolaan proses 

pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien 

(Sanjaya, 2011:33) 

Menurut Rusman (2013:80-93), terdapat 9 keterampilan dasar mengajar 

yang dianggap berperan penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. 

Beberapa keterampilan dasar mengajar tersebut yaitu: 
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a. Keterampilan membuka pelajaran (Set Induction Skill)   

Keterampilan membuka pelajaran (Set Induction Skills) adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk memulai pembelajaran. Membuka pelajaran (set induction) 

adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan 

pembelajaran untuk menciptakan pra-kondisi bagi siswa agar mental maupun 

perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga usaha tersebut 

akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Menurut Uzer 

Usman (dalam Rusman, 2013: 81) komponen membuka pelajaran adalah: 1) 

menarik perhatian siswa, 2) menimbulkan motivasi, 3) memberi acuan dan 4) 

memberikan apersepsi. 

b. Keterampilan Bertanya (Questioning Skills) 

Keterampilan bertanya sangat dibutuhkan pada proses pembelajaran karena 

dapat meningkatkan pengetahuan serta melatih kemampuan siswa untuk berpikir 

kritis. Oleh karena itu guru harus mampu memfasilitasi kemampuan bertanya 

siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

Rusman (2013: 82) menyebutkan bahwa bertanya memainkan peranan 

penting, hal ini dikarenakan pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik 

melontarkan pertanyaan yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap 

aktivitas dan kreativitas siswa, yaitu: 1) Meningkatkan partisipasi siswa dalam 

kegiatan pembelajaran, 2) Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa 

terhadap sesuatu masalah yang sedang dibicarakan, 3) Mengembangkan pola 

berpikir dan cara belajar aktif dari siswa sebab berpikir itu sendiri sesungguhnya 

adalah bertanya, 4) Menuntun proses berpikir siswa sebab pertanyaan yang baik 
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membantu siswa agar dapat memnentukan jawaban yang baik, 5) Memusatkan 

perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. 

c. Keterampilan memberikan penguatan (Reinforcement Skills) 

Penguatan merupakan dorongan bagi siswa untuk meningkatkan perhatian 

siswa. Penguatan diberikan dalam bentuk verbal dan nonverbal.  

Menurut Rusman (2013: 84), secara psikologis individu membutuhkan 

penghargaan atas segala sesuatu yang telah dilakukannya, apalagi pekerjaan itu 

dinilai baik, sukses, efektif, dan seterusnya.  

Penguatan dapat diberikan dalam bentuk verbal (diungkapkan dengan kata-

kata) maupun nonverbal seperti sentuhan, pendekatan, dan gerak (Rusman, 

2013:84). Penguatan diberikan kepada siswa agar mereka lebih giat berpartisipasi 

dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

d. Keterampilan mengadakan variasi (Variation Skills) 

Sanjaya (2011:38-42) mendefiniskan keterampilan variasi sebagai 

keterampilan guru untuk menjaga agar iklim pembelajaran tetap menarik 

perhatian, tidak membosankan, sehingga siswa menunjukkan sikap antusias dan 

ketekunan, penuh gairah, dan berpartisipasi aktif dalam setiap langkah kegiatan 

pembelajaran.  

Selanjutnya menurut Rusman (2013:85-86) ada tiga prinsip dalam 

penggunaan keterampilan menggunakan variasi yang perlu diperhatikan oleh 

guru, yaitu: 1) variasi yang digunakan harus relevan dengan tujuan pembelajaran, 

2) variasi dilakukan secara lancar dan berkesinambungan, 3) direncanakan dengan 

baik dan dicantumkan dalam RPP. 
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e. Keterampilan menjelaskan (Explaining Skills) 

Menurut Rusman (2013:86) keterampilan menjelaskan dalam pembelajarn 

adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk 

menunjukkan adanya hubungan satu dengan yang lainnya, misalnya sebab dan 

akibat. Beberapa prinsip keterampilan menjelaskan yang perlu diperhatikan 

seorang guru antara lain: 1) keterkaitan dengan tujuan, 2) relevan antara 

penjelasan dengan materi dan karakteristik siswa, 3) kebermaknaan, 4) dinamis 

dan 5) penjelasan dilakukan dalam kegiatan pendahuluan, inti dan kegiatan 

penutup. 

f. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Menurut Rusman (2013:89-90) keterampilan membimbing kelompok kecil 

adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem 

pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara berkelompok. Untuk itu 

keterampilan guru harus dilatih dan dikembangkan, sehingga para guru memiliki 

kemampuan untuk melayani siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran 

kelompok kecil. 

g. Keterampilan mengelola kelas 

Menurut Uzer Usman (1992) (dalam Rusman, 2013: 90) pengelolaan kelas 

adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar 

yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses 

pembelajaran. Komponen dalam mengelola kelas yaitu: 1) keterampilan yang 

berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, 

2) keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang 
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optimal, dan 3) menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan 

masalah. 

h. Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perseorangan 

Pembelajaran kelompok kecil dan perseorangan terjadi apabila jumlah siswa 

yang dihadapi oleh guru jumlahnya terbatas, yaitu antara dua sampai delapan 

orang untuk kelompok kecil dan satu orang untuk perseorangan. Peran guru dalam 

pembelajaran perseorangan adalah sebagai organisator, narasumber, motivator, 

fasilitator, konselor dan sekaligus sebagai peserta kegiatan. Komponen yang perlu 

dikuasai guru adalah 1) keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, 2) 

keterampilan mengorganisasi, 3) keterampilan membimbing dan memudahkan 

belajar, dan 4) keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran (Rusman, 2013: 91-92). 

i. Keterampilan menutup pelajaran (Closure Skills). 

Menutup pelajaran menurut Sanjaya (2011:43) adalah kegiatan yang 

dilakukan guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk memberikan 

gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta keterkaitannya 

dengan pengalaman sebelumnya, mengetahui tingkat keberhasilan siswa serta 

keberhasilan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Komponen menutup 

pelajaran menurut Uzer Usman (dalam Rusman, 2013:92) adalah: 1) meninjau 

kembali penguasaan materi pokok dengan menyimpulkan materi hasil 

pembelajaran, dan 2) melakukan evaluasi. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan guru 

merupakan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki guru dalam menciptakan 

suasana belajar yang kondusif selama proses pembelajaran IPA. 

Indikator keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui penerapan 

model kooperatif STAD berbantuan media Visual  adalah 

1. Membuka pelajaran 

2. Menyampaikan materi pembelajaran. 

3. Menggunakan media Visual dalam kegiatan pembelajaran. 

4. Membagi siswa menjadi kelompok kecil. 

5. Membimbing siswa dalam diskusi kelompok. 

6. Memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai kuis. 

7. Memberikan skor kemajuan individual kepada siswa dan rekognisi tim pada 

setiap kelompok. 

8. Memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah dipelajari. 

2.1.2.2 Aktivitas Siswa 

Pada prinsipnya belajar adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah tingkah 

laku melakukan kegiatan. Tidak ada belajar jika tidak ada aktivitas.  Aktivitas 

merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar 

(Sardiman, 2012:95-96). 

Dalam standar proses pendidikan, pembelajaran didesain untuk 

membelajarkan siswa. Artinya, sistem pembelajaran menempatkan siswa sebagai 

subjek belajar. Dengan kata lain, pembelajaran ditekankan atau berorientasi pada 

aktivitas siswa (Sanjaya, 2011:135).  
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Menurut Frobel (dalam Sardiman, 2012:96-97) secara alami siswa 

mempunyai dorongan untuk mencipta. Siswa adalah suatu organisme yang 

berkembang dari dalam, dan siswa tersebut harus bekerja sendiri. Montessori 

(dalam Sardiman, 2012:96-97) juga mengemukakan bahwa siswa memiliki tenaga 

untuk berkembang sendiri, membentuk sendiri. Pendidik berperan sebagai 

pembimbing dan mengamati bagaimana perkembangan siswanya. Yang lebih 

melakukan aktivitas didalam pembentukan diri adalah siswa itu sendiri, pendidik 

hanya memberikan bimbingan dan merencanakan segala kegiatan yang akan 

diperbuat oleh siswa. Rousseau (dalam Sardiman, 2012: 96-97) memberikan 

penjelasan bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan pengalaman 

sendiri, pengamatan sendiri, dengan fasilitas yang diciptakan sendiri, baik secara 

teknis maupun rohani. 

Dierich (dalam Sardiman, 2012:101) membuat suatu daftar yang berisi 177 

macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut: 1) 

Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya, membaca, memperhatikan 

gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain, 2) Oral activities, seperti: 

menyatakan, merumuskan, bertanya, dan memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, interupsi, 3) Listening activities, sebagai contoh 

mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato, 4) Writing activities, 

seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin, 5) Drawing 

activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram, 6) Motor 

activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan percobaan, membuat 

konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak, 7) Mental activities, 
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sebagai contoh  misalnya: menghadapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan, 8) Emotional activities, 

seperti misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, 

berani, tenang, dan gugup. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa adalah rangkaian 

kegiatan yang dilakukan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga 

menimbulkan perubahan perilaku belajar pada diri siswa. 

Adapun indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media Visual adalah: 

1. Kesiapan dalam mengikuti pembelajaran. 

2. Menanggapi apersepsi yang disampaikan oleh guru sesuai dengan materi  

3. Memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru berbantuan media 

Visual. 

4. Melakukan diskusi/bekerja dalam kelompok. 

5. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 

6. Kemampuan mengerjakan kuis dari guru. 

7. Kemampuan menghitung skor kemajuan individual. 

8. Menyimpulkan hasil pembelajaran. 

2.1.2.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku. Menurut Gagne (dalam 

Suprijono, 2011:5-6) mengemukakan bahwa hasil belajar sebagai berikut: 1) 

informasi verbal yaitu kapabilitas mengemukakan bahasa, baik secara lisan 

maupun tertulis; 2) keterampilan intelektual yaitu keterampilan mempresentasikan 

http://wawan-junaidi.blogspot.com/2010/07/aktivitas-belajar-siswa.html
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konsep dan lambang; 3) strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan 

mengarahkan aktivitas kognitif; 4) keterampilan motorik yaitu kemampuan 

melakukan serangkaian gerak jasmani; dan 5) sikap yaitu kemampuan menerima 

dan menolak suatu objek berdasarkan hasil penilaian terhadap objek tersebut. 

Selanjutnya menurut Bloom (dalam Suprijono, 2011:6), hasil belajar 

mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga ranah tersebut 

dijelaskan oleh Bloom (dalam Rifa‟i dan Anni, 2011:86-89) sebagai berikut: 

a. Ranah kognitif (Cognitive Domain) 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan, dan 

kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup kategori pengetahuan 

(knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisis 

(analysis), sintesis (synthesis), dan penilaian (evaluation). 

Indikator ranah kognitif dalam pembelajaran IPA dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media Visual diantaranya: 

menjelaskan pengertian pelapukan, mendeskripsikan proses pembentukan tanah 

karena pelapukan, menjelaskan jenis-jenis pelapukan, menyebutkan susunan 

lapisan tanah karena pelapukan, mengidentifikasi jenis-jenis tanah, 

menggolongkan jenis-jenis batuan, menyebutkan jenis batuan beku, batuan 

endapan dan batuan malihan, serta menyebutkan ciri dan manfaat batuan beku, 

batuan endapan dan batuan malihan. 

b. Ranah afektif (Affective Domain) 

Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Kategori 

tujuannya mencerminkan hirarkhi yang berentangan dari keinginan untuk 
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menerima samapi dengan pembentukan pola hidup. Kategori tujuan siswaan 

afektif adalah penerimaan (receiving), penanggapan (responding), penilaian 

(valuing), pengorganisasian (organization) dan karakterisasi.  

c. Ranah psikomotor (Psychomotoric Domain) 

Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti keterampilan 

motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. Penjabaran ranah 

psikomotorik ini sangat sukar karena seringkali tumpang tindih dengan ranah 

kognitif dan afektif. 

Dari beberapa informasi di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan 

bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa yang ditandai dengan adanya 

peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Hasil belajar siswa digunakan oleh 

guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan 

pembelajaran. Jika tujuan pembelajaran tercapai maka dapat dikatakan 

Pembelajaran IPA  sudah berhasil diterapkan. Dalam penelitian ini, peneliti 

menekankan pada pencapaian tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif. 

Dengan demikian setelah dijelaskan tentang komponen kualitas 

pembelajaran, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud 

dengan kualitas pembelajaran adalah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan 

pembelajaran. Pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran. Kualitas 

pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas siswa, keterampilan guru, dan hasil 

belajar. Dari beberapa indikator kualitas pembelajaran tersebut pada penelitian ini 
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yang diamati dan diteliti adalah keterampilan guru, aktivitas siswa,  dan hasil 

belajar. 

 

2.1.3 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Pembelajaran kooperatif adalah konsep lebih luas meliputi semua jenis 

kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau 

diarahkan oleh guru. Secara umum pembelajaran kooperatif dianggap lebih 

diarahkan oleh guru, di mana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan 

serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu 

siswa menyelesaikan masalah yang dimaksud (Suprijono, 2012:54-55). 

Pengelompokan siswa bisa ditetapkan berdasarkan beberapa pendekatan, 

di antaranya pengelompokan yang didasarkan atas minat dan bakat siswa, 

pengelompokan yang didasarkan atas latar belakang kemampuan, pengelompokan 

yang didasarkan atas campuran baik campuran ditinjau dari minat maupun 

campuran ditinjau dari kemampuan (Sanjaya, 2011:243).  

Dengan adanya penerapan pembelajaran kooperatif diharapkan bukan saja 

memiliki dampak pembelajaran yang berupa peningkatan prestasi belajar siswa 

namun juga mempunyai dampak pengiring seperti hubungan sosial, penerimaan 

siswa yang dianggap lemah, harga diri, penghargaan waktu dan kebiasaan untuk 

memberikan pertolongan kepada orang lain. 

Slavin (2014:143), STAD merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif paling sederhana, dan merupakan model yang paling baik untuk 

permulaan bagi para guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif. 
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2.1.3.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di 

Universitas John Hopkin dan merupakan pendekatan pembelajaran kooperatif 

yang paling sederhana. Guru yang menggunakan STAD mengacu pada belajar 

kelompok siswa dan menyajikan informasi akademik baru kepada siswa setiap 

minggu dengan menggunakan presentasi verbal atau teks (Hamdani, 2011:35).  

Gagasan utama STAD adalah untuk memotivasi siswa supaya dapat saling 

mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai kemampuan yang 

diajarkan oleh guru (Slavin, 2014:12). 

Suyatno (2009:52) mendeskripsikan STAD sebagai model pembelajaran 

kooperatif untuk pengelompokkan kemampuan campur yang melibatkan 

pengakuan tim dan tanggung jawab kelompok untuk pembelajaran individu 

anggota. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif STAD adalah suatu model pembelajaran berkelompok 

dengan membagi siswa secara heterogen yang bertujuan untuk memotivasi siswa 

agar saling membantu teman dalam timnya sehingga dapat menguasai materi yang 

diberikan oleh guru. 

Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif tipe STAD menurut Suyatno 

(2009:52), yaitu kelas terbagi dalam kelompok-kelompok kecil, tiap kelompok 

terdiri dari 4-5 anggota yang heterogen, belajar dengan pembelajaran kooperatif, 

dan prosedur kuis. 

 



30 
 

 
 

2.1.3.2 Kelebihan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

 Shoimin (2014:189), menyebutkan beberapa kelebihan dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe tipe STAD yaitu: 1) Siswa bekerja sama dalam 

mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-norma kelompok, 2) Siswa 

aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama, 3) Aktif 

berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan kelompok. 

4) Interaksi antarsiswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam 

berpendapat, 5) Meningkatkan kecakapan individu, 6) Meningkatkan kecakapan 

kelompok, 7) Tidak bersifat kompetitif, 8) Tidak memiliki rasa dendam. 

2.1.3.3 Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Shoimin (2014:189) dalam bukunya menuliskan beberapa kekurangan 

dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD, yaitu: 1) Kontribusi dari siswa 

berprestasi rendah menjadi kurang, 2) Siswa berprestasi tinggi akan mengarah 

pada kekecewaan karena peran anggota yang pandai lebih dominan, 3) 

Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sulit mencapai target 

kurikulum, 4) Membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga pada umumnya 

guru tidak mau menggunakan pembelajaran kooperatif, 5) Membutuhkan 

kemampuan khusus sehingga tidak semua guru dapat melakukan pembelajaran 

kooperatif, 6) Menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. 

Solusi dari kekurangan yang terdapat dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD ini menurut peneliti yaitu: 1) Dalam setiap pembelajaran, 

guru hendaknya memberikan rekognisi tim berupa sertifikat atau stiker bagi dua 

kelompok terbaik di kelas. Dengan demikian, siswa berprestasi rendah dapat 
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termotivasi untuk melakukan yang terbaik bagi kelompoknya, dan siswa yang 

pintar dapat membantu teman mereka agar tidak tertinggal dengan kelompok lain, 

2) Guru harus memiliki perencanaan yang matang saat menerapkan model 

pembelajaran ini di dalam kelas agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan juga 

target dapat tercapai tepat waktu, serta 3) Soal-soal yang disajikan dalam LKS, 

sebaiknya disesuaikan dengan jumlah anggota kelompok agar setiap siswa 

mendapat jatah soal untuk dikerjakan. Dengan demikian, siswa dilatih untuk 

memiliki rasa tanggung jawab, 4) Ketika bekerja dalam kelompok siswa lain 

diperbolehkan untuk membantu anggota kelompoknya yang mengalami kesulitan 

sehingga komunikasi, interaksi, dan kerjasama dapat terjalin dengan baik antara 

siswa yang satu dengan siswa lainnya. 

2.1.3.4 Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Menurut Slavin (2011:143-144) STAD terdiri atas lima komponen utama, 

presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual, dan rekognisi tim.  

1. Presentasi Kelas 

Dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD materi diperkenalkan di 

dalam kelas berupa pengajaran langsung yang dilakukan oleh guru.  

2. Tim 

Slavin (2014:144) menjelaskan bahwa tim dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh 

bagian dari kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras, dan etnisitas. 

Fungsi utama dari tim ini adalah memastikan bahwa semua anggotanya benar-

benar belajar, dan lebih khususnya lagi adalah untuk mempersiapkan anggotanya 
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untuk bisa mengerjakan kuis dengan baik. Tim/kelompok adalah fitur yang paling 

penting dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Pada tiap poinnya, 

yang ditekankan adalah membuat anggota kelompok melakukan yang terbaik 

untuk kelompok, dan kelompok pun harus melakukan yang terbaik untuk 

membantu tiap anggotanya. 

3. Kuis 

Para siswa tidak boleh saling membantu dalam mengerjakan kuis. Sehingga, 

tiap siswa bertanggung jawab secara individual untuk memahami materinya. 

4. Skor Kemajuan Individual 

Gagasan dibalik skor kemajuan individual adalah untuk memberikan kepada 

setiap siswa tujuan kinerja yang akan dapat dicapai apabila mereka bekerja lebh 

giat dan memberikan kinerja yang lebih baik daripada sebelumnya. Para siswa 

mengumpulkan poin untuk kelompok mereka berdasarkan tingkat di mana skor 

kuis mereka melampaui skor awal mereka: 

Skor kuis       Poin Kemajuan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal    5 

1-10 poin di bawah skor awal     10 

Skor awal sampai 10 poin di atas skor awal   20 

Lebih dari 10 poin di atas skor awal    30 

Kertas jawaban sempurna (terlepas dari skor awal)  30 

Tujuan dari dibuarnya skor awal dan poin kemajuan adalah untuk 

memungkinkan semua siswa memberikan poin maksimum bagi kelompok 

mereka, berapa pun tingkat kinerja mereka sebelumnya. 
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5. Rekognisi tim 

Untuk menghitung skor kelompok, siswa dengan bimbingan guru mencatat 

tiap poin kemajuan semua anggota kelompok pada lembar rangkuman kelompok 

dan membagi jumlah total poin kemajuan seluruh anggota kelompok dengan 

jumlah anggota kelompok yang hadir. Skor kelompok lebih bergantung pada skor 

kemajuan daripada skor kuis awal. 

Dua macam tingkatan penghargaan diberikan di sini. Yaitu kelompok unggul 

(Excellent Team) dan kelompok bagus (Good Team). Penghargaan diberikan 

dalam bentuk sertifikat bagi dua kelompok dengan rata-rata skor kemajuan 

individual terbaik dari kelompok lain. 

Suprijono (2012:133-134) mengemukakan langkah-langkah model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah: 1) membentuk kelompok yang 

anggotanya=4 orang secara heterogen (campuran menurut prestasi, jenis kelamin, 

suku, dan lain-lain), 2) guru menyajikan pelajaran, 3) guru memberi tugas kepada 

kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. Anggotanya yang 

sudah mengerti dapat menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua anggota 

dalam kelompok itu mengerti, 4) guru memberi kuis/pertanyaan kepada seluruh 

siswa. Pada saat menjawab kuis tidak boleh saling membantu, 5) memberi 

evaluasi, 6) kesimpulan. 

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah-

langkah model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah: 1) Guru 

menyampaikan materi pelajaran kepada siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai, 2) Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, satu 
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kelompok terdiri dari 7-8 siswa, 3) Guru memberikan lembar kerja kepada 

kelompok sesuai dengan materi yang telah diberikan untuk didiskusikan bersama-

sama dengan anggota kelompoknya, saling membantu antar anggota kelompok 

dan memastikan tiap anggota dapat menguasai materi tersebut, 4) Guru 

memberikan kuis kepada setiap siswa secara individu. Tiap anggota dalam 

kelompok tidak boleh saling membantu mengerjakan kuis, 6) Guru memberikan 

skor kemajuan individual kepada siswa, 7) Guru memberi penghargaan kepada 

kelompok berdasarkan skor kemajuan individual tiap anggotanya. 

 

2.1.4 Media Pembelajaran 

2.1.4.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Dalam suatu proses 

komunikasi selalu melibatkan tiga komponen pokok, yaitu komponen pengirim 

pesan (guru), komponen penerima pesan (siswa), dan komponen pesan itu sendiri 

yang biasanya berupa materi pelajaran. Terkadang, dalam sebuah proses 

pembelajaran terjadi kegagalan. Artinya, materi yang disampaikan guru tidak 

dapat diterima oleh siswa dengan optimal, atau tidak seluruh materi dapat 

dipahami dengan baik oleh siswa. Untuk menghindari semua itu, maka guru dapat 

menyusun strategi pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai media dan 

sumber belajar (Sanjaya, 2011:162). 

Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius yang secara harfiah 

berarti tengah, perantara atau pengantar. Selain itu, kata media juga berasal dari 

bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, dan secara harfiah 
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berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan 

dengan penerima pesan (Donal P Ely dalam Hamdani 2011: 243). Media adalah 

komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi 

instruksional di lingkungan siswa, yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 

Selanjutnya Suryani dan Agung (2012:136) mendefinisikan media 

pembelajaran sebagai alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa 

pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar (siswa).  

Brown (dalam Suryani dan Agung, 2012:136) mengungkapkan bahwa 

media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dapat 

mempengaruhi terhadap efektivitas pembelajaran. 

Hamdani (2011:244) mengemukakan media pembelajaran yaitu alat yang 

bisa merangsang siswa untuk terjadinya proses belajar. 

Berdasarkan paparan tentang media pembelajaran dapat peneliti 

simpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan atau dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan berupa pengetahuan 

dari sumber pesan (guru) kepada penerima pesan (siswa) dengan tujuan agar 

pengetahuan tersebut dapat diterima oleh siswa secara optimal. 

2.1.4.2 Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Dalam usaha untuk memanfaatkan media sebagai alat bantu mengajar, 

Edgar Dale (dalam Daryanto, 2013:14) membuat jenjang konkret-abstrak dengan 

dimulai dari siswa yang berpartisipasi dalam  pengalaman nyata, kemudian 

menuju siswa sebagai pengamat kejadian nyata, dilanjutkan ke siswa sebagai 

pengamat terhadap kejadian yang disajikan dengan media, dan terakhir siswa 
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sebagai pengamat kejadian yang disajikan dengan simbol. Jenjang, konkret-

abstrak ini ditunjukkan dengan bagan dalam bentuk kerucut pengalaman (cone of 

experiment) dan pada saat itu dianut secara luas dalam menentukan alat bantu 

yang paling sesuai untuk pengalaman belajar.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerucut pengalaman Edgar Dale 

Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa 

informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa).  

Secara umum menurut Hamdani (2011), media pembelajaran memiliki 

beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. 

Dengan perantaraan gambar, potret, slide, film, video, atau media yang lain, 

siswa dapat memperoleh gambaran yang nyata tentang benda atau peristiwa 

sejarah. 

2. Mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi, baik karena jaraknya 

jauh, berbahaya, atau terlarang. Misalnya, video tentang kehidupan harimau 

di hutan, keadaan dan kesibukan di pusat reaktor nuklir, dan sebagainya. 
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3. Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar 

diamati secara langsung karena ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil. 

Misalnya, dengan perantaraan potret, siswa dapat memperoleh gambaran 

yang jelas tentang bendungan dan kompleks pembangkit listrik, dengan slide 

dan film, siswa memperoleh gambaran tentang bakteri, amuba, dan 

sebagainya. 

4. Mendengar suara yang sukar ditangkap dengan telinga secara langsung. 

Misalnya, rekaman denyut jantung dan sebagainya. 

5. Mengamati dengan teliti binatang-binatang yang sukar diamati secara 

langsung karena sukar ditangkap. Dengan bantuan gambar, potret, slide, film 

atau video, siswa dapat mengamati berbagai macam serangga, burung hantu, 

kelelawar, dan sebagainya. 

6. Mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk 

didekati. Dengan slide, film, atau video, siswa dapat mengamati pelangi, 

gunung meletus, pertempuran, dan sebagainya. 

7. Mengamati dengan jelas benda-benda yang mudah rusak atau sukar 

diawetkan. Dengan menggunakan model atau benda tiruan, siswa dapat 

memperoleh gambaran yang jelas tentang organ-organ tubuh manusia, seperti 

jantung, paru-paru, alat pencernaan, dan sebagainya. 

8. Dengan mudah membandingkan sesuatu. Dengan bantuan gambar, model, 

atau foto, siswa dapat dengan mudah membandingkan dua benda yang  

berbeda, seperti sifat, ukuran, warna, dan sebagainya. 
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9. Dapat melihat secara cepat suatu proses yang berlangsung secara lambat. 

Dengan video, proses perkembangan katak dari telur sampai menjadi katak, 

dapat diamati hanya dalam waktu beberapa menit. Bunga dari kuncup sampai 

mekar yang berlangsung beberapa hari, dengan bantuan film dapat diamati 

hanya dalam beberapa detik. 

10. Dapat melihat secara lambat gerakan-gerakan yang berlangsung secara cepat. 

Dengan bantuan film atau video, siswa dapat mengamati dengan jelas gaya 

lompat tinggi, teknik loncat indah, yang disajikan secara lambar atau pada 

saat tertentu dihentikan. 

11. Mengamati gerakan-gerakan mesin atau alat yang sukar diamati secara 

langsung. Dengan film atau video, siswa dapat dengan mudah mengamati 

jalannya mesin 4 tak, 2 tak, dan sebagainya. 

12. Melihat bagian-bagian yang tersembunyi dari suatu alat. Dengan diagram, 

bagan, model, siswa dapat mengamati bagian mesin yang sukar diamati 

secara langsung. 

13. Melihat ringkasan dari suatu rangkaian pengamatan yang panjang atau lama. 

Setelah siswa melihat proses penggilingan tebu di pabrik gula, mereka dapat 

mengamati secara ringkas proses penggilingan tebu yang disajikan dengan 

menggunakan film atau video (memantapkan hasil pengamatan). 

14. Dapat menjangkau audiens yang besar jumlahnya dan mengamati suatu objek 

secara serempak. Dengan siaran radio atau televisi, ratusan, bahkan ribuan 

siswa dapat mengikuti kuliah yang disajikan seorang narasumber dalam 

waktu yang lama. 
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15. Dapat belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan temponya masing-

masing. Dengan modul atau pengajaran berprogram, siswa dapat belajar 

sesuai dengan kemampuan, kesempatan, dan kecepatan masing-masing. 

2.1.4.3 Jenis-jenis Media 

Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memiliki kemampuan untuk 

memadukan antara bentuk pembelajaran dan media yang digunakan sehingga 

mampu menciptakan proses pembelajaran yang harmonis. Hamdani (2011:248) 

mengklasifikasikan jenis media sebagai berikut: 

a. Media Visual 

Media Visual adalah media yang hanya dapat dilihat menggunakan media 

penglihatan. Media Visual terdiri dari media yang tidak dapat diproyeksikan dan 

media yang tidak dapat diproyeksikan. Media yang dapat diproyeksikan adalah 

gambar diam dan gambar bergerak. Sedangkan media yang tidak dapat 

diproyesikan adalah gambar yang disajikan secara fotografik misalnya gambar 

tentang manusia, binatang dan lain sebagainya. Media ini biasanya digunakan 

oleh guru untuk menyampaikan materi. 

b. Media Audio 

Media Audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif 

(hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar.  

c. Media Audiovisual 

Media Audiovisual adalah media yang menggabungkan aspek penglihatan 

dan pendengaran dalam penyampaian pesannya. 
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2.1.4.4 Media Visual 

Menurut Hamdani (2011:248), media Visual adalah media yang hanya 

dapat dilihat menggunakan media penglihatan.  

Arsyad (2013:89) menjelaskan bahwa media Visual beperan sangat 

penting dalam proses pembelajaran karena memperlancar pemahaman dan 

memperkuat ingatan. Serta dapat menumbuhkan minat siswa dan memberikan 

hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Agar menjadi efektif, 

Visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna dan siswa harus 

berinteraksi dengan Visual (image) itu untuk meyakinkan terjadinya proses 

informasi. Menurut Sanjaya (2012:211) media Visual yaitu media yang hanya 

dapat didlihat saja, tidak mengandung unsur suara. Yang termasuk ke dalam 

media ini adalah film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar dan berbagai bahan 

yang dicetak seperti media grafis. 

Menurut Arsyad, (2013:103) terdapat unsur–unsur yang perlu 

diperhatikan dalam media Visual, antara lain: 

a. Bentuk 

Bentuk yang aneh dan asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan 

perhatian. Oleh karena itu, pemilihan bentuk sebagai unsur visual dalam penyajian 

pesan, informasi atau isi pelajaran perlu diperhatikan. 

b. Garis 

Garis digunakan untuk menghubungkan unsur – unsur sehingga dapat 

menuntun perhatian siswa untuk mempelajari  suatu urutan – urutan khusus. 

c. Ruang 
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d. Tekstur 

Tekstur adalah unsur Visual yang dapat menimbulkan kesan kasar atau halus. 

Tekstur dapat digunakan untuk penekanan suatu unsur seperti halnya warna. 

e. Warna 

Warna merupakan unsur Visual yang penting, tetapi ia harus digunakan 

dengan hati–hati untuk memperoleh dampak yang baik. Warna digunakan 

memberikan kesan pemisahan atau penekanan, atau membangun keterpaduan. 

Disamping itu, warna dapat mempertinggi tingkat realisme objek atau situasi yang 

digambarkan, menunjukkan persamaan dan perbedaan, dan menciptakan respons 

emosional tertentu.  

 Bentuk media Visual yang digunakan dalam penelitian ini berupa gambar, 

power point, dan lingkungan sekolah siswa. Dari ketiga media yang digunakan 

secara garis besar siswa melihat dengan indra penglihatan masing–masing media 

yang diberikan guru secara nyata. Dengan menggunakan variasi pada media 

Visual akan menambah rasa ingin tahu siswa dan motivasi siswa dalam 

mengkonstruksi pengetahuannya. Selain itu media lingkungan sekolah yang 

digunakan akan mempermudah siswa dalam mengingat sehingga menghasilkan 

pembelajaran yang bermakna. 
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2.1.5 Hakikat Pembelajaran IPA 

2.1.5.1 Pengertian IPA 

Darmojo (dalam Samatowa, 2010:2-3) memberikan definisi IPA sebagai 

pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta dengan segala 

isinya.  

Selanjutnya Samatowa (2010:3) memberikan definisinya sendiri 

mengenai IPA yaitu ilmu tentang gejala-gejala alam yang disusun secara 

sistematis didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh 

manusia. 

Menurut Winataputra (dalam Samatowa 2010:3) mengemukakan bahwa 

IPA tidak hanya merupakan kumpulan pengetahuan tentang benda atau makhluk 

hidup, tetapi memerlukan kerja, cara berpikir, dan cara memecahkan masalah. 

Cain and Sund (1993) mendefiniskan IPA sebagai pengetahuan yang 

sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku umum (universal), dan berupa 

kesimpulan data hasil observasi dan eksperimen (dalam Wisudawati dan 

Sulistyowati,  2014:24).  

Wisudawati dan Sulistyowati (2014:22) mendeskripsikan IPA sebagai 

ilmu yang awalnya diperoleh dan dikembangkan berdasarkan percobaan (induktif) 

namun pada perkembangan selanjutnya IPA juga diperoleh dan dikembangkan 

berdasarkan teori. 

Dari beberapa pendapat di atas, peniliti dapat mengambil kesimpulan 

bahwa IPA merupakan kumpulan pengetahuan tentang alam semesta beserta 
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segala isinya yang disusun dengan sistematis berdasarkan hasil pengamatan dan 

eksperimen yang dilakukan oleh manusia. 

2.1.5.2 Hakikat IPA 

Cain dan Evans (1994:4-6) menyebutkan bahwa kesuksesan 

pembelajaran IPA harus mencakup empat komponen, yaitu: 

1. IPA sebagai Produk 

... This component includes the accepted facts, laws, principals, and 

theories of sciences. At the elementary level, science content can be 

separated into three areas: physical, life, and earth. 

Physical science is the examination of nonliving phenomena. Typical 

topic areas include air, magnets, electricity, changes, energy, matter, 

sound, simple machines, and light. Life science is the investigation of 

living things. Three basic divisions of this content area include zoology, 

the study of animals and humans; botan, the study of plants; and ecology, 

the study of the interaction of plants, animals, and the environment. 

Typical topic from these divisios are our bodies, different types of 

animals, life cycles, seeds, parts of a plant, molds, communities, and 

pond life. Earth science content is drawn from the areas of astronomy, 

meteorology, and geology. Astronomy topics include day and night, the 

planets, seasons, stars, the moon, and the sun. Typical meteorology topics 

are solar energy, clouds, and weather and weather instruments. Crystal 

formations, rocks, erosion, and fossils are some geology topics usually 

studied at the elementary level.  

 

Contoh IPA sebagai produk pada penelitian ini adalah pengertian 

pelapukan, proses pembentukan tanah karena pelapukan, jenis-jenis batuan 

berdasarkan proses terbentuknya, dll. 

2. IPA sebagai Proses 

... As an elementary science teacher, you must think of science not as a 

noun-a body of knowledge or facts to be memorized-but as a verb-acting, 

doing, investigating,: that is science as a means to an end. At this level 

how the children acquire scientific information is more important than 

their commiting scientific content to memory. They need hands-on 

experiences that involve them in gathering, organizing, analyzing, and 

evaluating science content. This is the core of sciencing. A sciencing 
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approach necessitates a change in the traditional roles of both the 

elementary teacher and the elementary student. No longer is the 

elementary student to be merely a sponge “soaking up” the information 

given. The sciencing approach demands the active participation of the 

student, with the teacher serving as guide and resource person. This 

approach fosters growth and development in all areas of learning, not just 

in the memorization of facts. 

To be successful with the sciencing approach, the learner must develop 

the following process-inquiry skills: 

1. Observing: Using the sense to find out about subjects and 

events. 

2. Classifying: Grouping things according to similarities or 

differences. 

3. Measuring: Making quantitative observations. 

4. Using spatial relationships: Identifying shapes and 

movement. 

5. Communicating: Using the written and spoken word, 

graphs, drawing, diagrams, or tables to transmit information 

and ideas to others. 

6. Predicting: Making forecasts of future events or conditions 

based upon observations or inferences. 

7. Inferring: Explaining an observation or set of observations. 

8. Defining operationally: Creating a definition by describing 

what is done and observed. 

9. Formulating hypotheses: Making educated guesses based 

on evidence that can be tested. 

10. Interpreting data: Finding among sets of data patters that 

lead to the construction of inferences, predictions, or 

hypotheses. 

11. Controlling variables: Identifying the variables of a system 

and selecting from the variables those that are to be held 

constant and those that are to be manipulated to carry out a 

proposed investigation. 

12. Experimenting: Investigating, manipulating variables and 

testing to determine a result. 

The first seven skills listed are considered basic skills. The 

student must acquire them to perform skillls 8-12. The last five 

skilss (8-12) are considered integrated skills. Several basic skills 

are integrated within skills 8-12... 

 

Dalam penelitian ini, keterampilan proses yang telah dikaji yaitu observing, 

classifying, communicating, inferring, dan experimenting. 

 



45 
 

 
 

3. IPA sebagai Sikap 

The elementary teacher must encourage children to develop a 

need for seeking rational answers and explanations to natural 

and physical phenomena. As a teacher, capitalize on children‟s 

natural curiosity and promote an attitude of discovery. Focus on 

students‟ finding out for themselves how and why phenomena 

occur. 

... Children should not be afraid to stick their necks out and 

make intelligent mistakes. Much scientific knowledge has 

resulted from such mistakes. Science can be fun and stimulating. 

Children should be involved in “messing about” activities as 

well as structured experinces.  

 

Berikut rincian sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang peneliti, sebagai 

berikut : 

a. Sikap Ingin Tahu 

Sikap ingin tahu ini terlihat pada kebiasaan bertanya tentang berbagai hal 

yang berkaitan dengan bidang kajiannya. 

b. Jujur 

Seorang peneliti harus dapat menerima apa pun hasil penelitiannya, dan tidak 

boleh mengubah data hasil penelitiannya. 

c. Objektif 

Seorang peneliti dalam mengemukakan hasil penelitiannya tidak boleh 

dipengaruhi oleh perasaan pribadinya, tetapi harus berdasarkan kenyataan (fakta) 

yang ada. 

d. Memiliki Kepedulian 

Seorang peneliti mau mengubah pandangannya ketika menemukan bukti yang 

baru. 
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e. Teliti 

Seorang peneliti dalam melakukan penelitian harus teliti dan tidak boleh 

melakukan kesalahan, karena dapat mempengaruhi hasil penelitiannya. 

f. Tekun 

Seorang peneliti harus tekun dan tidak mudah putus asa jika menghadapi 

masalah dalam penelitiannya. 

g. Berani dan Santun 

Seorang peneliti harus berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan 

berargumentasi. Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang 

ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. Sikap 

ilmiah ini perlu dibiasakan dalam berbagai forum ilmiah, misalnya dalam diskusi, 

seminar, loka karya, dan penulisan karya ilmiah. 

h. Sikap Kritis 

Sikap kritis terlihat pada kebiasaan mencari informasi sebanyak mungkin 

berkaitan dengan bidang kajiannya untuk dibanding-banding kelebihan-

kekurangannya, kecocokan-tidaknya, kebenaran-tidaknya, dan sebagainya. 

i. Sikap Terbuka 

Sikap terbuka dapat dilihat pada kebiasaan mau mendengarkan pendapat, 

argumentasi, kritik, dan keterangan orang lain, walaupun pada akhirnya pendapat, 

argumentasi, kritik, dan keterangan orang lain tersebut tidak diterima karena tidak 

sepaham atau tidak sesuai. 
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j. Sikap Rela Menghargai Karya Orang Lain 

Sikap menghargai karya orang lain ini terlihat pada kebiasaan menyebutkan 

sumber secara jelas sekiranya pernyataan atau pendapat yang disampaikan 

memang berasal dari pernyataan atau pendapat orang lain. 

(http://agungwiroprabowo.blogspot.com/2012/11/sikap-ilmiah.html). 

Dari 10 sikap ilmiah di atas, peneliti telah mengkaji sikap ingin tahu, jujur, 

memiliki kepedulian, berani dan santun, terbuka, dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe  STAD berbantuan media Visual. 

4. IPA sebagai Teknologi 

... The usefulness of science applications in solving “real world” 

problems is the theme seen in new curricula. In these curricula, 

students are involved in identifying a real-world problem, 

formulating a solution or alternative solutions, and then actually 

taking action. In this approach, students use technology to solve 

real-world problems. This experience builds an understanding of 

the role of science in the development of technology and gives 

the student confidence in using technology. The link is made 

between sciencing and everyday life. Science is seen as 

practical, useful preparation for everyday life. Elementary 

students must become involved in realistic science instruction 

that emphasizes the interrelatedness of science and everyday life 

and focuses attention on their using science to solve real-world 

problems. This component also involves them in understanding 

the impact of science and technology on our society. 

 

Dalam penelitian ini siswa telah mengkaji manfaat adanya peristiwa 

pelapukan batuan yang terjadi serta dampak bagi kehidupan manusia. 

2.1.5.3 Karakteristik IPA 

Sebagai sebuah disiplin ilmu, IPA memiliki karakteristik yang 

membedakannya dengan bidang ilmu lain. Djojosoediro (tanpa tahun:19-20) 

memaparkan ciri-ciri khusus tersebut sebagai berikut: 

http://agungwiroprabowo.blogspot.com/2012/11/sikap-ilmiah.html
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1. IPA mempunyai nilai ilmiah artinya kebenaran dalam IPA dapat dibuktikan 

lagi oleh semua orang dengan menggunakan metode ilmiah dan prosedur 

seperti yang dilakukan terdahulu oleh penemunya. Contoh: nilai ilmiah 

”perubahan kimia” pada lilin yang dibakar. Artinya benda yang mengalami 

perubahan kimia, mengakibatkan benda hasil perubahan sudah tidak dapat 

dikembalikan ke sifat benda sebelum mengalami perubahan atau tidak dapat 

dikembalikan ke sifat semula.  

2. IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, 

dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. 

Perkembangan IPA selanjutnya tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan 

fakta saja, tetapi juga ditandai oleh munculnya “metode ilmiah” (scientific 

methods) yang terwujud melalui suatu rangkaian ”kerja ilmiah” (working 

scientifically), nilai dan “sikap ilmiah” (scientific attitudes) (Depdiknas, 

2006).  

3. IPA merupakan pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan cara 

yang khas atau khusus, yaitu dengan melakukan observasi, eksperimentasi, 

penyimpulan, penyusunan teori, eksperimentasi, observasi dan demikian 

seterusnya kait mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain  

4. IPA merupakan suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan dengan bagan-

bagan konsep yang telah berkembang sebagai suatu hasil eksperimen dan 

observasi, yang bermanfaat untuk eksperimentasi dan observasi lebih lanjut 

(Depdiknas, 2006).  
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5. IPA meliputi empat unsur, yaitu produk, proses, aplikasi dan sikap. Produk 

dapat berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Proses merupakan prosedur 

pemecahan masalah melalui metode ilmiah; metode ilmiah meliputi 

pengamatan, penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen, percobaan atau 

penyelidikan, pengujian hipotesis melalui eksperimentasi; evaluasi, 

pengukuran, dan penarikan kesimpulan. Aplikasi merupakan penerapan 

metode atau kerja ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Sikap 

merupakan rasa ingin tahu tentang obyek, fenomena alam, makhluk hidup, 

serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat 

dipecahkan melalui prosedur yang benar.  

 

2.1.6 Pembelajaran IPA di SD 

Pembelajaran IPA di SD menekankan pada pemberian langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah.  

Tujuan pembelajaran IPA di SD telah dirumuskan dalam kurikulum yang 

sekarang ini berlaku di Indonesia. Kurikulum yang berlaku di Indonesia adalah 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam kurikulum KTSP, selain 

dirumuskan tentang tujuan pembelajaran IPA juga dirumuskan tentang ruang 

lingkup pembelajaran IPA, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan arah 

pengembangan pembelajaran IPA untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan 

pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Sehingga 

setiap kegiatan pendidikan formal di SD harus mengacu pada kurikulum tersebut.  
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Selanjutnya, pembelajaran IPA di SD harus disesuaikan dengan teori 

perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget. Piaget (dalam Suprijono, 

2012: 23) menjelaskan bahwa perkembangan kognitif diklasifikasikan menjadi 

empat tahapan berpikir sesuai dengan tingkatan umurnya. Tahapan-tahapan 

tersebut adalah: 

1. Tahap sensorimotorik (0 - 2 tahun) 

Pembentukan konsep dari obyek yang bersifat tetap dan kemajuan perilaku 

secara reflektif ke perilaku yang terarah (bertujuan). 

2. Tahap Praoprasional (2 – 7 tahun). 

Perkembangan kemampuan menggunakan simbol dalam menyatakan obyek 

di sekitarnya, dengan ciri berpikir yang bersifat egosentrik dan terpusat 

(centered). 

3. Tahap Operasional Konkret (7 – 11 tahun) 

Perbaikan kemampuan berpikir logis dan melakukan sesuatu secara bolak-

balik, dengan ciri berpikir yang tidak terpusat (decentered), mulai kurang 

egosentrik, dan tidak dapat berpikir abstrak. 

 

4. Tahap Operasi Formal (11 sampai dewasa) 

Kemampuan berpikir abstrak dan simbolik, serta mampu memecahkan 

masalah melalui percobaan yang sistematik. 

Berdasarkan teori kognitif yang diungkapkan oleh Piaget di atas, dapat 

diketahui bahwa siswa usia SD berada pada tahap operasional konkret (7-11 
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tahun), oleh karena itu dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan 

menggunakan benda-benda konkret (media dalam pembelajaran).  

Menurut Samatowa (2010: 6-7), aplikasi teori perkembangan kognitif pada 

pembelajaran IPA adalah sebagai berikut: 

1. Konsep IPA dapat berkembang dengan baik, hanya bila pengalaman langsung 

mendahului pengenalan generalisasi-generalisasi abstrak. Metode seperti ini 

berlawananan dengan metode tradisional, di mana konsep IPA diperkenalkan 

secara verbal saja. 

2. Daur belajar yang mendorong perkembangan konsep IPA sebagai berikut: 

a. Eksplorasi, yaitu kegiatan di mana siswa mengalami atau mengindra objek 

secara langsung. Pada langkah ini siswa memperoleh informasi baru yang 

adakalanya bertentangan dengan konsep yang telah dimilikinya. 

b. Generalisasi, yaitu menarik kesimpulan dari beberapa informasi 

(pengalaman) yang tampaknya bertentangan dengan yang telah dimiliki 

siswa. 

c. Deduksi, yaitu mengaplikasikan konsep baru (generalisasi) itu pada situasi 

dan kondisi baru). 

Proses berpikir berkembang melalui tahap-tahap daur belajar ini 

mendorong perkembangan berpikir sietiko-dedukatif, yakni siswa dapat 

menganalisis objek IPA dari pemahaman umum hingga pemahaman khusus. 

Perlu dipahami bahwa struktur kognitif siswa berbeda dari struktur ilmuan, 

sehingga keterampilan proses IPA perlu dimodifikasi sesuai tahap kognitifnya. 

Salah satu keterampilan proses yang dijelaskan oleh Cain dan Sund (1994) yaitu 
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mengamati. Dalam tahap ini, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD adalah mengamati media Visual yang ditampilkan oleh guru. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA seharusnya menekankan 

pada kegiatan-kegiatan yang membuat siswa dapat mengkonstruksi 

pengetahuanya sendiri, dimana guru hanya berperan sebagai pembimbing bagi 

siswa untuk membangun pengetahuannya dengan menghubungkan informasi yang 

masuk dengan informasi yang telah ia simpan sebelumnya hingga mereka mampu 

memahami konsep dari materi yang dipelajari. Di tingkat SD/MI diharapkan 

pembelajaran IPA ada penekanan pembelajaran Salingtemas (Sains, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk 

merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan 

kompetensi bekerja secara ilmiah. Pembelajaran IPA di SD disesuaikan dengan 

perkembangan kognitif, menerapkan keterampilan proses, dan mencakup 

komponen IPA.  

 

2.1.7 Teori Belajar yang Mendukung 

Menurut Suprijono (2012:15) teori merupakan seperangkat prinsip-prinsip 

yang terorganisasi mengenai peristiwa-peristiwa tertentu dalam lingkungan. 

Fungsi teori dalam konteks belajar adalah (a) memberikan kerangka pengajaran; 

(b) memberi rujukan untuk menyusun rancangan pelaksanaan pengajaran; (c) 

mendiagnosis masalah-masalah dalam kegiatan belajar-mengajar; (d) mengkaji 

kejadian belajar dalam diri seseorang; dan (e) mengkaji faktor eksternal yang 

memfasilitasi proses belajar. 
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Teori yang dapat mendasari Model Kooperatif menurut Slavin (2014:34) 

adalah: 

2.1.7.1 Teori Motivasi 

Perspektif motivasional pada pembelajaran kooperatif terutama 

memfokuskan pada penghargaan atau struktur tujuan di mana para siswa bekerja. 

Deutsh (dalam Slavin, 2014:34) mengidentifikasikan tiga struktur tujuan: 

kooperatif, dimana usaha berorientasi tujuan dari tiap individu memberi kontribusi 

pada pencapaian tujuan anggota yang lain, kompetitif dimana usaha berorientasi 

tujuan dari tiap individu menghalangi pencapaian tujuan anggota lainnya; dan 

individualistik di mana usaha berorientasi tujuan dari tiap individu tidak memiliki 

konsekuensi apapun bagi pencapaian tujuan anggota lainnya. Johnson (dalam 

Slavin, 2014:34) dari perspektif motivasional. Struktur tujuan kooperatif 

menciptakan sebuah situasi dimana satu-satunya cara anggota kelompok bisa 

meraih tujuan pribadi mereka adalah jika kelompok mereka bisa sukses. Oleh 

karena itu, untuk meraih tujuan personal mereka, anggota kelompok harus 

membantu teman satu timnya untuk melakukan apapun guna membuat kelompok 

mereka berhasil, dan yang lebih penting mendorong anggota satu kelompoknya 

untuk melakukan usaha paling maksimal. 

2.1.7.2 Teori Kognitif  

Sementara teori motivasi dalam pembelajaran kooperatif menekankan 

pada derajat perubahan tujuan kooperatif mengubah insentif bagi siswa untuk 

melakukan tugas-tugas akademik, teori kognitif menekankan pada pengaruh dari 

kerjasama itu sendiri (apakah kelompok tersebut mencoba meraih tujuan 
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kelompok ataupun tidak). Suprijono (2012:22) menyatakan dalam perspektif teori 

belajar merupakan peristiwa mental, buka peristiwa behavioral meskipun hal yang 

bersifat behavioral tampak nyata hampir dalam setiap peristiwa belajar. Teori 

kognitif menekankan belajar sebagai proses internal. Belajar adalah aktivitas yang 

melibatkan proses berpikir sangat kompleks. Paul Suparno (dalam Suprijono, 

2012:22) menggambarkan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 

Tahap perkembangan menurut Jean Piaget 

 

TAHAP UMUR CIRI POKOK PERKEMBANGAN 

Sensorimotor 0-2 tahun 

Berdasarkan tindakan langkah demi 

langkah 

Praoperasi 2-7 tahun Penggunaan simbol/bahasa 

Tanda 

Konsep intuitif 

Operasi 

Konkret 

8-11 tahun Pakai aturan jelas/logis 

Reversibel dan kekekalan 

Operasi 

Formal 

11 tahun ke atas Hipotesis 

Abstrak 

Deduktif dan induktif 

Logis dan probabilitas 

 

Konsep perkembangan kognitif juga dikembangkan Jerome Bruner. 

Berangkat dari pemahaman bahwa proses belajar adalah adanya pengaruh 

kebudayaan terhadap individu, maka perkembangan kognitif individu menjadi 3 

tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu: 

a. Tahap enaktif yaitu melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya memahami 

lingkungan sekitar. 
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b. Tahap ikonik yaitu individu memahami objek-objek atau dunianya melalui 

gambar visualisasi verbal. 

c. Tahap simbolik yaitu individu telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-

gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam 

berbahasa dan logika.  

Perkembangan kognitif yang digambarkan oleh Bruner merupakan proses 

discovery learning (belajar penemuan), yaitu penemuan konsep yang menekankan 

pada pembelajaran induktif. Jika Jean Piaget menyatakan bahwa perkembangan 

kognitif sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa seseorang, maka 

Bruner menyatakan perkembangan bahasa besar pengaruhnya terhadap 

perkembangan kognitif. 

2.1.7.3 Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD berbantuan media 

Visual pada Pembelajaran IPA 

STAD merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang di 

dalamnya terdapat kelompok-kelompok kecil dengan kemampuan akademik yang 

berbeda saling bekerjasama untuk menyeleseikan tugas pembelajaran.  

Dalam pembelajaran juga dibantu dengan media Visual agar proses 

pembelajaran berlangsung secara menyenangkan dan membantu siswa dalam 

memahami materi. Media Visual dapat membantu siswa dalam memvisualkan 

materi yang dipelajari, sehingga dapat memperlancar pemahaman serta 

memperkuat ingatan siswa dan memberikan hubungan antara isi materi pelajaran 

dengan dunia nyata. 
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Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media 

Visual langkah-langkahnya sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Modifikasi Langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Berbantuan Media Visual 

2.2 Kajian Empiris 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media 

Visual pada pembelajaran IPA mengacu pada penelitian yang relevan 

sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Hariyati tahun 2013 

dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika tentang KPK dan FPB pada Siswa 

No. 
Langkah Model 

Pembelajaran STAD 

Langkah 

Penggunaan 

Media Visual 

Modifikasi Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD berbantuan Media Visual 

1.   

Tahap persiapan 

Guru menyiapkan perangkat 

pembelajaran berupa RPP, materi 

pembelajaran, dan media Visual  

2. Presentasi Kelas Tahap penyajian Guru menyajikan materi dengan 

menampilkan media Visual  

3. Tim  Siswa dibagi ke dalam beberapa 

kelompok secara heterogen. Satu 

kelompok terdiri dari 7-8 siswa 

4.  Tahap penerapan Siswa bersama kelompoknya 

mendiskusikan LKK untuk 

memahami materi yang disajikan 

oleh guru  

5. Kuis  Siswa mengerjakan kuis yang 

dibagikan oleh guru secara individual  

6. Skor Kemajuan 

Individual 

 Guru bersama siswa menghitung 

skor yang didapat setiap siswa 

dengan cara membandingkan skor 

awal dan skor kuis yang didapat 

7. Rekognisi Tim  Guru memberikan penghargaan bagi 

setiap kelompok berdasarkan skor 

kemajuan individual yang didapat 

oleh anggota kelompok  

8.  Tahap kelanjutan Guru bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran yang telah  
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Sekolah Dasar. Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah: (1) mendeskripsikan 

aktivitas guru dalam pembelajaran matematika dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan hasil belajar matematika 

pada materi KPK dan FPB mata pelajaran matematika kelas IV SDK Karitas II 

Surabaya; (2) mendeskripsikan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika pada materi KPK dan FPB mata pelajaran 

matematika kelas IV SDK Karitas II Surabaya; (3) mendeskripsikan hasil belajar 

siswa pada pelaksanaan pembelajaran matematika dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi KPK dan FPB mata pelajaran 

matematika kelas IV SDK Karitas II Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kegiatan pembelajaran aktivitas guru mengalami peningkatan dari siklus I 

dan siklus II. Pada siklus I aktivitas guru mencapai 70,7% dan siklus II aktivitas 

guru mencapai 85,7%. Sedangkan aktivitas siswa pada siklus I mencapai 67,5% 

dan siklus II aktivitas siswa mencapai 87,5%. Data hasil tes siswa pada siklus I 

mencapai 75% dan siklus II mencapai 85,7%. Simpulan penelitian ini bahwa 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

pada mata pelajaran matematika kelas IV SDK Karitas II Surabaya berjalan 

dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai guru. 

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Muhlasin pada tahun 2013 

dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD pada Mata Pelajaran IPA Kelas VI Semester I SDN 

Sidodadi I/153 Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil 
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belajar siswa, aktivitas siswa, serta aktivitas guru dalam upaya penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran IPA khususnya tentang 

ciri-ciri khusus hewan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

meningkat setelah dilakukan tindakan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif dari siklus I memperoleh nilai 65,80% sedangkan siklus 

II memperoleh nilai 85,38% peningkatan tersebut merupakan peningkatan dalam 

proses pembelajaran maupun hasil evaluasi pada akhir pembelajaran setiap siklus. 

Simpulan bahwa model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa, aktivitas siswa dan aktivitas guru dalam melaksanakan pembelajaran di 

kelas. 

Temuan lain mengenai model pembelajaran STAD adalah penelitian oleh 

Puji Cahyanto tahun 2013 dengan judul Upaya Peningkatan Pembelajaran 

Matematika dalam Menentukan Volume Tabung melalui Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD pada Siswa Sekolah Dasar. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam menentukan volume tabung pada siswa 

kelas VI SDN Kedurus I/ 428 Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam menentukan volume tabung. Pada siklus 

II, persentase aktivitas guru meningkat sebanyak 50%. Pada siklus kedua terjadi 

peningkatan aktivitas siswa dan dikatakan tuntas, yakni 85,7%. Sementara itu, 

hasil belajar siswa pada siklus kedua sebanyak 81,3% (26 siswa) telah tuntas 

belajar. Simpulan yang diperoleh adalah penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat membantu siswa untuk mempelajari mata pelajaran 
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matematika materi menentukan volume tabung, meningkatakan aktivitas guru dan 

siswa serta meningkatakan hasil belajar siswa. 

Temuan lain mengenai model pembelajaran STAD adalah penelitian oleh 

Nurmawati tahun 2013 yang berjudul Penggunaan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV 

SDS Bahreisy Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas guru telah 

meningkat dari siklus I dengan persentase 65,4%, pada siklus II dengan persentase 

89,3%. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran menunjukkan adanya 

peningkatan pada siklus I dengan persentase 66,8% dan siklus II dengan 

persentase 87,3%. Ketuntasan klasikal siswa pada siklus I yaitu 70,4% dan pada 

siklus II meningkat menjadi 93,3%. Simpulan penelitian ini adalah penerapan 

model pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan aktivitas guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

Kemudian penelitian serupa pernah dilakukan oleh Andianis Triwiratih 

pada tahun 2013 yang berjudul Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA di Sekolah Dasar. Penelitian ini 

bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan aktivitas guru, dan siswa dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada kelas I SDN Bubutan II No.70 

Surabaya; dan (2) meningkatkan hasil belajar siswa setelah diterapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada kelas I SDN Bubutan II No.70 

Surabaya. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan; (1) adanya peningkatan 

persentase aktivitas guru yaitu 9,38%; (2) adanya peningkatan persentase aktivitas 

siswa kelas I di SDN Bubutan II No.70 Surabaya dalam pembelajaran IPA dengan 
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menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu 18,75%; (3) adanya 

peningkatan yang cukup signifikan dari hasil belajar siswa pada ranah kognitif. 

Selanjutnya penelitian mengenai model pembelajaran STAD oleh 

Agustinus Adi Suwondo tahun 2013 yang berjudul Model Pembelajaran 

Kooperatif Type STAD Meningkatkan Hasil Belajar IPA Kelas VI SDK Katarina 

Surabaya. Tujuan penulisan ini adalah (1) Mengetahui aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dengan penggunaan model pembelajaran tipe STAD dalam 

pembelajaran IPA kelas VI SDK Katarina. (2) Mengetahui hasil belajar siswa 

menggunakan model pembelajaran tipe STAD dalam pembelajaran IPA kelas VI 

SDK Katarina. (3) Mengetahui respon siswa terhadap penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran IPA kelas VI SDK 

Katarina. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa aktivitas siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung sangat baik. Selain itu data dan analisis tes hasil belajar 

siswa pada siklus I dan siklus II dengan menerapkan model pembelajaran tipe 

STAD menunjukan peningkatan dari 61,3% menjadi 81,5%. Simpulan penelitian 

ini adalah (1) Aktivitas siswa pada penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

pada materi Ciri-ciri khusus hewan pada siklus I mencapai 61.3% dan pada siklus 

II mencapai 81.5%. Hal ini berarti bahwa ada peningkatan aktivitas siswa selama 

pembalajaran menggunakan Model pembelajaran kooperatif tipe STAD. (2) 

Berdasarkan data hasil tes, penerapan model pembelajaran koopratif tipe STAD 

dapat meningkatkan nilai hasil belajar siswa. Sehingga lebih dari 75% siswa dapat 

menuntaskan belajar mereka. (3) Berdasarkan data respons siswa dengan model 
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pembelajaran kooperatif tipe STAD siswa lebih tertarik pada pembelajaran IPA 

dan siswa dapat belajar lebih menyenangkan. 

Selanjutnya penelitian mengenai penerapan media Visual mengacu pada 

penelitian yang dilakukan oleh Alfiyatun Lutfia tahun 2014 dengan judul 

Penerapan Model Student Facilitator And Explaining Berbantuanan Media Visual 

untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA kelas IIIA dengan menerapkan model 

Student Facilitator and Explaining berbantuanan media visual. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan dalam setiap variabel pengamatan pada setiap 

siklusnya. Keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 19 dengan kriteria 

baik, siklus II dengan skor 23 dengan kriteria baik, dan siklus III dengan skor 28 

dengan kriteria sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus I adalah 21,81 dengan 

kriteria baik, siklus II dengan skor 23,48 dengan kriteria baik, dan siklus III 

dengan skor 26 dengan kriteria sangat baik. Persentase ketuntasan hasil belajar 

siswa secara klasikal pada siklus I yaitu 61,90%, siklus II menjadi 76,19%, dan 

pada siklus III menjadi 90,48%. Simpulan penelitian ini yaitu dengan menerapkan 

model Student Facilitator and Explaining berbantuanan media visual dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di kelas IIIA SDN Karanganyar 02 Kota 

Semarang. 

Selanjutnya penelitian bertaraf internasional mengenai keefektifan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah penelitian yang dilakukan oleh Gul 

Nazir Khan tahun 2011 dengan judul Effect of Student’s Team Achievement 

Division (STAD) on Academic Achievement of Student. Tujuan penelitian ini yaitu 
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untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran STAD pada prestasi akademik 

siswa. Kelompok kontrol diajarkan dengan metode ceramah tradisional sedangkan 

kelompok eksperimen dengan pembelajaran kooperatif dengan langkah model 

pembelajaran STAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil prestasi siswa 

dari kedua kelompok tidak signifikan.  

Kemudian penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Michael M van 

Wyk tahun 2012 yang berjudul The Effects of the STAD-Cooperative Learning 

Method on Student Achievement, Attitude and Motivation in Economics 

Education. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model STAD  

dapat pada prestasi siswa, sikap, dan motivasi pada pembelajaran di kelas. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dibandingkan dengan metode ceramah, STAD 

meningkatkan sikap positif, menunjukkan prestasi yang lebih baik, dan 

memotivasi siswa untuk belajar ekonomi. 

Berdasarkan kajian empiris diatas, dapat diketahui bahwa penelitian 

tindakan kelas yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan media Visual sudah pernah dilakukan. Penelitian tersebut telah 

membuktikan bahwa dengan penerapan model pembelajaran STAD dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 

Penelitian-penelitian diatas digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini 

yang berjudul “Penerapan Model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) berbantuan media Visual untuk Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran IPA Kelas VC SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang”. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran IPA di kelas VC SDN 

Ngaliyan 01 Kota Semarang terjadi pada guru. guru kurang melibatkan siswa 

dalam proses pembelajaran, guru kurang memaksimalkan penggunaan media 

pembelajaran yang menarik serta sesuai dengan materi pada proses KBM Metode 

pembelajaran yang kurang inovatif, serta penggunaan media yang belum 

maksimal juga menyebabkan pembelajaran belum optimal.  

Sedangkan permasalahan dari segi siswa yaitu sebagian besar siswa tidak 

mau ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran meskipun guru sudah 

memvariasikan model pembelajaran. Siswa juga bersikap individualistis karena 

merasa nilai yang didapat selama proses pembelajaran adalah hasil usahanya 

sendiri sehingga kerjasama dengan timnya tidak terjalin dengan baik. Selain itu, 

siswa mudah merasa jenuh dan beberapa siswa justru bergurau sehingga membuat 

suasana kelas menjadi tidak kondusif dan konsentrasi siswa yang lain menjadi 

terganggu, kemampuan siswa dalam melakukan penyelidikan atau pengamatan 

yang berkaitan dengan materi masih kurang karena guru belum mengkaitkan 

materi dengan menggunakan media yang menarik, selain itu siswa kurang percaya 

diri dalam mengungkapkan pendapat, siswa juga mengalami kesulitan dalam 

menyimpulkan mengenai apa yang telah dipelajari selama pembelajaran.  

Kedua permasalahan tersebut mengakibatkan hasil belajar siswa banyak 

yang tidak mencapai KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Hal ini didukung 

dengan data kuantitatif hasil tes evaluasi dengan batas ketuntasan siswa atau 

KKM 65, dari 38 siswa ada 25 siswa (65,79%) yang masih mendapat nilai di 
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bawah KKM, sedangkan sisanya sebanyak 13 siswa (34,2%) mendapatkan nilai di 

atas KKM. 

Salah satu model yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA di kelas VC SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang adalah model 

pembelajaran STAD berbantuan media Visual. Penggunaan model pembelajaran 

STAD akan membuat siswa saling bekerjasama dengan anggota kelompoknya 

untuk menjadi tim terbaik di kelas. Siswa saling membantu satu sama lain 

sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.  

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media 

Visual dalam pembelajaran IPA menuntut keaktifan siswa untuk menemukan dan 

membangun sendiri pengetahuannya sehingga pembelajaran tidak hanya sekedar 

menghafal. Siswa juga terlatih mandiri dan bertanggung jawab pada materi yang 

dipelajarinya serta terbiasa menjalin interaksi dan komunikasi yang baik teman 

sebaya maupun orang dewasa. Dengan model ini pemahaman siswa terhadap 

materi juga tidak abstrak karena materi di tayangkan dalam bentuk media 

Visual. Dengan demikian, diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berbantuan media Visual pada siswa kelas VC SDN Ngaliyan 01 Kota 

Semarang keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar siswa dapat 

ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat pada hasil pembahasan dan simpulan. Kerangka 

berpikir dalam penelitian tindakan kelas ini dapat digambarkan melalui bagan 

berikut : 
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Skema Alur Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian pada kajian teori dan kerangka berpikir tersebut, maka 

hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah melalui penerapan model 

 Siswa :  
 Guru :  

 Hasil Belajar:  

 

Kondisi 

awal 

Langkah pembelajaran IPA melalui penerapan model STAD berbantuan media Visual: 

1. Guru menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP, materi pembelajaran, dan 

media Visual (tahap persiapan). 

2. Guru menyajikan materi dengan menampilkan media Visual (Presentasi Kelas, 

tahap penyajian). 

3. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok secara heterogen. Satu kelompok 

terdiri dari 7-8 siswa (Tim). 

4. Siswa bersama kelompoknya mendiskusikan LKK untuk memahami materi yang 

disajikan oleh guru (tahap penerapan) 

5. Siswa mengerjakan kuis yang dibagikan oleh guru secara individual (Kuis). 

6. Guru bersama siswa menghitung skor yang didapat setiap siswa dengan cara 

membandingkan skor awal dan skor kuis yang didapat (Skor Kemajuan 

Individual). 

7. Guru memberikan penghargaan bagi setiap tim berdasarkan skor kemajuan 

individual yang didapat oleh anggota kelompok (Rekognisi Tim). 

8. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan (tahap 

kelanjutan) 

Tindakan 

 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model STAD 

berbantuan media Visual pada siswa kelas VC SDN Ngaliyan 01 meningkat dengan 

kategori sekurang-kurangnya baik. 

2. Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan STAD 

berbantuan media Visual pada siswa kelas VC SDN Ngaliyan 01 meningkat dengan 

kategori sekurang-kurangnya baik.  

3. Hasil belajar siswa meningkat, minimal 80% dari seluruh siswa kelas VC SDN 

Ngaliyan 01 mengalami ketuntasan belajar individual dalam pembelajaran IPA 

melalui penerapan model STAD berbantuan media Visual 

Kondisi 

akhir 



66 
 

 
 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media Visual dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa kelas VC SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. Penelitian 

tindakan kelas berasal dari istilah bahasa Inggris Classroom Action Research, 

yang berarti penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat 

tindakan yang diterapkan pada suatu subjek penelitian di kelas tersebut. 

Wiriaatmadja (2007:13) menyatakan bahwa Penelitian Tindakan Kelas adalah 

bagaimana sekelompok guru dapat mengorganisasikan kondisi praktek 

pembelajaran mereka, dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. Mereka dapat 

mencobakan suatu gagasan perbaikan dalam praktek pembelajaran mereka, dan 

melihat pengaruh nyata dari upaya itu.  

 

3.2 PROSEDUR / LANGKAH-LANGKAH PTK 

Secara garis besar ada empat tahapan dalam model penelitian tindakan 

yaitu: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) pengamatan, 4) refleksi (Arikunto, 

2008:16). Adapun model dan penjelasan untuk masing –masing tahap adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Siklus PTK 

Penjelasan untuk tahapan penelitian tindakan kelas sebagai berikut: 

3.2.1 Perencanaan 

Dalam tahap menyusun rancangan ini peneliti menentukan titik atau fokus 

peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian 

membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta 

yang terjadi selama tindakan berlangsung (Arikunto, 2008:18). Dalam tahap 

perencanaan ini peneliti membuat perencanaan sebagai berikut: 

1. Menelaah Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, materi pembelajaran serta 

menentukan indikator dalam pembelajaran IPA bersama tim kolaborator. 

2. Menyusun Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan skenario 

Pembelajaran (IPA) sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan melalui 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media 

Visual. 

3. Menyiapkan sumber belajar berupa buku guru dan buku siswa serta media 

pembelajaran berupa media Visual yang dibutuhkan dalam pembelajaran. 
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4. Menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Kuis 

5. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan mengajar 

guru dan aktivitas siswa. 

3.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Penelitian tindakan merupakan implementasi atau penerapan yang telah 

ditetapkan dalam tahap perencanaan. Arikunto (2008:126) menyatakan bahwa 

selama melaksanakan tindakan, guru sebagai pelaksana intervensi tindakan 

mengacu pada program yang telah dipersiapkan dan disepakati bersama dengan 

teman sejawat.  

Penelitian ini dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya 

yakni melaksanakan pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan media Visual. Pelaksanaan tindakan ini 

dilakukan dalam tiga siklus, dimana setiap siklus terdiri atas satu pertemuan 

pembelajaran. Peneliti mengambil tindakan perbaikan pada siklus kedua karena 

siklus pertama belum berhasil memecahkan masalah yang terjadi di dalam proses 

pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan siklus III karena pada siklus II 

masalah masih belum bisa terpecahkan. Penelitian dihentikan pada siklus III 

karena keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar yang diharapkan 

sudah tercapai. 

3.2.3 Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk 

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran (Arikunto, 

Suhardjono, dan Supardi, 2009:127).  
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Kegiatan observasi ini dilakukan secara kolaboratif dengan guru untuk 

mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa pada pembelajaran IPA melalui 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media Visual 

menggunakan instrumen yang telah disediakan, serta memberikan kuis untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. 

3.2.4 Refleksi 

Istilah refleksi berasal dari kata bahasa Inggris, yang diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia yaitu pemantulan. Kegiatan ini mengulas secara kritis 

(reflective) tentang perubahan yang terjadi (a) pada siswa, (b) suasana kelas, dan 

(c) guru. Pada tahap ini, guru sebagai peneliti menjawab pertanyaan mengapa 

(why), bagaimana (how), dan seberapa jauh (to what extent) intervensi telah 

menghasilkan perubahan secara signifikan. Kolaborasi dengan teman (termasuk 

para ahli) akan berperan penting dalam memutuskan “judging the value” 

(seberapa jauh action telah membawa perubahan: apa/di mana perubahan terjadi, 

mengapa demikian, apa kelebihan/kekurangan, bagaimana langkah-langkah 

penyempurnaannya, dan sebagainya) (Arikunto, 2008:133). 

Peneliti mengkaji proses pembelajaran yaitu keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar pada siklus satu. Selain itu, peneliti juga mengkaji 

kekurangan proses pembelajaran dan membuat daftar permasalahan yang muncul 

dalam pelaksanaan siklus satu. Kemudian tim kolaborasi membuat tindak lanjut 

perbaikan untuk siklus berikutnya mengacu pada siklus sebelumnya. 
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3.3 SIKLUS PENELITIAN 

3.3.1 Siklus Pertama 

3.3.1.1 Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan meliputi :  

1. Menelaah SK dan KD IPA kelas V semester 2 tentang “Mendeskripsikan 

proses pembentukan tanah karena pelapukan” dan menentukan indikator 

pembelajarannya. 

2. Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang telah ditentukan beserta 

langkah pembelajaran yang sesuai dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe  STAD berbantuan media Visual. 

3. Menyiapkan media Visual dan sumber pembelajaran yang sesuai dengan 

materi yang sedang dipelajari. 

4. Menyiapkan alat evaluasi berupa kuis dan lembar kerja kelompok. 

5. Menyiapkan lembar observasi dan cacatan lapangan untuk mengamati 

keterampilan guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

menggunakan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan media Visual. 

3.3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Guru melaksanakan pembelajaran sesuai rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Alokasi waktu untuk pembelajaran pada siklus I ini adalah 2 x 35 

menit (2 jam pelajaran). Secara garis besar, pelaksanaan sebagai berikut: 

a. Kegiatan awal (10 menit) 

1. Guru mempersiapkan bahan, sumber, dan media pembelajaran 
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2. Pengkondisian kelas.  

3. Guru memberi salam. 

4. Presensi oleh guru 

5. Apersepsi: 

 Siswa diminta menjawab pertanyaan guru yang berkaitan dengan 

pelapukan, seperti “berasal dari apakah tanah yang kita pijak?” 

“bagaimanakah tanah itu dapat terbentuk?” 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran tentang proses pembentukan 

tanah melalui pelapukan dan jenis-jenis pelapukan. 

7. Guru memberikan motivasi agar siswa bersemangat mengikuti 

pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti (50 menit) 

1. Guru memberikan sedikit gambaran mengenai materi yang akan 

dipelajari melalui penayangan media Visual (eksplorasi) (presentasi 

kelas) 

2. Siswa diberikan kesempatan untuk menanggapi tayangan media Visual 

yang ditampilkan guru  (elaborasi)  

3. Siswa dibagi dalam kelompok yang beranggotakan 7-8 siswa dan 

mempelajari materi yang telah diberikan bersama. (elaborasi) (tim) 

4. Siswa bersama kelompoknya diberikan tugas dalam bentuk LKS untuk 

dikerjakan. Masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab untuk 

menyelesaikan soal-soal dalam LKS tersebut. Anggota kelompok yang 
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sudah paham dengan materi yang sedang dipelajari, menjelaskan kepada 

anggota kelompoknya yang belum paham (elaborasi)  

5. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas secara 

bergantian.(elaborasi)  

6. Siswa bersama guru mengklarifikasi jawaban dilanjutkan menyimpulkan 

hasil diskusi.(konfirmasi)  

7. Siswa mengerjakan kuis yang dibagikan oleh guru secara individual 

(elaboras) (kuis). 

8. Siswa bertukar lembar kuis dengan temannya dan saling mengoreksi 

jawaban dengan bimbingan guru (elaborasi)  

9. Guru memberikan skor kemajuan individual kepada siswa dengan cara 

menghitung skor awal dan skor dari kuis yang berhasil diselesaikan oleh 

siswa. Siswa terlibat dalam penghitungan skor kemajuan individualnya 

(eksplorasi) (skor kemajuan individual) 

10. Kelompok mendapatkan penghargaan dari guru sesuai dengan skor 

kemajuan individual yang didapat (konfirmasi) (rekognisi tim). 

c. Penutup (10 menit) 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi keseluruhan yang telah 

dipelajari  

2. Memberikan tugas rumah untuk mempelajari materi selanjutnya tentang 

susunan lapisan tanah karena pelapukan dan jenis-jenis batuan 

berdasarkan proses terbentuknya. 

3. Guru menutup pelajaran dengan doa bersama dan salam. 
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3.3.1.3 Observasi 

Peneliti melakukan tindakan sedangkan kolaborator mengamati segala 

kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung, meliputi: 

1. Mengamati dan mencatat keterampilan guru dalam pembelajaran IPA 

melalui penerapan model kooperatif tipe STAD berbantuan media Visual 

2. Mengamati dan mencatat aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model kooperatif  tipe STAD berbantuan media Visual 

3. Mencatat temuan-temuan selama pembelajaran yang tidak terdapat dalam 

lembar observasi ke dalam catatan lapangan. 

3.3.1.4 Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil 

belajar siswa, dan catatan lapangan pada siklus I, diperoleh hal-hal yang perlu 

diperbaiki pada siklus I di antaranya guru belum bisa mengendalikan kelas, siswa  

belum dapat menghitung skor kemajuan individual, dan siswa belum dapat 

mengerjakan kuis dengan tepat waktu. 

Selanjutnya, peneliti melakukan analisis terhadap kekurangan pelaksanaan 

pembelajaran siklus I dan merencanakan tindak lanjut pada siklus II. Adapun 

rencana perbaikan untuk pembelajaran siklus II, di antaranya guru mengatur siswa 

untuk langsung duduk bersama dengan kelompoknya, guru memberikan lembar 

skor kemajuan individual kepada setiap kelompok yang disertai dengan aturan-

aturan untuk menghitung skor, dan guru bersama siswa membuat kesepakatan 

dalam menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kuis. 
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3.3.2 Siklus Kedua 

3.3.2.1 Perencanaan 

1. Menelaah SK dan KD IPA kelas V semester 2 tentang susunan lapisan 

tanah karena pelapukan dan jenis-jenis tanah dilanjutkan menentukan 

indikator pembelajarannya. 

2. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditentukan beserta langkah 

pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe  

STAD berbantuan media Visual.  

3. Menyiapkan media Visual tentang susunan lapisan tanah karena pelapukan 

dan jenis-jenis tanah. 

4. Menyiapkan alat evaluasi berupa kuis dan lembar kerja kelompok. 

5. Menyiapkan lembar observasi dan cacatan lapangan untuk mengamati 

keterampilan guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

menggunakan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan media Visual. 

3.3.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

a. Kegiatan awal (10 menit) 

1. Guru mempersiapkan bahan, sumber, dan media pembelajaran 

2. Pengkondisian kelas.  

3. Guru memberi salam, dan berdoa bersama 

4. Presensi oleh guru 

5. Apersepsi: 
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 Siswa diminta menjawab pertanyaan guru yang berkaitan dengan 

pelapukan, seperti “bagaimanakah susunan tanah yang kita pijak 

ini?” “tersusun dari apa sajakah tanah tersebut?” 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran tentang susunan lapisan tanah 

karena pelapukan dan jenis-jenis tanah. 

7. Guru memberikan motivasi agar siswa bersemangat mengikuti 

pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti (50 menit) 

1. Guru memberikan sedikit gambaran mengenai materi yang akan 

dipelajari melalui penayangan media Visual (eksplorasi) (presentasi 

kelas) 

2. Siswa diberikan kesempatan untuk menanggapi tayangan media visual 

yang ditampilkan guru  (elaborasi)  

3. Siswa bersama kelompoknya diberikan tugas untuk menyelesaikan LKS 

dalam bentuk praktikum kelompok (elaborasi) (tim) 

4. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di 

depan kelas (elaborasi)  

5. Siswa bersama guru mengklarifikasi jawaban dilanjutkan menyimpulkan 

hasil diskusi.(konfirmasi)  

6. Setiap siswa diberi bahan bacaan mengenai jenis-jenis tanah kemudian 

berdiskusi bersama kelompoknya untuk mengidentifikasi jenis-jenis 

tanah  (elaborasi) (tim) 
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7. Kelompok saling bertukar LKS, dan menambahkan jawaban yang belum 

ada/masih kurang dalam pekerjaannya (elaborasi) 

8. Guru bersama-sama siswa mengklarifikasi jawaban siswa (eksplorasi) 

9. Siswa mengerjakan kuis yang dibagikan oleh guru secara individual 

(elaboras) (kuis). 

10. Siswa bertukar lembar kuis dengan temannya dan saling mengoreksi 

jawaban dengan bimbingan guru (elaborasi)  

11. Guru memberikan skor kemajuan individual kepada siswa dengan cara 

menghitung skor awal (skor yang didapat di siklus I) dan skor dari kuis 

yang berhasil diselesaikan oleh siswa. Siswa terlibat dalam penghitungan 

skor kemajuan individualnya (eksplorasi) (skor kemajuan individual) 

12. Kelompok mendapatkan penghargaan dari guru sesuai dengan skor 

kemajuan individual yang didapat oleh anggotanya (konfirmasi) 

(rekognisi tim). 

c. Penutup (10 menit) 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi keseluruhan yang telah 

dipelajari  

2. Memberikan tugas rumah untuk mempelajari materi selanjutnya 

3. Guru menutup pelajaran dengan doa bersama dan salam. 

3.3.2.3 Observasi 

Peneliti melakukan tindakan sedangkan kolaborator mengamati segala 

kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung, meliputi: 



78 
 

 
 

1. Mengamati dan mencatat keterampilan guru dalam pembelajaran IPA 

melalui penerapan model kooperatif tipe STAD berbantuan media Visual 

2. Mengamati dan mencatat aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model kooperatif  tipe  STAD berbantuan media Visual 

3. Mencatat temuan-temuan selama pembelajaran yang tidak terdapat dalam 

lembar observasi ke dalam catatan lapangan. 

3.3.2.4 Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil 

belajar siswa, dan catatan lapangan pada siklus II, diperoleh hal-hal yang perlu 

diperbaiki pada siklus II di antaranya media Visual yang digunakan terlalu kecil 

serta memiliki kualitas gambar yang tidak bagus, guru belum memberikan 

penjelasan secara runtut, dan guru belum dapat mengendalikan kelas saat 

penghitungan skor kemajuan individual 

Selanjutnya, peneliti melakukan analisis terhadap kekurangan pelaksanaan 

pembelajaran siklus I dan merencanakan tindak lanjut pada siklus II. Adapun 

rencana perbaikan untuk pembelajaran siklus II, di antaranya menggunakan 

gambar yang lebih besar ukurannya dengan kualitas gambar yang lebih bagus, 

dalam memberikan penjelasan, guru harus jelas dan runtut agar siswa tidak 

kebingungan dalam memahami materi serta guru dapat mengendalikan kelas saat 

penghitungan skor kemajuan individual dengan cara memantau tiap kelompok 

dalam penghitungan skor. 
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3.3.3 Siklus Ketiga 

3.3.3.1 Perencanaan 

1. Menelaah SK dan KD IPA kelas V semester 2 tentang beberapa jenis 

batuan dilanjutkan menentukan indikator pembelajarannya. 

2. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditentukan beserta langkah 

pembelajaran penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan media Visual 

3. Menyiapkan media visual tentang jenis batuan beku, batuan endapan dan 

batuan malihan, serta ciri dan manfaanya. 

4. Menyusun alat evaluasi berupa soal evaluasi dan lembar kerja siswa 

(LKS). 

5. Menyiapkan lembar observasi dan cacatan lapangan, untuk mengamati 

keterampilan guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

menggunakan model penerapan model pembelajaran kooperatif tipe  

STAD berbantuan media Visual 

3.3.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Guru melaksanakan pembelajaran sesuai rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Alokasi waktu untuk pembelajaran pada siklus III ini adalah 2 x 35 

menit (2 jam pelajaran). Secara garis besar, pelaksanaan sebagai berikut:  

a. Kegiatan awal (10 menit) 

1. Guru mempersiapkan bahan, sumber, dan media pembelajaran 

2. Pengkondisian kelas.  

3. Guru memberi salam, dan berdoa bersama 

4. Presensi oleh guru 
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5. Apersepsi: 

 Siswa diminta menjawab pertanyaan guru yang berkaitan dengan 

pelapukan, seperti “pernahkah kalian melihat amplas? Terbuat dari 

apakah amplas?” “pernahkah kalian melihat kerikil? Termasuk 

jenis batuan apakah kerikil?” 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran tentang jenis batuan beku, 

batuan endapan dan batuan malihan, serta ciri dan manfaanya. 

7. Guru memberikan motivasi agar siswa bersemangat mengikuti 

pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti (50 menit) 

1. Guru memberikan sedikit gambaran mengenai materi yang akan 

dipelajari melalui penayangan media Visual (eksplorasi) (presentasi 

kelas) 

2. Siswa diberikan kesempatan untuk menanggapi tayangan media Visual 

yang ditampilkan guru  (elaborasi)  

3. Siswa bersama kelompoknya diberikan tugas untuk menyelesaikan LKS 

dalam bentuk pengamatan sederhana (elaborasi) (tim) 

4. Siswa bersama guru mengklarifikasi jawaban dilanjutkan menyimpulkan 

hasil diskusi (konfirmasi)  

5. Setiap siswa diberi bahan bacaan mengenai jenis batuan beku, batuan 

endapan, batuan malihan serta ciri-ciri dan manfaatnya (elaborasi) (tim) 

6. Hasil diskusi digunakan untuk mengerjakan soal-soal dalam LKS 

(elaborasi) 
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7. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas 

(elaborasi)  

8. Kelompok saling bertukar LKS, dan menambahkan jawaban yang belum 

ada/masih kurang dalam pekerjaannya (elaborasi) 

9. Guru bersama-sama siswa mengklarifikasi jawaban siswa (eksplorasi) 

10. Siswa mengerjakan kuis yang dibagikan oleh guru secara individual 

(elaborasi) (kuis). 

11. Siswa bertukar lembar kuis dengan temannya dan saling mengoreksi 

jawaban dengan bimbingan guru (elaborasi)  

12. Guru memberikan skor kemajuan individual kepada siswa dengan cara 

menghitung skor awal (skor yang didapat di siklus II) dan skor dari kuis 

yang berhasil diselesaikan oleh siswa. Siswa terlibat dalam penghitungan 

skor kemajuan individualnya (eksplorasi) (skor kemajuan individual) 

13. Kelompok mendapatkan penghargaan dari guru sesuai dengan skor 

kemajuan individual yang didapat oleh anggotanya (konfirmasi) 

(rekognisi tim). 

c. Penutup (10 menit) 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi keseluruhan yang telah 

dipelajari. 

2. Guru menutup pelajaran dengan doa bersama dan salam. 

3.3.3.3 Observasi 

Peneliti melakukan tindakan sedangkan kolaborator mengamati segala 

kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung, meliputi: 
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1. Mengamati dan mencatat keterampilan guru dalam pembelajaran IPA 

melalui penerapan model kooperatif tipe STAD berbantuan media Visual. 

2. Mengamati dan mencatat aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan model kooperatif  tipe STAD berbantuan media Visual 

3. Mencatat temuan-temuan selama pembelajaran yang tidak terdapat dalam 

lembar observasi ke dalam catatan lapangan. 

3.3.3.4 Refleksi 

Hasil refleksi siklus III menunjukkan bahwa keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar telah mancapai indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan. Keterampilan guru mendapatkan persentase sebesar 93,57% dengan 

kriteria sangat baik. Aktivitas siswa mendapatkan jumlah persentase sebesar 

73,19% dengan kriteria baik. Hasil belajar siswa telah mencapai ketuntasan 

klasikal sebesar 81,57%, sesuai dengan dengan indikator keberhasilan klasikal 

80%. Dengan demikian pemberian tindakan telah cukup dan siklus diakhiri.  

Kegiatan perbaikan dilaksanakan dalam pembelajaran secara terus 

menerus dan kegiatan penelitian dihentikan. 

 

3.4 SUBJEK PENELITIAN 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VC SDN Ngaliyan 01 Kota 

Semarang sebanyak 38 siswa, yang terdiri atas 25 siswa laki-laki dan 13 siswa 

perempuan, tahun ajaran 2014/2015, dan guru kelas VC SDN Ngaliyan 01 Kota 

Semarang. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang. 
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3.5 VARIABEL PENELITIAN 

Dipaparkan dalam Sugiyono (2010 : 3) variabel adalah segala sesuatu yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

dsimpulkan.Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Keterampilan guru VC SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang  dalam 

pembelajaran IPA melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berbantuan media Visual dengan indikator sebagai berikut: 1) 

Membuka pelajaran, 2) Menyampaikan materi pembelajaran, 3) 

Menggunakan media Visual dalam kegiatan pembelajaran, 4) Membagi 

siswa menjadi kelompok kecil, 5) Membimbing siswa dalam diskusi 

kelompok, 6) Memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai kuis, 7) 

Memberikan skor kemajuan individual kepada siswa dan rekognisi tim 

pada setiap kelompok, 8) Memberikan kesimpulan terhadap materi yang 

telah dipelajari. 

2. Aktivitas siswa VC SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang dalam pembelajaran 

IPA melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan media Visual dengan indikator meliputi: 1) Kesiapan dalam 

mengikuti pembelajaran, 2) Kemampuan siswa dalam menanggapi 

apersepsi, 3) Memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru 

berbantuan media Visual, 4) Melakukan diskusi/bekerja dalam kelompok, 

5) Mempresentasikan hasil diskusi, 6) Kemampuan mengerjakan kuis dari 

guru, 7) Kemampuan menghitung skor kemajuan individual, 8) 

Menyimpulkan hasil pembelajaran. 
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3. Hasil belajar siswa VC SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang pada 

pembelajaran IPA melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berbantuan media Visual. 

 

3.6 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Sumber Data 

3.6.1.1 Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar pengamatan keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berbantuan media Visual.  

3.6.1.2 Siswa 

Sumber data siswa adalah seluruh hasil belajar dan aktivitas siswa kelas 

VC SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang. Sejumlah 38 siswa, dengan 25 siswa laki-

laki dan 13 siswa perempuan. 

3.6.1.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen berupa hasil evaluasi dan hasil observasi awal 

kegiatan pembelajaran. Data dokumen ini digunakan sebagai pertimbangan untuk 

melakukan tindakan serta bahan perbandingan untuk mengetahui keberhasilan 

penelitian. Data dokumen meliputi daftar nilai sebelum dan sesudah dilakukan 

PTK, observasi terhadap pembelajaran guru, dan foto aktivitas siswa dan guru 

pada pembelajaran dalam PTK. 
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3.6.2 Jenis Data 

3.6.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan (Sugiyono, 2011:23).  

Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa hasil belajar kognitif yaitu 

nilai rata-rata ulangan harian siswa sebelum dan sesudah pembelajaran yang 

dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan 

menentukan mean dan ketuntasan belajar secara individual maupun klasikal yang 

ditampilkan dalam bentuk persentase. Nilai tes akhir siklus merupakan 

pencerminan hasil yang telah dicapai siswa dalam belajar. 

3.6.2.2 Data Kualitatif  

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar 

(Sugiyono, 2011:23). Data kualitatif menggunakan data hasil observasi terhadap 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media Visual dengan 

analisis deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang 

dipisah–pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik 

tes dan non tes. Teknik non tes dilakukan dengan metode observasi, dokumentasi, 

dan catatan lapangan. 
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3.6.3.1 Metode Tes 

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat 

pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan 

sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu (Poerwanti, 2008:1.5).  

Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kualitas siswa sebagai 

hasil belajar siswa selama mengikuti pembelajaran. Tes yang akan dilakukan 

adalah tes tertulis yang akan dilaksanakan setiap akhir siklus. 

3.6.3.2 Metode Observasi 

Menurut Soemantri (2011:32) teknik observasi yaitu teknik pengumpulan 

data dimana peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap objek yang diteliti, baik dalam situasi buatan yang secara khusus 

diadakan (laboratorium) maupun dalam situasi alamiah atau sebenarnya 

(lapangan).  

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati keterampilan 

guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media Visual. 

3.6.3.3 Metode Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2010:329) dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

telah berlalu. Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen–dokumen, baik dokumen 

tertulis, gambar, maupun elektronik (Sukmadinata, 2009:221).  
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Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental 

dari seseorang. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data yang berupa daftar nilai siswa, foto-foto selama kegiatan 

pembelajaran serta dokumen lain yang mendukung dalam proses pembelajaran 

IPA melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

media Visual. 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

kemampuan siswa yang diperoleh dari hasil pekerjaan, hasil evaluasi, proses dan 

produk kegiatan belajar mengajar. Dokumentasi dalam penelitian ini juga 

digunakan untuk bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian dan juga untuk 

melihat kembali kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama kegiatan 

berlangsung. 

3.6.3.4 Catatan Lapangan 

Menurut Kunandar (2011:197) catatan lapangan adalah catatan yang 

dibuat oleh peneliti yang melakukan pengamatan/ observasi terhadap subjek atau 

objek peneliti tindakan kelas tentang aspek pembelajaran di kelas, suasana kelas, 

pengelolaan kelas, interaksi guru dengan siswa, interaksi siswa dengan siswa dan 

beberapa aspek lainnya.  

Catatan lapangan dalam penelitian ini berisi tentang hasil pembelajaran di 

kelas, suasana kelas, pengelolaan kelas, interaksi guru dengan siswa serta 

interaksi siswa dengan siswa yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran IPA 

melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media 

Visual. 
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3.6.4 Teknik Analisis Data 

3.6.4.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif yang di analisis dengan 

menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan menentukan mean, dan 

ketuntasan belajar secara individual maupun klasikal. Penyajian data kuantitatif 

dipaparkan dalam bentuk persentase. Adapun langkah-langkah untuk 

menganalisis data adalah sebagai berikut: 

a. Mean (Rata-rata Hitung) 

Rata-rata hitung (Somantri, 2011:125) merupakan jumlah dari seluruh nilai 

data dibagi dengan banyaknya data Rumus rata-rata hitung untuk data kuantitatif 

tanpa pengelompokan, dimana datanya              dengan data n buah, adalah:  

   
             

 
 

∑   
   
   

 
 

Keterangan : 

 = rata-rata hitungan populasi 

  = frekuensi masing- masing kelas 

b. Menghitung ketuntasan klasiskal 

Hasil perhitungan kemudian dikelompokkan ke dalam dua kualifikasi 

yaitu, tuntas dan tidak tuntas berdasarkan kriteria ketuntasan belajar siswa, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 
 

Tabel 3.1 

KKM Mata Pelajaran IPA Kelas VC SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang 

 

 

 

 

(Sumber: KKM IPA SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang , 2015) 

Persentase ketuntasan belajar klasikal siswa dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

  

Keterangan:   

p = persentase ketuntasan belajar klasikal siswa 

(Aqib, 2010:41) 

Analisis ini dilakukan pada saat tahapan refleksi. Hasil analisis digunakan 

sebagai bahan refleksi untuk melakukan perencanaan siklus selanjutnya untuk 

memperbaiki rancangan pembelajaran (Aqib, 2010:205). Menurut Aqib (2010:41) 

kriteria tingkat keberhasilan belajar siswa bisa dikatakan sangat baik jika 

mencapai tingkat keberhasilan ≥80%. 

3.6.4.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi terhadap keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan media Visual dengan analisis deskriptif 

 KKM  Kualifikasi 

≥65 Tuntas 

  <65 Tidak Tuntas 

𝑝   
∑siswa yang tuntas belajar

∑seluruh siswa
× 100% 
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kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisah–pisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.  

Hasil keterampilan guru dan aktivitas siswa dapat dianalisis menggunakan 

rumus penskoran kuartil. Kuartil merupakan nilai-nilai yang membagi data yang 

telah diurutkan menjadi bagian yang sama (Somantri, 2011:130).  

Penghitungan data skor dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Menentukan skor tertinggi 

b. Menentukan skor terendah 

c. Mencari median 

d. Membagi rentang nilai menjadi 4 kriteria (sangat baik, baik, cukup, kurang). 

Jika:  

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor   

 

 

(Herrhyanto dan Hamid, 2011: 5.3) 

1. K1 = kuartil pertama 

Letak K1 = 
 

  
 ( n +1 )  

2. K2 = kuartil kedua/median 

Letak K2 = 
 

 
 ( n+1 )  

3. K3 = kuartil ketiga 

Letak K3 = 
 

 
 (n +2 )  

n = ( T – R ) +1 
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4. K4= kuartil keempat = T 

Maka didapat ketentuan kriteria keterampilan guru dan aktivitas siswa 

seperti berikut: 

Tabel 3.2  

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa  

 

Kriteria Ketuntasan Kriteria 

K3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik 

K2 ≤ skor < K3 Baik 

K1 ≤ skor < K2 Cukup 

R ≤ skor < K1 Kurang 

 

(Somantri, 2011: 41) 

Skor maksimal (T) : 8 x 4 = 32 

Skor minimal  (R) : 8 x 1 = 8 

n  = (32 - 8) + 1 

= 25 

Diperoleh data: 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32 

Letak K1 = 
 

 
(n + 1) 

= 
 

 
(25 + 1) 

= 6,5 

Jadi nilai K1 adalah 13,5 

Letak K2 =
 

 
 ( n + 1) 

 =
 

 
 (25 + 1) 

= 13 

Jadi nilai K2 adalah 20 

Letak K3 = 
 

 
   1  

=  
 

 
 (25 + 1) 

= 19,5 

Jadi nilai K3 adalah 26,5 



92 
 

 
 

Letak K4 = T = 32 

Jadi nilai K4 adalah 32 

Dari perhitungan di atas, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan nilai 

untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru dan aktivitas siswa 

sebagai berikut : 

Tabel 3.3  

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa 

 

Kriteria Ketuntasan Kriteria 

26,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

20 ≤ skor < 26,5 Baik 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup 

8 ≤ skor < 13,5 Kurang 

 

3.7 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media 

Visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA kelas VC 

SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang dengan indikator sebagai berikut : 

1. Keterampilan guru pada pembelajaran IPA melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media Visual di kelas VC 

SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang meningkat dengan kriteria minimal 

baik.  

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media Visual di kelas VC 
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SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang meningkat dengan kriteria minimal 

baik.  

3. Minimal 80% dari seluruh siswa kelas VC SDN Ngaliyan 01 Kota 

Semarang mengalami ketuntasan belajar individual pada pembelajaran 

IPA melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan media Visual di  kelas VC SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang 

dengan nilai  ≥65. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas mengenai penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media Visual untuk meningkatkan 

pembelajaran IPA pada siswa kelas VC SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang, dapat 

disimpulkan bahwa: 

a. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media 

Visual dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA. Hal 

ini ditunjukkan dengan meningkatnya keterampilan guru dari siklus I dengan 

jumlah skor 19 yaitu 59,37% dengan kriteria baik meningkat pada siklus II 

menjadi 26 yaitu 81,25% dengan kriteria baik. Dan pada siklus III meningkat 

lagi menjadi 20 yaitu 93,75% dengan kriteria sangat baik. Hal tersebut sesuai 

dengan indikator keberhasilan yang menjelaskan bahwa keterampilan guru 

meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. 

b. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media 

Visual dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA. Hal ini 

ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas siswa dari siklus I dengan jumlah 

skor 19,63 yaitu 61,34% dengan kriteria cukup meningkat pada siklus II 

menjadi 21,80 yaitu 68,19% dengan kriteria baik. Dan pada siklus III 

meningkat lagi menjadi 23,42 yaitu 73,19% dengan kriteria baik. Hal tersebut 
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sesuai dengan indikator keberhasilan yang menjelaskan bahwa aktivitas siswa 

meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. 

c. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media 

Visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. 

Ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I adalah yaitu 60,52%. Pada siklus 

II ketuntasan hasil belajar klasikal mengalami peningkatan menjadi 73,68%. 

Dan pada siklus III ketuntasan hasil belajar klasikal mengalami peningkatan 

kembali menjadi 81,57%. Peningkatan rata-rata hasil belajar siswa dari siklus 

I yaitu 65,66 meningkat menjadi 77,79 pada siklus II. Pada siklus III rata-rata 

hasil belajar siswa meningkat lagi menjadi 80,37. Hal tersebut telah sesuai 

dengan indikator keberhasilan yang menjelaskan bahwa siswa mengalami 

ketuntasan individual sesuai KKM yaitu ≥65 dalam pembelajaran IPA dan 

telah mencapai ketuntasan klasikal 80%. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan pelaksanaan penelitian tindakan kelas melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif  tipe STAD berbantuan media Visual pada 

pembelajaran IPA pada siswa kelas VC SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang, 

peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

a. Guru memberi arahan kepada siswa untuk mempersiapkan terlebih dahulu 

segala sesuatu yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

di kelas, sehingga akan memudahkan guru dalam memulai proses 

pembelajaran. 
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b. Guru harus menguasai materi pelajaran dan tahapan-tahapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media Visual agar ketika 

pelaksanaan pembelajaran tidak mengalami kendala. Karena dalam proses 

pembelajaran yang menerapkan tipe STAD berbantuan media Visual guru 

harus mampu mengkondisikan siswa untuk dapat saling bekerjasama dalam 

kelompok belajar. 

c. Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut 

oleh sekolah/lembaga pendidikan sehingga mampu meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah dengan menggunakan inovasi-inovasi kegiatan 

pembelajaran yang bermutu. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

JUDUL : 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 

STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) 

BERBANTUAN MEDIA VISUAL UNTUK MENINGKATKAN 

KUALITAS PEMBELAJARAN IPA KELAS VC SDN NGALIYAN 01  

KOTA SEMARANG 

No. Variabel Indikator Sumber Data Instrumen 

1. Keterampilan Guru 

dalam Model Student 

Teams Achievement 

Divisions (STAD) 

Berbantuan Media 

Visual 

 

1. Membuka pelajaran (set induction 

skills) 

2. Menyampaikan materi 

pembelajaran (explaining skills). 

3. Menggunakan media Visual dalam 

kegiatan pembelajaran (variation 

skills). 

4. Membagi siswa menjadi kelompok 

kecil (keterampilan mengelola 

kelas) 

5. Membimbing siswa dalam diskusi 

kelompok (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok 

kecil) 

6. Memberikan petunjuk dan 

penjelasan mengenai kuis 

(keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perseorangan) 

7. Memberikan skor kemajuan 

individual kepada siswa dan 

rekognisi tim pada setiap kelompok 

(reinforcement skills). 

8. Memberikan kesimpulan terhadap 

materi yang telah dipelajari (closure 

skills). 

 

1. Siswa 

2. Data 

dokumen 

 

1. Lembar 

observasi 

aktivitas 

siswa 

2. Catatan 

lapangan 

3. Dokumentasi 

2. Aktivitas Siswa dalam 

Model Student Teams 

Achievement 

Divisions (STAD) 

Berbantuan Media 

Visual 

 

1. Kesiapan dalam mengikuti 

pembelajaran (emotional 

activities, mental activities) 

2. Kemampuan siswa dalam 

menanggapi apersepsi (oral 

activities, listening activities) 

3. Memperhatikan materi yang 

disampaikan oleh guru berbantuan 

media visual (visual activities, 

emotional activities, listening 

activities) 

4. Melakukan diskusi/bekerja dalam 

kelompok (visual activities, oral 

activities, listening activities, 

1. Siswa 

2. Data 

dokumen 

1. Lembar 

observasi 

keterampilan 

guru 

2. Catatan 

lapangan 

3. Dokumentasi  
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writing activities) 

5. Mempresentasikan hasil diskusi 

(visual activities,listening 

activities) 

6. Kemampuan mengerjakan kuis 

dari guru (writing activities, 

mental activities) 

7. Kemampuan menghitung skor 

kemajuan individual (writing 

activities, mental activities) 

Menyimpulkan hasil pembelajaran 

(visual listening, listening 

activities) 

3. Hasil Belajar dalam 

Model Team Assisted 

Individualization 

(TAI) Berbantuan 

Media Visual 

7.1.1 Menjelaskan pengertian 

pelapukan 

7.1.2 Menjelaskan proses 

pembentukan tanah karena 

pelapukan 

7.1.3 Membedakan jenis-jenis 

pelapukan 

7.1.4 Menyebutkan susunan lapisan 

tanah karena pelapukan 

7.1.5 Mengidentifikasi jenis-jenis 

tanah 

7.1.6 Menggolongkan jenis-jenis 

batuan 

7.1.7 Menyebutkan jenis batuan beku, 

batuan endapan dan batuan 

malihan 

7.1.8 Menyebutkan ciri dan manfaat 

batuan beku, batuan endapan 

dan batuan malihan 

1. Siswa 

2. Data 

dokumen 

1. Lembar Kuis 

2. Rubrik 

penilaian LKS 
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KETERKAITAN ANTARA MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

TIPE STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) DAN 

MEDIA VISUAL 

Ket. *): Robert Slavin (2014: 143-144) **) : Azhar Arsyad (2013: 101-105) 

 

 

 

No. 

Langkah Model 

Pembelajaran 

Student Teams 

Achievement 

Divisions (STAD)* 

Langkah 

Penggunaan 

Media Visual** 

Modifikasi Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) berbantuan 

Media Visual 

1.   

Tahap persiapan 

Guru menyiapkan perangkat 

pembelajaran berupa RPP, materi 

pembelajaran, dan media Visual  

2. Siswa mengerjakan pre-test untuk 

menentukan skor awal  

3. Presentasi Kelas Tahap penyajian Guru menyajikan materi dengan 

menampilkan media Visual  

4. Tim  Siswa dibagi ke dalam beberapa 

kelompok secara heterogen. Satu 

kelompok terdiri dari 7-8 siswa 

5.  Tahap penerapan Siswa bersama kelompoknya 

mendiskusikan LKS untuk 

memahami materi yang disajikan 

oleh guru  

6. Kuis  Siswa mengerjakan kuis yang 

dibagikan oleh guru secara 

individual  

7. Skor Kemajuan 

Individual 

 Guru bersama siswa menghitung 

skor yang didapat setiap siswa 

dengan cara membandingkan skor 

awal dan skor kuis yang didapat 

8. Rekognisi Tim  Guru memberikan penghargaan 

bagi setiap kelompok berdasarkan 

skor kemajuan individual yang 

didapat oleh anggota kelompok  

9.  Tahap kelanjutan Guru bersama siswa 

menyimpulkan pembelajaran 

yang telah  
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KETERKAITAN KETERAMPILAN GURU DAN AKTIVITAS SISWA 

DENGAN MENERAPKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

TIPE STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) 

BERBANTUAN MEDIA VISUAL  

No. 

Modifikasi Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) berbantuan Media Visual 

Kegiatan Siswa Kegiatan Guru 

1. Guru menyiapkan perangkat 

pembelajaran berupa RPP, materi 

pembelajaran, dan media Visual  

Siswa menyiapkan peralatan  

tulis dan buku paket IPA 

kelas V 

Guru menyiapkan perangkat 

pembelajaran berupa RPP, 

materi pembelajaran, dan media 

Visual 

  Siswa menanggapi apersepsi   Guru membuka pelajaran 

dengan apersepsi dilanjutkan 

penyampaian tujuan 

pembelajaran 

2. Guru menyajikan materi dengan 

menampilkan media Visual 

 

Siswa memperhatikan 

penjelasan guru dan 

menanggapi tayangan media 

visual yang disajikan oleh 

guru 

Guru menyajikan materi dengan 

menampilkan media Visual 

3. Siswa dibagi ke dalam beberapa 

kelompok secara heterogen. Satu 

kelompok terdiri dari 7-8 siswa 

Siswa dibagi ke dalam 

beberapa kelompok secara 

heterogen. Satu kelompok 

terdiri dari 7-8 siswa 

Guru mengelompokkan siswa 

secara heterogen 

4. Siswa bersama kelompoknya 

mendiskusikan LKS untuk memahami 

materi yang disajikan oleh guru  

Siswa bersama kelompoknya 

mendiskusikan LKS untuk 

memahami materi yang 

disajikan oleh guru. Anggota 

kelompok membantu satu 

sama lain dalam memahami 

materi yang sedang dipelajari.   

Guru membagikan LKS, 

mendefinisikan tugas, dan 

mengklarifikasi jawaban siswa 

Perwakilan kelompok maju 

untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya 

Guru mengklarifikasi jawaban 

siswa 

5. Siswa mengerjakan kuis yang dibagikan 

oleh guru secara individual 

Siswa mengerjakan kuis yang 

dibagikan oleh guru secara 

individual 

Guru membagikan kuis kepada 

masing-masing siswa 

6. Guru bersama siswa menghitung skor 

yang didapat setiap siswa dengan cara 

membandingkan skor awal dan skor 

kuis yang didapat 

Siswa menghitung skor 

kemajuan individualnya 

dengan cara membandingkan 

skor awal dan skor kuis yang 

didapat 

Guru bersama siswa 

menghitung skor yang didapat 

setiap siswa dengan cara 

membandingkan skor awal dan 

skor kuis yang didapat 

7. Guru memberikan penghargaan bagi 

setiap tim berdasarkan skor kemajuan 

individual yang didapat oleh anggota 

kelompok 

Setiap kelompok 

mendapatkan penghargaan 

sesuai dengan skor kemajuan 

individual yang didapat oleh 

anggotanya 

Guru memberikan penghargaan 

bagi setiap kelompok 

berdasarkan skor kemajuan 

individual yang didapat oleh 

anggota kelompok 

8. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran yang telah dilakukan  

Siswa membuat kesimpulan 

tentang materi yang telah 

dipelajari 

Guru bersama siswa 

menyimpulkan pembelajaran 

yang telah dilakukan 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU  

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI PENERAPAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAMS 

ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) BERBANTUAN MEDIA VISUAL 

Keterampilan Guru Kegiatan Guru 
Indikator Keterampilan 

Guru 

1. Keterampilan membuka 

pelajaran (Set Induction Skill)   

2. Keterampilan Bertanya 

(Questioning Skills) 

3. Keterampilan memberikan 

penguatan (Reinforcement 

Skills) 

4. Keterampilan mengadakan 

variasi (Variation Skills) 

5. Keterampilan menjelaskan 

(Explaining Skills) 

6. Keterampilan Membimbing 

Diskusi Kelompok Kecil 

7. Keterampilan mengelola kelas 

8. Keterampilan Mengajar 

Kelompok Kecil dan 

Perseorangan 

9. Keterampilan menutup 

pelajaran (Closure Skills). 

Guru menyiapkan perangkat 

pembelajaran berupa RPP, 

materi pembelajaran, dan 

media Visual  
Membuka pelajaran (set 

induction skill). 

 
Guru membuka pelajaran 

dengan apersepsi dilanjutkan 

penyampaian tujuan 

pembelajaran 

Guru menyajikan materi 

dengan menampilkan media 

Visual 

Menyampaikan materi 

pembelajaran (explaining 

skills). 

Menggunakan media 

Visual dalam kegiatan 

pembelajaran (variation 

skills). 

 

Guru mengelompokkan 

siswa secara heterogen 

Membagi siswa menjadi 

kelompok kecil 

(keterampilan mengelola 

kelas) 

Guru membagikan LKS, 

mendefinisikan tugas, dan 

mengklarifikasi jawaban 

siswa 

Membimbing siswa dalam 

diskusi kelompok 

(keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil) Guru mengklarifikasi 

jawaban siswa 

Guru membagikan kuis 

kepada masing-masing siswa 

Memberikan petunjuk dan 

penjelasan mengenai kuis 

(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perseorangan) 

Guru bersama siswa 

menghitung skor yang 

didapat setiap siswa dengan 

cara membandingkan skor 

awal dan skor kuis yang 

didapat 

Memberikan skor kemajuan 

individual kepada siswa 

dan rekognisi tim pada 

setiap kelompok 

(reinforcement skills). 
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Guru memberikan 

penghargaan bagi setiap 

kelompok berdasarkan skor 

kemajuan individual yang 

didapat oleh anggota 

kelompok 

 Guru bersama siswa 

menyimpulkan pembelajaran 

yang telah dilakukan 

Memberikan simpulan 

terhadap materi yang telah 

dipelajari (closure skills). 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA  DALAM 

PEMBELAJARAN IPA MELALUI PENERAPAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAMS 

ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) BERBANTUAN MEDIA VISUAL 

Aktivitas Siswa Kegiatan Siswa Indikator Aktivitas Siswa 

1. Visual activities, yang termasuk di 

dalamnya misalnya membaca, 

memerhatikan gambar demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities, seperti: menyatakan, 

merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. 

3. Listening activities, sebagai contoh 

mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

4. Writing activities, seperti misalnya 

menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

5. Drawing activities, misalnya: 

menggambar, menbuat grafik, peta, 

diagram. 

6. Motor activities, yang termasuk di 

dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, 

model mereparasi, bermain, 

berkebun, beternak. 

7. Mental activities, sebagai contoh 

misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, 

melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

8. Emotional activities, seperti 

misalnya: manaruh minat, merasa 

bosan, gembira, bersemangat, 

bergairah, berani, tenang, gugup. 

Siswa menyiapkan peralatan  tulis 

dan buku paket IPA kelas V 

Kesiapan dalam mengikuti 

pembelajaran (emotional 

activities, mental activities) 

Siswa menanggapi apersepsi 

Kemampuan siswa dalam 

menanggapi apersepsi (oral 

activities, listening activities) 

Siswa memperhatikan penjelasan 

guru dan menanggapi tayangan 

media visual yang disajikan oleh 

guru 

Memperhatikan materi yang 

disampaikan oleh guru 

berbantuan media visual (visual 

activities, emotional activities, 

listening activities) 

Siswa dibagi ke dalam beberapa 

kelompok secara heterogen. Satu 

kelompok terdiri dari 7-8 siswa 

Melakukan diskusi/bekerja dalam 

kelompok (visual activities, oral 

activities, listening activities, 

writing activities) 

Siswa bersama kelompoknya 

mendiskusikan LKS untuk 

memahami materi yang disajikan 

oleh guru. Anggota kelompok 

membantu satu sama lain dalam 

memahami materi yang sedang 

dipelajari.   

Perwakilan kelompok maju untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya 

Mempresentasikan hasil diskusi 

(visual activities,listening 

activities) 

Siswa mengerjakan kuis yang 

dibagikan oleh guru secara 

individual 

Kemampuan mengerjakan kuis 

(writing activities, mental 

activities) 

Siswa menghitung skor kemajuan 

individualnya dengan cara 

membandingkan skor awal dan skor 

kuis yang didapat 
Kemampuan menghitung skor 

kemajuan individual (writing 

activities, mental activities) 
Setiap kelompok mendapatkan 

penghargaan sesuai dengan skor 

kemajuan individual yang didapat 

oleh anggotanya 

Siswa membuat kesimpulan tentang 

materi yang telah dipelajari 

Menyimpulkan hasil 

pembelajaran (visual listening, 

listening activitie) 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 

STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) 

BERBANTUAN MEDIA VISUAL UNTUK MENINGKATKAN 

KUALITAS PEMBELAJARAN IPA KELAS VC SDN NGALIYAN 01  

KOTA SEMARANG 

 

Nama Sekolah  : SDN Ngaliyan 01  

Kelas/ semester : VC/II 

Guru   : Eria Nova Choirun Nisa‟ 

Siklus/ pertemuan : 

Hari/ tanggal  :  

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru! 

2. Berilah tanda chek (√) pada kolom deskriptor yang tampak! 

3. Berilah skor pada masing-masing deskriptor dengan kriteria sebagai berikut! 

a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3, jika 3 deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika 2 deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

   (Rusman, 2013: 101) 

No Indikator Deskriptor 
Tanda 

Check (√) 
Skor 

1.  Membuka pelajaran a. Memberi salam ketika masuk 

kelas 
  

b. Berdoa   

c. Menanyakan kehadiran siswa  

d. Memusatkan perhatian siswa  

2. Menyampaikan materi a. Materi sesuai dengan SK, 

KD, indikator dan tujuan 

pembelajaran. 

  

b. Materi disampaikan secara 

urut dan sistematis. 
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c. Materi disampaikan dengan 

cara yang menarik perhatian 

siswa 

 

d. Penyampaian materi dengan 

kalimat yang baik dan mudah 

dipahami siswa 

 

3. Menggunakan media 

Visual dalam kegiatan 

pembelajaran 

a. Relevan dengan materi   

b. Relevan dengan karakteristik 

siswa 
 

c. Tampilan media terlihat jelas 

oleh siswa 
 

d. Menarik perhatian siswa  

4. Membagi siswa 

menjadi kelompok 

kecil 

a. Membagi siswa secara 

heterogen sesuai dengan 

tingkat kemampuannya 

  

b. Mampu mengendalikan 

keadaan saat pembagian 

kelompok 

 

c. Membagi tempat di kelas 

sesuai dengan jumlah 

kelompok 

 

d. Memberikan arahan pada 

siswa untuk berkelompok 

sesuai dengan kelompok 

yang telah dibagi 

 

5. Membimbing siswa 

dalam diskusi 

kelompok. 

a. Memusatkan perhatian siswa   

b. Membimbing semua 

kelompok secara bergantian 
 

c. Meningkatkan partisipasi 

siswa 
 

d. Menutup diskusi  

6. Memberikan petunjuk 

dan penjelasan 

mengenai kuis 

a. Memperhatikan kesiapan 

siswa menerima tes. 
  

b. Mengkondisikan jalannya tes 

agar tetap kondusif. 
 

c. Memberikan penjelasan 

dengan bahasa yang jelas dan 

baik 

 

d. Memotivasi siswa agar 

berpikir kritis. 
 

7. Memberikan skor 

kemajuan individual 

kepada siswa dan 

rekognisi tim pada 

setiap kelompok 

a. Memberikan penghargaan 

kepada individu dan 

kelompok secara obyektif 

  

b. Memberikan motivasi  

c. Penguatan diberikan dengan 

hangat dan antusias 
 

d. Penguatan tidak 

menimbulkan respon negatif 

terhadap jawaban siswa 
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8. Memberikan simpulan 

terhadap materi yang 

telah dipelajari 

a. Menyimpulkan materi yang 

sudah dipelajari 
  

b. Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang sudah 

dilakukan 

 

c. Memberikan konfirmasi dan 

meluruskan jawaban yang 

masih belum tepat. 

 

d. Memberikan kegiatan tindak 

lanjut 
 

Jumlah Skor  

Skor maksimal (T) : 8 x 4 = 32 

Skor minimal  (R) : 8 x 1 = 8 

n  = (32 - 8) + 1 

= 25 

Diperoleh data: 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32 

Letak K1 = 
 

 
(n + 1) 

= 
 

 
(25 + 1) 

= 6,5 

Jadi nilai K1 adalah 13,5 

Letak K2 =
 

 
 ( n + 1) 

 =
 

 
 (25 + 1) 

= 13 

Jadi nilai K2 adalah 20 

Letak K3 = 
 

 
   1  

=  
 

 
 (25 + 1) 

= 19,5 

Jadi nilai K3 adalah 26,5 

Letak K4 = T = 32 

Jadi nilai K4 adalah 32 

Kriteria Ketuntasan Kriteria 

26,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

20 ≤ skor < 26,5 Baik 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup 

8 ≤ skor < 13,5 Kurang 

 

Semarang, ……………….. 2015 

Observer, 

 

 

 

……………………………........ 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 

STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) 

BERBANTUAN MEDIA VISUAL UNTUK MENINGKATKAN 

KUALITAS PEMBELAJARAN IPA KELAS VC SDN NGALIYAN 01  

KOTA SEMARANG 

 

Nama Sekolah  : SDN Ngaliyan 01  

Kelas/ semester : VC/II 

Guru   : Eria Nova Choirun Nisa‟ 

Siklus   : 

Hari/ tanggal  :  

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru! 

2. Berilah tanda chek (√) pada kolom deskriptor yang tampak! 

3. Berilah skor pada masing-masing deskriptor dengan kriteria sebagai berikut! 

a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

b. Skor 3, jika 3 deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika 2 deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

   (Rusman, 2013: 101) 

No Indikator Deskriptor 
Tanda 

Check (√) 
Skor 

1. Kesiapan dalam mengikuti 

pembelajaran 

a. Sudah berada di kelas saat 

pelajaran akan dimulai 
  

b. Mempersiapkan peralatan 

belajar 
 

c. Duduk di tempat duduknya 

masing-masing dengan tenang 
 

d. Memperhatikan guru  

2. Menanggapi apersepsi yang 

disampaikan oleh guru sesuai 

dengan materi. 

a. Aktif memberikan tanggapan   

b. Tanggapan disampaikan 

dengan bahasa yang jelas dan 
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lantang 

c. Memperhatikan penyampaian  

apersepsi guru 
 

d. Memperhatikan penyampaian 

apersepsi dengan tenang 
 

3. 

 

Memperhatikan materi yang 

disampaikan oleh guru 

berbantuan media visual 

 

a. Memperhatikan penjelasan 

guru 
  

b. Bertanya tentang materi yang 

belum dimengerti 
 

c. Merangkum materi yang 

penting 
 

d. Tidak berbicara dengan teman 

saat guru menjelaskan 
 

4. Melakukan diskusi/bekerja 

dalam kelompok 

 

a. Siswa duduk bersama teman 

sekelompoknya dengan 

tenang 

  

b. Berdiskusi dengan kelompok 

sesuai materi yang 

disampaikan 

 

c. Aktif memberikan pendapat 

dalam kelompok 
 

d. Mencatat hasil diskusi 

kelompok 
 

5. Mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok. 

 

a. Siswa dengan berani maju ke 

depan kelas  
  

b. Kerja sama kelompok dalam 

kegiatan persentasi 
 

c. Siswa dapat menanggapi 

persentasi dari kelompok lain 
 

d. Ketepatan hasil diskusi dan 

penampilan saat persentasi 

baik 

 

6. Kemampuan mengerjakan 

kuis  

a. Tidak gaduh dengan teman   

b. Tidak menyontek  

c. Mengerjakan soal tepat waktu  

d. Tidak berjalan-jalan saat 

mengerjakan 
 

7. Kemampuan menghitung 

skor kemajuan individual 

a. Jujur   

b. Sesuai dengan petunjuk guru  

c. Hasil perhitungan tepat  

d. Teliti   

8. Menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

a. Menyimpulkan hasil 

pembelajaran 
  

b. Mencatat kesimpulan dan 

materi 
 

c. Menggunakan kalimat yang  
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baik dan benar 

d. Menanyakan materi yang 

masih dianggap sulit 
 

Jumlah Skor  

Skor maksimal (T) : 8 x 4 = 32 

Skor minimal  (R) : 8 x 1 = 8 

n  = (32 - 8) + 1 

= 25 

Diperoleh data: 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32 

Letak K1 = 
 

 
(n + 1) 

= 
 

 
(25 + 1) 

= 6,5 

Jadi nilai K1 adalah 13,5 

Letak K2 =
 

 
 ( n + 1) 

 =
 

 
 (25 + 1) 

= 13 

Jadi nilai K2 adalah 20 

Letak K3 = 
 

 
   1  

=  
 

 
 (25 + 1) 

= 19,5 

Jadi nilai K3 adalah 26,5 

Letak K4 = T = 32 

Jadi nilai K4 adalah 32 

Kriteria Ketuntasan Kriteria 

26,5 ≤ skor ≤ 32 Sangat Baik 

20 ≤ skor < 26,5 Baik 

13,5 ≤ skor < 20 Cukup 

8 ≤ skor < 13,5 Kurang 

 

Semarang, ……………….. 2015 

Observer, 

 

 

 

……………………………........ 
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LEMBAR CATATAN LAPANGAN  

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 

STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) 

BERBANTUAN MEDIA VISUAL UNTUK MENINGKATKAN 

KUALITAS PEMBELAJARAN IPA KELAS VC SDN NGALIYAN 01 

KOTA SEMARANG 

 

Nama Sekolah  : SDN Ngaliyan 01 

Kelas/ semester : VC/II 

Siklus/ pertemuan : 

Petunjuk : Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang 

sesungguhnya! 

 

Guru:..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Siswa:.…………………………………………………...…………………………

……………………………………………………………………………………… 

Pembelajaran:..……………………………………………..………………………

……………………………………………………………………………………… 

Lainnya:………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………… 
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SILABUS PEMBELAJARAN IPA KELAS V SEMESTER II 

SIKLUS I 

 

Sekolah  : SDN Ngaliyan 01 

Kelas/ Smester : VC/II 

Standar Kompetensi : 7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam  

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Kegiatan Pembelajaran Media  
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar Penilaian 

7.1 Mendeskripsika

n proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan. 

 

1. Pengertian 

pelapukan. 

2. Proses 

pembentuka

n tanah 

karena 

pelapukan. 

3. Jenis-jenis 

pelapukan. 

7.1.1 Mendeskripsikan 

pengertian 

pelapukan.  

7.1.2 Mendeskripsikan 

proses pembentukan 

tanah karena 

pelapukan.  

7.1.3 Membedakan jenis-

jenis pelapukan.  

1. Mendengarkan penjelasan 

guru. 

2. Mengamati Media Visual 

berupa gambar tentang 

pengertian pelapukan, 

proses pembentukan tanah 

karena pelapukan, dan 

jenis-jenis pelapukan. 

3. Menanggapi media Visual 

yang ditampilkan guru.  

4. Membentuk kelompok 

yang beranggotakan 7-8 

siswa dan mempelajari 

materi yang telah 

Media Visual 

berbentuk 

gambar tentang 

pengertian 

pelapukan, 

proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan, dan 

jenis-jenis 

pelapukan. 

2  x 35 

menit 

 

1. Depdiknas. 2007. 

Standar Isi Untuk 

Satuan Pendidikan 

Dasar dan 

Menengah. Jakarta: 

Badan Standar 

Nasional 

Pendidikan.  

2. Daryanto. 2013. 

Media 

Pembelajaran. 

Jogjakarta: Gava 

Media. 

3. Hamdani. 2011. 

Teknik:  

1. Tes 

 

Bentuk 

Instrumen: 

Tes: 

1. Obyektif 

2. Uraian 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Kegiatan Pembelajaran Media  
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar Penilaian 

diberikan bersama.  

5. Berdiskusi mengerjakan 

LKS. 

6. Mempresentasikan hasil 

kerja kelompok di depan 

kelas secara bergantian.  

7. Mengklarifikasi jawaban 

dilanjutkan menyimpulkan 

hasil diskusi. 

8. Mengerjakan Kuis secara 

individual. 

9. Menghitung skor 

kemajuan individual. 

10. Penghargaan kelompok 

 

Strategi Belajar 

Mengajar. 

Bandung: Pustaka 

Setia.  

4. Choiril 

Azmiyawati, dkk. 

2008. IPA 5 

Salingtemas. 

Jakarta : Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

5. Heri Sulistyanto 

dan Edi Wiyono. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan Alam 

5 untuk SD dan MI 

Kelas V. Jakarta : 

Pusat Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

6. S. Rositawati dan 

Aris Muharam. 

2008. Senang 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Kegiatan Pembelajaran Media  
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar Penilaian 

Belajar Ilmu 

Pengetahuan 

Alam. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 

Karakter siswa yang diharapkan: sikap ingin tahu, jujur, objektif, peduli, tekun 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

 

Nama Sekolah  : SDN Ngaliyan 01 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester : VC/II 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Hari/ Tanggal  : 

 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

II. Kompetensi Dasar 

7.1. Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

 

III. Indikator 

7.1.1 Mendeskripsikan pengertian pelapukan. 

7.1.2 Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan 

7.1.3 Membedakan jenis-jenis pelapukan 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar tentang pelapukan, siswa dapat 

menjelaskan pengertian pelapukan dengan benar. 

2. Dengan membaca materi tentang proses pembentukan tanah karena 

pelapukan, siswa dapat menjelaskan proses pembentukan tanah karena 

pelapukan dengan baik. 
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3. Dengan membandingkan ciri pelapukan batuan pada LKS bersama 

kelompok, siswa dapat membedakan jenis-jenis pelapukan dengan 

benar. 

Karakter siswa yang diharapkan: sikap ingin tahu, jujur, objektif, 

peduli, dan tekun 

 

V. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian pelapukan. 

2. Proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

3. Jenis-jenis pelapukan. 

 

VI. Model dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran : Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

Metode Pembelajaran : ceramah, tanya jawab, diskusi 

 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

a. Kegiatan awal (10 menit) 

8. Guru mempersiapkan bahan, sumber, dan media pembelajaran 

9. Pengkondisian kelas.  

10. Guru memberi salam, dan berdoa bersama 

11. Presensi oleh guru 

12. Apersepsi : 

 Siswa diminta menjawab pertanyaan guru yang berkaitan 

dengan pelapukan, seperti “berasal dari apakah tanah?” 

“bagaimanakah tanah itu dapat terbentuk?” 

13. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran tentang proses 

pembentukan tanah melalui pelapukan dan jenis-jenis pelapukan. 

14. Guru memberikan motivasi agar siswa bersemangat mengikuti 

pembelajaran. 
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b. Kegiatan Inti (50 menit) 

14. Guru memberikan sedikit gambaran mengenai materi yang akan 

dipelajari melalui penayangan media Visual (eksplorasi) 

(presentasi kelas) 

15. Siswa diberikan kesempatan untuk menanggapi tayangan media 

visual yang ditampilkan guru  (elaborasi)  

16. Siswa dibagi dalam kelompok yang beranggotakan 7-8 siswa dan 

mempelajari materi yang telah diberikan bersama. (elaborasi) 

(tim) 

17. Siswa bersama kelompoknya diberikan tugas dalam bentuk LKS 

untuk dikerjakan. Masing-masing anggota kelompok bertanggung 

jawab untuk menyelesaikan soal-soal dalam LKS tersebut. 

Anggota kelompok yang sudah paham dengan materi yang 

sedang dipelajari, menjelaskan kepada anggota kelompoknya 

yang belum paham (elaborasi)  

18. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas 

secara bergantian (elaborasi)  

19. Siswa bersama guru mengklarifikasi jawaban dilanjutkan 

menyimpulkan hasil diskusi (konfirmasi)  

20. Siswa mengerjakan kuis yang dibagikan oleh guru secara 

individual (elaborasi) (kuis). 

21. Siswa bertukar lembar kuis dengan temannya dan saling 

mengoreksi jawaban dengan bimbingan guru (elaborasi)  

22. Guru memberikan skor kemajuan individual kepada siswa dengan 

cara menghitung skor awal dan skor dari kuis yang berhasil 

diselesaikan oleh siswa. Siswa terlibat dalam penghitungan skor 

kemajuan individualnya (eksplorasi) (skor kemajuan individual) 

23. Kelompok mendapatkan penghargaan dari guru sesuai dengan 

skor kemajuan individual yang didapat (konfirmasi) (rekognisi 

tim). 
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c. Penutup (10 menit) 

4. Siswa bersama guru menyimpulkan materi keseluruhan yang 

telah dipelajari  

5. Memberikan tugas rumah untuk mempelajari materi selanjutnya 

tentang susunan lapisan tanah karena pelapukan dan jenis-jenis 

batuan berdasarkan proses terbentuknya. 

6. Guru menutup pelajaran dengan doa bersama dan salam. 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

1. Media :  

a. Media Visual tentang pengertian pelapukan, proses pembentukan 

tanah karena pelapukan, dan jenis-jenis pelapukan. 

2. Sumber belajar :  

a. Choiril Azmiyawati, dkk. 2008. IPA 5 Salingtemas. Jakarta : 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

b. Heri Sulistyanto dan Edi Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 

5 untuk SD dan MI Kelas V. Jakarta : Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

c. S. Rositawati dan Aris Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 

IX. Penilaian 

1. Teknik penilaian 

a. Tes 

b. Non Tes 
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2. Instrumen Penilaian 

a. Kuis (pilihan ganda dan uraian) 

b. Rubrik LKS 

 

Semarang,  Maret 2015 

Kolaborator, Peneliti, 

 

 

 

Medya Kristutik, S.Pd Eria Nova Choirun Nisa‟ 

NIP. 196008271981122001 NIM. 1401411271 
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LAMPIRAN 1 MATERI  AJAR (UNTUK GURU) 

MATERI AJAR 

 

1. Pengertian pelapukan. 

Pelapukan adalah proses yang berhubungan dengan penghancuran 

bahan, baik berasal dari makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup. 

Hal itu dapat disebabkan oleh organisme maupun anorganisme. Hasil 

dari Hasil dari pelapukan ini merupakan asal  dari batuan sedimen dan 

tanah. 

2. Proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

Batuan memerlukan waktu jutaan tahun untuk berubah menjadi 

tanah. Batuan menjadi tanah karena pelapukan. Batuan dapat mengalami 

pelapukan karena berbagai faktor, di antaranya cuaca dan kegiatan 

makhluk hidup. Faktor cuaca yang menyebabkan pelapukan batuan, 

misalnya suhu dan curah hujan.  

Tanah merupakan hasil dari pelapukan yang terjadi pada batuan. 

Batuan yang berada di atas permukaan tanah akan mengalami perubahan 

secara terus menerus karena adanya pengaruh dari lingkungan. 

Perubahan cuaca, suhu, dan tekanan udara dapat menyebabkan batuan 

memuai kemudian pecah menjadi batuan-batuan yang lebih kecil lagi. 

Batuan-batuan ini lama kelamaan akan menjadi butiran-butiran halus. 

Apabila terjadi hujan, butiran-butiran halus tersebut kemudian akan 

terbawa oleh air dan mengendap di daerah aliran. Pengendapan inilah 

yang nantinya menyebabkan munculnya tumpukan atau lapisan tanah 

yang kaya akan mineral. Selain pengaruh suhu, curah hujan, dan tekanan, 

pelapukan pada batuan juga dapat disebabkan oleh tumbuhan. Tumbuhan 

yang hidup di atas batuan dapat menyebabkan lapuknya berbagai jenis 

batuan. Apabila berlangsung dalam waktu yang cukup lama maka batuan 

akan pecah menjadi butiran-butiran halus. 
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3. Jenis-jenis pelapukan 

Pelapukan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pelapukan 

biologis, pelapukan fisika, dan pelapukan kimia. 

a. Pelapukan Biologis 

Pelapukan biologis adalah pelapukan yang disebabkan oleh makhluk 

hidup, misal oleh tumbuhan atau lumut yang menempel di permukaan 

batuan. Tumbuhan merambat dan lumut yang menempel di permukaan 

batuan akan menimbulkan lubang-lubang pada batuan tempat akarnya 

melekat. Lubang-lubang ini lama-kelamaan bertambah besar dan banyak. 

Akhirnya, batuan tersebut akan hancur.  

b. Pelapukan Fisika 

Pelapukan fisika disebabkan oleh berbagai faktor alam. Faktor alam 

itu antara lain: angin, air, perubahan suhu, dan gelombang laut. Angin 

yang senantiasa bertiup kencang dapat mengikis batuan sedikit demi 

sedikit. Kondisi ini dapat mengakibatkan batuan mengalami erosi. Erosi 

batuan menyebabkan terjadinya padang pasir. Selain itu, angin yang 

bertiup sangat kencang juga dapat menggeser batuan. Saat bergeser inilah 

batuan bergesekan dengan batuan lain sehingga mengalami penggerusan. 

Batuan akan pecah menjadi bagian yang lebih kecil, misalnya pasir dan 

kerikil.  

Perubahan suhu secara drastis juga dapat mengakibatkan pelapukan 

batuan. Saat suhu tinggi atau panas, batu akan mengembang. Sementara 

itu, saat suhu rendah atau dingin, batu akan menyusut kembali. 

Perubahan ini terjadi silih berganti antara siang dan malam. Adanya 

perubahan suhu yang silih berganti ini, lama-kelamaan dapat 

mengakibatkan batuan tersebut pecah. Batu juga dapat mengalami 

pelapukan karena air. Air hujan dan air terjun yang mengenai batuan 

secara terus-menerus dapat mengakibatkan batuan retak dan pecah. 

c. Pelapukan Kimia 

Pelapukan kimia: merupakan pelapukan yang disebabkan oleh 

tercampurnya batuan dengan zat - zat kimia . Zat kimia misalnya 
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oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Besi menjadi berkarat karena 

bereaksi dengan oksigen dan uap air. Batuan dapat terkikis dan lapuk 

karena air hujan yang mengandung asam dari karbondioksida. Keasaman 

air hujan dapat meningkat oleh gas-gas buatan industri tersebut misalnya 

belerang dioksida. Belerang dioksida dapat bereaksi dengan uap air dan 

gas-gas lain di udara. Hujan asam semakin mempercepat pelapukan 

batuan. Hujan asam dapat dilihat pada patung-patung di tempat terbuka. 
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LAMPIRAN 2 MEDIA 

 

 

Gambar 1. Tanah 

 

Gambar 2. Batu yang mengalami pelapukan karena pengaruh cuaca 
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LAMPIRAN 3 BAHAN BACAAN (UNTUK SISWA) 

 

TANAH DAN PROSES PEMBENTUKANNYA 

 

Pelapukan adalah proses yang berhubungan dengan penghancuran bahan, 

baik berasal dari makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup. Hal itu dapat 

disebabkan oleh organisme maupun anorganisme.  

Sebenarnya, tanah berasal dari batuan. Perubahan cuaca/faktor alam, adanya 

makhluk hidup yang menempel di permukaan batuan, dan tercampurnya batuan 

dengan zat kimia adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelapukan. 

Batuan yang mengalami pelapukan lama-kelamaan akan menjadi butiran-butiran 

halus yang bertambah banyak dan terbentuklah tanah. Tanah terdiri atas batuan-

batuan dan sisa makhluk hidup yang telah lama mati. Batuan yang lapuk dan sisa 

makhluk hidup yang telah mati ini akan terurai menjadi tanah oleh bakteri 

pengurai. 

Pelapukan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pelapukan biologis, 

pelapukan fisika, dan pelapukan kimia. 

a. Pelapukan Fisika 

Pelapukan fisika merupakan pelapukan yang disebabkan oleh perubahan suhu 

atau iklim .contoh : perubahan cuaca 

b. Pelapukan Biologis 

Pelapukan biologi merupakan pelapukan yang disebabkan oleh makhluk 

hidup. contoh: tumbuhnya lumut 

c. Pelapukan Kimia 

Pelapukan kimia: merupakan pelapukan yang disebabkan oleh tercampurnya 

batuan dengan zat - zat kimia . 
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LAMPIRAN 4 LEMBAR DISKUSI 

 

TANAH, PROSES PEMBENTUKAN, DAN JENIS-JENIS PELAPUKAN 

 

Kelompok : ………………………. 

Anggota  : 1. …………………….. 

2. …………………….. 

3. …………………….. 

4. …………………….. 

5. ………………….…. 

6. ………………….…. 

7 . ………………….… 

Tujuan yang hendak dicapai : siswa dapat mendeskripsikan pengertian 

pelapukan, proses terbentuknya tanah, dan 

membedakan jenis-jenis pelapukan. 

Alat dan Bahan : pensil/bolpoin  

Petunjuk pengerjaan LKS : 

1. Bacalah materi berjudul „Tanah dan Proses Pembentukannya‟ baik-baik. 

2. Baca dan pahami soal-soal berikut! 

3. Bagilah tugas dalam mengerjakan soal! Setiap anggota kelompok bertanggung 

jawab atas satu soal. 

4. Pastikan semua anggota kelompokmu untuk memahami materi yang sedang 

kamu pelajari sekarang dengan cara mendiskusikan hasil akhir jawabanmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

nilai  

nilai  
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Soal: 

1. Bagaimanakah proses terbentuknya tanah? 

yang mengalami 

Tanah berasal dari      ...             ... 

 

1.   karena 

2.  

3.   

 

 

 menjadi    ...                     yang dalam jumlah  

  banyak akan menjadi  

  tanah. 

 

 

2. Tumbuhan merambat dan lumut yang menempel di permukaan batuan akan 

menimbulkan lubang-lubang pada batuan tempat akarnya melekat. Lubang-

lubang ini lama-kelamaan bertambah besar dan banyak. Akhirnya, batuan 

tersebut akan hancur. Termasuk ke dalam pelapukan apakah peristiwa 

tersebut? Sebutkan alasannya! 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. Batuan dapat terkikis dan lapuk karena air hujan yang mengandung asam dari 

karbondioksida. Keasaman air hujan dapat meningkat oleh gas-gas buatan 

industri tersebut misalnya belerang dioksida. Termasuk ke dalam pelapukan 

apakah peristiwa tersebut? Sebutkan alasannya! 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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4. Perubahan suhu secara drastis juga dapat mengakibatkan pelapukan batuan. 

Saat suhu tinggi atau panas, batu akan mengembang. Sementara itu, saat suhu 

rendah atau dingin, batu akan menyusut kembali. Perubahan ini terjadi silih 

berganti antara siang dan malam. Adanya perubahan suhu yang silih berganti 

ini, lama-kelamaan dapat mengakibatkan batuan tersebut pecah. Termasuk ke 

dalam pelapukan apakah peristiwa tersebut? Sebutkan alasannya! 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. Ada ... jenis pelapukan, yaitu 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

6. Lengkapilah peta pikiran di bawah ini dengan mengisi titik-titik yang ada di 

dalam kotak-kotak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELAPUKAN 

Pelapukan   ... 

Adalah ... 

 

Contoh: 

 

Pelapukan   ... 

Adalah ... 

 

 

Contoh: 

Pelapukan   ... 

Adalah ... 

 

 

Contoh: 
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LAMPIRAN 5 RUBRIK 

 

RUBRIK 

 

No. Kriteria 
Baik Sekali 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Bimbingan 

1 

1. Pengetahuan  

Mampu 

menuliskan 

definisi semua 

kata dengan 

arti yang 

benar, mudah 

dimengerti dan 

detil  

Mampu 

menuliskan 

definisi hampir 

semua kata 

dengan arti 

yang benar, 

dapat 

dimengerti dan 

detil  

Mampu 

menuliskan 

definisi 

beberapa kata 

dengan arti yang 

benar, dapat 

dimengerti 

namun kurang 

detil  

Mampu 

menuliskan 

definisi 

beberapa kata 

dengan arti 

yang kurang 

tepat, sulit 

dimengerti 

dan kurang 

detil  

2.  
Keterampilan 

berbahasa  

Siswa mampu 

menggunakan 

Bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

dalam 

mengemuka-

kan pendapat, 

tanpa ada ke-

salahan ejaan 

dan tata bahasa  

Siswa mampu 

menggunakan 

Bahasa In-

donesia yang 

baik dan benar 

dalam menge-

mukakan pen-

dapat, dengan 

sedikit kesala-

han ejaan dan 

tata bahasa  

Siswa cukup 

mampu 

menggunakan 

Bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

dalam 

mengemukakan 

pendapat, 

dengan beberapa 

ke-salahan ejaan 

dan tata bahasa  

Siswa belum 

mampu 

menggunakan 

Bahasa 

Indonesia 

yang baik dan 

benar dalam 

mengemuka-

kan pendapat, 

tanpa ada ke-

salahan ejaan 

dan tata ba-

hasa  

3. 

Ketrampilan 

Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan  

Seluruh 

pertanyaan 

dijawab 

dengan benar  

Sebagian besar 

pertanyaan 

dijawab dengan 

benar  

Sebagian kecil 

pertanyaan 

dijawab benar  

Seluruh 

pertanyaan 

tidak dijawab 

dengan benar  

 

SKOR: 
                        

  
    % 

 

 

 



206 
 

 
 

LAMPIRAN 6  KISI-KISI KUIS 

 

KISI-KISI KUIS 

 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 

Penilaian 

Teknik Bentuk Ranah 
No 

Soal 

7. Memahami 

perubahan 

yang terjadi di 

alam dan 

hubungannya 

dengan 

penggunaan 

sumber daya 

alam. 

7.1 Mendeskripsikan 

proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan. 

 

7.1.1 Menjelaskan 

pengertian 

pelapukan.  

Tes  

Tertulis  

Pilihan 

ganda 

 

 

Uraian  

C2 

 

 

 

C2 

1 

 

 

 

6 

7.1.2 Menjelaskan 

proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan.  

Pilihan 

ganda 

 

 

Uraian  

C2 

 

 

 

C3 

2 

 

 

 

7, 8 

7.1.3 Membedakan 

jenis-jenis 

pelapukan. 

Pilihan 

ganda 

 

Uraian 

C4 

 

 

C4 

3, 4, 

5 

 

 

9, 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 
 

 
 

LAMPIRAN 7 KUIS 

KUIS 

 

Nama   : ………………………. 

No. absen : ………………………. 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang paling tepat di bawah ini! 

1. Proses yang berhubungan dengan penghancuran bahan, baik berasal dari 

makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup disebut .... 

a. Pelapukan 

b. Pengaratan 

c. Pengikisan 

d. Erosi 

2. Pelapukan tanah di gurun pasir terjadi karena …. 

a. masuknya akar ke sela-sela batuan dalam waktu yang sama 

b. getaran permukaan bumi 

c. perubahan suhu yang drastis 

d. terjangan ombak yang terus menerus   

3. Tumbuhan merambat dan lumut yang menempel di permukaan batu 

dapat menyebabkan terjadinya pelapukan secara .... 

a. Fisika  

b. Biologi 

c. Kimia 

d. Ekstrim 

4. Angin yang senantiasa bertiup kencang dapat mengikis batuan sedikit 

demi sedikit. Kondisi ini dapat mengakibatkan batuan mengalami erosi. 

Kondisi ini jika dibiarkan terus menerus dapat mengakibatkan terjadinya 

pelapukan ... 

a. Kimia 

b. Fisika 

c. Fisik 

d. Biologi 

5. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

pembentukan tanah karena pelapukan fisika, kecuali …. 

a. zat kimia 

b. suhu 

c. angin 

d. gelombang laut 

nilai  
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II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan tepat! 

6. Jelaskan yang dimaksud dengan pelapukan! 

Jawab: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

7. Jelaskan proses pembentukan tanah akibat proses pelapukan! 

Jawab: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

8. Bagaimanakah cara tumbuhan lumut melapukkan batuan sehingga 

menjadi tanah? Jelaskan! 

Jawab: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

9. Sebut dan jelaskan jenis-jenis pelapukan! 

Jawab: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

10. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan pernyataan terkait 

pelapukan kimia? Jelaskan jawabanmu! 

a. Gelombang laut yang menghantam batu karang secara terus-

menerus mengakibatkan batuan tersebut terkikis sedikit demi 

sedikit.  
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b.  Patung-patung di tempat terbuka yang terkena hujan siang dan 

malam. 

Jawab: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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LAMPIRAN 8 KUNCI JAWABAN KUIS  

KUNCI JAWABAN KUIS 

 

I. Pilihan Ganda 

1. A 

2. C 

3. B 

4. C 

5. A 

II. Uraian  

6. Pelapukan adalah proses yang berhubungan dengan penghancuran bahan, 

baik berasal dari makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup. 

7. Tanah merupakan hasil dari pelapukan yang terjadi pada batuan. Batuan 

yang berada di atas permukaan tanah akan mengalami perubahan secara 

terus menerus karena adanya pengaruh dari lingkungan. Perubahan 

cuaca, suhu, dan tekanan udara dapat menyebabkan batuan memuai 

kemudian pecah menjadi batuan-batuan yang lebih kecil lagi. Batuan-

batuan ini lama kelamaan akan menjadi butiran-butiran halus. Apabila 

terjadi hujan, buitran-butiran halus tersebut kemudian akan terbawa oleh 

air dan mengendap di daerah aliran. Pengendapan inilah yang nantinya 

menyebabkan munculnya tumpukan atau lapisan tanah 

8. Tumbuhan lumut menempel di permukaan batuan. Tumbuhan tersebut 

akan menimbulkan lubang-lubang pada batuan tempat akarnya melekat. 

Lubang-lubang ini lama kelamaan bertambah besar dan banyak, sehingga 

batuan akan hancur dan menjadi tanah.  

9. Pelapukan fisika: disebabkan oleh berbagai faktor alam. Faktor alam itu 

antara lain: angin, air, perubahan suhu, dan gelombang laut. 

Pelapukan biologi: disebabkan oleh tumbuhan atau lumut yang 

menempel di permukaan batuan. Tumbuhan merambat dan lumut 

menempel di permukaan batuan 
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Pelapukan Kimia: terjadi oleh pengaruh zat kimia. Zat kimia misalnya 

oksigen, karbon dioksida, dan uap air. 

10. Pernyataan kedua, yaitu patung di tempat terbuka yang dibiarkan terkena 

hujan siang dan malam karena air hujan mengandung asam dari 

karbondioksida. Keasaman air hujan dapat meningkat oleh gas-gas 

buatan industri tersebut misalnya belerang dioksida. Belerang dioksida 

dapat bereaksi dengan uap air dan gas-gas lain di udara. Hujan asam 

semakin mempercepat pelapukan batuan. 
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LAMPIRAN 9  PEDOMAN PENILAIAN 

PEDOMAN PENILAIAN KUIS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

N = 
   

  
 x 10    N : nilai yang diperoleh 

A : jumlah skor yang diperoleh pilihan 

     ganda 

B: jumlah skor yang diperoleh uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan ganda (A): 

Benar = Skor 2 

Salah = Skor 0 

Uraian (B): 

Benar = Skor Maksimal 4 
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SILABUS PEMBELAJARAN IPA KELAS V SEMESTER II 

SIKLUS II 

 

Sekolah  : SDN Ngaliyan 01 

Kelas/ Smester : VC/ II 

Standar Kompetensi : 7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam  

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Kegiatan Pembelajaran Media  
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar Penilaian 

7.1 Mendeskripsikan 

proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan. 

 

1. Susunan 

lapisan tanah 

karena 

pelapukan. 

2. Jenis-jenis 

tanah 

7.1.4 Menyebutkan susunan 

lapisan tanah karena 

pelapukan. 

7.1.5 Mengidentifikasi jenis-

jenis tanah 

1. Mendengarkan 

penjelasan guru. 

2. Mengamati Media 

Visual tentang 

susunan lapisan tanah 

karena pelapukan dan 

jenis-jenis tanah. 

3. Menanggapi 

tayangan media 

Visual yang 

ditampilkan guru.  

4. Membentuk 

kelompok yang 

beranggotakan 6-7 

siswa dan 

mempelajari materi 

Media Visual 

berbentuk gambar 

tentang susunan 

tanah dan jenis-jenis 

tanah 

 

2  x 35 

menit 

 

1. Depdiknas. 2007. Standar 

Isi Untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Jakarta: Badan 

Standar Nasional 

Pendidikan.  

2. Daryanto. 2013. Media 

Pembelajaran. Jogjakarta: 

Gava Media. 

3. Hamdani. 2011. Strategi 

Belajar Mengajar. 

Bandung: Pustaka Setia.  

4. Choiril Azmiyawati, dkk. 

2008. IPA 5 Salingtemas. 

Jakarta : Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan 

Nasional. 

Teknik:  

1. Tes 

 

Bentuk 

Instrumen: 

Tes: 

1. Obyektif 

2. Uraian 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Kegiatan Pembelajaran Media  
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar Penilaian 

yang telah diberikan 

bersama.  

5. Berdiskusi 

mengerjakan LKS. 

6. Mempresentasikan 

hasil kerja kelompok 

di depan kelas secara 

bergantian.  

7. Mengklarifikasi 

jawaban dilanjutkan 

menyimpulkan hasil 

diskusi. 

8. Mengerjakan Kuis 

secara individual. 

9. Menghitung skor 

kemajuan individual. 

10. Penghargaan 

kelompok 

5. Heri Sulistyanto dan Edi 

Wiyono. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Alam 5 untuk 

SD dan MI Kelas V. 

Jakarta : Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan 

Nasional. 

6. S. Rositawati dan Aris 

Muharam. 2008. Senang 

Belajar Ilmu Pengetahuan 

Alam. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 

Karakter siswa yang diharapkan: sikap ingin tahu, jujur, objektif, peduli, tekun 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

 

Nama Sekolah  : SDN Ngaliyan 01 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester : VC/II 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Hari/ Tanggal  : 

 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

II. Kompetensi Dasar 

7.1.Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

 

III. Indikator 

7.1.4 Menyebutkan susunan lapisan tanah karena pelapukan.  

7.1.5 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui praktikum tentang susunan lapisan tanah, siswa dapat 

menyebutkan susunan lapisan tanah dengan tepat. 

2. Dengan membaca materi tentang jenis-jenis tanah, siswa dapat 

mengidentifikasi jenis jenis tanah dengan benar.  

Karakter siswa yang diharapkan: sikap ingin tahu, jujur, objektif, peduli, dan 

tekun. 
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V. Materi Pembelajaran 

1. Susunan lapisan tanah karena pelapukan. 

2. Jenis-jenis tanah 

 

VI. Model dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran : Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

Metode Pembelajaran : ceramah, tanya jawab, diskusi, praktikum 

 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

a. Kegiatan awal (10 menit) 

2. Guru mempersiapkan bahan, sumber, dan media pembelajaran 

3. Pengkondisian kelas.  

4. Guru memberi salam, dan berdoa bersama 

5. Presensi oleh guru 

6. Apersepsi: 

 Siswa diminta menjawab pertanyaan guru yang berkaitan 

dengan pelapukan, seperti “bagaimanakah susunan tanah 

yang kita pijak ini?” “tersusun dari apa sajakah tanah 

tersebut?” 

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran tentang susunan lapisan 

tanah karena pelapukan dan jenis-jenis tanah. 

8. Guru memberikan motivasi agar siswa bersemangat mengikuti 

pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti (50 menit) 

1. Guru memberikan sedikit gambaran mengenai materi yang akan 

dipelajari melalui penayangan media Visual (eksplorasi) 

(presentasi kelas) 

2. Siswa diberikan kesempatan untuk menanggapi tayangan media 

visual yang ditampilkan guru  (elaborasi)  
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3. Siswa bersama kelompoknya diberikan tugas untuk 

menyelesaikan LKS dalam bentuk praktikum kelompok 

(elaborasi) (tim) 

4. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 

di depan kelas (elaborasi)  

5. Siswa bersama guru mengklarifikasi jawaban dilanjutkan 

menyimpulkan hasil diskusi (konfirmasi)  

6. Setiap siswa diberi bahan bacaan mengenai jenis-jenis tanah 

kemudian berdiskusi bersama kelompoknya untuk 

mengidentifikasi jenis-jenis tanah  (elaborasi) (tim) 

7. Kelompok saling bertukar LKS, dan menambahkan jawaban yang 

belum ada/masih kurang dalam pekerjaannya (elaborasi) 

8. Guru bersama-sama siswa mengklarifikasi jawaban siswa 

(eksplorasi) 

9. Siswa mengerjakan kuis yang dibagikan oleh guru secara 

individual (elaboras) (kuis) 

10. Siswa bertukar lembar kuis dengan temannya dan saling 

mengoreksi jawaban dengan bimbingan guru (elaborasi)  

11. Guru memberikan skor kemajuan individual kepada siswa dengan 

cara menghitung skor awal (skor yang didapat di siklus I) dan 

skor dari kuis yang berhasil diselesaikan oleh siswa. Siswa 

terlibat dalam penghitungan skor kemajuan individualnya 

(eksplorasi) (skor kemajuan individual) 

12. Kelompok mendapatkan penghargaan dari guru sesuai dengan 

skor kemajuan individual yang didapat oleh anggotanya 

(konfirmasi) (rekognisi tim). 

c. Penutup (10 menit) 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi keseluruhan yang 

telah dipelajari  

2. Memberikan tugas rumah untuk mempelajari materi selanjutnya 

3. Guru menutup pelajaran dengan doa bersama dan salam. 
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VIII. Media dan Sumber Belajar 

1. Media :  

b. Media Visual tentang susunan lapisan tanah karena pelapukan dan 

jenis-jenis tanah.  

2. Sumber belajar :  

a. Choiril Azmiyawati, dkk. 2008. IPA 5 Salingtemas. Jakarta : 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

b. Heri Sulistyanto dan Edi Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 

5 untuk SD dan MI Kelas V. Jakarta : Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

c. S. Rositawati dan Aris Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 

IX. Penilaian 

1. Teknik penilaian 

a. Tes 

b. Non Tes 
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2. Instrumen Penilaian 

a. Kuis (pilihan ganda dan uraian) 

b. Rubrik LKS 

 

Semarang,  Maret 2015 

Kolaborator, Peneliti, 

 

 

 

Medya Kristutik, S.Pd Eria Nova Choirun Nisa‟ 

NIP. 196008271981122001 NIM. 1401411271 
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LAMPIRAN 1 MATERI  AJAR 

MATERI AJAR 

 

1. Susunan lapisan tanah karena pelapukan. 

Tanah merupakan bagian dari kerak Bumi. Kerak Bumi terdiri atas 

lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, dan lapisan batuan induk.  

 

a. Lapisan atas, merupakan lapisan yang terbentuk dari hasil 

pelapukan batuan dan sisa-sisa makhluk hidup yang telah 

mati. Lapisan itu merupakan tanah yang paling subur. 

b. Lapisan tengah, terbentuk dari campuran antara hasil 

pelapukan batuan dan air. Lapisan tersebut terbentuk karena 

sebagian bahan lapisan atas terbawa oleh air dan 

mengendap. Lapisan ini biasa disebut tanah liat. 

c. Lapisan bawah, merupakan lapisan yang terdiri atas 

bongkahan bongkahan batu. Di sela-sela bongkahan terdapat 

hasil pelapukan batuan. Jadi, masih ada batu yang belum 

melapuk secara sempurna. 

d. Lapisan batuan induk, berupa bebatuan yang padat.  
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2. Jenis-jenis tanah 

Tentunya setiap tanah memiliki kemampuan menyerap dan 

menyimpan air yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tumbuhan yang 

ditanam di tanah, yang mampu menyerap dan menyimpan air, akan 

tumbuh dengan baik. Penyerapan air ke dalam tanah bergantung pada 

jenis tanah. Berikut, akan dijelaskan jenis-jenis tanah yang dapat kamu 

temukan di sekitarmu. 

a. Tanah  humus 

berasal dari pelapukan sisa hewan dan tumbuhan yang 

membusuk; 

1) berwarna kehitaman; 

2) sangat baik untuk lahan pertanian; 

3) kemampuan menyerap airnya sangat tinggi; 

4) dapat menggemburkan tanah. 

b. Tanah liat/tanah lempung 

1) butiran-butiran tanahnya halus 

2) setiap butiran saling melekat satu sama lain, sehingga jika 

basah lengket 

3) sukar menyerap air 

4) sering dimanfaatkan untuk membuat kerajinan tangan, seperti 

pot bunga, mangkuk, dan cerek. Dalam penggunaannya, tanah 

liat yang telah dibentuk dipanaskan supaya kering dan kuat 

5) tumbuhan sulit tumbuh di tanah liat. 

c. Tanah Berpasir 

Tanah berpasir biasanya digunakan untuk bahan membangun 

rumah. Tanah ini dicampur dengan semen untuk memasang 

batubata. 

Tanah berpasir merupakan tanah yang 

1) butiran pasirnya sangat banyak 

2) mudah menyerap air 

3) tumbuhan sulit tumbuh di tanah berpasir. 
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d. Tanah Vulkanik 

Tanah vulkanik biasanya terdapat di sekitar gunung berapi, 

seperti Gunung Merapi di Jawa Tengah dan Gunung Galunggung di 

Jawa Barat.  

Tanah vulkanik merupakan tanah yang 

1) banyak mengandung unsur hara; 

2) warnanya lebih gelap; 

3) berasal dari gunung berapi yang meletus; 

4) sangat mudah menyerap air; 

5) sangat subur untuk lahan pertanian. 
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LAMPIRAN 2 MEDIA 

 

 Gambar 1. Tanah humus 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 2. Tanah liat 

 

 

 Gambar 3. Tanah 

berpasir 

 

 

 

 

 

 Gambar 2. Tanah 

vulkanik 
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LAMPIRAN 3 LEMBAR KERJA SISWA 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Kelompok : ……………………….  

Anggota  : 1. …………………….. 

2. …………………….. 

3. …………………….. 

4. …………………….. 

5. ………………….…. 

 

Tujuan yang hendak dicapai : siswa dapat menyebutkan susunan lapisan tanah 

dan mengidentifikasi jenis-jenis tanah 

Alat dan Bahan : pensil/bolpoin, tanah, gelas plastik, pengaduk, air 

 

SUSUNAN LAPISAN TANAH 

Petunjuk praktikum: 

1. Tuangkan air ke dalam gelas plastik hingga ketinggian tiga perempatnya! 

2. Masukkan beberapa genggam tanah kebun ke dalam gelas plastik! 

3. Aduklah tanah tersebut hingga bercampur dengan air! 

4. Diamkan selama 5 menit, kemudian amatilah! 

5. Hal-hal yang perlu kamu amati: 

a. bahan yang terdapat di permukaan air; 

b. bahan yang terdapat di dasar gelas plastik; 

c. warna air; dan 

d. ukuran bahan-bahan pembentuk tanah dari atas ke bawah (dari kecil ke 

besar) 

nilai  

nilai  
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6. Tuliskan kesimpulan dari kegiatan ini! Kemudian, susunlah laporan dan 

kumpulkan kepada ibu guru! 

  

 

1.  MENYUSUN LAPORAN 

 

I. Judul : ..................................................................................... 

II. Tujuan : ..................................................................................... 

III. Alat&Bahan : ..................................................................................... 

..................................................................................... 

IV. Cara Kerja : ..................................................................................... 

.................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

V. Tabel Pengamatan :  

Hal yang diamati 
Setelah air dan tanah di campur kemudian 

diaduk 

Bahan yang terdapat di 

permukaan air 

  

Bahan yang terdapat di 

dasar gelas plastik 

  

Warna air   

Ukuran bahan-bahan 

pembentuk tanah dari atas 

ke bawah 
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VI. Simpulan : ..................................................................................... 

  ..................................................................................... 

 

2. BERSAMA DENGAN TEMAN SEKELOMPOKMU, BUATLAH 

SEBUAH PETA PIKIRAN MENGENAI JENIS-JENIS TANAH! 

KAMU BOLEH MENAMBAHKAN GAMBAR DAN 

MENGGUNAKAN PENSIL WARNA/CRAYON UNTUK 

MEMPERCANTIK PETA PIKIRAN BUATANMU! 
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LAMPIRAN 4 RUBRIK 

 

RUBRIK MENULIS LAPORAN PRAKTIKUM  

MENGETAHUI SUSUNAN LAPISAN TANAH 

 

No. Kriteria 
Baik Sekali 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Bimbingan 

1 

1. Kerapian  Tulisan rapi 

dapat dibaca 

dengan jelas 

Tulisan tidak rapi 

namun dapat 

dibaca dengan 

jelas 

Tulisan tidak rapi 

namun dapat  

dibaca walaupun 

kurang jelas 

Tulisan tidak 

rapi dan tidak 

bisa dibaca 

2.  Penulisan  Penulisan kata 

sudah tepat 

Terdapat 1-2 kata 

yang belum tepat 

penulisannya 

Terdapat lebih dari 

2 kata yang belum 

tepat penulisannya 

Semua kata 

belum tepat 

dalam 

penulisan 

3. Kesesuaian 

isi laporan 

yang ditulis 

dengan 

materi 

Seluruh isi 

laporan yang 

ditulis sesuai 

dengan materi 

Setengah atau 

lebih isi laporan 

sesuai dengan 

materi 

Kurang dari 

setengah isi laporan 

sesuai dengan 

materi 

Isi laporan 

belum sesuai 

materi 

4. Kesesuaian 

tujuan dan 

simpulan 

yang dibuat 

Tujuan dan 

simpulan 

memiliki 

keterkaitan 

Simpulan hampir 

sesuai dengan 

tujuan 

Simpulan kurang 

sesuai dengan 

tujuan 

Simpulan 

yang dibuat 

belum sesuai 

dengan tujuan 

 

SKOR: 
                        

  
    % 
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RUBRIK MEMBUAT PETA PIKIRAN   

 

No. Kriteria 
Baik Sekali 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Bimbingan 

1 

1. Isi dan 

Pengetahuan 

Peta pikiran 

lengkap dan 

berisikan 

pemahaman 

siswa tentang 

materi. 

Keseluruhan 

materi mudah 

dibaca dan 

dipahami. Siswa 

menambahkan 

gambar untuk 

melengkapi peta 

pikiran 

Peta pikiran 

lengkap dan 

berisikan pema-

haman peserta 

didik tentang 

materi. Kes-

eluruhan materi 

mudah dipahami  

 

Peta pikiran se-

bagian lengkap dan 

berisikan 

pemahaman peserta 

didik tentang 

materi. Sebagian 

besar materi mudah 

dipahami  

 

Peta pikiran se-

bagian lengkap 

dan berisikan 

pemahaman 

peserta didik 

tentang materi. 

Beberapa 

bagian dari 

materi mudah 

dipahami  

 

2.  Penggunaan 

Bahasa 

Indonesia 

yang baik 

dan benar  

Menggunakan 

Bahasa Indone-

sia yang baik dan 

benar serta 

efektif dalam 

penulisan 

keseluruhan ka-

limat dalam peta 

pikiran.  

Menggunakan 

Bahasa Indonesia 

yang baik dan 

benar dalam 

penulisan 

keseluruhan 

kalimat dalam 

peta pikiran.  

Menggunakan 

Bahasa Indonesia 

yang baik dan 

benar dalam 

penulisan sebagian 

besar kalimat 

dalam peta pikiran  

Menggunakan 

Bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

dalam pe-

nulisan 

beberapa 

bagian dari 

peta pikiran 

 

SKOR: 
                        

 
    % 
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LAMPIRAN 5  KISI-KISI KUIS 

 

KISI-KISI KUIS 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Penilaian 

Teknik Bentuk Ranah 
No 

Soal 

7. Memahami 

perubahan 

yang terjadi 

di alam dan 

hubungann

ya dengan 

penggunaan 

sumber 

daya alam. 

7.1 Mendeskripsi

kan proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan. 

 

7.1.4 Menyebutkan 

susunan 

lapisan tanah 

karena 

pelapukan.  

Tes  

Tertulis  

Pilihan 

ganda 

 

 

Uraian  

C1 

 

 

 

C2 

1,2, 3 

 

 

 

6, 7, 8 

7.1.5 Mengidentifik

asi jenis-jenis 

tanah 

Pilihan 

ganda 

 

 

Uraian  

C2 

 

 

 

C3 

4, 5,  

 

 

 

 9, 10 

 

 

 

 

 

 



230 
 

 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 6  KUIS 

KUIS 

 

Nama   : ………………………. 

No. absen : ………………………. 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang paling tepat di bawah ini! 

1. Lapisan tanah terdiri atas, kecuali …. 

a. lapisan tanah atas 

b. lapisan tanah tengah  

c. lapisan tanah bawah  

d. lapisan induk tanah  

2. Tanah lapisan atas yang hitam dan gembur terbentuk karena pelapukan 

batuan dengan .... 

a. Campuran hasil pembusukan makhluk hidup 

b. Campuran mikroba 

c. Campuran lempung 

d. Tanah lapisan batuan 

3. Tanah lapisan atas disebut juga dengan .... 

a. Tanah lempung 

b. Humus  

c. Tanah  hara 

d. Tanah liat

4. Tanah yang dapat ditemui di lereng-lereng gunung berapi, yaitu .... 

a. Tanah berpasir 

b. Tanah liat 

c. Tanah humus 

d. Tanah vulkanik 

5. Tanah liat adalah .... 

nilai  
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a. Tanah yang subur 

b. Tanah yang digunakan sebagai bahan bangunan 

c. Tanah yang banyak digunakan untuk pembuatan keramik dan 

kerajinan 

d. Tanah yang gembur dan mudah dilalui air 
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II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan tepat! 

6. Sebutkan unsur tanah menurut butiran-butiran penyusunnya! 

Jawab: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7. Sebutkan lapisan tanah menurut susunannya! 

Jawab: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

8. Jelaskan karakteristik lapisan tanah bawah! 

Jawab: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

9. Sebutkan dan jelaskan 3 jenis tanah yang kamu ketahui! 

Jawab: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

10. Sebutkan karakteristik tanah berpasir! Apa manfaat tanah berpasir bagi 

manusia? 

Jawab: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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LAMPIRAN 7 KUNCI JAWABAN  KUIS 

KUNCI JAWABAN KUIS 

 

I. Pilihan Ganda 

1. D  

2. A  

3. B 

4. D  

5. C 

II. Uraian  

6. Unsur tanah menurut butiran penyusunnya terdiri atas batu, kerikil, pasir, 

lumpur, tanah liat, dan debu.  

7. Susunan lapisan tanah: 

a. Lapisan atas,  

b. Lapisan tengah, 

c. Lapisan bawah 

d. Lapisan batuan induk, berupa bebatuan yang padat.  

8. Merupakan lapisan yang terdiri atas bongkahan-bongkahan batu. Di sela-

sela bongkahan terdapat hasil pelapukan batuan. Jadi, masih ada batu 

yang belum melapuk secara sempurna. 

9. Jenis tanah: 

a. Tanah  humus berasal dari pelapukan sisa hewan dan tumbuhan yang 

membusuk. 

b. Tanah liat/tanah lempung, sering dimanfaatkan untuk membuat 

kerajinan tangan. 

c. Tanah Berpasir, tanah berpasir biasanya digunakan untuk bahan 

membangun rumah. Tanah ini dicampur dengan semen untuk 

memasang batubata. 

d. Tanah Vulkanik, tanah vulkanik biasanya terdapat di sekitar gunung 

berapi. 
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10. Tanah Berpasir 

Tanah berpasir biasanya digunakan untuk bahan membangun rumah. 

Tanah ini dicampur dengan semen untuk memasang batubata. 

Tanah berpasir merupakan tanah yang 

a. butiran pasirnya sangat banyak 

b. mudah menyerap air 

c. tumbuhan sulit tumbuh di tanah berpasir. 
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LAMPIRAN 9  PEDOMAN PENILAIAN 

PEDOMAN PENILAIAN KUIS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

N = 
   

  
 x 10    N : nilai yang diperoleh 

A : jumlah skor yang diperoleh pilihan 

     ganda 

B: jumlah skor yang diperoleh uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan ganda (A): 

Benar = Skor 2 

Salah = Skor 0 

Uraian (B): 

Benar = Skor Maksimal 4 
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SILABUS PEMBELAJARAN IPA KELAS V SEMESTER II 

SIKLUS III 

 

Sekolah  : SDN Ngaliyan 01 

Kelas/ Smester : VC/ II 

Standar Kompetensi : 7.  Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam  

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Media  

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar Penilaian 

7.1 Mendeskripsikan 

proses 

pembentukan tanah 

karena pelapukan. 

 

1. Jenis batuan 

beku, batuan 

endapan dan 

batuan 

malihan. 

2. Ciri dan 

manfaat 

batuan beku, 

batuan 

endapan dan 

batuan 

malihan. 

7.1.6 Menggolongkan 

jenis-jenis 

batuan  

7.1.7 Menyebutkan 

jenis batuan 

beku, batuan 

endapan dan 

batuan malihan. 

7.1.8 Menyebutkan 

ciri dan manfaat 

batuan beku, 

batuan endapan 

dan batuan 

malihan. 

 

1. Mendengarkan 

penjelasan guru. 

2. Mengamati Media 

Visual tentang jenis-

jenis batuan, 

menyebutkan jenis  

batuan beku, batuan 

endapan dan batuan 

malihan, serta ciri dan 

manfaatnya  

3. Menanggapi tayangan 

media yang 

ditampilkan oleh guru.  

4. Membentuk kelompok 

yang beranggotakan 6-

7 siswa dan 

mempelajari materi 

Media Visual 2  x 35 

menit 

 

1. Depdiknas. 2007. 

Standar Isi Untuk 

Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah. 

Jakarta: Badan Standar 

Nasional Pendidikan.  

2. Daryanto. 2013. Media 

Pembelajaran. 

Jogjakarta: Gava 

Media. 

3. Hamdani. 2011. 

Strategi Belajar 

Mengajar. Bandung: 

Pustaka Setia.  

4. Choiril Azmiyawati, 

dkk. 2008. IPA 5 

Salingtemas. Jakarta : 

Pusat Perbukuan, 

Teknik:  

1. Tes 

 

Bentuk 

Instrumen: 

Tes: 

1. Obyektif 

2. Uraian 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Media  

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar Penilaian 

yang telah diberikan 

bersama.  

5. Berdiskusi 

mengerjakan LKS. 

6. Mempresentasikan 

hasil kerja kelompok 

di depan kelas secara 

bergantian.  

7. Mengklarifikasi 

jawaban dilanjutkan 

menyimpulkan hasil 

diskusi. 

8. Mengerjakan Kuis 

secara individual. 

9. Menghitung skor 

kemajuan individual. 

10. Penghargaan 

kelompok 

Departemen 

Pendidikan Nasional. 

5. Heri Sulistyanto dan 

Edi Wiyono. 2008. 

Ilmu Pengetahuan 

Alam 5 untuk SD dan 

MI Kelas V. Jakarta : 

Pusat Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan Nasional. 

6. S. Rositawati dan Aris 

Muharam. 2008. 

Senang Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 

 

Karakter siswa yang diharapkan: Teliti, percaya diri, tanggung jawab, dan jujur 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS III 

 

Nama Sekolah  : SDN Ngaliyan 01 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester : VC/II 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Hari/ Tanggal  : 

 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

II. Kompetensi Dasar 

7.1. Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

 

III. Indikator 

7.1.6 Menggolongkan jenis-jenis batuan 

7.1.7 Menyebutkan jenis batuan beku, batuan endapan dan batuan 

malihan. 

7.1.8 Menyebutkan ciri dan manfaat batuan beku, batuan endapan dan 

batuan malihan. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan sederhana, berbagai jenis batuan di lingkungan 

sekitar, siswa dapat menyebutkan jenis batuan beku, batuan endapan 

dan batuan malihan dengan benar. 
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2. Dengan membaca materi tentang jenis batuan, siswa dapat 

menyebutkan jenis batuan beku, batuan endapan, dan batuan malihan 

dengan benar. 

3. Dengan membaca materi mengenai ciri dan manfaat batuan, siswa 

dapat menyebutkan ciri dan manfaat batuan beku, batuan endapan dan 

batuan malihan dengan tepat. 

Karakter siswa yang diharapkan: Teliti, percaya diri, tanggung jawab, dan 

jujur 

 

V. Materi Pembelajaran 

1. Penggolongan batuan 

2. Jenis batuan beku, batuan endapan, dan batuan malihan 

3. Ciri dan manfaat batuan beku, batuan endapan, dan batuan malihan. 

 

VI. Model dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran : Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

Metode Pembelajaran : ceramah, tanya jawab, diskusi, pengamatan sekitar 

 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

d. Kegiatan awal (10 menit) 

8. Guru mempersiapkan bahan, sumber, dan media pembelajaran 

9. Pengkondisian kelas.  

10. Guru memberi salam, dan berdoa bersama 

11. Presensi oleh guru 

12. Apersepsi: 

 Siswa diminta menjawab pertanyaan guru yang berkaitan 

dengan pelapukan, seperti “pernahkah kalian melihat amplas? 

Terbuat dari apakah amplas?” “pernahkah kalian melihat 

kerikil? Termasuk jenis batuan apakah kerikil?” 
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13. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran tentang jenis batuan 

beku, batuan endapan dan batuan malihan, serta ciri dan 

manfaanya. 

14. Guru memberikan motivasi agar siswa bersemangat mengikuti 

pembelajaran. 

e. Kegiatan Inti (50 menit) 

1. Guru memberikan sedikit gambaran mengenai materi yang akan 

dipelajari melalui penayangan media Visual (eksplorasi) 

(presentasi kelas) 

2. Siswa diberikan kesempatan untuk menanggapi tayangan media 

visual yang ditampilkan guru  (elaborasi)  

3. Siswa bersama kelompoknya diberikan tugas untuk 

menyelesaikan LKS dalam bentuk pengamatan sederhana 

(elaborasi) (tim) 

4. Siswa bersama guru mengklarifikasi jawaban dilanjutkan 

menyimpulkan hasil diskusi.(konfirmasi)  

5. Setiap siswa diberi bahan bacaan mengenai jenis batuan beku, 

batuan endapan, batuan malihan serta ciri-ciri dan manfaatnya 

(elaborasi) (tim) 

6. Hasil diskusi digunakan untuk mengerjakan soal-soal dalam LKS 

(elaborasi) 

7. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di 

depan kelas (elaborasi)  

8. Kelompok saling bertukar LKS, dan menambahkan jawaban yang 

belum ada/masih kurang dalam pekerjaannya (elaborasi) 

9. Guru bersama-sama siswa mengklarifikasi jawaban siswa 

(eksplorasi) 

10. Siswa mengerjakan kuis yang dibagikan oleh guru secara 

individual (elaboras) (kuis). 

11. Siswa bertukar lembar kuis dengan temannya dan saling 

mengoreksi jawaban dengan bimbingan guru (elaborasi)  



241 
 

 
 

12. Guru memberikan skor kemajuan individual kepada siswa dengan 

cara menghitung skor awal (skor yang didapat di siklus I) dan 

skor dari kuis yang berhasil diselesaikan oleh siswa. Siswa 

terlibat dalam penghitungan skor kemajuan individualnya 

(eksplorasi) (skor kemajuan individual) 

13. Kelompok mendapatkan penghargaan dari guru sesuai dengan 

skor kemajuan individual yang didapat oleh anggotanya 

(konfirmasi) (rekognisi tim). 

f. Penutup (10 menit) 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi keseluruhan yang 

telah dipelajari  

2. Guru menutup pelajaran dengan doa bersama dan salam. 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

1. Media :  

a. Media Visual tentang batuan beku, batuan endapan, dan batuan 

malihan.  

2. Sumber belajar :  

a. Choiril Azmiyawati, dkk. 2008. IPA 5 Salingtemas. Jakarta : 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

b. Heri Sulistyanto dan Edi Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 

5 untuk SD dan MI Kelas V. Jakarta : Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

c. S. Rositawati dan Aris Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 

IX. Penilaian 

1. Teknik penilaian 

a. Tes 

b. Non Tes 
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2. Instrumen Penilaian 

a. Kuis (pilihan ganda dan uraian) 

b. Rubrik LKS (Lembar Kerja Kelompok) 

 

Semarang,  Maret 2015 

Kolaborator, Peneliti, 

 

 

 

Medya Kristutik, S.Pd Eria Nova Choirun Nisa‟ 

NIP. 196008271981122001 NIM. 1401411271 
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LAMPIRAN 1 MATERI  AJAR 

MATERI AJAR 

 

Jenis, Ciri dan Manfaat Batuan Beku, Batuan Endapan dan Batuan 

Malihan. 

Setiap batuan memiliki sifat dan cirri khusus. Hal ini disebabkan bahan-

bahan yang terkandung dalam batuan berbeda-beda. Ada batuan yang 

mengandung zat besi, nikel, tembaga, emas, belerang, platina atau bahan-

bahan lain. Bahan-bahan seperti itu disebut mineral. Tiap jenis batuan 

mempunyai kandungan mineral yang berbeda. 

Berdasarkan proses terbentuknya, terdapat 3 jenis batuan yang mnyusun 

lapisam kerak bumi. Tiga jenis batuan tersebut yaitu batuan beku (batuan 

magma atau vulkanik ), batuan endapan (batuan sediment), dan batuan 

malihan (batuan metamorf). 

1. Batuan Beku (Batuan Magma/Vulkanik) 

Magma merupakan benda cair yang sangat panas dan terdapat di 

perut bumi. Magma yang mencapai permukaan bumi disebut 

lava.Semula batuan beku berupa lelehan magma yang besar. 
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Jenis Batuan Beku, Ciri-Ciri, Manfaat, dan Proses Terbentuknya 
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2. Batuan  Endapan (Batuan Sedimen) 

Batuan Endapan adalah batuan yang terbentuk dari endapan hasil 

pelapukan batuan. Batuan ini dapat pula terbentuk dari batuan yang 

terkikis atau dari endapan sisa-sisa binatang dan tumbuhan. 

Jenis Batuan Endapan, Ciri-Ciri, Manfaat, dan Proses Terbentuknya 
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3. Batu Malihan 

Batuan malihan (metamorf) berasal dari batuan sedimen yang 

mengalami perubahan (metamorfosis). Batuan sedimen ini mengalami 

perubahan karena mendapat panas dan tekanan dari dalam bumi. Jika 

mendapat panas terus menerus, batuan ini akan berubah menjadi batuan 

malihan. 

Jenis Batuan Malihan, Ciri-Ciri, Manfaat, dan Proses Terbentuknya 
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LAMPIRAN 2 MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Amplas 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerikil Gambar 3. Kerajinan dari marmer 
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LAMPIRAN 3 LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

“MENGELOMPOKKAN BATUAN, MENGETAHUI CIRI DAN 

MANFAAT BATUAN BEKU, BATUAN ENDAPAN, DAN BATUAN 

MALIHAN” 

 

Kelompok : ………………………. 

Anggota  : 1. …………………….. 

2. …………………….. 

3. …………………….. 

4. …………………….. 

5. ………………….…. 

6. ………………….…. 

7 . ………………….… 

 

Tujuan yang hendak dicapai : siswa dapat menggolongkan jenis batuan, 

menyebutkan jenis, ciri, dan manfaat batuan beku, 

batuan endapan, dan batuan malihan. 

Alat dan Bahan : pensil/bolpoin, bermacam-maca batu, paku  

Petunjuk pengerjaan LKS : 

1. Lakukan kegiatan di bawah ini: 

a. Kumpulkan batuan yang ada disekelilingmu dengan jenis yang 

berbedabeda. 

b. Tulislah masing-masing warna dari batuan yang sudah kalian kumpulkan. 

Perhatikan apakah permukaan batu tersebut kasar atau halus. 

c. Bandingkan kekerasan dari masing-masing batuan tersebut, dengan cara 

menggoresnya menggunakan paku. 

2. Masukkan informasi yang kalian dapatkan ke dalam tabel disertai dengan 

gambar batu yang kalian temukan: 

nilai  
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3. Carilah pasangan nama batuan dengan ciri dan manfaatnya, kemudian tempel 

dalm tabel! Setiap anggota kelompok bertugas mencari dua nama batuan 

beserta dengan cirri dan manfaatnya. Tulis nama anggota kelompok yang 

mendapatkan pasangan batuan tersebut!  

No. Nama Batuan  Ciri dan Manfaatnya 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 



250 
 

 
 

GAMBAR DAN KETERANGAN YANG ADA DALAM AMPLOP 

Dipotong sesuai garis. 
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LAMPIRAN 4 RUBRIK 

 

RUBRIK MENULIS PENGAMATAN BATUAN DAN 

MENEMUKAN PASANGAN BATUAN 

 

No. Kriteria 
Baik Sekali 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Bimbingan 

1 

1. Pengetahuan  Mampu 

menemukan 

pasangan 

batuan dengan 

ciri dan 

manfaatnya 

dengan benar,  

mudah 

dimengerti dan 

detil  

Setengah/ lebih 

mampu 

menemukan 

pasangan 

batuan dengan 

ciri dan 

manfaatnya, 

dapat 

dimengerti dan 

detil  

Kurang dari 

setengah 

menemukan 

pasangan batuan 

dengan ciri dan 

manfaatnya, da-

pat dimengerti 

namun kurang 

detil  

Tidak dapat 

menemukan 

pasangan 

batuan dengan 

ciri dan 

manfaatnya, 

sulit 

dimengerti dan 

kurang detil  

2.  Tata Bahasa  Menggunakan 

bahasa 

Indonesia 

yang baik dan 

baku 

Terdapat 1-2 

kesalahan 

dalam tata 

bahasa 

Indonesia yang 

baik dan baku 

Terdapat 3-4 

kesalahan 

dalam tata 

bahasa 

Indonesia yang 

baik dan baku 

Terdapat > 

4 kesalahan 

dalam tata 

bahasa 

Indonesia yang 

baik dan baku 

3. Kemandirian 

dan 

pengumpulan 

tugas  

Menunjukkan 

kemandirian 

penuh dalam 

pengerjaan 

tugas dan 

mengumpulkan 

tugas sebelum 

waktu yang di-

tentukan  

Mandiri dalam 

pengerjaan 

tugas dan tepat 

waktu dalam 

mengumpulkan 

tugas  

Menunjukkan 

kemandirian 

namun belum 

stabil dalam 

sebagian besar 

proses dan 

terlambat 

mengumpulkan 

tugas  

Belum 

menunjukkan 

kemandirian 

dan sangat 

terlambat 

mengumpulkan 

tugas  

 

SKOR: 
                        

  
    % 
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LAMPIRAN 5  KISI-KISI KUIS 

 

KISI-KISI KUIS 

 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 

Penilaian 

Teknik Bentuk Ranah 
No 

Soal 

7. Memahami 

perubahan 

yang terjadi 

di alam dan 

hubunganny

a dengan 

penggunaan 

sumber daya 

alam. 

7.1 Mendeskripsik

an proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan. 

 

7.1.6 Menggolon

gkan jenis-

jenis batuan  

Tes  

Tertulis  

Pilihan 

ganda 

 

 

Uraian  

  

7.1.7 Menyebutk

an jenis 

batuan 

beku, 

batuan 

endapan 

dan batuan 

malihan. 

Pilihan 

ganda 

 

 

Uraian  

C2 

 

 

 

C3 

1, 2, 3 

 

 

 

6, 7, 8 

7.1.8 Menyebutk

an ciri dan 

manfaat 

batuan 

beku, 

batuan 

endapan 

dan batuan 

Pilihan 

ganda 

 

Uraian 

C4 

 

 

C4 

4, 5 

 

 

9, 10 
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LAMPIRAN 6  KUIS 

KUIS 

 

Nama   : ………………………. 

No. absen : ………………………. 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang paling tepat di bawah ini! 

1. Berdasarkan proses terbentuknya, batu pasir dan batu kapur termasuk 

batuan …. 

a. batuan endapan  

b. batuan beku  

c. batuan andesit 

d. batuan malihan 

2. Berikut ini yang merupakan jenis batuan endapan adalah …. 

a. batu basal  

b. batu granit 

c. batu sabak 

d. batu apung  

3. Berikut ini yang bukan termasuk jenis batuan berdasarkan proses 

terbentuknya adalah … 

a. batuan endapan  

b. batuan beku 

c. batuan andesit 

d. batuan malihan 

4. Batuan memiliki ciri yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan 

…. 

a. kandungan mineralnya 

b. tempat ditemukannya 

c. keguanaannya 

d. proses pelapukannya 

5. Sebelum ditemukan buku atau kertas, batuan ini dipakai untuk menulis. 

Batuan ini termasuk batuan malihan. Jenis batuan yang dimaksud adalah 

… 

a. batu sabak 

b. batu basal 

c. batu granit 

d. batu breksi 

nilai  
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II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan tepat! 

6. Ada berapa jenis batuan menurut proses terbentuknya? Jelaskan! 

Jawab: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7. Sebutkan 4 macam batu yang termasuk jenis batuan beku! 

Jawab: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

8. Lengkapi tabel berikut ini. 

No. Nama Batu Jenis Batuan 

A Batu apung  

B Batu andesit  

C Batu kapur  

D Batu konglomerat  

9. Jodohkanlah nama batu di sebelah kiri dengan manfaat batu di sebelah 

kanan dengan garis! 

Batu apung 

 

Digunakan sebagai bahan 

bangunan 

Batu andesit  

Dimanfaatkan untuk 

membuat arca dan 

bangunan candi 

Batu kapur 

Digunakan untuk 

mengampelas kayu dan 

sebagai bahan penggosok 

Batu 

konglomerat 

Dimanfaatkan sebagai 

bahan campuran 

pembuatan semen 
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10. Jelaskan manfaat batu marmer dalam kehidupan sehari-hari! 

Jawab: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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LAMPIRAN 7 KUNCI JAWABAN  KUIS 

KUNCI JAWABAN KUIS 

 

I. Pilihan Ganda 

1. A  

2. D  

3. C 

4. D  

5. A 

II. Uraian  

6. Ada 3 jenis batuan.  

a. Batuan beku: Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma 

yang membeku. 

b. Batuan endapan: Batuan Endapan adalah batuan yang terbentuk dari 

endapan hasil pelapukan batuan. 

c. Batuan malihan/metamorf: Batuan malihan (metamorf) berasal dari 

batuan sedimen yang mengalami perubahan (metamorfosis). Batuan 

sedimen ini mengalami perubahan karena mendapat panas dan 

tekanan dari dalam bumi. 

7. Yang termasuk batuan beku antara lain: batu obsidian, batu granit, batu 

basa, batu andesit, dan batu apung.  

8.  

No. Nama Batu Jenis Batuan 

a Batu apung Batuan Beku 

b Batu andesit Batuan beku 

c Batu kapur Batuan Endapan 

d Batu konglomerat Batuan Endapan 
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9.  

Batu apung  Digunakan sebagai bahan 

bangunan 

Batu andesit  

Dimanfaatkan untuk 

membuat arca dan 

bangunan candi 

Batu kapur 

Digunakan untuk 

mengampelas kayu dan 

sebagai bahan penggosok 

Batu 

konglomerat 

Dimanfaatkan sebagai 

bahan campuran 

pembuatan semen 

 

10. Manfaat batu marmer Marmer biasa digunakan untuk membuat meja, 

papan nama, batu nisan, dan pelapis dinding bangunan atau lantai. 
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LAMPIRAN 8 PEDOMAN PENILAIAN 

PEDOMAN PENILAIAN KUIS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

N = 
   

  
 x 10    N : nilai yang diperoleh 

A : jumlah skor yang diperoleh pilihan 

     ganda 

B: jumlah skor yang diperoleh uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan ganda (A): 

Benar = Skor 2 

Salah = Skor 0 

Uraian (B): 

Benar = Skor Maksimal 4 
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Lampiran II 

Hasil Penelitian 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU

 

 



268 
 

 
 

 



269 
 

 
 

 



270 
 

 
 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) Berbantuan Media Visual untuk Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran IPA Kelas VC SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang 

Siklus I 

No Nama Siswa 
Skor Tiap Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. DRB 2 1 1 3 2 4 2 3 18 

2. LVCWH 4 2 3 3 2 3 1 3 21 

3. LWK 3 3 1 2 1 3 2 1 16 

4. AAGA 3 2 2 3 2 2 1 3 18 

5. AR 3 3 3 3 3 2 2 2 21 

6. AR 4 3 2 3 3 2 2 3 22 

7. BNB 3 2 2 2 2 2 2 1 16 

8. BR 1 3 2 2 2 2 1 2 15 

9. DPK 3 3 3 3 2 3 3 3 23 

10. DRM 3 3 3 3 3 2 3 2 22 

11. DPS 2 2 3 2 1 3 1 3 17 

12. FRR 2 3 2 3 2 4 3 3 22 

13. FNR 2 2 2 3 3 1 1 2 16 

14. FES 3 3 3 3 2 2 3 2 21 

15. FDG 3 2 1 3 3 3 3 3 21 

16 GRS 2 3 3 2 2 3 3 3 21 

17. GNM 3 3 3 3 3 2 3 2 22 

18. HAK 3 3 2 3 2 2 3 3 21 

19. HPW 1 1 3 1 1 2 3 1 13 

20. HAB 2 3 3 3 3 3 2 2 21 

21. ILA 3 2 3 3 3 3 3 2 22 

22. INK 2 2 2 2 2 3 3 3 19 

23. IBA 3 3 1 2 2 2 2 2 17 

24. KMY 3 2 3 3 3 3 1 3 21 

25. KSF 3 2 3 3 3 2 3 2 21 

26. KWK 3 3 2 3 2 3 3 3 22 

27. LA 2 2 2 2 2 3 1 2 16 
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28. MTA 1 1 3 3 1 2 3 3 17 

29. MNT 2 1 2 3 1 2 2 3 16 

30. NSW 2 2 3 3 2 3 3 3 21 

31. NK 3 3 2 3 2 3 3 3 22 

32. NNFT 3 3 3 2 3 2 3 2 21 

33. PRNS 2 3 3 3 2 4 4 3 24 

34. RAP 3 2 3 3 2 2 3 3 21 

35. RAN 3 2 3 2 2 3 3 3 21 

36. TAS 2 3 3 3 3 3 3 2 22 

37. EWA 2 1 3 2 2 2 2 2 16 

38. MA 2 2 3 3 3 2 3 2 20 

Jumlah 96 89 94 101 84 97 92 93 746 

Rata-rata 2,53 2,34 2,47 2,66 2,21 2,55 2,42 2,45 19,63 

Kriteria Cukup 

 

 

Semarang, ……………….. 2015 

Observer, 

 

 

 

Itsna Lailil Muna 

NIM. 1401411273 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) Berbantuan Media Visual Untuk Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran IPA Kelas VC SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang 

Siklus II 

No Nama Siswa 
Skor Tiap Indikator Aktivitas Siswa Jumlah  

Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. DRB 2 2 2 3 3 4 2 3 21 

2. LVCWH 4 2 3 3 2 3 4 3 24 

3. LWK 3 3 3 2 3 3 2 2 21 

4. AAGA 3 2 2 3 2 2 3 3 20 

5. AR 3 3 3 3 3 2 3 3 23 

6. AR 4 3 2 3 3 2 3 3 23 

7. BNB 3 2 2 3 2 3 3 3 21 

8. BR 3 3 2 2 2 2 1 2 17 

9. DPK 3 3 3 3 3 4 3 3 25 

10. DRM 3 3 3 3 3 3 2 3 23 

11. DPS 2 2 3 2 3 3 3 3 21 

12. FRR 3 3 2 3 2 3 4 3 23 

13. FNR 2 3 2 3 3 3 2 3 21 

14. FES 3 3 3 3 2 2 4 2 22 

15. FDG 3 2 3 3 3 2 3 3 22 

16 GRS 2 3 3 3 3 3 3 3 23 

17. GNM 3 3 3 3 3 3 2 3 23 

18. HAK 3 3 2 3 2 2 3 3 21 

19. HPW 3 1 3 3 3 2 3 2 20 

20. HAB 3 3 3 3 3 3 3 2 23 

21. ILA 3 3 3 3 3 2 3 3 23 

22. INK 2 2 3 2 3 3 4 3 22 

23. IBA 3 3 2 2 2 2 2 2 18 

24. KMY 3 2 3 3 3 3 2 3 22 

25. KSF 3 2 3 3 3 3 2 4 23 

26. KWK 3 3 2 3 2 3 3 3 22 

27. LA 3 2 3 2 3 3 3 2 21 

28. MTA 2 2 3 3 3 2 3 2 20 
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29. MNT 2 2 2 3 2 3 2 3 19 

30. NSW 3 2 3 3 3 2 3 3 22 

31. NK 2 4 2 3 3 3 2 3 22 

32. NNFT 3 3 3 2 2 3 3 3 22 

33. PRNS 3 3 3 3 3 4 3 3 25 

34. RAP 3 2 4 3 3 2 3 3 23 

35. RAN 3 3 3 2 3 3 3 3 23 

36. TAS 2 3 2 3 2 4 3 3 22 

37. EWA 2 1 3 2 3 2 2 3 18 

38. MA 3 3 3 3 3 4 3 3 25 

Jumlah 106 97 102 105 102 105 105 107 829 

Rata-rata 2,79 2,55 2,68 2,76 2,68 2,76 2,76 2,82 21,80 

Kriteria Baik 

 

Semarang, ……………….. 2015 

Observer, 

 

 

 

Dyah Ayu Kinanti 

NIM. 1401411602 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) Berbantuan Media Visual Untuk Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran IPA Kelas VC SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang 

Siklus III 

No 
Nama 

Siswa 

Skor Tiap Indikator Aktivitas Siswa Jumlah 

Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. DRB 3 2 3 3 3 4 2 3 23 

2. 

LVCWH 
4 2 3 3 2 3 4 3 24 

3. LWK 3 3 3 2 3 3 2 2 21 

4. AAGA 3 2 3 4 2 3 3 3 23 

5. AR 3 3 3 3 4 2 3 3 24 

6. AR 4 3 2 3 3 3 4 3 25 

7. BNB 3 2 2 3 2 3 3 3 21 

8. BR 3 3 2 3 3 2 3 3 22 

9. DPK 4 3 3 3 4 4 3 4 28 

10. DRM 4 3 3 4 3 3 3 4 27 

11. DPS 3 3 3 4 3 4 3 4 27 

12. FRR 3 3 2 3 2 3 4 3 23 

13. FNR 2 3 2 3 3 3 2 3 21 

14. FES 3 3 3 3 2 4 4 2 24 

15. FDG 3 3 4 3 4 4 3 3 27 

16 GRS 2 3 3 3 3 3 3 3 23 

17. GNM 4 3 3 3 3 3 2 3 24 

18. HAK 3 3 2 3 2 3 3 3 22 

19. HPW 3 3 3 2 3 2 3 2 21 

20. HAB 3 3 3 3 3 4 3 2 24 

21. ILA 3 3 3 4 3 4 4 3 27 

22. INK 2 2 3 2 3 3 3 3 21 

23. IBA 3 3 2 3 2 2 3 3 21 

24. KMY 3 2 3 3 3 3 2 3 22 

25. KSF 3 2 3 3 3 3 2 4 23 

26. KWK 3 3 2 3 3 3 3 4 24 

27. LA 3 2 3 2 3 4 3 2 22 
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28. MTA 2 2 3 3 3 3 3 2 21 

29. MNT 3 2 3 3 3 3 3 3 23 

30. NSW 3 2 3 3 3 2 3 3 22 

31. NK 2 4 2 3 3 3 2 4 23 

32. NNFT 3 3 3 2 3 3 3 3 23 

33. PRNS 4 3 4 3 4 4 3 3 28 

34. RAP 3 2 4 3 3 3 3 3 24 

35. RAN 3 3 3 4 3 3 3 3 25 

36. TAS 2 3 2 3 2 4 3 3 22 

37. EWA 2 3 3 3 3 4 2 3 23 

38. MA 3 2 3 3 2 3 3 3 22 

Jumlah 113 102 107 114 109 120 111 114 890 

Rata-rata 2,97 2,68 2,82 3,00 2,87 3,16 2,92 3,00 23,42 

Kriteria Baik 

 

 

Semarang, ……………….. 2015 

Observer, 

 

 

 

Isnanini Nurrohmah 

NIM. 1401411493 
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SKOR KEMAJUAN INDIVIDUAL 

SIKLUS I, SIKLUS II, DAN SIKLUS III 

 

 

NO. ANGGOTA TIM KELOMPOK 1 

SKOR KEMAJUAN INDIVIDUAL 

SIKLUS 1 SIKLUS II SIKLUS III 

SKOR 

AWAL 

SKOR 

KUIS 

POIN 

KEMAJUAN 

SKOR 

AWAL 

SKOR 

KUIS 
POIN KEMAJUAN 

SKOR 

AWAL 

SKOR 

KUIS 

POIN 

KEMAJUAN 

1 PUNGKY RAMADHANI N. S 95 100 20 100 100 20 100 93 10 

2 AULIA RAHMAWATI 90 73 5 73 77 20 77 93 30 

3 BETHARIA NAMORA B. 60 40 5 40 60 30 60 93 30 

4 ADINDA AYU 85 73 5 73 60 5 60 80 30 

5 THALITHA AGNA 55 60 20 60 60 20 60 53 10 

6 MICHAEL A. 40 73 30 73 70 10 70 70 20 

7 GABRIEL RYAN S. 40 73 30 73 87 30 87 90 20 

8 DAFFA R. B. 75 70 10 70 60 10 60 63 20 
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NO. ANGGOTA TIM KELOMPOK 2 

SKOR KEMAJUAN INDIVIDUAL 

SIKLUS 1 SIKLUS II SIKLUS III 

SKOR 

AWAL 

SKOR 

KUIS 

POIN 

KEMAJUAN 

SKOR 

AWAL 

SKOR 

KUIS 
POIN KEMAJUAN 

SKOR 

AWAL 

SKOR 

KUIS 

POIN 

KEMAJUAN 

1 GHEFIRA NAILA MAFAZA 65 40 5 40 67 30 67 87 30 

2 FERRY DWI GUNA 60 67 20 67 67 20 67 93 30 

3 FAJAR EKA S. 50 67 30 67 80 30 80 83 20 

4 DIAN ROSE M. 65 43 5 43 27 5 27 60 30 

5 FAIQ NANDA R. 55 37 5 37 60 30 60 87 30 

6 LINTANG WAHYU K. 55 53 10 53 60 20 60 60 20 

7 HILDAN ALAM B. 55 40 5 40 60 30 60 83 30 

8 DAYVA PUTRI K. 90 87 10 87 87 20 87 100 30 

 

NO. ANGGOTA TIM KELOMPOK 3 

SKOR KEMAJUAN INDIVIDUAL 

SIKLUS 1 SIKLUS II SIKLUS III 

SKOR 

AWAL 

SKOR 

KUIS 

POIN 

KEMAJUAN 

SKOR 

AWAL 

SKOR 

KUIS 
POIN KEMAJUAN 

SKOR 

AWAL 

SKOR 

KUIS 

POIN 

KEMAJUAN 

1 FADHILA RIZQI RAMADHANI 80 100 30 100 87 5 87 87 20 

2 DIO PUTRA SEPTIANTO 45 47 20 47 87 30 87 87 20 

3 HERDIAN PUTU WIJAYA 65 93 30 93 69 30 69 80 30 

4 MOH. NAFIS TAUFIQURRAHMAN 95 73 5 73 93 30 93 87 10 

5 HENDRI ADI KURNIAWAN 90 73 5 73 73 20 73 87 30 

6 IQBAL BAGUS A. 65 47 5 47 80 30 80 70 10 

7 LUTHFI ARIFIYANTO 45 77 30 77 80 20 80 87 20 

8 MUH TAUFIQURRAHMAN A. 40 73 30 73 87 30 87 80 10 
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NO. ANGGOTA TIM KELOMPOK 4 

SKOR KEMAJUAN INDIVIDUAL 

SIKLUS 1 SIKLUS II SIKLUS III 

SKOR 

AWAL 

SKOR 

KUIS 

POIN 

KEMAJUAN 

SKOR 

AWAL 

SKOR 

KUIS 
POIN KEMAJUAN 

SKOR 

AWAL 

SKOR 

KUIS 

POIN 

KEMAJUAN 

1 ENRICHO W. ARKARA 55 87 30 87 87 20 87 77 10 

2 KEVIN SURYA FERTANTO 60 80 30 80 80 20 80 57 5 

3 LIEM VERY CIPTA WIJAYA H. 80 73 5 73 93 30 93 63 5 

4 BISMA REIHAN 60 40 5 40 60 30 60 53 10 

5 ILAL NUR K. 50 70 30 70 57 5 57 93 30 

6 KESYA MEIRA Y. 85 87 20 87 100 30 100 93 10 

7 IJAZATUL LABIBAH 95 87 10 87 100 30 100 87 5 

 

 

NO. ANGGOTA TIM KELOMPOK 5 

SKOR KEMAJUAN INDIVIDUAL 

SIKLUS 1 SIKLUS II SIKLUS III 

SKOR 

AWAL 

SKOR 

KUIS 

POIN 

KEMAJUAN 

SKOR 

AWAL 

SKOR 

KUIS 
POIN KEMAJUAN 

SKOR 

AWAL 

SKOR 

KUIS 

POIN 

KEMAJUAN 

1 NAURA SALSABILA WIJAYA 55 67 30 67 100 30 100 80 5 

2 REZA AMRU NISMARA 80 73 5 73 80 20 80 87 20 

3 NIZAR NOOR FANI TARA 60 53 10 53 87 30 87 87 20 

4 NISRINA KHALISA 80 53 5 53 100 30 100 80 5 

5 AISYAH RAHMAH 60 53 10 53 100 30 100 90 10 

6 RAYHAN ARDRA P 65 73 20 73 87 30 87 87 20 

7 KYNAN WIRIAWAN KAELAN 65 47 5 47 87 30 87 87 20 
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REKAPITULASI HASIL BELAJAR IPA 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) Berbantuan Media Visual untuk Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran IPA Kelas VC SDN Ngaliyan 01 Kota Semarang 

Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

No. Nama 
Siklus I Siklus II Siklus III 

Nilai Keterangan Nilai Keterangan Nilai Keterangan 

1 DRB 70 Tuntas 60 Tidak Tuntas 63 Tidak Tuntas 

2 LVCWH 73 Tuntas 93 Tuntas 63 Tidak Tuntas 

3 LWK 53 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 

4 AAGA 73 Tuntas 60 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

5 AR 53 Tidak Tuntas 100 Tuntas 90 Tuntas 

6 AR 73 Tuntas 77 Tuntas 93 Tuntas 

7 BNB 33 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 93 Tuntas 

8 BR 40 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 53 Tidak Tuntas 

9 DPK 87 Tuntas 87 Tuntas 100 Tuntas 

10 DRM 43 Tidak Tuntas 27 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 

11 DPS 47 Tidak Tuntas 87 Tuntas 87 Tuntas 

12 FRR 100 Tuntas 87 Tuntas 87 Tuntas 

13 FNR 37 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 87 Tuntas 

14 FES 67 Tuntas 80 Tuntas 83 Tuntas 

15 FDG 67 Tuntas 67 Tuntas 93 Tuntas 

16 GRS 73 Tuntas 87 Tuntas 90 Tuntas 

17 GNM 40 Tidak Tuntas 67 Tuntas 87 Tuntas 

18 HAK 73 Tuntas 73 Tuntas 87 Tuntas 

19 HPW 93 Tuntas 69 Tuntas 80 Tuntas 

20 HAB 40 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 83 Tuntas 

21 ILA 87 Tuntas 100 Tuntas 87 Tuntas 

22 INK 70 Tuntas 57 Tidak Tuntas 93 Tuntas 

23 IBA 47 Tidak Tuntas 80 Tuntas 70 Tuntas 

24 KMY 87 Tuntas 100 Tuntas 93 Tuntas 

25 KSF 80 Tuntas 80 Tuntas 57 Tidak Tuntas 

26 KWK 47 Tidak Tuntas 87 Tuntas 87 Tuntas 

27 LA 77 Tuntas 80 Tuntas 87 Tuntas 

28 MTA 73 Tuntas 87 Tuntas 80 Tuntas 

29 MNT 73 Tuntas 93 Tuntas 87 Tuntas 

30 NSW 67 Tuntas 100 Tuntas 80 Tuntas 

31 NK 53 Tidak Tuntas 100 Tuntas 80 Tuntas 
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32 NNFT 53 Tidak Tuntas 87 Tuntas 87 Tuntas 

33 PRNS 100 Tuntas 100 Tuntas 93 Tuntas 

34 RAP 73 Tuntas 87 Tuntas 87 Tuntas 

35 RAN 73 Tuntas 80 Tuntas 67 Tuntas 

36 TAS 60 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 53 Tidak Tuntas 

37 EWA 87 Tuntas 87 Tuntas 77 Tuntas 

38 MA 73 Tuntas 70 Tuntas 70 Tuntas 

  

  
  
  
  
  
  

JUMLAH 2515 2956 3054 

RATA-

RATA 66,18 77,78 80,37 

Nilai 

Tertinggi 100 100 100 

Nilai 

Terendah 33 27 53 

Siswa Tuntas 24 28 31 

Siswa Tidak 

Tuntas 
14 10 7 

Persentase 

Kelulusan 
63,10% 73,68% 81,57% 
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CATATAN LAPANGAN 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 

STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) BERBANTUAN 

MEDIA VISUAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN IPA KELAS VC SDN NGALIYAN 01  

KOTA SEMARANG 

 

Nama Sekolah  : SDN Ngaliyan 01 

Kelas/ semester : VC/II 

Guru   : Eria Nova Choirun Nisa‟ 

Siklus   : I 

Hari/ tanggal  : 17 Maret 2015 

Petunjuk  : Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang 

sesungguhnya! 

Guru   : - 

Siswa : Saat pembentukan kelompok siswa berebut tempat duduk 

sehingga pembelajaran menjadi tidak kondusif.  

Pembelajaran  : - 

Lainnya   : - 
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CATATAN LAPANGAN 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 

STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) BERBANTUAN 

MEDIA VISUAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN IPA KELAS VC SDN NGALIYAN 01  

KOTA SEMARANG 

 

Nama Sekolah  : SDN Ngaliyan 01 

Kelas/ semester : VC/II 

Guru   : Eria Nova Choirun Nisa‟ 

Siklus   : II 

Hari/ tanggal  : 18 Maret 2015 

Petunjuk  : Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang 

sesungguhnya! 

Guru   : - 

Siswa : - 

Pembelajaran  : Pengamatan yang dilakukan di luar kelas menjadi tidak 

kondusif karena beberapa siswa tidak serius dalam 

melakukan pengamatan. 

Lainnya   : - 
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CATATAN LAPANGAN 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 

STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) BERBANTUAN 

MEDIA VISUAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN IPA KELAS VC SDN NGALIYAN 01  

KOTA SEMARANG 

 

Nama Sekolah  : SDN Ngaliyan 01 

Kelas/ semester : VC/II 

Guru   : Eria Nova Choirun Nisa‟ 

Siklus   : III 

Hari/ tanggal  : 24 Maret 2015 

Petunjuk  : Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang 

sesungguhnya! 

Guru   : - 

Siswa : - 

Pembelajaran  : - 

Lainnya  : Ruang kelas digunakan oleh kelas VI untuk tryout 

sehingga pembelajaran dilakukan di aula sekolah. 
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Lampiran III 

Surat-surat Penelitian 
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SURAT KETERANGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) 
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SURAT IJIN PENELITIAN 
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SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 
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Lampiran IV 

Penghargaan 

Kelompok dan Hasil 

Belajar 
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PENGHARGAAN KELOMPOK 
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HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Tertinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Terendah 

HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II 
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Nilai Tertinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Terendah 
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HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Tertinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Terendah 
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Lampiran V 

Dokumentasi  
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DOKUMENTASI PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pemberian Apersepsi Menyampaikan materi 

dengan media Visual 

Diskusi Kelompok 
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Percobaan Sederhana Mengerjakan Kuis 

Menghitung Skor 

Kemajuan Individual 

Penghargaan Kelompok 




