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ABSTRAK 

 

Alfiani, Lisa. 2017. Keefektifan Model TGT dan STAD terhadap Hasil Belajar 

Sifat-Sifat Cahaya Siswa Kelas V SDN Tritihkulon 05 Cilacap. Skripsi. 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Daroni, M.Pd., Pembimbing II Drs. 

Yuli Witanto, M.Pd. 

Kata Kunci: Model pembelajaran TGT, model pembelajaran STAD, hasil belajar 

 

 Pembelajaran IPA di SD masih menggunakan pembelajaran konvensional. 

Model pembelajaran tersebut tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

membangun pengetahuannya sendiri, sehingga hasil belajar yang diperoleh belum 

optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan model pembelajaran yang 

efektif dalam pembelajaran IPA, seperti TGT dan STAD. Belum diketahui 

diantara kedua model tersebut yang lebih efektif terhadap hasil belajar IPA. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan perbedaan 

keefektifan penerapan model pembelajaran TGT dan STAD dalam pembelajaran 

sifat-sifat cahaya siswa kelas V SDN Tritihkulon 05  Cilacap. 

 Penelitian ini merupakan penelitian quasi experimental dengan desain non 

equivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 

VA dan VB SDN Tritihkulon 05 Cilacap sebagai kelas eksperimen serta siswa 

kelas VA SDN Tritihkulon 03 Cilacap sebagai kelas kontrol. Jumlah populasi 

sebanyak 70 siswa yang terdiri dari 25 siswa kelas VA SDN Tritihkulon 05 

Cilacap, 25 siswa kelas VB SDN Tritihkulon 05 Cilacap, dan 20 siswa kelas VA 

SDN Tritihkulon 03 Cilacap. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan teknik sampling jenuh dimana seluruh anggota populasi dijadikan 

sebagai sampel penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara tidak 

terstruktur, dokumentasi, observasi, dan tes. Analisis data penelitian 

menggunakan analisis deskriptif dan inferensial. Analisis inferensial 

menggunakan uji ANOVA dan Uji One Sample t-test. Uji ANOVA berfungsi untuk 

menganalisis perbedaan antar kelas dan uji One Sample t-test menguji keefektifan 

antara model TGT dan STAD. 

Berdasarkan hasil analisis hasil belajar diperoleh rata-rata nilai kelas 

eksperimen 1 sebesar 79,6, kelas eksperimen 2 sebesar 74,8, dan kelas kontrol 

sebesar 65. Uji Tukey HSD menunjukkan adanya perbedaan rata-rata hasil belajar 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol, akan tetapi tidak terdapat perbedaan 

signifikan rata-rata hasil belajar antara kelas eksperimen 1 dan 2. Berdasarkan uji 

One Sample t-test menunjukkan bahwa penerapan model TGT dan STAD sama-

sama efektif terhadap pembelajaran IPA kelas V materi Sifat-Sifat Cahaya. Jika 

model TGT dan STAD dibandingkan, hasil uji-t menunjukkan bahwa model TGT 

tidak lebih efektif dari model STAD. Saran peneliti yaitu hendaknya guru dapat 

memilih dan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan 

karakteristik siswa. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Bagian pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah dan paradigma penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, serta manfaat penelitian. 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh 

setiap individu untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Kegiatan 

yang dilakukan dapat berupa bimbingan, pengajaran, dan latihan untuk 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Setiap individu memiliki hak yang 

sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal I menjelaskan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 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. 

Munib (2012: 31) menyatakan bahwa pendidikan ialah usaha sadar dan sistematis, 

yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk 

mempengaruhi siswa agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita 

pendidikan. Cita-cita pendidikan Indonesia itu termuat dalam tujuan pendidikan
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nasional sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

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

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Upaya pemerintah untuk mewujudkan pendidikan nasional adalah dengan 

mengadakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Jenjang 

pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi. Salah satu jenjang pendidikan dasar pada jalur formal yaitu 

sekolah dasar (SD). 

Tujuan pendidikan dapat tercapai jika dalam pelaksanaanya berdasarkan 

kurikulum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 Ayat 19 menjelaskan bahwa 

“kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Kurikulum 

pendidikan dasar merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan belajar mengajar di SD dan SLTP. Isi dan bahan pelajaran yang 

memperkenalkan konsep, pokok bahasan, tema, dan nilai yang dihimpun dalam 

satu kesatuan disiplin pengetahuan (ilmu pengetahuan) disebut mata pelajaran. 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab X Pasal 37 Ayat 1 menjelaskan tentang mata 
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pelajaran yang diberikan yaitu ada sepuluh mata pelajaran yang wajib diberikan 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum pada jenjang 

pendidikan dasar memuat sepuluh mata pelajaran, yang terdiri dari (1) pendidikan 

agama, (2) pendidikan kewarganegaraan, (3) bahasa, (4) matematika, (5) ilmu 

pengetahuan alam, (6) ilmu pengetahuan sosial, (7) seni dan budaya, (8) 

pendidikan jasmani dan olahraga, (9) keterampilan/kejuruan, dan (10) muatan 

lokal. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

wajib diberikan pada jenjang pendidikan dasar terutama pada sekolah dasar (SD). 

Wisudawati, dkk (2014: 22) menjelaskan,  “IPA merupakan rumpun ilmu, 

memiliki karakteristik khusus yaitu mempelajari fenomena alam yang faktual 

(factual), baik berupa kenyataan (reality) atau kejadian (events) dan hubungan 

sebab-akibatnya”. Carin dan Sund (1993) dalam Wisudawati, dkk (2014: 24)  

menjelaskan “IPA sebagai pengetahuan sistematis dan tersusun secara teratur, 

berlaku umum (universal), dan berupa kumpulan data hasil observasi dan 

eksperimen”. Hendro Darmojo (1992: 3) dalam Samatowa (2011: 2) menyebutkan 

“IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta dengan 

segala isinya”.  

Pembelajaran IPA perlu mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan 

sehari-hari, sehingga siswa akan lebih memahami materi yang disampaikan dan 

pembelajaran akan lebih bermakna. Guru mempunyai peran agar pembelajaran 

tersebut dapat terlaksana dengan baik. Guru harus memotivasi siswa untuk terus 

belajar dan dapat mengembangkan segala potensi yang ada dalam dirinya 

sehingga dapat mengaitakan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Maka 
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salah satu materi IPA yang ada di SD tepatnya di kelas V semester 2 adalah sifat-

sifat cahaya.  

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa proses pembelajaran 

masih berpusat pada guru. Walaupun sudah ada pembagian kelompok dalam 

proses pembelajaran, namun hal tersebut tidak membuat semua siswa terlibat 

aktif. Hanya siswa tertentu yang aktif dalam proses pembelajaran. Karena 

menurut mereka tidak semua siswa mempunyai tanggung jawab terhadap 

kelompoknya. Akibat pembelajaran masih berpusat pada guru, mengakibatkan 

hasil nilai UAS IPA terakhir ada beberapa siswa yang belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). Hasil belajar dikatakan berhasil jika memperoleh 

nilai lebih atau sama dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), dan 

pembelajaran dikatakan berhasil jika ada 75% siswa yang memperoleh nilai di 

atas KKM. 

Guru perlu mempersiapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran dengan baik agar proses pembelajaran IPA dapat berhasil. Guru 

harus memilih model pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran IPA. 

Pemilihan model pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Tidak semua model pembelajaran cocok untuk pembelajaran IPA. Model 

pembelajaran digunakan agar pembelajarannya lebih menarik dan meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk pembelajaran 

IPA adalah model pembelajaran kooperatif (cooperative learning). Wisudawati, 

dkk (2014: 53) menjelaskan bahwa “model pembelajaran kooperatif (cooperative 
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learning) merupakan suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

pencapaian akademik dan sikap sosial peserta didik melalui kerja sama di antara 

mereka”. Arend (2007) dalam Wisudawati, dkk (2014: 53) menjelaskan bahwa 

model pembelajaran kooperatif bertujuan dalam peningkatan pencapaian 

akademik, peningkatan rasa toleransi dan menghargai perbedaan, serta 

membangun keterampilan sosial peserta didik. 

Kerja sama yang dilakukan oleh siswa dalam pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif menitikberatkan pada rasa tanggung jawab pribadi untuk 

pencapaian kelompok. Karakteristik pembelajaran kooperatif menurut Arend 

(2007) dalam Wisudawati, dkk (2014: 54)  adalah (1) peserta didik bekerja dalam 

kelompok untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan, (2) tim yang 

dibentuk dari peserta didik dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah, (3) tim 

yang dibentuk heterogen (ras, budaya, dan gender), dan (4) sistem penghargaan 

diorientasikan pada kelompok dan individu. 

Tidak semua model pembelajaran kooperatif dapat diterapkan pada materi. 

Guru harus mengetahui karakteristik materi sehingga dapat menentukan model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Penerapan 

model pembelajaran kooperatif belum sepenuhnya diterapkan di SDN Tritihkulon 

05 Kabupaten Cilacap. Dalam proses pembelajaran masih melibatkan guru 

sebagai pusat pembelajaran dan siswa sebagai objek pembelajaran. 

Terdapat beberapa model pembelajaran kooperatif yang sesuai untuk 

pembelajaran IPA kelas V yaitu model Teams Games Tournament (TGT) dan 

Student Teams Achievement Division (STAD). Kedua model tersebut cocok 



6 

 

 

 

karena menekankan interaksi antar siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna 

dan dapat dipahami lebih baik. Model Team Games Tournament (TGT) 

merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh 

Slavin (1995) untuk membantu siswa mereview dan menguasai materi pelajaran. 

Slavin menemukan bahwa TGT berhasil meningkatkan skill-skill dasar, 

pencapaian, interaksi positif antarsiswa, harga diri, dan sikap penerimaan pada 

siswa-siswa lain yang berbeda (Huda 2014: 197). Dalam TGT siswa dibentuk 

dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari tiga sampai lima siswa yang 

heterogen, baik dalam prestasi akademik, jenis kelamin, ras, maupun etnis. Dalam 

TGT digunakan turnamen akademik, kuis-kuis, dan sistem skor kemajuan 

individu, siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang 

kinerja akademik sebelumnya setara seperti mereka.  

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putra, dkk (2014) 

dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT terhadap Hasil Belajar IPA pada Siswa Kelas 

IV di Gugus VIII Kecamatan Kubutambahan”. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan model pembelajaran Teams Games Tournament dan siswa 

yang mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran konvensional 

(thitung =53,46 > ttabel= 2,02; α = 0,05). Dari rata-rata hasil belajar IPA diketahui 

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran Teams Games 

Tournament lebih baik dari siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran konvensional. 
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Model pembelajaran kooperatif lain yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran IPA SD yaitu model Student Team Achievement Division (STAD). 

Student Team Achievement Division (STAD) merupakan salah satu strategi 

pembelajaran kooperatif yang di dalamnya terdapat beberapa kelompok kecil 

siswa yang berbeda-beda saling bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan 

pembelajaran (Huda 2014: 201). Tidak hanya secara akademik, siswa juga 

dikelompokkan secara beragam berdasarkan gender, ras, dan etnis. 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. 

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, dkk 

(2014) dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dengan Media Compact Disk (CD) untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA Siswa Kelas VA SD Negeri 1 Penatih Tahun 

Ajaran 2013/2014”. Berdasarkan hasil pengolahan data, penelitian ini 

menyimpulkan terjadi peningkatan respon siswa, ini bisa dilihat dengan adanya 

peningkatan nilai rata-rata siswa dari 67,06 dengan persentase 34,4% pada siklus I 

dan 80,28 dengan persentase 84,3% pada siklus II. Selain itu terjadi peningkatan 
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skor rata-rata kelas siklus I dan siklus II dari 67,68 menjadi 74,56. Dilihat dari 

ketuntasan siswa dengan jumlah 32 siswa yang menjadi subjek penelitian, 28 

siswa atau 87,5% dinyatakan berhasil dan 4 siswa atau 12,5% dikategorikan 

belum berhasil. Dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan media compact disk (CD) dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas VA SD Negeri 1 Penatih. 

Berdasarkan teori-teori yang ada dan penelitian-penelitian yang telah 

menguji tentang keefektifan model pembelajaran TGT dan STAD, menunjukkan 

bahwa kedua model pembelajaran tersebut efektif jika diterapkan dalam 

pembelajaran IPA. Kedua model pembelajaran ini juga sesuai dengan 

karakteristik materi sifat-sifat cahaya yang dapat disampaikan melalui kegiatan 

percobaan, pengamatan, dan diskusi. Di antara model pembelajaran TGT dan 

STAD, belum diketahui model pembelajaran yang lebih efektif digunakan dalam 

pembelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya pada siswa kelas V. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian berjudul “Keefektifan Model TGT 

dan STAD terhadap Hasil Belajar Sifat-Sifat Cahaya Siswa Kelas V SDN 

Tritihkulon 05 Cilacap”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasikan beberapa masalah 

sebagai berikut: 

(1) Model pembelajaran yang diterapkan pada pembelajaran IPA cenderung 

konvensional dan kurang bervariasi. 
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(2) Proses pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga kurangnya 

keaktifan dan partisipasi siswa. 

(3) Guru belum menggunakan model pembelajaran yang bervariatif dalam 

pembelajaran. Pengetahuan guru tentang model pembelajaran kooperatif 

juga masih kurang. 

(4) Hasil belajar IPA melalui model konvensional belum optimal. 

 

1.3. Pembatasan Masalah dan Paradigma Penelitian 

Peneliti perlu melakukan pembatasan masalah dan menentukan paradigma 

penelitian untuk membatasi masalah yang terlalu luas dan membandingkan 

antarvariabel. Berikut ini dijelaskan tentang pembatasan masalah dan paradigma 

penelitian yang peneliti gunakan. 

1.3.1. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan cakupan pada identifikasi masalah yang terlalu luas, maka 

perlu pembatasan masalah agar diperoleh kajian yang efektif dan mendalam 

tentang perbandingan keefektifan model TGT dan STAD dalam mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut: 

(1) Populasi dalam penelitian yaitu siswa kelas VA SDN Tritihkulon 03 dan 

siswa kelas VA dan VB SDN Tritihkulon 05 Kabupaten Cilacap tahun 

pelajaran 2016/2017. 

(2) Variabel penelitian yang akan diteliti yaitu hasil belajar pada ranah 

kognitif. 

(3) Materi yang digunakan dalam penelitian yaitu sifat-sifat cahaya. 
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(4) Penelitian memfokuskan pada penerapan model pembelajaran TGT dan 

STAD. 

1.3.2. Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan 

antara variabel yang akan diteliti dan sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah  

rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang akan 

digunakan, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan 

digunakan (Sugiyono 2014: 42). Paradigma penelitian dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

  

Bagan 1.1 Paradigma Penelitian 

Keterangan: 

X1 : Model Pembelajaran TGT 

X2 : Model Pembelajaran STAD 

Y  : Hasil Belajar 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut, 

permasalahan yang hendak diselesaikan melalui penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

X2 

Y 

X1 
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(1) Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model  TGT dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional? 

(2) Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model STAD dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional? 

(3) Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model  TGT dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model STAD? 

(4) Apakah penerapan model pembelajaran TGT efektif terhadap hasil belajar 

IPA siswa kelas V? 

(5) Apakah penerapan model pembelajaran STAD efektif terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas V? 

(6) Apakah model pembelajaran TGT lebih efektif dari STAD terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas V? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian tentu terdapat tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan 

rumusan masalah yang ada. Tujuan umum dan tujuan khusus yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini yaitu: 

1.5.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan 

mendeskripsikan perbedaan keefektifan penerapan model pembelajaran TGT dan 
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STAD dalam pembelajaran sifat-sifat cahaya siswa kelas V SDN Tritihkulon 05  

Cilacap. 

1.5.2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini  merupakan  penjabaran dari  tujuan 

umum. Tujuan khusus berisi tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian 

secara khusus. Tujuan khusus yang hendak dicapai di antaranya sebagai berikut: 

(1) Menganalisis dan mendeskripsikan ada tidaknya perbedaan hasil belajar 

IPA siswa kelas V antara pembelajaran yang menggunakan model TGT 

dengan pembelajaran yang menggunakan model konvensional. 

(2) Menganalisis dan mendeskripsikan ada tidaknya perbedaan hasil belajar 

IPA siswa kelas V antara pembelajaran yang menggunakan model STAD 

dengan pembelajaran yang menggunakan model konvensional. 

(3) Menganalisis dan mendeskripsikan ada tidaknya perbedaan hasil belajar 

IPA siswa kelas V antara pembelajaran yang menggunakan model TGT 

dengan pembelajaran yang menggunakan model STAD. 

(4) Menganalisis dan mendeskripsikan keefektifan model TGT  terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas V. 

(5) Menganalisis dan mendeskripsikan keefektifan model STAD terhadap 

hasil belajar IPA siswa kelas V. 

(6) Menganalisis dan mendeskripsikan perbandingan keefektifan model TGT 

dan STAD terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 
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Penelitian ini dapat member manfaat teoritis dan praktis, berikut 

penjelasannya: 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa 

informasi tentang keefektifan model TGT dan STAD terhadap hasil belajar IPA 

siswa kelas V materi sifat-sifat cahaya. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi siswa, guru, 

sekolah, maupun peneliti. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat 

bagi: 

1.6.2.1 Siswa 

(1) Memudahkan siswa dalam memahami materi sifat-sifat cahaya, sehingga 

dapat memperoleh hasil belajar yang optimal. 

(2) Interaksi antar siswa dapat semakin baik dengan kegiatan diskusi pada saat 

pembelajaran. 

1.6.2.2 Guru 

(1) Menambah wawasan dan pengetahuan guru tentang model pembelajaran 

TGT dan STAD. 

(2) Memotivasi guru untuk menggunakan model pembelajaran yang 

bervariasi. 

1.6.2.3 Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi sekolah dalam rangka perbaikan 

pembelajaran IPA dan menambah inovasi dalam model pembelajaran sehingga 
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dapat meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran IPA di sekolah. Keterampilan 

guru juga akan mengalami peningkatan terutama dalam penerapan model 

pembelajaran TGT dan STAD pada pembelajaran IPA. 

1.6.2.4 Peneliti  

(1) Mendapat pengetahuan mengenai penerapan model pembelajaran TGT dan 

STAD di SD. 

(2) Menjadi bekal bagi peneliti saat menjadi guru di SD dan dapat 

memberikan pengalaman untuk menciptakan karya ilmiah yang lebih baik.
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada bagian kajian pustaka diuraikan mengenai kajian teori, penelitian yang 

relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Berikut penjelasannya: 

 

2.1. Kajian Teori 

Kajian teori adalah kumpulan berbagai teori-teori untuk memperjelas 

masalah yang akan diteliti dan memperjelas ruang lingkup penelitian. Pada kajian 

teori akan dijelaskan tentang hakikat belajar, hakikat pembelajaran, hasil belajar, 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar, karakteristik siswa sekolah dasar, 

hakikat IPA, hakikat pembelajaran IPA di sekolah dasar, materi sifat-sifat cahaya, 

model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran TGT, model pembelajaran 

STAD dan persamaan dan perbedaan  TGT dan STAD. Berikut penjelasannya: 

2.1.1. Hakikat Belajar 

Belajar merupakan aktivitas manusia yang dilakukan sepanjang hayat. 

Rifa’I dan Anni (2012: 66) belajar merupakan proses penting bagi perubahan 

perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan oleh seseorang. Belajar memegang peranan penting di dalam 

perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan 

persepsi seseorang. Skinner (1958) dalam Sagala (2010: 14) menyatakan bahwa 

belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang 



16 

 

 

 

berlangsung secara progressif. Belajar juga dipahami sebagai suatu perilaku, pada 

saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya bila ia tidak 

belajar, maka responnya menurun. Jadi belajar ialah suatu perubahan dalam 

kemungkinan atau peluang terjadinya respons. 

Sedangkan Gagne (1992) dalam Wisudawati dkk (2014: 32) menyatakan 

belajar merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. Proses belajar dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja, 

yang kesemuanya itu mempunyai keuntungan dan mudah diamati. Belajar 

merupakan kegiatan yang kompleks yang menghasilkan kapabilitas. Timbulnya 

kapabilitas disebabkan stimulasi yang berasal dari lingkungan, dan proses kognitif 

yang dilakukan siswa. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk 

memperoleh perubahan-perubahan sebagai hasil pengalaman interaksinya dengan 

lingkungan yang berlangsung selama periode waktu tertentu. Perubahan-

perubahan yang terjadi akibat belajar seseorang dapat berupa penguasaan 

pengetahuan, penambahan keterampilan, sikap, nilai, motivasi, dan minat. 

Anitah dkk, (2008: 1.9) menyebutkan beberapa prinsip belajar yaitu 

sebagai berikut: 

(1) Motivasi 

Motivasi berfungsi sebagai motor penggerak aktivitas. Bila motornya tidak 

ada, maka aktivitas tidak akan terjadi, apabila motornya lemah, aktivitas yang 

terjadipun lemah pula. 
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(2) Perhatian 

Perhatian erat kaitannya dengan motivasi bahkan tidak dapat dipisahkan. 

Perhatian ialah pemusatan energi psikis (pikiran dan perasaan) terhadap suatu 

objek. Makin terpusat perhatian pada pelajaran, proses belajar makin baik, dan 

hasilnya akan semakin baik pula. 

(3) Aktivitas 

Belajar itu sendiri adalah aktivitas, yaitu aktivitas mental dan emosional. 

Bila pikiran dan perasaan siswa tidak terlibat aktif dalam situasi pembelajaran, 

pada hakikatnya siswa tersebut tidak belajar. 

(4) Balikan 

Peserta didik perlu segera mengetahui apakah yang ia lakukan di dalam 

proses pembelajaran atau yang ia peroleh dari proses pembelajaran tersebut sudah 

benar atau belum. Bila ternyata masih salah, pada bagian mana ia masih salah dan 

mengapa salah serta bagaimana seharusnya ia melakukan kegiatan belajar 

tersebut. 

(5) Perbedaan individual 

Belajar tidak dapat diwakilkan orang lain. Tidak belajar, berarti tidak akan 

memperoleh kemampuan. Belajar dalam arti proses mental dan emosional terjadi 

secara individual. 

2.1.2. Hakikat Pembelajaran 

Belajar dan pembelajaran merupakan dua istilah yang saling terkait dan 

mempengaruhi. Dimyati dan Mudjiono (1999) dalam Sagala (2010: 62) 

pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, 
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untuk membuat siswa belajar aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber 

belajar. Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan 

maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh 

pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh siswa (Sagala 

2010: 61). 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 Ayat 20 menjelaskan bahwa “pembelajaran 

adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar”. Gagne (1981) dalam Rifa’i dan Anni (2012: 157-8) 

pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal siswa yang dirancang 

untuk mendukung proses internal belajar. Peristiwa belajar ini dirancang agar 

memungkinkan siswa memproses informasi nyata dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan definisi pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menciptakan interaksi 

antara guru dan siswa di suatu lingkungan belajar dengan tujuan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Interaksi antara guru dan siswa dapat 

terjalin dengan baik jika didukung oleh lingkungan belajar yang kondusif. Guru 

perlu melakukan pendekatan agar siswa dapat berkomunikasi secara baik. 

2.1.3. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil menunjuk pada suatu 
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perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan 

berubahnya input secara fungsional (Purwanto 2014: 44). 

Rifa’i dan Anni (2012: 69) menjelaskan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. 

Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang 

dipelajari oleh peserta siswa. Benyamin S. Bloom dalam Rifa’i dan Anni (2012: 

70) menyampaikan tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar. Ketiga 

ranah tersebut meliputi: 

(1) 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). 

(2) Ranah afektif (affective domain) 

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

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

(valuing), pengorganisasian (organization), dan pembentukan pola hidup 

(organization by a value complex). 

(3) Ranah psikomotorik (psychomotoric domain) 

Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. 

Romizoswki (1982) dalam Anitah dkk, (2008: 2.19) menyebutkan dalam skema 

kemampuan yang dapat menunjukkan hasil belajar yaitu: (1) keterampilan 
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kognitif berkaitan dengan kemampuan membuat keputusan memecahkan masalah 

dan berpikir logis, (2) keterampilan psikomotor berkaitan dengan kemampuan 

tindakan fisik kegiatan perceptual, (3) keterampilan reaktif berkaitan dengan 

sikap, kebijaksanaan, perasaan, dan self control, (4) keterampilan interaktif 

berkaitan dengan kemampuan sosial dan kepemimpinan. Gagne (1979) dalam 

Anitah dkk, (2008: 2.19) menyebutkan ada lima tipe hasil belajar yang dapat 

dicapai oleh siswa yaitu: (1) motor skills, (2) verbal information, (3) intellectual 

skills, (4) attitudes, dan (5) cognitive strategis. 

Anitah dkk, (2008: 2.19-2.20) untuk melihat hasil belajar yang berkaitan 

dengan kemampuan berpikir kritis dan ilmiah pada siswa sekolah dasar, dapat 

dikaji proses maupun hasil berdasarkan: (1) kemampuan membaca, mengamati 

dan atau menyimak apa yang dijelaskan atau diinformasikan, (2) kemampuan 

mengidentifikasi atau membuat sejumlah (sub-sub) pertanyaan berdasarkan 

substansi yang dibaca, diamati dan atau didengar, (3) kemampuan mengorganisasi 

hasil-hasil identifikasi dan mengkaji dari sudut persamaan dan perbedaan, dan (4) 

kemampuan melakukan kajian secara menyeluruh.   

2.1.4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Belajar 

Tinggi rendahnya hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor-faktor 

tertentu. Hasil belajar yang optimal dapat diperoleh dengan meminimalisir 

munculnya faktor-faktor yang dapat memengaruhi hasil belajar. Berikut ini akan 

dijelaskan tentang faktor-faktor yang dapat memengaruhi hasil belajar siswa. 

Slameto (2013: 54 - 72) mengemukakan bahwa kegiatan belajar dapat 

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 
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internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, 

sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu yang sedang 

belajar. 

2.1.4.1 Faktor internal 

(1) Jasmaniah 

Faktor jasmaniah terdiri dari kesehatan dan cacat tubuh.  Proses belajar 

seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu. Agar seseorang 

dapat belajar dengan baik haruslah mengusahakan kesehatan badannya tetap 

terjamin. Keadaan cacat tubuh juga dapat mempengaruhi belajar. 

(2) Psikologis  

Faktor ini terdiri dari intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, dan kesiapan. Intelegensi yang dimiliki seseorang dapat 

mempengaruhi belajar. Perhatian dan minat juga penting. Jika siswa tidak 

memiliki perhatian dan minat terhadap bahan pelajaran, maka siswa tidak akan 

belajar dengan baik. 

(3) Kelelahan  

Kelelahan juga mempengaruhi belajar. Agar siswa dapat belajar dengan 

baik haruslah menghindari jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya. 

Sehingga perlu diusahakan kondisi yang bebas dari kelelahan. Kelelahan pada 

seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat 

dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan 

tubuh. Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan. 
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2.1.4.2 Faktor eksternal 

(1) Keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara 

orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, dan 

keadaan ekonomi keluarga. 

(2) Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode 

belajar, dan tugas rumah. 

(3) Masyarakat  

Masyarakat merupakan faktor eksternal yang juga berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya siswa dalam masyarakat. 

Adapun hal yang mempengaruhi siswa dalam masyarakat yaitu kegiatan siswa 

dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

2.1.5. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan 

karakteristik ini menyebabkan guru perlu memahami karakteristik perkembangan 

siswa SD. Teori Piaget (1988) dalam Rifa’i dan Anni (2012: 32 -5) menjelaskan 

bahwa perkembangan kognitif anak terdiri atas beberapa tahapan seperti berikut: 

(1) tahap sensorimotorik (usia 0-2 tahun), (2) tahap pra-operasional (usia 2-7 

tahun), (3) tahap operasional kongkrit (usia 7-11 tahun), dan (4) tahap operasional 

formal (usia 7-15 tahun). Siswa SD pada umumnya berusia 7-12 tahun. Jadi, 
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berdasarkan teori Piaget siswa SD masuk dalam tahap operasional kongkrit. Pada 

tahap ini anak mampu mengoperasikan berbagai logika, namun masih dalam 

bentuk benda kongkrit dan kemampuan untuk menggolong-golongkan sudah ada 

namun belum bisa memecahkan masalah abstrak. 

Anitah dkk, (2008: 2.20-4), tahapan perkembangan siswa dapat dilihat dari 

aspek perkembangan berikut: 

(1) Perkembangan fisik 

Perkembangan ini berkaitan dengan perkembangan berat, tinggi badan, 

dan perkembangan motorik. Siswa pada tingkat sekolah dasar, kemampuan 

motoriknya mulai lebih halus dan terarah (refined motor skills), tetapi berat badan 

siswa laki-laki lebih ramping dari pada siswa perempuan karena masa adolesen 

perempuan lebih cepat dari pada laki-laki. 

(2) Perkembangan sosial 

Perkembangan sosial siswa pada tingkat sekolah dasar sudah terasa ada 

pemisahan kelompok jenis kelamin (separation of the sexes) sehingga dalam 

pengelompokan, siswa lebih senang berkelompok berdasarkan jenis kelamin 

padahal kurang sesuai menurut criteria pengelompokan belajar. 

(3) Perkembangan bahasa 

Pada masa ini perkembangan bahasa siswa terus berlangsung secara 

dinamis. Dilihat dari cara siswa berkomunikasi menunjukkan bahwa mereka 

sudah mampu menggunakan bahasa yang halus dan kompleks. Perbendaharaan 

kosa kata mereka sudah banyak untuk berkomunikasi satu sama lain, sehingga 

dapat terjalin komunikasi yang baik. 
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(4) Perkembangan kognitif 

Di sekolah dasar siswa diajarkan berbagai disiplin ilmu bahkan cara-cara 

belajar baik yang berorientasi pada peningkatan berpikir logis maupun 

kemampuan manipulatif. 

(5) Perkembangan moral 

Perkembangan moral yang harus dimiliki siswa sekolah dasar adalah 

kemampuan bertindak menjadi orang baik. Tindakan yang dilakukan selalu 

berorientasi pada orang lain yang dianggap berbuat baik. 

(6) Perkembangan ekspresif 

Pola perkembangan ekspresif siswa sekolah dasar dapat dilihat dari 

kegiatan ungkapan bermain dan kegiatan seni (art). Siswa sekolah dasar sudah 

menyadari aturan dari suatu permainan, bahkan siswa pada usia itu sudah mulai 

membina hobinya. Dalam dirinya sudah timbul keinginan menjadi orang yang 

terkenal. 

(7) Aspek-aspek intelegensi 

Aspek-aspek intelegensi pada siswa sekolah dasar secara dinamis akan 

berkembang. Tugas pembelajaran adalah mengoptimalkan perkembangan-

perkembangan tersebut agar dapat dicapai secara efektif. 

(8) Aspek kebutuhan siswa 

Selain aspek perkembangan siswa yang telah dikemukakan di atas juga 

perlu dipertimbangkan kebutuhan siswa sebagai bahan pertimbangan untuk 

menentukan materi apa yang akan dipelajari siswa. Secara umum ada dua 

kebutuhan siswa, yaitu (1) psiko-biologis yang dinyatakan dalam keinginan, 
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minat, tujuan, harapan, dan masalahnya; (2) sosial yang berkaitan dengan tuntutan 

lingkungan masyarakat, biasanya menurut pandangan orang dewasa. 

2.1.6. Hakikat IPA 

Pengetahuan itu sendiri adalah segala sesuatu yang diketahui oleh 

manusia. Hendro Darmojo (1992: 3) dalam Samatowa (2011: 2) menyebutkan 

“IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta dengan 

segala isinya”. IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara 

sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan 

oleh manusia. Pernyataan tersebut sejalan dengan Winaputra (1992: 123) dalam 

Samatowa (2011: 3) yang menyatakan bahwa IPA bukan hanya tentang 

sekumpulan pengetahuan tentang alam dan segala isinya, namun IPA memerlukan 

kerja, cara berpikir, dan cara memecahkan masalah. 

Sulistyorini (2007: 9-11) menyebutkan bahwa hakikat IPA diklasifikasikan 

menjadi tiga bagian, yaitu IPA sebagai produk, proses, dan sikap. IPA sebagai 

produk merupakan akumulasi hasil upaya para perintis IPA terdahulu dan 

umumnya telah tersusun secara lengkap dan sistematis dalam bentuk buku teks. 

IPA sebagai proses yaitu proses mendapatkan IPA yang disusun dan diperoleh 

melalui metode ilmiah. IPA sebagai sikap, hal itu berkaitan dengan sikap ilmiah 

terhadap alam sekitar.  

Menurut Hendro Darmodjo (1993) dalam Sulistyorini (2007: 10) ada 

sembilan aspek yang dikembangkan dari sikap ilmiah dalam pembelajaran sain 

yaitu: (1) sikap ingin tahu, (2) sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru, (3) 

sikap kerja sama, (4) sikap tidak putus asa, (5) sikap tidak berprasangka, (6) sikap 
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mawas diri, (7) sikap bertanggung jawab, (8) sikap berpikir bebas, dan (9) sikap 

kedisiplinan diri. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa IPA adalah sekumpulan pengetahuan 

tentang gejala alam yang diperoleh berdasarkan hasil percobaan menggunakan 

metode ilmiah. Dalam proses mendapatkan hasil percobaan IPA diperlukan sikap 

ilmiah. Sikap ilmiah ini diperlukan agar produk yang dihasilkan IPA dapat 

objektif dan rasional. 

2.1.7. Hakikat Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Konsep IPA di sekolah dasar merupakan konsep yang masih terpadu, 

karena belum dipisahkan secara tersendiri seperti mata pelajaran kimia, biologi, 

dan fisika. Mengajar IPA di sekolah dasar dibutuhkan suatu pengajaran yang 

bermakna bagi siswa yang berlangsung dalam komunikasi dua arah. Pendekatan 

belajar mengajar yang paling cocok dan efektif adalah dengan menggunakan 

pendekatan yang mencakup kesesuaian antara situasi dan belajar anak dengan 

situasi kehidupan nyata di masyarakat (Samatowa 2011: 5). Ketika siswa 

menemukan suatu kenyataan yang berbeda-beda maka akan meningkatkan 

kemampuan menalar, berprakarsa, dan berpikir kreatif pada siswa. Model yang 

cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran IPA sekolah dasar adalah belajar 

melalui pengalaman langsung (learning by doing). Belajar melalui pengalaman 

langsung menuntut guru untuk kreatif dalam menyediakan media dan alat belajar 

IPA. Media dan alat belajar IPA tidak harus mahal, namun dapat juga dicari di 

lingkungan sekitar maupun membuat sendiri, yang paling penting adalah alat dan 

media IPA tersebut sesuai dengan materi dan membuat paham siswa. 
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Tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar dalam Badan Nasional Standar 

Pendidikan (BSNP 2006) dalam Susanto (2014: 171-2), dimaksudkan untuk: 

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. 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 SMP/MTs. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa IPA 

penting untuk dipelajari oleh siswa SD. Pembelajaran IPA di SD dapat 

meningkatkan sifat ingin tahu siswa, mengembangkan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah dan meningkatkan pengetahuan siswa tentang alam sekitar. 

2.1.8. Materi Sifat-sifat Cahaya 

2.1.8.1  Sifat-sifat Cahaya 

Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Dengan adanya cahaya 

kita dapat melihat benda di sekitar kita. Cahaya berasal dari suatu benda yang 

dapat memancarkan cahaya. Benda yang dapat menghasilkan cahaya disebut 

sumber cahaya. Sumber cahaya terbesar di bumi ini adalah matahari. Cahaya 

matahari memberikan sumber energi bagi seluruh alam. Contoh sumber cahaya 

yang lainnya adalah bintang, lampu dan kilat. Cahaya memiliki sifat sebagai 

berikut: 
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(1) Cahaya merambat lurus  

Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu lampu kendaraan bermotor. Saat 

lampu kendaraan bermotor dinyalakan pada malam hari maka cahayanya tampak 

merambat lurus. Apabila jalannya cahaya dihalangi oleh karton atau benda gelap 

lainnya maka berkas cahaya tidak dapat dilihat. Hal ini membuktikan bahwa 

cahaya merambat lurus. 

(2) Cahaya menembus benda bening 

Contoh ketika sinar matahari menembus kaca yang bening sehingga 

ruangan di dalam ruang menjadi terang. Benda dapat dibedakan menjadi tiga 

golongan. 

1. Benda bening, yaitu benda yang dapat meneruskan cahaya yang 

mengenainya. 

2. Benda tembus cahaya, yaitu benda yang dapat meneruskan sebagian 

cahaya yang mengenainya.  

3. Benda gelap, yaitu benda yang tidak dapat meneruskan cahaya yang 

mengenainya. 

(3) Cahaya dapat dipantulkan 

Pemantulan cahaya ada dua jenis yaitu pemantulan baur (pemantulan 

difus) dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai 

permukaan yang kasar. Pada pemantulan ini, sinar pantul arahnya tidak beraturan. 

Sementara itu, pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang 

rata, licin, dan mengilap. Permukaan yang mempunyai sifat seperti ini misalnya 

cermin. Pada pemantulan ini sinar pantul memiliki arah yang teratur. 
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Cermin merupakan salah satu benda yang memantulkan cahaya. 

Berdasarkan bentuk permukaannya ada cermin datar dan cermin lengkung. 

Cermin lengkung ada dua macam, yaitu cermin cembung dan cermin cekung. 

1. Cermin datar 

Cermin datar yaitu cermin yang permukaan bidang pantulnya datar dan 

tidak melengkung. Cermin datar mempunyai sifat-sifat antara lain: (1) ukuran 

(besar dan tinggi) bayangan sama dengan ukuran benda, (2) jarak bayangan ke 

cermin sama dengan jarak benda ke cermin, (3) kenampakan bayangan 

berlawanan dengan benda. Misalnya tangan kirimu akan menjadi tangan kanan 

bayanganmu, (4) bayangan tegak seperti bendanya, dan (5) bayangan bersifat 

semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat dalam cermin, tetapi tidak dapat 

ditangkap oleh layar. 

2. Cermin cembung 

Cermin cembung yaitu cermin yang permukaan bidang pantulnya 

melengkung ke arah luar. Cermin cembung biasa digunakan untuk spion pada 

kendaraan bermotor. Bayangan pada cermin cembung bersifat maya, tegak, dan 

lebih kecil (diperkecil) daripada benda yang sesungguhnya. 

3. Cermin cekung 

Cermin cekung yaitu cermin yang bidang pantulnya melengkung ke arah 

dalam. Cermin cekung biasanya digunakan sebagai reflektor pada lampu mobil 

dan lampu senter. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh cermin cekung sangat 

bergantung pada letak benda terhadap cermin yaitu (1) jika benda dekat dengan 

cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, lebih besar, dan semu (maya) dan 
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(2) jika benda jauh dari cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata (sejati) dan 

terbalik. 

(4) Cahaya dapat dibiaskan 

Apabila cahaya merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda, 

cahaya tersebut akan dibelokkan. Peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya 

setelah melewati medium rambatan yang berbeda disebut pembiasan.  Apabila 

cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat, cahaya akan 

dibiaskan mendekati garis normal. Misalnya cahaya merambat dari udara ke air. 

Sebaliknya, apabila cahaya merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang 

rapat, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Misalnya cahaya merambat 

dari air ke udara. Pembiasan cahaya sering kamu jumpai dalam kehidupan sehari-

hari. Misalnya dasar kolam terlihat lebih dangkal daripada kedalaman sebenarnya.  

(5) Cahaya dapat diuraikan 

Pelangi terjadi karena peristiwa penguraian cahaya (dispersi). Dispersi 

merupakan penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya berwarna. Cahaya 

matahari yang kita lihat berwarna putih. Namun, sebenarnya cahaya matahari 

tersusun atas banyak cahaya berwarna. Cahaya matahari diuraikan oleh titik-titik 

air di awan sehingga terbentuk warna-warna pelangi. 

2.1.8.2   Karya Sederhana yang Menerapkan Sifat-Sifat Cahaya 

Mengenai sifat-sifat cahaya yang telah dipelajari sebelumnya, kita dapat 

membuat suatu karya atau model. Dengan memanfaatkan peralatan yang 

sederhana, kita dapat membuat alat-alat seperti periskop dan lensa. Sebelum 

membuat model, tentunya kita harus merancang alat-alat tersebut. Setelah model 
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atau karya tersebut jadi maka kita juga perlu menguji hasil rancangan tersebut dan 

menyempurnakannya. Karya sederhana yang menerapkan sifat-sfat cahaya, antara 

lain: 

(1) Periskop 

Periskop adalah sejenis teropong yang biasanya terdapat pada kapal selam 

untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Periskop dapat digunakan untuk 

melihat benda yang berada di atas batas pandang. 

(2) Kaca pembesar sederhana 

 Kaca pembesar atau lebih dikenal dengan lup merupakan alat yang 

digunakan untuk melihat benda-benda atau tulisan yang berukuran kecil. Kaca 

pembesar mempunyai lensa cembung yang mempunyai titik fokus dekat dengan 

lensa. Alat ini biasanya digunakan oleh tukang arloji/jam untuk memperbaiki 

arloji/jam tersebut. 

(3) Cakram warna 

Cakram warna merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan bahwa 

cahaya putih matahari merupakan kumpulan warna-warna yang disebut spektrum. 

2.1.9. Model Pembelajaran 

Joyce dan Weil (2000) dalam Sagala (2010: 176) model adalah suatu 

deskripsi dari lingkungan belajar yang menggambarkan perencanaan kurikulum, 

kursus-kursus, desain unit-unit pelajaran dan pembelajaran, perlengkapan belajar, 

buku-buku pelajaran, buku-buku kerja, program multimedia, dan bantuan belajar 

melalui program komputer. Sebab model-model ini menyediakan alat-alat belajar 

yang diperlukan bagi siswa. 
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Model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melakukan kegiatan. Model dapat dipahami sebagai: (1) suatu 

tipe atau desain, (2) suatu deskripsi atau analogi yang dipergunakan untuk 

membantu proses visualisasi sesuatu yang tidak dapat dengan langsung diamati, 

(3) suatu sistem asumsi-asumsi, data-data, dan inferensi-inferensi yang dipakai 

untuk menggambarkan secara matematis suatu obyek atau peristiwa, (4) suatu 

desain yang disederhanakan dari suatu sistem kerja, suatu terjemahan realitas yang 

disederhanakan, (5) suatu deskripsi dari suatu sistem yang mungkin atau imajiner, 

dan (6) penyajian yang diperkecil agar dapat menjelaskan dan menunjukkan sifat 

bentuk aslinya Komarudin (2000) dalam (Sagala, 2010: 175). Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan suatu perencanaan yang 

dilakukan oleh guru untuk melaksanaan pembelajaran di kelas agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

2.1.10. Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif muncul berdasarkan teori konstruktivisme. 

Rusman (2014: 202) menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif (cooperative 

learning) merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja 

dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 

empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. 

Slavin dalam Rusman (2014: 201) pembelajaran kooperatif menggalakan siswa 

berinteraksi secara aktif dan positif dalam kelompok. Ini membolehkan pertukaran 

ide dan pemeriksaan ide sendiri dalam suasana yang tidak terancam, sesuai 

dengan falsafah konstruktivisme. 
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Nurulhayati (2002) dalam Rusman (2014: 203) menjelaskan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi 

siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Karakteristik 

pembelajaran kooperatif menurut Rusman (2014: 207-8) yaitu: (1) pembelajaran 

secara tim, (2) didasarkan pada manajemen kooperatif, (3) kemauan untuk bekerja 

sama, dan (4) keterampilan bekerja sama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran berkelompok yang terdiri 

dari empat sampai enam anggota yang bersifat heterogen dengan tujuan agar 

siswa saling berinteraksi dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

2.1.11. Model Pembelajaran TGT 

Teams Games Tournament merupakan salah satu strategi pembelajaran 

kooperatif yang dikembangkan oleh Slavin (1995) untuk membantu siswa 

mereview dan menguasai materi pelajaran. Pada mulanya TGT dikembangkan 

oleh David DeVries dan Keith Edwards, ini merupakan metode pembelajaran 

pertama dari John Hopkins (Slavin: 2015). Slavin menemukan bahwa TGT 

berhasil meningkatkan skill-skill dasar, pencapaian, interaksi positif antarsiswa, 

harga diri, dan sikap penerimaan pada siswa-siswa lain yang berbeda (Huda, 

2014: 197). 

Rusman (2014: 324) mendefisiniskan TGT adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok 

belajar yang beranggotakan 5 sampai 6 orang siswa yang memiliki kemampuan, 

jenis kelamin dan suku atau ras yang berbeda. Dalam TGT digunakan turnamen 

akademik, di mana siswa berkompetisi sebagai wakil dari timnya melawan 



34 

 

 

 

anggota tim yang lain yang mencapai hasil atau prestasi serupa pada waktu yang 

lalu. (Shoimin 2014: 204). Sebelum melakukan game akademik guru 

menyampaikan materi seperti biasa. 

Menurut Shoimin (2014: 204) ada lima komponen utama dalam TGT: 

(1) Penyajian kelas 

Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan materi dalam penyajian 

kelas, biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah, 

diskusi yang dipimpin guru. Pada saat penyajian kelas siswa harus benar-benar 

memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan guru karena akan 

membantu siswa kerja lebih baik pada saat kerja kelompok dan game karena skor 

game akan menentukan skor kelompok mereka. 

(2) Kelompok (teams) 

Kelompok biasanya terdiri dari empat sampai lima orang siswa yang 

anggotanya heterogen dilihat dari prestasi akademik, jenis kelamin, dan ras atau 

etnik. Fungsi utama mereka dikelompokkan adalah untuk lebih mendalami materi 

bersama teman kelompoknya dan lebih khusus untuk mempersiapkan anggota 

kelompok agar bekerja dengan baik dan optimal pada saat game. 

(3) Game 

Game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menguji 

pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian kelas dan belajar kelompok. 

Kebanyakan game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor. Siswa 

memilih kartu bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan 
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nomor itu. Siswa yang menjawab benar akan mendapat skor. Skor ini yang 

nantinya dikumpulkan siswa untuk turnamen mingguan. 

(4) Turnament 

Biasanya turnamen dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit 

setelah guru melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan lembar 

kerja. Turnamen pertama guru membagi siswa ke dalam beberapa turnamen. Tiga 

siswa tertinggi prestasinya dikelompokkan pada meja I, tiga siswa selanjutnya 

pada meja II, dan seterusnya. 

(5) Team recognize (penghargaan kelompok) 

Guru kemudian mengumumkan hasil perolehan skor dan memberikan 

penghargaan kepada kelompok, masing-masing tim akan mendapat sertifikat atau 

hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang ditentukan. 

Menurut Shoimin (2014: 205) langkah-langkah dalam pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament adalah: 

(1) Penyajian kelas 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, pokok materi, dan penjelasan 

singkat tentang LKS yang dibagikan kepada kelompok. Kegiatan ini biasanya 

dilakukan dengan pengajaran langsung atau ceramah yang dipimpin oleh guru. 

(2) Belajar dalam kelompok (teams) 

Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kriteria 

kemampuan (prestasi) siswa. Kelompok ini bertugas mendiskusikan masalah-

masalah, membandingkan jawaban, memeriksa, dan memperbaiki kesalahan-
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kesalahan konsep temannya jika teman satu kelompok melakukan kesalahan. Pada 

langkah ini merupakan persiapan sebelum game akademik dimulai. 

(3) Permainan (games) 

Terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan materi dan 

dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat peserta didik dari penyajian 

kelas dan belajar kelompok. Kebanyakan game atau permainan terdiri dari 

pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor. Game ini dimainkan pada meja 

turnamen atau lomba oleh 3 orang peserta didik yang mewakili tim atau kelompok 

masing-masing. Peserta didik memilih kartu bernomor atau mencoba menjawab 

pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu. Peserta didik yang menjawab benar 

akan mendapat skor. 

(4) Pertandingan atau lomba (tournament) 

Turnamen dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit setelah guru 

melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan lembar kerja 

peserta didik (LKPD). Pada turnamen atau lomba pertama, guru membagi peserta 

didik ke dalam beberapa meja turnamen atau lomba. Tiga peserta didik tertinggi 

prestasinya dikelompokkan pada meja I, tiga peserta didik selanjutnya pada meja 

II, dan seterusnya. 

(5) Penghargaan kelompok (team recognizition) 

Setelah turnamen atau lomba berakhir, guru kemudian mengumumkan 

kelompok yang menang, masing-masing tim atau kelompok akan mendapat 

sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang telah 

ditentukan. 



37 

 

 

 

Kelebihan model Teams Games Tournaments menurut Shoimin (2014: 207 

- 8) adalah sebagai berikut: 

(1) Model TGT tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas 

(berkemampuan akademis tinggi) lebih menonjol dalam pembelajaran, 

tetapi peserta didik yang berkemampuan akademik rendah juga ikut aktif 

dan mempunyai peranan penting dalam kelompoknya. 

(2) Dengan model pembelajaran ini, akan menumbuhkan rasa kebersamaan 

dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. 

(3) Membuat peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 

Karena dalam pembelajaran ini, guru menjanjikan sebuah penghargaan 

pada peserta didik atau kelompok terbaik. 

(4) Membuat peserta didik menjadi lebih senang dalam mengikuti pelajaran 

karena ada kegiatan permainan berupa turnamen dalam model ini. 

Kekurangan model Teams Games Tournaments menurut Shoimin (2014: 

208) adalah sebagai berikut: 

(1) Membutuhkan waktu yang lama. 

(2) Guru dituntut untuk pandai memilih materi pelajaran yang cocok untuk 

model ini. 

(3) Guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum diterapkan. 

2.1.12. Model Pembelajaran STAD 

Model pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) 

dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas John 

Hopkins dan merupakan pendekatan pembelajaran kooperatif yang paling 
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sederhana (Hamdayana, 2014: 115). Menurut Slavin (2007) dalam Rusman (2014: 

213) model STAD merupakan variasi pembelajaran kooperatif yang paling banyak 

diteliti. Model ini juga sangat mudah diadaptasi, telah digunakan dalam 

matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, teknik dan banyak subjek lainnya, pada 

tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. 

Slavin (2010) dalam Wisudawati, dkk (2014: 54) model STAD dalam 

pelaksanaanya membagi siswa dalam tim belajar yang terdiri atas empat orang 

siswa yang berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang 

etniknya. Guru menyampaikan pembelajaran lalu siswa bekerja dalam tim mereka 

untuk memastikan bahwa semua anggota tim telah menguasai pembelajaran. 

Selanjutnya, siswa mengerjakan kuis mengenai materi secara sendiri-sendiri, 

dimana mereka tidak boleh saling membantu. Dari kuis tersebut, siswa 

mendapatkan poin yang akan dibandingkan dengan capaian sebelumnya, dan 

dijumlahkan dengan poin siswa lain dalam satu kelompok sehingga diperoleh poin 

kelompok. Kelompok yang memperoleh poin tertinggi mendapatkan penghargaan. 

Seluruh rangkaian kegiatan, termasuk persentasi yang disampaikan guru, praktik 

tim, dan kuis memerlukan waktu 3-5 periode kelas atau 3-5 jam pelajaran dengan 

satu jam pelajaran 40 menit. 

Slavin dalam Rusman (2014: 214) mengatakan bahwa gagasan utama di 

belakang STAD adalah memacu siswa agar saling mendorong dan membantu satu 

sama lain untuk menguasai keterampilan yang diajarkan guru. Jika siswa 

menginginkan kelompok memperoleh hadiah, mereka harus membantu teman 

sekelompok mereka dalam mempelajari pelajaran. Pada model ini mereka harus 
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mendorong teman sekelompok untuk melakukan yang terbaik, memperlihatkan 

norma-norma bahwa belajar itu penting, berharga, dan menyenangkan. Dari 

uraian pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa STAD merupakan 

model pembelajaran kelompok yang membagi siswa secara heterogen dengan 

tujuan agar siswa dapat saling membantu dalam satu kelompok sehingga dapat 

menguasai materi yang diberikan oleh guru. 

Rusman (2014: 215 - 7) menjelaskan langkah-langkah pembelajaran model 

STAD yaitu: 

(1) Penyampaian tujuan dan motivasi 

Menyampaikan tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran 

tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar. Motivasi ini perlu dilakukan agar 

siswa menjadi semangat dalam belajar. 

(2) Pembagian kelompok 

Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, di mana setiap kelompoknya 

terdiri dari 4-5 orang yang memprioritaskan heterogenitas (keragaman) kelas 

dalam prestasi akademik, gender/jenis kelamin, ras, atau etnik. 

(3) Presentasi dari guru 

Guru menyampaikan materi pelajaran dengan terlebih dahulu menjelaskan 

tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut serta pentingnya 

pokok bahasan tersebut dipelajari. Guru member motivasi siswa agar dapat belajar 

dengan aktif dan kreatif. Di dalam proses pembelajaran guru dibantu oleh media, 

demonstrasi, pertanyaan atau masalah nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari. Dijelaskan juga tentang keterampilan dan kemampuan yang diharapkan 
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dikuasai siswa, tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan serta cara-cara 

mengerjakannya. 

(4) Kegiatan belajar dalam tim (kerja tim) 

Siswa belajar dalam kelompok yang telah dibentuk. Guru menyiapkan 

lembaran kerja sebagai pedoman bagi kerja kelompok, sehingga semua anggota 

menguasai dan masing-masing memberikan kontribusi. Selama tim bekerja, guru 

melakukan pengamatan, memberikan bimbingan, dorongan, dan bantuan bila 

diperlukan. Kerja tim ini merupakan ciri terpenting dari STAD. 

(5) Kuis (evaluasi) 

Guru mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis tentang materi 

yang dipelajari dan juga melakukan penilaian terhadap presentasi hasil kerja 

masing-masing kelompok. Siswa diberikan kuis secara individual dan tidak 

dibenarkan bekerja sama. Ini dilakukan untuk menjamin agar siswa secara 

individu bertanggung jawab kepada diri sendiri dalam memahami bahan ajar 

tersebut. 

(6) Penghargaan prestasi tim 

Setelah pelaksanaan kuis, guru memeriksa hasil kerja siswa dan diberikan 

angka dengan rentang 0-100. Selanjutnya pemberian penghargaan atas 

keberhasilan kelompok dapat dilakukan oleh guru dengan melakukan tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

1. Menghitung skor individu 

Menurut Slavin dalam Rusman (2014: 216), untuk menghitung 

perkembangan skor individu dihitung sesuai tabel 2.1 
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Tabel 2.1 

Penghitungan Perkembangan Skor Individu 

No. Nilai Tes 
Skor 

Perkembangan 

  1. Lebih dari 10 poin di bawah skor dasar 0 poin 

2. 10 sampai 1 poin di bawah skor dasar 10 poin 

3. Skor 0 sampai 10 poin di atas skor dasar 20 poin 

4. Lebih dari 10 poin di atas skor dasar 30 poin 

5. Pekerjaan sempurna (tanpa memerhatikan skor dasar) 30 poin 

2. Menghitung skor kelompok 

 Skor kelompok dihitung dengan membuat rata-rata skor perkembangan 

anggota kelompok, yaitu dengan menjumlahkan semua skor perkembangan 

individu anggota kelompok dan membagi sejumlah anggota kelompok tersebut. 

Sesuai dengan rata-rata skor perkembangan kelompok, diperoleh skor kelompok 

sebagaimana dalam tabel penghitungan perkembangan skor kelompok yaitu: 

Tabel 2.2 

Penghitungan Perkembangan Skor Kelompok 

No. Rata-rata skor Kualifikasi  

1. 0 ≤ N ≤ 5 - 

2. 6 ≤ N ≤ 15 good team 

3. 16 ≤ N ≤ 20 great team 

4. 21 ≤ N ≤ 30 super team 

3. Pemberian hadiah dan pengakuan skor kelompok 

Setelah masing-masing kelompok memperoleh predikat, guru memberikan 

hadiah atau penghargaan kepada masing-masing kelompok.  

Hamdayana (2014: 118), model pembelajaran STAD memiliki beberapa 

kelebihan yaitu: 
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(1) Siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi 

norma-norma kelompok. 

(2) Siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama, 

karena setiap individu berperan dalam perolehan skor kelompok. 

(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 dan kelompok. 

(6) Tidak bersifat kompetitif. 

(7) Tidak memiliki rasa dendam. 

 Adapun kekurangan model pembelajaran STAD menurut Hamdayana 

(2014: 118) 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. 

4) Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk guru sehingga pada umumnya 

guru tidak mau menggunakan pembelajaran kooperatif (karena langkah-

langkah pembelajarannya lebih banyak). 

5) Membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat 

melakukan pembelajaran kooperatif. 

6) Menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. 
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2.1.13. Persamaan dan Perbedaan TGT dan STAD 

 Model pembelajaran TGT dan STAD merupakan model pembelajaran 

kooperatif yang dalam proses pembelajarannya mengelompokkan siswa dalam 

masing-masing kelompok secara homogen. Langkah-langkah pembelajaran TGT 

dan STAD memiliki karakteristik yang hampir sama. TGT menggunakan game-

game akademik sedangkan STAD menggunakan kusi-kuis individual. Peneliti 

menggunakan model pembelajaran TGT dan STAD pada materi sifat-sifat cahaya 

karena kedua model tersebut terdapat langkah pembelajaran yang sama yaitu 

kelompok. Pada langkah pembelajaran kelompok dapat diisi dengan praktikum 

IPA yaitu membuktikan sifat-sifat cahaya. Siswa secara berkelompok akan 

membuktikan sifat-sifat cahaya. 

 

2.2. Penelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa model 

pembelajaran TGT dan STAD efektif dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hasil penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut: 

(1) Penelitian yang dilakukan oleh Farida (2010), dengan judul “Komparasi Hasil 

Belajar Kimia antara Siswa yang Mendapat Pembelajaran Metode Teams 

Game Tournament (TGT) dengan Metode Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) Materi Pokok Kesetimbangan Kimia pada Siswa Kelas XI 

MAN 2 Semarang Semester Gasal Tahun 2010/2011”. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian eksperimen. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI 

IPA 1 dan XI IPA 2 MAN 2 Semarang tahun 2010/2011. Berdasarkan uji-t, 
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uji perbedaan dua varians data hasil post test antara kelas TGT dan STAD, 

diperoleh thitung = 1,374 dan ttabel = 1,99. Karena ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, 

berarti Ho diterima dan Hi ditolak, yang berarti bahwa rata-rata (mean) hasil 

belajar kelas TGT dan kelas STAD adalah identik atau sama, tidak ada 

perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelas TGT dengan kelas STAD. Dari 

analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar 

kimia materi pokok kesetimbangan kimia antara siswa yang mendapat 

pembelajaran metode TGT dengan STAD pada siswa kelas XI semester gasal 

MAN 2 Semarang tahun 2010/2011, karena rata-rata hasil belajar kelas TGT 

dengan kelas STAD tidak berbeda secara signifikan. 

(2) Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati dkk (2012), dengan judul “Pengaruh 

Penerapan Model Kooperatif Tipe Teams Games Tournaments (TGT) 

terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SD N Gugus 6 Mengwi, Badung”. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen. Populasi penelitian ini 

adalah semua siswa kelas IV SD N Gugus 6 Mengwi Badung tahun pelajaran 

2012/2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara 

signifikan hasil belajar IPA siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan 

model pembelajaran TGT dengan siswa yang dibelajarkan dengan 

menggunakan pembelajaran konvensional (thitung = 3,67 > ttabel = 200). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran TGT 

memberi pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar IPA pada siswa 

kelas IV Sekolah Dasar Negeri Gugus 6 Mengwi, Badung. 
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(3) Penelitian yang dilakukan oleh Christina dkk (2013) dengan judul “Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif STAD untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

dan Sikap Sosial Siswa Pada Mata Pelajaran PKn di Kelas XI Ilmu Sosial 1 

SMA Laboratorium Undiksha Singaraja”. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI-IS1 

SMA Laboratorium Undiksha Singaraja. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif STAD dalam 

pembelajaran PKn dapat meningkatkan hasil belajar dan sikap sosial siswa 

kelas XI Ilmu Sosial 1 SMA Labotarium Undiksha Singaraja. Hal ini dapat 

dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa yaitu dari 73,33% pada siklus I 

dengan kategori cukup baik, menjadi 96,66 pada siklus II dengan kategori 

sangat baik, dan terjadi peningkatan sikap sosial siswa yaitu dari 58,1 dengan 

kategori baik pada siklus I menjadi sebesar 59,16 dengan kategori baik pada 

siklus II. 

(4) Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2015), dengan judul “Sounds 

Learning Using Teams Games Tournament and Flash Card Media at 13th 

Junior High School of Magelang”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuasi 

eksperimen. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 8E dan 8F SMP Negeri 

13 Magelang. Hasil penelitiannya adalah model pembelajaran Teams Games 

Tournament berbantu media Flash Card dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa SMP Negeri 13 Magelang. 

(5) Penelitian yang dilakukan oleh Tiantong, dkk (2013), dengan judul “Student 

Team Achievement Divisions (STAD) Technique through the Moodle to 
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Enhance Learning Achievement”. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa 

semester 1 program studi Ilmu Komputer Universitas Rajabhat Maha 

Sarakham. Hasil penelitian menunjukkan model Student Team Achievement 

Division meningkatkan prestasi belajar mahasiswa di program Ilmu 

Komputer.  

(6) Penelitian yang dilakukan oleh Syukur, dkk (2014) dengan judul “Pengaruh 

Model Pembelajaran Team Games Tournament Termodifikasi Berbasis 

Outbound Terhadap Prestasi Belajar Fisika Ditinjau dari Motivasi Belajar”. 

Jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen. Populasi penelitian ini adalah 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Nganjuk. Hasil penelitian  menunjukkan adanya 

perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar Fisika yang belajar dengan 

model pembelajaran Teams Games Tournament termodifikasi berbasis 

outbound dibanding konvensional. Hasil Penelitian juga menunjukkan ada 

interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar. 

(7) Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih, dkk (2014) dengan judul 

“Peningkatan Minat dan Prestasi Belajar Matematika Materi Jarak dan 

Kecepatan Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD di Kelas V SD 

Negeri Pandeanlamper 03 Semarang”. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas. Populasi penelitian ini adalah semua siswa Kelas V SD 

Negeri Pandeanlamper 03 Semarang. Hasil penelitian menunjukan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dapat meningkatkan minat belajar siswa. Berdasarkan angket minat 
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belajar siswa pada siklus I dengan skor 1354 dan presentase 75,18 % 

sedangkan pada siklus II dengan skor 1392 dan prosentase 82,40% termasuk 

dalam kriteria minat belajar yang baik. Selain minat belajar siswa yang 

meningkat, pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil siklus I dan siklus II. Prestasi belajar siswa dapat 

dilihat dari ketuntasan belajar siswa pada siklus I dengan nilai rata-rata 77,9 

dan ketuntasan belajar 60,52 %, kemudian pada siklus II meningkat dengan 

nilai rata-rata 89,5 dan ketuntasan belajar 92,10 %. 

 

2.3. Kerangka Berpikir 

IPA merupakan mata pelajaran yang wajib ada di sekolah dasar. IPA 

merupakan ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa alam yang terjadi 

di sekitar siswa. Pembelajaran IPA di sekolah dasar dimaksudkan agar siswa 

memiliki sifat ilmiah, kritis, dan sosial. Pembelajaran IPA yang baik yaitu 

melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dan mengaitkan materi dengan 

lingkungan sekitar.  

Pada kenyataannya, pelaksanaan pembelajaran IPA lebih sering berupa 

menghafal materi. Metode ceramah sering menjadi pilihan utama guru karena 

dapat menyampaikan banyak materi namun tidak membutuhkan waktu yang 

relatif lama. Keterampilan proses yang seharusnya ada dalam pembelajaran IPA 

tidak terlaksana. Hal ini juga terjadi pada pembelajaran IPA di SDN Tritihkulon 

03 dan SDN Tritihkulon 05 Cilacap. Guru belum sepenuhnya melaksanakan 



48 

 

 

 

pembelajaran secara aktif dan kreatif dalam melibatkan siswa serta belum 

menerapkan berbagai model pembelajaran yang bervariasi.  

Peneliti akan membandingkan hasil belajar yang lebih baik di antara kelas 

yang menggunakan model pembelajaran TGT atau kelas yang menggunakan 

model pembelajaran STAD. Model pembelajaran TGT dan STAD merupakan 

model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada pembelajaran IPA 

khususnya materi sifat-sifat cahaya pada kelas V. Hal ini didukung karena pada 

langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran TGT dan STAD ada tahapan 

untuk kerja kelompok. Dalam tahapan tersebut siswa akan dikelompokkan secara 

homogen. Pada tahapan kerja kelompok tiap-tiap siswa akan melakukan 

praktikum IPA untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Dengan adanya praktikum 

IPA, diharapkan siswa akan lebih memahami materi sifat-sifat cahaya. Karena 

pada usia sekolah dasar siswa masuk kedalam tahap operasional kongkret. Dalam 

tahapan ini cara berfikir siswa lebih cepat untuk memahami jika siswa langsung 

bersentuhan dengan bendanya (dengan melakukan praktikum IPA). 

Selain adanya kerja kelompok, model pembelajaran TGT dan STAD 

menggunakan game-game akademik dan kuis individu dalam proses 

pembelajarannya. Kegiatan tersebut sangat sesuai dengan perkembangan siswa 

yaitu belajar sambil bermain. Dengan adanya game-game akademik dan kuis 

individu maka akan membuat siswa untuk terlibat aktif selama proses 

pembelajaran. Bukan hanya siswa tertentu saja yang aktif, namun semua siswa 

mempunyai kesempatan yang sama untuk terlibat aktif dalam. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat dijelaskan dalam bagan kerangka berpikir sebagai berikut: 
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Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir 

2.4. Hipotesis  

Berdasarkan landasan teori kerangka berpikir, maka diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ho1 :  tidak ada perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model  TGT dan siswa yang mendapat pembelajaran 

dengan model konvensional 

Siswa 

Kelas Eksperimen 1 Kelas Eksperimen 2 Kelas Kontrol 

Pretest Pretest 

Model TGT 

Postest 

Pretest 

Model STAD 

Postest 

Model Konvensional 

Postest 

Perbandingan hasil belajar kelas eksperimen 1,  kelas 

ekspermien 2, dan kelas kontrol 

Model pembelajaran yang efektif antara TGT dan STAD 

terhadap hasil belajar siswa materi sifat-sifat cahaya 
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 Ho1:  1 =  2 

Ha1 : ada perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model TGT dan siswa yang mendapat pembelajaran 

dengan model konvensional 

 Ha1:  1    2 

Ho2 :  tidak ada perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model  STAD dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional 

 Ho2:  1 =  2 

Ha2 : ada perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model  STAD dan siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model konvensional 

 Ha2:  1    2 

Ho3 :  tidak ada perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model  TGT dan siswa yang mendapat pembelajaran 

dengan model STAD 

 Ho3:  1 =  2 

Ha3 : ada perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model  TGT dan siswa yang mendapat pembelajaran 

dengan model STAD 

 Ha3:  1    2 

Ho4 :  penerapan model pembelajaran TGT tidak efektif terhadap hasil belajar IPA 

siswa kelas V 
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 Ho4:  1    2 

Ha4 : penerapan model pembelajaran TGT  efektif terhadap hasil belajar IPA 

siswa kelas V 

 Ha4:  1    2 

Ho5 : penerapan model pembelajaran STAD tidak efektif terhadap hasil belajar 

IPA siswa kelas V 

 Ho5:  1    2 

Ha5 : penerapan model pembelajaran STAD  efektif terhadap hasil belajar IPA 

siswa kelas V 

 Ha5:  1    2 

Ho6 :  penerapan model pembelajaran TGT tidak lebih efektif dari STAD terhadap 

hasil belajar IPA siswa kelas V 

 Ho6:  1    2 

Ha6 :   penerapan model pembelajaran TGT lebih efektif dari STAD terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas V 

   Ha6:  1     
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Pada bagian penutup memuat tentang simpulan dan saran. Pembahasan lebih 

lanjut mengenai bab penutup diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut. 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian eksperimen yang telah dilaksanakan dan 

pembahasan pada pembelajaran IPA materi Sifat-Sifat Cahaya dengan 

menggunakan model pembelajaran TGT dan STAD pada siswa kelas V SDN 

Tritihkulon 05 Cilacap, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut: 

(1) Pengujian hipotesis pertama menggunakan One Way ANOVA dengan uji 

Tukey HSD melalui program SPSS versi 21. Hasilnya menunjukkan bahwa 

nilai signifikansi hasil belajar IPA sebesar 0,001 (0,001 < 0,05). Apabila 

mengacu pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis, maka Ha1 

diterima. Dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan hasil 

belajar IPA kelas V antara siswa yang menggunakan model pembelajaran 

TGT dan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional pada 

materi sifat-sifat cahaya. 

(2) Pengujian hipotesis kedua menggunakan One Way ANOVA dengan uji 

Tukey HSD melalui program SPSS versi 21. Hasilnya menunjukkan bahwa 

nilai signifikansi hasil belajar IPA sebesar 0,037 (0,037 < 0,05). Apabila 

mengacu pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis, maka Ha2 
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diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang 

signifikan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang menggunakan 

model pembelajaran STAD dan siswa yang menggunakan pembelajaran 

konvensional pada materi sifat-sifat cahaya. 

(3) Pengujian hipotesis ketiga menggunakan One Way ANOVA dengan uji 

Tukey HSD melalui program SPSS versi 21. Hasilnya menunjukkan bahwa 

nilai signifikansi hasil belajar IPA sebesar 0,395 (0,395 > 0,05). Apabila 

mengacu pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis, maka Ho3 

diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan tidak ada perbedaan 

signifikan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang menggunakan 

model pembelajaran TGT dan siswa yang mendapat pembelajaran dengan 

model pembelajaran STAD materi sifat-sifat cahaya. 

(4) Pengujian hipotesis keempat tentang keefektifan model pembelajaran TGT 

terhadap pembelajaran konvensional menggunakan uji one sample t-test 

melalui program SPSS versi 21. Hasilnya menunjukkan nilai signifikansi 

kelas yang menerapkan model pembelajaran TGT sebesar 0,000 (0,000 < 

0,05). Nilai thitung yaitu 6,247, sedangkan nilai ttabel yaitu 2,064 (6,247 > 

2,064). Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan 

Ha4 diterima atau penerapan model pembelajaran TGT efektif terhadap 

hasil belajar IPA siswa kelas V pada materi sifat-sifat cahaya. 

(5) Pengujian hipotesis kelima tantang keefektifan model pembelajaran STAD 

terhadap pembelajaran konvensional menggunakan uji one sample t-test 

melalui program SPSS versi 21. Hasilnya menunjukkan nilai signifikansi 

kelas yang menerapkan model pembelajaran STAD sebesar 0,000 (0,000 < 
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0,05). Nilai thitung sebesar 5,434, sedangkan nilai ttabel 2,064 yaitu (5,434 > 

2,064). Dapat disimpulkan Ha5 diterima atau penerapan model 

pembelajaran STAD efektif terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V pada 

materi sifat-sifat cahaya. 

(6) Pengujian hipotesis keenam tentang keefektifan model pembelajaran TGT 

terhadap STAD menggunakan uji one sample t-test melalui program SPSS 

versi 21. Hasilnya menunjukkan kelas yang menerapkan model 

pembelajaran TGT jika dibandingkan dengan yang menerapkan model 

pembelajaran STAD memiliki nilai signifikansi sebesar 0,092 (0,092 > 

0,05). Nilai thitung sebesar 1,753, sedangkan nilai ttabel yaitu 2,064 (1,753 < 

2,064). Dapat disimpulkan Ha6 ditolak atau penerapan model 

pembelajaran TGT tidak lebih efektif dari model pembelajaran STAD 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V pada materi sifat-sifat cahaya. 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian eksperimen yang telah dilaksanakan pada 

pembelajaran IPA materi Sifat-Sifat Cahaya dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dan STAD pada siswa kelas V SDN 

Tritihkulon 05, peneliti menyampaikan saran sebagai berikut: 

(1) Guru hendaknya mempertimbangkan model pembelajaran yang hendak 

diterapkan. Hal tersebut penting agar siswa lebih mudah dalam memahami 

materi. Pemilihan model pembelajaran juga harus disesuaikan dengan 

materi, kondisi siswa dan ketersediaan media maupun fasilitas yang ada di 

sekolah. 
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(2) Pemilihan model yang tepat pun tidak akan efektif jika dilakukan tanpa 

persiapan yang matang. Sehingga guru hendaknya menguasai langkah-

langkah dari model pembelajaran yang akan digunakan. Guru juga harus 

menjelaskan tata cara dan aturan dalam pelaksanaan suatu model 

pembelajaran agar tidak terjadi salah paham antara guru dan siswa. 

(3) Guru hendaknya mendorong siswa agar dapat berinteraksi dengan baik. 

Beberapa siswa mungkin akan cenderung pasif saat berdiskusi. Sehingga 

penggunaan model pembelajaran kooperatif harus diutamakan agar dapat 

melatih siswa dalam berinteraksi dengan temannya. Hal tersebut juga 

dapat melatih jiwa sosial siswa. 

(4) Siswa harus melaksanakan tugas sesuai arahan dan bimbingan guru. Siswa 

juga harus menjaga sikap dalam proses pembelajaran, terutama tidak 

berbicara dengan teman saat mendapatkan penjelasan dari guru, sehingga 

siswa mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru. 

(5) Siswa harus lebih berani dalam menyampaikan pertanyaan, jawaban, 

maupun gagasan kepada guru maupun teman. Selain itu siswa seharusnya 

dapat menghargai pendapat dari anggota kelompoknya. Setiap anggota 

kelompok tentunya mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam 

diskusi. 

(6) Sekolah hendaknya memberikan fasilitas dan kelengkapan yang 

mendukung model pembelajaran kooperatif baik bagi guru maupun siswa. 

Fasilitas dan kelengkapan yang dimaksud antara lain sumber belajar yang 

memadai, dan buku-buku relevan yang dapat digunakan guru untuk lebih 

memahami berbagai model pembelajaran kooperatif. 
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(7) Bagi peneliti lanjutan yang ingin melakukan penelitian sejenis disarankan 

untuk memperhatikan kelemahan-kelemahan model pembelajaran aktif 

tipe TGT dan STAD. Selain itu, peneliti lanjutan perlu mengkaji lebih 

dalam mengenai model pembelajaran TGT dan STAD, sehingga penelitian 

yang dilakukan semakin lebih baik. 
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