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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTO : 

1.  “Guru yang sukses ibarat menara air, yang mampu menyalurkan ilmu dan 

peranannya dengan baik pada siswa, lingkungan dan sesama”.  

2. “Air adalah sumber kehidupan kedua setelah udara dalam kehidupan 

manusia“ 
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ABSTRAK 

 

Chasanah, Fathul. 2020. Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Students Teams Achievemnet Divisions (STAD) Berbantuan Video 

Pembelajaran pada Hasil Belajar Mupel IPA Siswa Kelas V SDN Gugus 

Bima Temanggung. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. 

Sri Sulistyorini, M.Pd. 338 halaman. 

 

Tujuan pembelajaran IPA  belum bisa tercapai dengan baik di SDN Gugus Bima 

Temanggung. Seperti bisa dilihat dari capaian hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA yang masih di bawah KKM. Hal tersebut disebabkan salah satunya 

oleh proses pembelajaran yang masih menggunakan model dan media yang 

kurang bervariasi. Dari permasalahan yang ada dan data yang mendukung maka 

diperlukan suatu proses pembelajaran yang inovatif melalui penerapan model 

yang tepat dalam memecahkan masalah dalam tersebut. Sesuai dengan tujuan 

penelitian ini yaitu “Menguji keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) berbantuan video pembelajaran 

dibandingkan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) berbantuan video 

pembelajaran pada hasil belajar  IPA siswa kelas V SDN Gugus Bima 

Temanggung”. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain Quasi 

Experimental Design dengan bentuk Nonequivalent Control Group Design. 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Gugus Bima Temanggung 

tahun ajaran 2019/2020 yang berjumlah 104 siswa.Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah uji hipotesis dengan rumus independent simple t-test  dan 

uji N-gain.  

 Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan hasil belajar diantara 

kedua kelas. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan uji hipotesis bahwa 

thitung > ttabel  (2.068 > 2.009), dan dengan taraf signifikan kurang dari 0,05 (0,044 < 

0,05). Hasil uji n-gain juga menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar IPA 

kelas eksperimen (0,6323 ) lebih tinggi dibanding kelas kontrol (0,5183). 

 Simpulan penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) berbantuan video pembelajaran efektif 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SDN gugus Bima Temanggung. Saran 

penelitian ini yaitu model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat dijadikan 

pertimbangan dan alternatif bagi guru dalam strategi pembelajaran IPA atau mata 

pelajaran lainnya guna mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. 

 

Kata Kunci:  hasil belajar IPA, keefektifan, model kooperatif tipe Student Teams 

  Achievement Divisions (STAD), Video pembelajaran 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu pondasi terpenting untuk memajukan bangsa dan negara adalah melalui 

pendidikan. Pendidkan sering kali digunakan sebagai alat ukur keberhasilan dalam 

perbaikan kehidupan masyarakat suatu bangsa dan negara. Dengan pendidikan 

diharapkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat ditingkatkan dan 

dikembangkan semaksimal mungkin, sehingga dapat mendukung dalam 

tercapainya sasaran pembangunan nasional. 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa, pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Berdasarkan pada undang-undang tersebut, pendidikan harus mampu 

menjadi wadah dalam menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan 

kondusif agar dapat mengembangkan kemampuan peserta didik secara maksimal. 

Hal ini senada dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-undang 

nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yang berbunyi  fungsi daripada pendidikan nasional 

itu sendiri yaitu: 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdasakan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

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

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 
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Seperti yang tertera dalam perundangan diatas, fungsi daripada pendidikan 

itu sendiri dapat tercapai sesuai tujuannya bila semua komponen pendidikan dapat 

saling bersinergi. Selain itu, tujuan dalam sistem pendidikan 

dapat tercapai dan terlaksana apabila mencangkup semua ranah pendidikan yang 

ditetapkan. Maka dari itu penting adanya peraturan yang membahas mengenai 

standar pendidikan tersendiri.  

Menurut Permendikbud No 22 tahun 2016 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah, sasaran pembelajaran untuk kurtilas (kurikulum 

2013) mencangkup pada pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Proses 

pembelajaran dalam satuan pendidikan diadakan  secara interaktif, inspiratif, 

menantang serta menyenangkan, disamping memberikan motivasi siswa untuk 

bisa aktif berpartisipasi, dan memberi  cukup ruang bagi prakarsa, kreativitas, 

serta kemandirian berdasarkan  bakat, minat, dan perkembangan fisik/psikologi 

siswa. Mengacu pada peraturan pemerintah diatas, siswa menjadi titik pusat dalam 

kegiatan belajar mengajar, dan sebagai seorang pendidik seharusnya bisa 

mengetahuai apa karakteristik dan kebutuhan setiap siswa sehingga dapat 

terlaksana pembelajaran di kelas yang diharapkan. 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun 2006 yang 

memuat tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 

memaparkan bahwa, Ilmu Pengetahuan Alam berhubungan dengan mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan dari 

kumpulan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atupun prinsip-prinsip, tetapi 

IPA juga disebut sebagai suatu proses penemuan. Seperti hakikat pembelajaran 

IPA yang dikemukakan oleh Carin dan Sund (1993) dalam Wisudawati dan 

Sulistyowati (2014 : 24), bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) mempunyai empat 

unsur utama diantaranya adalah IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, IPA 

sebagai sikap dan aplikasi. Yang mempunyai arti bahwa dengan belajar IPA 

peserta didik akan memiliki baik dari keempat unsur dimensi tersebut untuk 

diterapkan di kehidupan sehari-hari melalui metode ilmiah dan konsep IPA. 

Keempat unsur tersebut akan saling berkaitan satu sama lain sehingga siswa bisa 
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merasakan proses belajar mengajar  secara utuh  serta mendorong rasa 

keingintahuannya  dalam mempelajari fenomena alam  sekitar melalui kegitan 

pemecahan masalah dengan penerapan langkah-langkah metode ilmiah. 

Pengembangan sikap ilmiah di SD/MI harus sejalan dengan tingkat 

perkembangan kognitifnya. Menurut Piaget, anak usia SD/MI yang berkisar 

antara 6 atau 7 tahun sampai 11 atau 12 tahun termasuk dalam kategori fase 

operasional konkret, dimana fase ini menunjukkan adanya sikap keingintahuannya 

yang cukup tinggi untuk mengenali lingkungannya. Dalam kaitannya dengan 

hakikat pembelajaran IPA, maka pada anak SD/MI siswa harus diberikan 

pengalaman serta kesempatan dalam mengembangkan kemampuannya dalam 

berfikir dan bersikap terhadap alam. Pembelajaran IPA sendiri diharapkan dapat 

menjadi sarana untuk siswa dalam mempelajari diri sendiri dan alam sekitar serta 

manfaatnya kedepan dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari.  

Tujuan pembelajaran IPA SD/MI seperti yang tertera dalam Badan Nasional 

Standar Pendidikan (BNSP : 2006) dalam Ahmad Susanto (2016 : 171) yaitu : 1) 

memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan YME berdasarkan keberadaan, 

keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya; 2) mengembangkan pengetahuan 

serta pemahaman konsep-konsep IPA yang bisa bermanfaat dan diterapkan untuk 

kehidupan sehari-hari; 3) mengemabngkan rasa ingin tahu, sikap positif dan 

kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat; 4) mengembangkan keterampilan proses 

untuk  menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah,serta membuat keputusan; 

5) meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam; 6) meningkatkan kesadaran diri untuk menghargai 

alam dan keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa; 7) 

memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai bekal 

dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. 

Melihat tujuan IPA tersebut diatas, sangat disayangkan bila pembelajaran 

IPA yang sudah terlaksana selama ini belum bisa direalisasikan/diwujudkan 

dengan baik. Mengutip dari hasil penelitian studi Program for Internasional 
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Student Assessment (PISA) 2018 dalam PISA 2018 Results Combined Executive 

Summaries Volume I, II, III menunjukkan hasil capaian belajar siswa Indonesia 

dalam bidang literasi, matematika dan sains masih jauh dibawah. Pada tahun 

2018, peringkat Indonesia berada di urutan 6 dari bawah dengan jumlah peserta 

79 negara. Pada kategori kinerja sains sendiri, Indonesia berada pada peringkat 9, 

yakni dengan rerata skor 396 dengan rerata skor yaitu 489 (OECD, 2019: 18). 

Hasil tes tersebut khusus diselenggarakan untuk anak berumur 15 tahun dan pada 

negara-negara yang masuk kedlam Organizarion for Economic Cooperation and 

Development (OECD). Hal ini tidak akan jauh berbeda apabila di jenjang 

pendidikan dasar pembelajaran tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Riset 

serupa juga ditunjukkan oleh survey dari Trend in Intrnational Mathematic and 

Saince Study (TIMSS) tahun 2015 yang dselenggarakan oleh IEA (The 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement) dengan 

target populasinya anak kelas 4 SD. Menurut hasil survey TIMSS dalam 

Rahmawati (2016: 2) menunjukkan, siswa Indonesia secara umum sedikit kurang/ 

lemah baik pada aspek kognitif maupun aspek konten, tidak lain halnya untuk 

mata pelajaran matematika atau sains. Untuk skor Indonesia di bidang sains 

diketahui adalah  397 point dan masuk peringkat 45 dari total peserta 48 negara. 

Berdasarkan dari kedua data dari PISA dan TMII, bahwa pembelajaran IPA masih 

kurang sesuai dengan apa yang tertera dalam tujuan pembelajaran IPA.  

Sementara itu, dalam  Ahmad Susanto (2016 : 165) berdasarkan temuan 

yang dilakukan oleh Depdiknas dilaporkan bahwa hasil perolehan Ujian Akhir 

Sekolah (UAS) khususnya pada mata pelajaran IPA masih berada jauh dibawah  

standar yang diharapkan. Nilai rata-rata UAS pendidikan IPA diketahui menjadi 

semakin rendah seiring dengan semakin tinggi jenjang pendidikannya. Hal ini 

menandakan permasalahan dalam pelaksanaan mata pelajaran IPA masih banyak 

di Indonesia. Salah satunya ialah lemahnya penerapan proses pembelajaran di 

sekolah oleh para pengajar dikarenakan kurangnya kemampuan dalam  

mengembangkan daya berfikir siswa. Dikatakan bahwa guru/ pengajar banyak 

yang terpaku hanya pada sumber belajar seperti buku teks saja. Mereka belum 

bisa melaksanakan pembelajaran yang aktif kreatif secara penuh yang melibatkan 
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siswa. Selain itu pendekatan atau strategi pembelajaran yang mereka terapkan 

kurang bervariasi jika didasarkan pada karakteristik materi dalam pembelajaran. 

Serta pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang berlangsung, diarahkan hanya 

pada kemampuan menghafal informasi. Hal ini dapat menjadikan kelemahan 

dalam pembelajaran IPA karena pada dasarnya pembelajaran IPA melibatkan 

siswa secara langsung berinteraksi dengan lingkungan.  

Permasalahan  yang serupa juga terjadi pada kegiatan  belajar mengajar IPA 

di SDN Gugus Bima Tembarak. Berdasarkan dari data hasil belajar, melakukan 

observasi dan wawancara, ditemukan ada beberapa permasalahan diantaranya 

yaitu guru mengalami kesulitan dalam memilih dan juga mengimplementasikan 

model pembelajaran yang sesuai untuk materi IPA yang akan diajarkan. Masih 

ada guru yang belum mempergunakan model-model pembelajaran  inovatif  

sehingga masih terbatas dengan model ceramah, diskusi, dan tanya jawab. 

Selanjutnya dalam pembagian kelompok guru membagi siswa hanya berdasarkan 

teman sebangku. Hal ini berarti guru telah melaksanakan penerapan model 

pembelajaran Think Pair Share (TPS). Permasalahan lain adalah anak kurang 

aktif selama proses belajar dan pada kegiatan diskusi kelompok terlihat hanya 

anak yang pandai yang sebagian besar mendominasi, sehingga anak yang lain 

kurang memahami materi yang diajarkan. Permasalahan lain juga disebabkan oleh 

minat baca kurang dalam mengenal istilah-istilah asing dalam pembelajaran IPA 

seperti dalam mengingat nama organ-organ dan sistem tubuh manusia maupun 

hewan. Kemudian dari capaian hasil belajar IPA, rerata hasil belajar siswa mupel 

IPA masih rendah atau dibawah batas minimal ketuntasan belajar (KKM). 

Dilihat dari permasalahan yang muncul selama kegiatan pembelajaran 

menyebabkan hasil belajar siswa untuk mata pelajaran IPA diketahui belum 

maksimal. Melihat dari rekapan nilai Ulangan Harian IPA siswa kelas V SDN 

Gugus Bima Temanggung yang terdiri atas SDN Tembarak, SDN 01 Wonokerso, 

SDN 02 Wonokerso dan SDN Kemloko, dua sekolah mendapat niali dibawah 

KKM. Hal ini ditunjukkan dari keseluruhan siswa yang berjumlah 106 anak, 
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hanya 55% siswa yang tuntas dan 45% sisanya merupakan siswa dengan nilai 

dibawah KKM.  

Dengan permasalahan-permasalahan yang dijumpai pada pemebaljaran IPA 

siswa kelas V SDN Gugus Bima Temanggung, maka diperlukan sebuah model 

serta media pembelajaran inovatif yang bisa meningkatkan kemampuan serta hasil 

belajar peserta didik. Salah satu cara yang bisa dipergunakan untuk memecahkan 

permasalahan pembelajaran tersebut yaitu dengan menerapkan model  

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

dengan berbantuan media Video. 

Menurut Slavin (2005: 8) pembelajaran kooperatif adalah suatu metode 

dimana para siswa duduk bersama dalam kelompok yang beranggotakan empat 

orang untuk menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Sedangkan Sunal dan 

Hans (dalam Isjoni, 2019: 15) menyatakan pembelajaran kooperatif merupakan 

suatu cara pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk 

memberi dorongan kepada siswa agar bekerja sama selama pembelajaran. 

Dalam Slavin (2005:11), model pembelajaran kooperatif tipe Student Team-

Achievement Division (STAD) disebut sebagai model pembelajaran dimana 

peserta didik terbagi  kedalam kelompok-kelompok belajar, biasanya berjumlah 

empat atau lima orang yang berbeda-beda dilihat dari gender, tingkat kemampuan, 

serta latar belakang etniknya. Sementara guru sedang  memberikan materi  

pelajaran, siswa di dalam tim saling bekerja sama dan memastikan semua 

anggotanya telah memahami materi pelajaran. Selanjutnya, semua siswa secara 

mandiri mengerjakan kuis yang telah dibagikan oleh guru, yang berarti setiap 

siswa tidak diizinkan untukbekerjasamaapalagi membantu satu sama lain.   

Penerapan model pembelajaran ini diharapkan bisa memberi alternatif 

dalam membangun kondisi belajar mengajar lebih variatif dan inovatif serta dapat 

membantu dalam peningkatan hasil belajar anak. Model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Team-Achievement Division (STAD) bisa digunakan dalam  

meningkatkan kemampuan berfikir peserta didik karena didalam proses belajar 

mengajar siswa diajak untuk berinteraksi dalam bentuk diskusi kelompok secara 
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heterogen sehingga mereka menjadi aktif dan termotivasi serta pembelajaran di 

dalam kelas tidak monoton. Untuk hasil yang lebih baik, penerapan suatu model 

biasanya dibantu dengan pemanfaatan beberapa media pembelajaran. 

Menurut Gangne & Briggs (1975) dalam Arsyad (2019 : 4) memaparkan 

media pembelajaran secara fisik terdiri atas alat/ perangkat yang dipergunakan 

untuk membantu dalam penyampaian  isi materi pelajaran, seperti; kaset, tape 

recorder, buku, video camera dan recorder, slide, film, foto, gambar, grafik, 

komputer, serta televisi. Jadi media dapat diartikan sebagai komponen dari 

sumber belajar  yang didalamnya terkandung materi instruksional di sekitar 

lingkungan siswa yang bisa membangkitkan  siswa dalam belajar. Sesuai dengan 

fungsi media itu sendiri, Hamalik (1986) dalam Arsyad (2019 : 4) berpendapat 

jika media pembelajaran yang dipergunakan selama pembelajaran bisa 

merangsang minat yang baru serta motivasi dan juga membangkitkan rangsangan 

akan belajar. 

Dari macam-macam media pembelajaran, peneliti memilih media Video 

sebagai media yang digunakan dalam membantu mengatasi permasalahan yang 

terjadi selama proses pembelajaran. Media video sendiri menurut Asyhar (2012: 

73-74) merupakan rekaman gambar sekaligus suara dalam kaset pita video ke 

dalam pita magnetik. Media video dapat diklasifikasikan sebagai media 

pembelajaran audiovisual. Sesuai dengan namanya menurut Asep Herry 

Hermawan (2008: 11.20) media audiovisual merupakan perpaduan dari  audio dan 

visual atau biasa dinamakan sebagai media pandang-dengar. Media audiovisual 

dengan karakteristiknya yang lebih lengkap, mempunyai kemampuan bisa 

mengatasi kekurangan dari penggunaan media visual maupun media audio 

semata.Model pembelajaran kooperatif tipe Student Team-Achievement Division 

(STAD) yang didalamnya melibatkan bantuan  media video adalah suatu inovasi 

dalam pembelajarn. 

Penelitian terdahulu yang mendukung dalam memecahkan masalah ini yaitu 

penelitian oleh Azizah dengan brjudul “Keefektifan Pendekatan Kooperatif 

Teknik Students Teams Achiments Divisions (STAD) pada pembelajaran Sains 
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Kelas VI di SD Negeri Barbasari Yogyakarta”, menunjukkan hasil penelitian 

bahwa model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian efektif 

meningkatkan kulaitas pembelajaran sehingga dapat memberikan pengaruh positif 

dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa.  

Kemudian penelitian yang  dilakukan oleh Ni Pt.Ayu Widiastiti dkk. dengan 

judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Berbantuan Media 

Video Terhadap Hasil Belajar IPA Kelas V SD Gugus 1 Mengwi Bandung”. 

Setelah dilakukan analisis menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan 

pada hasil belajar IPA siswa kelas V yang belajar dengan model pembelajaran 

koopertaif STAD dengan yang belajar model pembelajaran konvensional.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan mengkaji keefektifan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) berbantuan video pembelajaran pada hasil belajar mupel IPA siswa kelas 

V SDN Gugus Bima Temanggung. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

diidentifikasi masalahnya yaitu: 

1) Guru mengalami kesulitan memilih serta mengimplementasikan model 

pembelajaran yang sesuai diajarkan pada pembelajaran IPA. 

2) Pembagian kelompok belajar terbatas hanya berdasarkan teman sebangku 

sehingga kurang heterogen.  

3) Siswa kurang aktif selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

4) Minat baca siswa kurang dalam mengenal istilah-istilah asing dalam 

pembelajaran IPA. 

5) Media pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi, kebanyakan hanya 

berupa gambar. 

6) Rerata hasil belajar siswa mata pelajaraanIPA masih rendah atau dibawah 

batas minimal ketuntasan belajar (KKM). 
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1.3 Pembatasan Masalah  

Dari point-point identifikasi masalah diatas, peneliti ingin membatasi masalah  

sehingga tidak terlalu luas dan lebih fokus yaitu pada hasil belajar mupel IPA 

yang masih rendah, model serta media pembelajaran yang kurang optimal. 

Dengan lemahnya pemahaman konsep pada siswa karena penggunaaan model dan 

media yang kurang sesuai sehingga menyebabkan hasil belajar rendah, oleh 

karenanya peneliti ingin meneliti keefektifan dari model kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) berbantuan video pembelajaran pada hasil 

belajar mupel IPA kelas V SDN Gugus Bima Temanggung dibandingkan dengan 

model Think Pair Share (TPS) pada topik pembelajaran tema 8 materi Siklus Air.  

 

1.4 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) berbantuan video pembelajaran dibandingkan 

dengan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) berbantuan video 

pembelajaran terhadap hasil belajar mupel IPA siswa kelas V SDN Gugus Bima 

Temanggung? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Menguji keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) berbantuan video pembelajaran dibandingkan 

dengan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) berbantuan video 

pembelajaran terhadap hasil belajar  mupel IPA siswa kelas V SDN Gugus Bima 

Temanggung. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1) Mengetahui keefektifan model kooperatif tipe STAD pada kegiatan belajar 

IPA, sehingga bisa dipergunakan sebagai pendukung teori untuk penelitian-

penelitian selanjutnya. 

2) Sebagai acuan pembelajaran yang inovatif untuk membelajarkan materi IPA. 

 

1.6.2  Manfaat Praktis 

1) Bagi Guru 

Memperkaya wawasan serta meningkatkan keterampilan guru dalam 

pengembangan model pembelajaranyang lebih inovatif dan efektif, sehingga 

kegiatan belajar- mengajar lebih hidup dan tentunya menarik perhatian dan 

minat siswa serta mampu menumbuhkan susana pembelajaran yang kondusif. 

2) Bagi Siswa 

(1) Diharapkan bisa mengembangkan dan mempermudah pemahaman siswa 

akan materi pembelajaran IPA  

(2) Melatih keterampilan dan keberanian siswa dalam mengemukakan 

pendapat. 

(3) Melatih siswa berperan aktif, bekerjasama di dalam kelompok dan 

membangkitkan motivasi siswa selama proses pembelajaran. 

3) Bagi Sekolah 

Memberikan  gambaran serta informasi yang membangun terutama 

faktor-faktor yang mempengaruhi capaian belajar siswa. Selain itu diharapkan 

dapat meningkatkan kerjasma antara peneliti, kepala sekolah, guru, karyawan 

dan lingkungan sekolah dalam mengembangkan mutu pendidikan ke arah 

yang lebih baik. 
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4) Bagi Peneliti 

 Dapat memberikan sebuah pelajaran, wawasan juga pengalaman 

tersendiri bagi peneliti dalam proses belajar memahami dunia pendidikan 

terutama dari proses kegiatan belajar di kelas.  
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teoritis 

2.1.1 Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar bagi R.Gagne (1989)  dalam Ahmad Susanto (2016 : 1), mempunyai arti 

sebagai suatu proses di mana suatu organisme mengalami perubahan dalam 

perilaku mereka sebagai akibat dari pengalaman. Dikatakan bahwa belajar dan 

mengajar merupakan dua konsep tidak bisa saling terpisahkan, seperti halnya 

interaksi anatara guru dengan siswa ataupun sebaliknya serta sesama siswa selama 

pembelajaran sedang berlangsung. Gagne juga mengatakan bahwa, belajar ia 

maknai sebagai sebuah proses atau cara didalam membangkitkan  motivasi baik  

pengetahuan, keterampilan, tingkah laku, dan kebiasaan. 

 Sementara Hamalik (2015 : 27) menjelaskan bahwasanya belajar yaitu 

merupakan kegiatan dalam hal memodifikasi atau memperteguh perilaku melalui 

pengalaman. Jadi intinya belajar tidak hanya sekedar menghafal atau mengingat 

saja, namun merupakan suatu proses atau kegiatan dan bukan sekedar hasil 

ataupun tujuan semata. Selanjutnya Ahmad Susanto (2016: 4), juga 

mendefinisikan belajar sebagai sebuah kegiatan/ aktivitas yang dikerjakan secara 

sengaja dalam artian sesorang tersebut dalam  kondisi sadar untuk memdapatkan 

sebuah pemahaman, konsep, atau pengetahuan baru sehinga memungkinkn 

adanya perubahan terhadap tingkah laku  seseorang dalam merasa, berpikir,  

maupun dalam hal bertindak. Sementara itu Rifa’i dan Anni (2016: 68) membagi 

pemikirannya mengenai belajar kedalam 3 unsur utama; (1) berhubungan dengan 

perubahan tingkah laku seseorang , (2) perubahan perilaku ada  dikarenakan  

proses pengalaman yang dialami, (3) perubahan perilaku terjadi sebab belajar  
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sendiri mempunyai sifat permanen. 

Berdasarkan definisi dari berbagai ahli diatas, dapat dibuat kesimpulan jika 

belajar ialah sebuah perubahan perilaku yang ada dalam diri setiap individu 

berupa keterampilan, kebiasaan, sikap, dan pemahaman yang disebabkan oleh 

pengalamannnya sendiri dan interaksi dengan lingkungannya dan berlangsung 

secara terus-menerus. 

 

2.1.1.2 Unsur-Unsur Belajar  

Gagne (1997: 4) dalam Rifa’i dan Anni (2016: 70-71)  mengutarakan  

pendapatnya bahwa dalam belajar terdapat berbagai unsur yang saling terkait 

yaitu: 

1) Peserta didik, merupakan individu itu sendiri yang sedang melakukan proses 

kegiatan belajar. 

2) Stimulus (Rangsangan), ialah situasi yang bisa merangsang penginderaan 

siswa, maka siswa harus memfokuskan pada rangsangan tertentu paling 

diminati agar belajar menjadi optimal.. 

3) Ingatan (Memori), tertanam di dalam diri peserta didik yang berisi bermacam 

kemampuan baik sikap, keterampilan serta pengetahuan yang dihasilkan dari 

kegiatan belajar yang pernah dilakukannya. 

4) Respon, siswa yang memperoleh stimulus akan mendorng memori untuk 

menyampaika respon terhadap stimulus tersebut. Respon dapat dilihat pada 

diri peserta didik sebagai hasil dari akhir proses belajar yang dinamakan 

dengan perubahan perilaku (performance). 

 Dengan penjelasan diatas bisa dibuat sebuah kesimpulan bahwa unsur-unsur 

belajar terdiri atas siswa, stimulus, memori/ ingatan dan respon. Unsur-unsur 

belajar tersebut berkaitan satu sama laian sehingga akan memunculkan perubahan 

perilaku pada diri peserta didik di akhir proses belajar.  
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2.1.1.3 Prinsip Belajar 

Agus Suprijono ( 2019: 4) memaparkan ada 3 prinsip dalam belajar yaitu: 

1) Belajar ialah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses belajar yang  

dalam hal ini memilki delapan ciri; (1) hasil tindakan rasionalinstrumental 

(perubahan yang disadari), (2) berkelanjutan/ kontinue, (3) Fungsional 

sebagai tonggak hidup, (4) Bernilai positif, (5) aktif juga disebut sebagai 

kegiatan yang dilakukan serta direncanakan, (6) tetap atau permanen, (7) 

terarah atau punya tujuan, (8) mencangkup semua potensi kemanusian. 

2) Belajar ialah proses, terjadi akibat dorongankebutuhan serta tujuan yang 

diinginkan untuk diraih. 

3) Belajar ialah bentuk dari pengalaman. Pengalaman terjadi akibat hasil 

interaksi antara siswa kepada lingkungan sekitarnya 

 Berdasarkan uraian prinsip belajar diatas, belajar tidak hanya sekedar 

pemindahan materi dari guru ke siswa, melainkan melalui sebuah proses yang 

menghasilkan hasil akhir dari belajar berupa perubahan perilakuyang kontinue 

yang didapat dari sebuah pengalaman dan juga interaksinya terhadap lingkungan 

sekitar.  

 

2.1.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Belajar di pengaruhi oleh banyak faktor, Slameto (2010: 54-59) mengelompokkan 

belajar kedalam dua faktor yaitu:  

1) Faktor Intern  

Ada tiga jenis faktor intern yang berpengaruh terhadap belajar siswa.  

Pertama faktor jasmani, ini ada kaitannya dengan kesehatan dan cacat tubuh 

seseorang. Sedangkan faktor yang kedua psikologis,  terdapat tujuh hal yang 

mempengaruhinya: (1) inteligensi yang merupakan kemampuan dalam 

menyesuaikan dan menghadapi peristiwa yang baru secara efektif dan cepat; 

(2) perhatian, dalam hal ini siswa agar tidak mengalami kebosanan selama 

pembelajaran harus mencurahkan perahatiannya terhadap materi pelajaran; 
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(3) minat yang berarti keinginan siswa yang cenderung tetap mengenang serta 

memperhatikan beberapa kegiatan; (4) bakat merupakan kemampuan yang 

dimiliki peserta didik dan dibarengi dengan belajar disertai latihan yang rutin; 

(5) motif yaitu pendorong atau penggerak yang bisa menyebabakan suatu 

timbulnya perbuatan; (6) kematangan merupakan tahap dimana alat-alat 

tubuh seseorang telah mengalami pertumbuhan yang siap untuk melakukan 

sessuatu atau kecakapan baru; (7) kesiapan adalah  ketersediaan dalam 

memberikan respon/tanggapan dan beraksi melakukan suatu hal. Kemudian 

yang terakhir yaitu faktor kelelahan yang dikelompokkan kedalam dua jenis 

(kelelahan rohani serta jasmani). 

2) Faktor Ekstern  

Faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi belajar terbagi menjadi  tiga 

faktor yaitu sebagai berikut:  

(1)  Faktor Keluarga, erat kaitannya dengan bagaimana orang tua dalam 

mendidik anak-anaknya, hubungan seluruh anggota keluarga, 

perekonomian keluarga dan terakhir suasana rumah yang mempengaruhi 

siswa dalam belajar. 

(2) Faktor sekolah, yang berpengaruh diantaranya seperti kurikulum, 

pelajaran dan waktu/ jam sekolah, hubungan/ relasi antar warga sekolah 

(siswa-guru, siswa-siswa), disiplin sekolah, fasilitas sekolah seperti 

bangunan serta ruang sekolah, metode dalam belajar dan pekerjaan 

rumah. 

(3) Faktor Masyarakat, bisa dikatakan paling mempngaruhi hasill belajar 

peserta didik. Keberadaan atau pergaulan siswa sendiri dalam lingkungan 

masyarakat adalah pengaruh yang nyata yang mempengaruhi peserta 

didik.  

Berdasarkan dari pendapat ahli diatas, agar belajar yang kita harapkan 

berhasil optimal maka perlu memperhatikan faktor apa saja yang mempngruhi 

didalamnya baik itu dari dalam maupun luar kondisi anak didik. Kedua faktor 

belajar tersebut sangat penting dalam mempengaruhi capaian belajarsiswa.  
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2.1.2. Hakikat Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 1 butir 20 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menjelaskan  bahwa, pembelajaran sebagai proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

mempunyai makna bahwa subyek belajar (siswa) harus dibelajarkan bukan 

diajarkan. Hal tersebut mempunyai arti bahwa pembelajaran adalah pemberian 

bantuan dari seorang pendidik sebagai seorang pengajar sehingga diharapkan 

adanya proses pemerolehan ilmu atau pengetahuan, kecakapan, penguasaa, serta 

pembentukan sikap yang tertanam di setiap diri peserta didik. Atau dapat 

disederhanakan bahwa pembelajaran ialah sebuah  proses yang dilakukan guna 

membantu peserta didik sehingga dapat belajar dengan baik (Ahmad Susanto, 

2016 : 19). 

Salah satu yang diperhatikan dalam pembelajaran adalah guru. Guru disini 

tidak sekedar hanya menyalurkan pengetahuannya, namun siswa itu sendiri harus 

bisa membangun pengetahuannya  dalam benaknya. Lain halnya dengan Ahmad 

Susanto (2016 : 19), menyebutkan pembelajaran yang diidentikkan dengan kata 

“mengajar” yang berasal dari kata dasar “ajar”, yang artinya petunjuk yang 

diberikan kepada orang agar diketahui. Sedangkan kata pembelajaran itu sendiri 

diambil dari kata “ajar” kemudian diberi awalan “pe” dan akhiran “an” dan 

membentuk kata “pembelajaran”, yang mempunyai arti sebagai proses, perbuatan, 

cara mengajar, atau mengajarkan agar sswa berkeinginan utnuk belajar.  Maka 

pembelajaran dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan tatap muka dua arah antara 

siswa dan guru atau guru dengan siswa yang memungkinkan terjadinya interaksi 

belajar mengajar yang mampu membelajarkan siswa dengan baik. 

Dari pernyataan diatas kita bisa menyimpulkan mengenai pembelajaran 

ialah sebagai proses interaksi anatara pendidik dan yang dididik dan terjadi di 

dalam lingkungan belajar untuk membentuk tingkah laku melalui pelajaran, 

pengalaman atau pengajaran yang berlangsung terus menerus dengan 
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digunakannya alat bantu belajar maupun tidak, sehingga siswa memperoleh 

kemudahan berinteraksi dengan lingkungannya. 

 

2.1.2.2 Komponen-komponen Pembelajaran 

Rifa’i danAnni (2016: 92-94) mengemukakan komponen-komponen dalam 

pembelajaran diantaranya adalah: 

1) Tujuan, secara eskplisit berupa pengetahuan, sikap atau keterampilan yang 

dirumuskan di dalam tujuan pembelajaran untuk dilaksanakan melalui 

kegiatan pembelajaran. 

2) Subyek belajar,  sebagai komponen utama dikarenakan mempunyai peran 

sebagai subyek (yang melakuakan proses belajar-mengajar) sekaligus obyek 

(yang diharapkan melakukan perubahan tingkah laku pada diri peserta didik). 

3) Materi pelajaran, juga disebut komponen utama dalam kegiatan 

pembelajaran, dikarenakan bisa memberikan bentuk dan warna selama proses 

belajar-mengajar berlangsung. 

4) Strategi pembelajaran, yaitu pola umum dalam menciptakan proses pembljran  

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diyakini keefektivitasnya. 

5) Media pembelajaran, ialah alat yang dipergunakan untuk membantu dalam 

menyampaiakn kegiatan belajar-mengajar. Media pembelajran ini juga 

berfungsi mrningkatkan peranan dalam strategi pembelajaran.  

6) Penunjang, yang terdiri dari fasilitas- fasilitas yang menunjang pembelajaran 

misalnya sumber belajar, alat/ media pelajaran, bahan pelajaran dan 

sejenisnya yang berguna mempermudah dan memperlancar proses belajar 

mengajar. 
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2.1.2.3 Pembelajaran Efektif  

Dalam PP 19 tahun 2005 SNP menyatakan bahwa suasana pembelajaran  yang 

efektif adalah suasana belajar yang interaktif dan inspiratif, menyenangkan, 

menantang, inovatif serta menemukan sendiri. Sehingga dapat diketahui bahwa 

karakteritik didalam pembelajaran yang efektif yaitu dimana siswa bisa 

mendengar, melihat, mendemonstrasikan, bkerja sama, menemukan serta 

membangun konsep sendiri (Sofan Amri, 2013: 119). 

Pembelajaran efektif dapat dipergunakan guru sebagai alat ukur 

keberhasilan dalam mengelola kelas. Sementara itu, kualitas pembelajaran 

dikatakan baik dengan melihatnya dari segi proses dan segi hasil. Dari segi proses, 

disebut pembelajarn efektif jika semua siswa secara aktif dapat terlibat, baik 

secara mental, fisik, ataupun sosialnya. Kemudian dari segi hasil, pembelajaran 

dinamakan efektif bila terbentuk perubahan yang positif pada tingkah laku anak  

serta terpenuhinya tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Disamping itu 

pembelajran juga dikatakan efektif, apabila siswa yang dibelajarkann dengan 

pendekatan pemecahan masalah, hasil belajar dan aktivitas belajarnya lebih baik 

dibandingkan yang dibelajarkan dengan pendekatan tradisional pada tingkatan 

ketuntasan tertentu. 

Pembealaran yang efektif dapat diwujudkan melalui beberapa aspek 

dibawah ini seperti: 

1) Pendidik harus bisa mempersiapkan pembelajaran yang sistematis. 

2) Proses pembelajaran yang berkualitas yang dicirikan melalui penyampaian 

materi pelajaran secara sistematis, setapenggunaan beberapa variasi dalam 

belajar seperti halnya menggunakan metode, media, suara ataupun geak. 

3) Waktu digunakan secara efektif saat pembelajaran.  

4) Motivasi cukup tinggi baik dari guru maupun siswa.  
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5) Hubungan interaktif dari guru dan siswa harus terjalin cukup baik 

dikarenakan supaya setiap permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan 

cepat (Ahmad Susanto, 2016: 53-55). 

Melihat penjelasan diatas kita bisa memperoleh bahwa dalam perwujudan 

pembelajaran yang efektif pendidik harus menguasai keterampilan-ketarmpilan 

yang diperlukan dalam pengelolaan kelas, seperti menciptakan suasana 

pembelajaran yang kondusif,  penggunaan model-model pembelajaran inovatif 

dengan bantuan bermacam media yang sesuai dengan materi dan karakteristik 

siswa.  Dari hal itu diharapkan anak didik menjadi lebihaktif dan tujuan 

pembelajaran bisa tercapai. 

 

2.1.2.4 Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar merupakan kegiatan yang dilakukan siswa selama pembelajaran. 

Menurut Paul D. Dierich dalam Hamalik (2015: 172-173), mengklasifikasikan 

aktivitas belajar dalam 8 kelompok, antara lain: 

(1) Kegiatan-kegiatan Visual 

Meliputi melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, 

pameran, dan mengamati orang lain dalam bekerja/ bermain. 

(2) Kegiatan-kegiatan lisan (oral) 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, mengajukan pertanyaan, 

memberikan saran, menghibungkan suatu kejadian, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi, dan interupsi. 

(3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan perckapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. 

(4) Kegiatan-kegiatan menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat rangkuman, 

mengejerjakan tess, dan mengisi angket. 

(5) Kegiatan-kegiatan menggambar 
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Mengganbar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. 

(6) Kegiatan-kegiatan metrik 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat 

model, menyelenggarakan pameran, menari, dan berkebun. 

(7) Kegiatan-kegiatan mental 

Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, melihat 

hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 

(8) Kegiatan-kegiatan emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. Aktivitas dalam kelompok 

ini terdapat dalam jenis kegiatan dan overlap satu sama lain. 

 

2.1.3 Hasil Belajar 

Berdasarkan konsep belajar Ahmad Susanto (2016: 5) menyatakan pendapatnya 

mengenai hasil belajar sebagai perubahan-perubahan yang terjadi pada diri 

seorang siswa, baik dalam segi aspek kognitif, afektif, dan psiokomotor akibat 

bagian dari hasil kegiatan belajar. Sejalan dengan pendapat Rifa’i dan Anni (2016: 

71) yang juga mengutarakan hasil belajar sebagai perubahan tingkah laku/perilaku 

dari seorang  pembelajar setelah mengikuti kegiatan belajar.  

Menurut Benyamin S. Bloom, hasil belajar mencangkup  tiga ranah yaitu 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah Kognitif  menekankan 

pada aspek intelektual yang merupakan kemampuan berfikir secara hirerarkis 

yang terdiri dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, 

mengevaluasi, membuat (mengkreasi). Kemudian ranah afektif yang kaitanya 

dengan hal  sikap, perasaan, nilai dan minat. Kategori ranah afektif meliputi 

penerimaan, penanggapan/ respon, penialain, pengorganisasian, serta 

pembentukan pola hidup. Yang terakhir ada ranah Psikomotorik yang 

menekankan kemmpuan fisik seperti keterampilan motorik dan syaraf, 

memanipulasi obyek, serta koordinasi syaraf (Rifa,i dan Anni, 72-75). 
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Berdasarkan uraian diatas kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa  hasil 

belajar disebut sebagai  perubahan perilaku siswa secara menyeluruh artinya tidak 

dari satu aspek saja melainkan seluruh sapek baik kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Maka tugas  seorang pendidik harus memperhatikan secara 

saksama agar tujuan tersebut dapat tercapai secara menyeluruh berupa perubahan 

perilaku siswa yang diinginkan melalui pengadaan kegiatan pembelajran yang 

terncana dan sistematis. 

 

2.1.4 Penilaian 

2.1.4.1 Pengertian Penilaian 

Evaluasi atau penilaian dipergunakan untuk mencari tahu atau mengukur seberapa 

besar pencapaian siswa dalam belajar. Keberhasilan yang diukur tidak hanya 

berpusat pada tingkat kognitifnya saja tetapi juga memperhatikan pada pencapain 

aspek sikap dan keterampilan yang tentu saja disesuaikan dengan kurikulum yang 

dipakai saat ini. 

Kurikulum, pembelajaran, dan penilaian adalah tiga komponen penting 

dalam proses pembelajaran. Menurut Kemendikbud dalam Panduan Penilaian 

untuk Sekolah (2016 : 5), menyebutkan bahwasannya standar penialain 

pendidikan merupakan keriteria dari segi ruang lingkup, tujuan, prinsip, manfaat, 

mekanisme, prosedur, dan instrumen-instrumen penilaian sebagai dasar dalam 

penilaian hasil belajar siswa. Sedangkan penilaian itu sediri diartikan sebagai 

proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur seberapa besar 

pencapaian hasil belajar anak. 

Ralph Tyler (1950) dalam Suharsimi Arikunto (2013: 3), telah 

mendefinisikan evaluasi atau penilaian sebagai sebuah proses atau cara 

pengumpulan data dalam  menentukan sejauh mana, dalam hal apa, serta bagian 

mana tujuan pendidikan sudah tercapai, namun jika belum maka bagaimana hal 

yang belum itu sendiri dan apa sebabnya. Dengan demikian dapat kita simpulkan 
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bahwa, penialaian adalah proses pengumpulan data dan pengolahan informasi 

dengan menggunakan alat serta teknik tertentu yang dapat memberikan gambaran 

secara menyeluruh perkembangan belajar siswa. 

 

2.1.4.2 Ruang lingkup dan teknik penialain 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam Panduan 

Penilaian untuk Sekolah (2016 : 9-15), mengenai ruang lingkup hasil penilaian  

belajar oleh pendidik mencangkup tiga aspek belajar, sedangkan lingkup penialain 

hasil belajar oleh satuan pendidikan hanya mencangkup aspek pengetahuan dan 

keterampilan. Berikut ini merupakan teknik-teknik dalam penilaian antara lain: 

1) Penilaian Sikap, ditujukan terhadap penilaian kepada perilaku siswa dalam 

pembelajaran yang terdiri dari sikap spiritual dan sosial. Biasanya ini lebih 

dimaksudkan untuk pembinaan perilaku untuk membentuk  siswa. Observasi, 

wawancara, serta catatan anekdot, dan catatan kejadian  adalah beberapa 

teknik penilaian yang bisa dipergunakan. 

2) Penialan Pengetahuan (KD dari KI-3) dimaksudkan sebagai penilaian untuk 

mengukur sejauh mana siswa menguasai dalam suatu hal berdasarkan 

berbagai tingkatan proses berfikir seperti dalam aspek pengetahuan 

konseptual, faktual, prosedural, dan metakognisi. Teknik penilaian yang 

dipergunakan diantaranya yaitu tes tertulis, lisan, sertapenugasan. 

3) Penialaian Ketarampilan (KD dari KI-4), umumnya digunakan teknik 

penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio dengan rentang 

skor 0 – 100.  
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2.1.5 Teori-Teori yang Melandasi Penelitian 

2.1.5.1 Teori Belajar Kognitivisme 

Belajar disebut sebagai perubahan persepsi serta pemahaman. Psikologi kognitif 

mengutarakan bahwa perubahan perilaku manusia tidaklah ditentukan oleh 

stimulus yang bersal dari luar dirinya, namun dikarenakan oleh faktor yang 

terdapat dalam dirinya sendiri (Rifa’i dan Anni (2016: 147). Dalam hal ini bukan 

senantiasa berwujud perubahan perilaku yang selalu bisa kita amati, namun 

sesuatu yang kemampuan kognitifnya dapat dibangun dan dikembangkan dengan 

sendirinya terhadap lingkungan disekitarnya melalui tindakan yang termotivasi. 

Piaget dalam Rifa’i dan Anni (2016: 32-35), berpendapat proses belajar harus 

menyesuaiakan terhadap tahapan perkembangan kognitif yang dilalui siswa: 

(1) Tahap sensori motor, umur 0-2 tahun 

Tahap dimana anak memulai mengawali belajar melalui kegiatan-kegiatan 

dengan menkoordinasikan pengalaman indera (sensori) mereka (contoh 

melihat, mendengar) dengan gerakan-gerakan motorik (otot) mereka (contoh 

menyentuh, menggapai) yang dikembangkan  kedalam tindakan yang 

bermakna. 

(2) Tahap pra-operasional, usia 2-7 tahun 

Memasuki rentang usia ini anak belum bisa menyimpulkan sesuatu hal yang 

mereka pelajari secara konsisten karena masih terpengaruh oleh hal-hal 

khusus yang diperoleh dari pengalaman dengan penggunaan indera mereka. 

(3) Tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun 

Di usia ini biasanya anak telah bisa mulai mengoperasikan berbagai logika 

atau menyimpulkan dari suatu peristiwa yang nyata dengan mempergunakan 

benda-benda konkret, namun penalaran logika yang mereka miliki belum 

mampu memecahkan masalah abstrak baru sekedar menggolong-golongkan 

saja. 

(4) Tahap operasional formal, usia 7-15 tahun, 

Masuk rentang usia ini, anak sudah bisa berfikir secara deduktif karena anak 

mampu menalar secara abstrak, idialis, dan logis, sehingga kegiatan 
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kognitifnya tidak selalu mempergunakan benda-benda nyata. Mereka di tahap 

ini dapat memecahkan suatu persoalan secara verbal. 

 

2.1.5.2 Teori Belajar Kontruktivisme 

Gagasan kontruktivisme dalam pengetahuan, dijelaskan oleh Von Glasersfeld dan 

Kitcherner dalam Wisudawati dan Sulistyowati (2014: 45) ialah : (1) selalu 

merupakan instruksi dari kegiatan subyek, bukan merupakan kenyataan belaka 

sebuah gambaran dunia; (2) subyek membuat bentuk dalam skema kognitif, 

kategori, konsep, dan struktur yang diperlukan unuuk pengetahun; (3) 

pengetahauan terbentuk  melalui struktur konsepsi seorang yang mana struktur 

tersebut terbentuk dari pengalaman-pengalaman seseorang. 

Dalam teori ini, proses pembentukan suatu pengetahuan tidak berjalan 

secara langsung namun secara bertahap dan juga akan terus menyempurnakan lagi 

dan lagi atribut-atribut yang belum ada dalam skema seseorang. Pengalaman atau 

fenomena akan terus dijumpai  dalam proses pembentukan pengetahuan ini dan 

pengetahuan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan mental 

seorang individu. Seperti dalam pembelajaran IPA yang secara umum 

mempelajari fenomena alam, yang sebagaimana fenomena-fenomena alam 

tersebut kita pelajari melalui berbagai fakta yang terdapat di alam dan juga hasil 

abstraksi dari pemikiran manusia. Ketika fenomena alam itu dijumapai peserta 

didik maka akan lebih mudah proses konstruksi pengetahuannya apabila kita 

membandingkannya dengan yang berasal dari pemikiran abstraksi manusia, 

seperti contoh, peserta didik akan lebih mudah mempelajari konsep sel 

dibandingkan konsep atom, meskipun terdapat persamaan sebagai identitas 

terkecil.  

 Berdasarkan penjelasan teori diatas, teori kognitivisme dan teori 

kontruktivisme adalah teori yang mendasari penelitian ini. Teori kognitivisme 

yang mendasari penelitian ini dikarenakan pada landasan teori Piaget disebutkan 

siswa SD masuk pada tahapan usia operasioanal konkrit. Anak SD di tahap ini 
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telah mampu untuk berpikir secara rasional, seperti kemampuan menalar dalam 

penyelesaian suatu permasalahan yang konkret (aktual). Akan tetapi, untuk 

kemampuan berpikir mereka masih terbatas pada situasi yang nyata. 

 Sedangkan teori kontruktivisme, mendasari penelitian ini karena dalam 

pembentukan pengetahuan dalam struktur konsepsi siswa dibentuk berdasarkan 

pengalaman-pengalaman seseorang. Anak belajar IPA melalui pengalamn yang 

mereka alami yang berkaitan dengan fenomena alam, kemudian siswa akan 

mengkontruksi pegalaman tersebut menjadi pengetahuan yang baru berdasarkan 

konsep-konsep IPA yang disepakati. 

 

2.1.6 Karakteristik Anak Usia SD 

Piaget membagi perkembangan kognitif anak dalam beberapa tahap sesuai dengan 

rentang usianya, seperti tahap sensori motor (0-2 tahun), tahap praoperasional (2-7 

tahun), tahap operasional konkret (7-11 tahun), tahap operasional formal ( > 11 

tahun). 

 Berdasarkan teori Piaget, siswa SD berada dalam tahap operasional 

konkret, anak mampu mengoperasikan berbagai logika, namun masih dalam 

bentuk benda konkret. Anak mampu menyusun rangkaian (seriation) yakni 

operasi kongkrit untuk mengurutkan dimensi kuantitatif, dan penglihatan 

(transitivity) yakni kemampuan untuk mengkombinasikan hubungan-hubungan 

secara logis guna memahami kesimpulan tertentu ( Rifa’i dan Anni 2012: 34).  

Oleh karena itu, siswa sebaiknya terlibat langsung dan aktif dalam 

pembelajaran guna memahami materi. Guru juga dapat menggunakan media-

media konkrit, apabila benda yang sesungguhnya tidak dapat ditunjukkan bisa 

menggunakan gambar, lebih-lebih untuk materi non eksak seperti Pendidikan 

Kewarganegaraan yang sebagian materi adalah hafalan. 
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2.1.7 Ilmu Pengetahuan Alam 

2.1.7.1 Pengertian IPA 

Salah satu mupel (muatan pelajaran) yang wajib dalam kurikulum pendidikan SD 

adalah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Pendidikan IPA diharapkan bisa dijadikan 

wadah bagi peserta didik dalam mengenal diri mereka sendiri serta lingkungannya 

yang selanjutnya diterapkan di kehidupannya sehari-hari. Artinya di dalam proses 

kegiatan belajar IPA sangat menekankan pada pengalaman secara langsung untuk 

mengembangan kompetensinya dalam memahami dan menjelajahi alam secara 

ilmiah.   

Sejalan menurut pendapat Wisudawati dan Sulistyowati (2014: 22), IPA 

disebut sebagai rumpun ilmu, mempunyaii karakteristik khusus yang mempelajari 

fenomena-fenomena alam secara faktual, baik berupa kejadian atau kenyataan dan 

hubungan sebab-akibatnya.  Dalam hal ini berarti IPA mempelajarai peristiwa 

atau gejala-gelaja alam yang tersusun secara sistematis berdasarkan pada hasil 

pengamatan dan percobaan. Ipa juga sering didefinisikan sebagai body of 

knowledge. Salah satu definisi yang lengkap mengenai hal tersebut dijelaskan oleh 

Gagne (2010) dalam Wisudawati dan Sulistyowati (2014: 24), yaitu IPA kita 

harus pandang sebagai suatu cara berpikir dalam mencari rahasia mengenai alam, 

sebagai suatu cara untuk menyelidiki tentang fenomena alam, serta sebagai batang 

tubuh pengetahua yang diperoleh dari inkuiri. 

Dari pemaparan ahli diatas IPA bisa kita simpulkan sebagai ilmu yang 

mempelajari peristiwa atau gejala-gejala alam yang diperoleh berdasarkan atas  

pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah melalui observasi, eksperimen, 

penyimpulan dan penyusunan teori supaya peserta didik diharapkan punya 

pengetahuan, konsep serta gagasan yang terorganisir pada alam disekitarnya. 
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2.1.7.2 Hakikat IPA 

IPA oleh Carin dan Evans (1990: 4-6) dikelompokkan kedalam 4 sifat dasar, yaitu 

sebagai berikut: 

1. IPA sebagai produk. 

Mencakup fakta-fakta, hukum, prinsip, dan teori-teori. Untuk tingkat 

sekolah dasar, isi sains dapat dibagi kedalami tiga bidang yaitu: (1) Bidang 

fisik yang terdiri dari fenomena yang tidak hidup seperti cahaya, udara, 

listrik, magnet, energi, materi, dan suara; (2) Bidang kehidupan yang terdiri 

atas  manusia, hewan dan tumbuhan serta interaksinya dengan lingkungan; 

(3) Bidang ilmu bumi yang meliputi bidang astronomi, meteorologi dan 

geologi. Produk IPA contohnya untuk penelitian ini ialah materi yang berupa 

fakta, konsep, prinsip serta teori-teori mengenai siklus air.  

2. IPA sebagai proses 

Merupakan bagaimana cara dalam mendapatkan produk IPA. IPA tersusun 

serta diperoleh melalui metode ilmiah, sehingga dapat disebutkan bahwa  

proses IPA merupakan metode ilmiah. Ada 12 keterampilan proses dalam 

pendekatan sains yang perlu dikembangkan antara lain: mengamati, 

mengklasifikasikan, mengukur, mengidentifikasi, mengkomunikasikan, 

memprediksi, menyimpulkan, mendefinisikan, merumuskan hipotesis, 

mengolah data, mengontrol variabel, dan mengadakan percobaan.  

Dalam penelitian ini IPA sebagia proses dapat diartikan sebagai proses 

anak dalam mendapatkan pengetahuan berupa produk IPA mengenai siklus 

air. Misalnya dalam melaksanakan kegiatan kelompok pada materi siklus air 

tentang air permukaan dan air tanah saat, siswa dapat mempergunakan 

metode ilmiah untuk melakukan percobaan air tanah dan air permukaan.  

3. IPA sebagai sikap 

IPA mengembangkan sikap dari rasa ingin tahu siswa dalam memperoleh 

jawaban dari obyek yang mereka amati. Contoh IPA sebagai sikap 

ditunjukkan saat sedang mengerjakan percobaan dalam kelompok, misalnya 



28 
 

 
 

sikap ingin tahu, terbuka, obyektif, disiplin, teliti, bertanggung jawab dan 

bkerjasama. 

   Menurut Sulistyorini (2007: 10), dalam pembelajaran IPA terdapat 

sembilan aspek yang bisa dikembangkan yaitu sikap rasa ingin tahu, 

berkeinginan mendapatkan sesuatu yang baru, tidak putus asa, kerja sama, 

tidak berprasangka, sikap mawas diri, berpikir bebas, bertanggungjawab, 

serta kedisiplinan diri. 

4. IPA sebagai teknologi 

Dalam pendekatan ini, siswa menggunakan teknologi untuk memecahkan 

permasalahan dunia nyata. Pengalaman tersebut dapat membangun 

pemahaman tentang peran sains dalam pengembangan teknologi dan 

memberikan kepercayaan diri siswa dalam menggunakan teknologi. Dari 

uraian tersebut dapat diartikan bahwa  IPA sebagai teknologi mempunyai 

tujuan untuk menyiapkan siswa dalam menghadapi dunia nyata yang dari hari 

ke hari terus mengalami kemajuan karena adanaya perkembangan di bidang 

IPTEK. 

 

2.1.7.3 Pembelajaran IPA SD 

Piaget menyebutkan bahwa anak usia SD masuk dalam tahap operasional konkrit. 

Pada rentang usia ini anak-anak sudah bisa berpikir atas dasar pengalaman konkrit 

atau nyata, dalam artian mereka belum dapat berpikir abstrak atau terbatas pada 

situasi yang nyata, semisal untuk membayangkan proses daur air atau proses 

fotosintesis. Selaian itu fase ini akan  menunjukkan sikap keingintahuannya yang 

tinggi dalam mengenali lingkungan. Maka pembelajaran perlu dirancang 

sedemkian rupa sehingga memungkinkan dalam belajar peserta didik itu dapat 

melihat dan memperlibatkan diri secara langsung (experiencing) hal-hal yang 

ingin mereka pelajari. 
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Sebelum masuk sekolah dasar dan diajarkan IPA, anak biasanya sudah 

membawa ide dasar ilmu IPA dari fenomena-fenomena alam yang dilihatnya dan 

dialami di kehidupan sehari-hari. Mereka sudah memiliki pengentahuan apa yang 

akan terjadi apabila mereka memukul, menarik, menjatuhkan atau melemparkan 

benda, bahkan lebih lanjut pengetahuan dasar tentang dunia dan alam sekitarnya 

(air, cahaya, api dan bayangan). Berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut, 

para pakar membuat kesimpulan bahwa anak-anak mulai belajar IPA dari konsep 

yang mereka ciptakan atau konstruk sendiri. Paham inilah yang kita sebut dengan 

faham konstruktivisme yang dipelopori oleh Jeon Piaget (Wisudawati dan 

Sulistyowati , 2014: 7). Dengan demikia, tuntutan dalam pembelajaran Ipa di 

sekolah dasar ialah membantu peserta didik dengan memberi akses terhadap 

pengalaman-pengalaman langsung dan membantu mereka mengkostruksikan 

konsep-konsep IPA mereka sendiri serta memperkenalkan konsep-konsep yang 

sudah ada.  

Tujuan pembelajaran sains di sekolah dasar dalam Badan Nasional Standar 

Pendidikan (BSNP, 2006) dalam (Ahmad Susanto, 2016: 170), adalah sebagai 

berikut:  

1) Mendapatkan kenyakinan terhadap kebesaran Tuhan YME berdasarkan 

keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

2) Mengembangkan pengetahuan atau pemahaman dalam konsep-konsep IPA 

yang bisa dimanfaatkan dan diterapkan selanjutnya dalam kehidupan sehari-

hari. 

3) Mengembangkan rasa ingn tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat. 

4) Mengembangkan keterampilan proses (menyelidiki alam sekitar, memecah 

masalah, serta membuat keputusan). 

5) Meningkatkan kesadaran untuk ikut serta dalam hal memelihara lingkungan 

alam, menjaga lingkungan alam, dan melestarikan lingkungan alam.  
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6) Meningkatkan kesadaran diri untuk bisa menghargai alam dan sebagai 

keteraturannya yang merupakani salah satu ciptaan Tuhan. 

7) Mendapatkan bekal  pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA yang dapat 

dijadikan sebagai dasar untuk siswa melanjutkan ke jenjang  pendidikan 

berikutnya. 

Agar tujuan pembelajaran IPA tersebut tercapai dengan baik, dalam 

menerapkan IPA di dalam pembelajaran perlu dilakukan dengan bijaksana supaya 

berdampak baik pada lingkungan. Maka dari itu dimulai pada tingkat SD/MI 

alangkah baiknya jika pembelajaran juga menekankan pembelajaran yang disebut 

Salingtemas (Sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat) yang ditujukan pada 

pengalaman belajar untuk membuat dan merancang  sebuah karya melalui 

penerapan IPA kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana (Sulistyorini, 2007: 

39). 

 Dari keterangan di atas, pembelajaranIPA di tingkat sekolah dasar dapat 

melatih dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan proses siswa dalam 

berfikir serta bertindak secara ilmiah dalam memecahkan setiap persoalan yang 

ada di lingkungannya agar bisa diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran perlu diberikan dengan menekankan pengalaman belajar secara 

langsung melalui penerapan metode-metode ilmiah sehingga tujuan IPA dapat 

dicapai sesuai dengan tujuannya. Pembelajaran yang diberikan kepada siswa 

sebisa mungkin disesuaikan denagn karakteristik dan tingkat perkembangan usia 

anak sekolah dasar.  

 

2.1.7.4 Prinsip pembelajaran IPA 

Keberadaan guru sangat penting dalam pembelajaran di sekolah dasar karena guru 

juga menjadi salah satu faktor keberhasilan pembelajaran. Usman Samantowa 

(2011: 5) berpendapat bahwa model belajar untuk anak Indonesia adalah belajar 

melalui pengalaman langsung (learning by doing). Model belajar ini dapat 

memperkuat daya ingat anak karena siswa dapat terlibat langsung  dalam kegiatan 
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blajar. Maka dari itu, guru perlu menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

dapat mewujudkan situasi belajar siswa aktif. Prinsip-prisnip tersebut anatara lain: 

1. Prinsip motivasi. Motivasi adalah daya doronf seseorang untuk melakukan 

sesuatu. 

2. Prinsip latar. Pada hakekatnya siswa telah memiliki pengetahuan awal. 

Dengan demikian guru harus menggalinya. 

3. Prinsip menentukan. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk 

mengembangkan potensinya untuk menemukan sesuatu. 

4. Prinsip belajar sambil melakukan. Pengalaman yang pernah dilakukan 

merupakan pelajaran yang tidak mudah dilupakan. 

5. Prinsip belajar sambil bermain. Bermain merupakan keiatan yang 

menyenangkan bagi anak. Pembelajaran yang dimodifikasi dengan permainan 

akan mendorong siswa terlibat aktif. 

6. Prinsip hubungan sosial. Dalam beberapa kegiatan akan lebih berhasil jika 

dilakukan dalam berkelompok. 

 Apabila prinsip-prinsip tersebut tampak semuanaya akan membuat 

pembelajaran IPA menyenangkan. Pembelajaran IPA akan lebih menyenagkan 

dan siswa lebih mudah dalam memahami materi jika adanya interaksi siswa 

dengan obyek atau alam sekitar secara langsung. Dengan demikian siswa dapat 

menemukan konsep dan mengkonstruksi pengetahuan tersebut. semua itu tidak 

dapat lepas dari fungsi guru sebagai fasilitator, oleh karena itu guru harus dapat 

menciptakan kondisis yang kondusif dan menyediakan sarana pendukungnya.  

 

2.1.8 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran sering diartikan sebagai bingkai atau rumah dari 

implementasi suatu pendekatan, juga metode dan  strategi, serta teknik 

pembelajaran. Secara harfiah Isjoni (2019: 7-8) menyebutkan model pembelajaran 

adalah strategi yang dipergunakan guru yang tujuannya adalah menumbuhkan 
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motivasi dan sikap belajar anak, mampu berfikir secara kritis, mempunyai 

keterampilan sosial sehingga mencapai hasil pembelajaran yang optimal.  

Sedangkan Suprijono (2019: 65) juga menggambarkan model pembelajaran 

sebagai pola yang dipergunakan sebagai pedoman dalam perencanaan kegiatan 

belajar mengajar di ruang kelas maupun  secara tutorial.  

Pengembangan model pembelajaran sangat bergantung  pada karakteristik 

isi materi pelajaran, sehingga tidak ada istilah model yang terbaik dalam 

membantu siswa menerangkan materi karena semua media pembelajaran sama 

manfaatnya. Jadi model pembelajaran tergantung pada kondisi dan situasinya. 

Sementara itu fungsi daripada model pembelajaran itu sendiri ialah sebagai 

pedoman bagi setiap pendidik dalam membantu proses pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran di kelas (Shoimin, 2014: 24).  

Mengacu pada petunjuk dari para ahli diatas dapat kita simpulkan bahwa 

model pembelajaran adalah sebuah prosedural yang dipergunakan sebagai 

pedoman  dalam perencanaan pelaksanaaan pembelajaran dikelas dan tentunya 

menyesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari. Model pembelajaran dalam 

menerangkan materi IPA akan berbeda dengan materi matematika ataupun materi 

pelajaran lainnya. Setiap mata pelajaran mempunyai karakteristik ciri khas yang 

berbeda-beda. Untuk itu guru harus bisa lebih mengenal karakteristik dari setiap 

mata pelajaran sehingga bisa mennetukan yang cocok untuk diterapkan.  

 

2.1.8.1 Model Pembelajaran Kooperatif 

Perkembangan model pembelajaran diketahui dari waktu ke waktu akan selalu 

menglami perkembangan dan model-model pembelajaran yang terdahulu 

(traditional) akan ditinggalkan dan disesuaikan dengan keadaan yang meyertainya. 

Sejalan dengan pendekatan kondtruktivisme, model pembelajaran yang dianjurkan 

dalam pelaksanaan K-13 ialah model pembelajaran kooperatif salah satunya. 
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Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) ialah bentuk pembelajaran 

dengan peserta didik secraa kolaboratif belajar dalam kelompok-kelompok kecil 

dengan sesama anggota kelompoknya yang berjumlah enam orang secara 

heterogen (Rusman, 2012: 202). Sedangkan menurut Agus Suprijono (2019: 47), 

Cooperative Learning ialah sebuah cara pendekatan ataupun serangkaian strategi 

khusus yang guru rancang guna memberikan dorongan kepada siswa selama 

proses pembelajaran  sehingga bisa saling bekerja sama. 

Pembelajaran kooperatif bukan hanya semata-mata belajar di dalam 

kelompok-kelompok, namun terdapat unsur-unsur dasar yang membuatnya 

berbedaa dengn pembelajaran kelompok asal-asalan. Model Pembelajaran ini 

sangat bisa mewadahi peserta didik untuk bekerjasama dalam kelompok. Hal 

tersebut bisa membantu mengurangi sifat individualisme siswa masih sering kita 

lihat dalam situasi belajar, seperti siswa hanya akan bergaul dengan teman tertentu 

yang disukai dan tidak mau berkerjasama dengan teman lainnya.  

Model pembelajaran kooperatif sering dikatakan sebagai model 

pembelajaran yang banyak dipergunakan dan disarankan oleh para ahli 

pendidikan. Didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Slavin (1995) 

dalam (Rusman, 2012: 205) menyatakan bahwa: (1) dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif, prestasi belajar siswa serta hubungan sosial bisa 

ditingkatkan, sikap toleransi dapat ditumbuhkan, dan siswa lebih menghormati 

pendapat teman/orang lain; (2) kebutuhan peserta untuk berpikir kritis, 

memecahkan masalah, dan mengintergrasikan pengetahuan dengan pengalaman 

dapat terpenuhi. Dengan alasan tersebut, diharapkan kualitas pembelajaran dapat 

ditingkatkan. Selain itu, setidaknya Cooperative learning dikembangkan guna 

memenuhi tiga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai , yaitu hasil belajar 

akademik, pengembangan akan keterampilan serta penerimaan keragaman. 

Berdasarkan pemaparan tersebut kita dapat menyimpulan bahwa dalam 

pembelajaran kooperatif anak akan belejar di dalam kelompok-kelompok kecil 

sesuai tingkat kemampuannya atau gender ataupun latar belakangnya. Model ini  
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menekankan partisipasi dan kerjasam didalam tim untuk mencapai tujuan belajar 

yang ingin diraih.  

 

2.1.8.2 Keuntungan Proses Belajar Kooperatif 

Thomas Lickona (2013: 276-279) menyatakan seperti kurikulum yang berbasis 

nilai moral, proses belajar kooperatif mengajarkan kepada siswa nilia moral 

sekaligus akademik. Keuntungan spesifik dalam belajar kooperatif anatara lain: 

1. Proses belajar kooperatif menanamkan nilai-nilai kerjasama. 

Dalam proses ini kerjasama saling tolong menolong sesama tim dalam meraih 

tujuan yang sama adalah hal yang baik. 

2. Proses belajar kooperatif membangun komunitas didalam kelas 

Dalam proses ini membantu siswa untuk saling mengenal dan dan saling 

memperdulikan satu sama lain dan merasa menjadi bagian dari suatu bagian 

unit kecil yang sebagaimana tersa seperti dalam sebuah kelompok yang besar. 

3. Proses belajar kooperatif mengajarkan keterampilan dasar kehidupan 

Dengan belajar kooperatif secara tidak langsung siswa dibelajarkan 

keterampilan moral interpersonal mereka lebih baik seperti bagaiamana 

berkomunikasi dengan baik, mengatasi konflik-konflik, serta bekerjasama 

untuk mencapai tujuan bersama. 

4. Proses belajar kooperatif memperbaiki pencapaian akademik, rasa percaya 

diri, dan penyikapan kepada sekolah 

Siswa-siswa yang mempunyau kemampuan tinggi maupun rendah 

mendapatkan manfaat dari kelompok belajar kooperatif. 

5. Proses belajar kooperatif menawarkan alternatif dalam  pencatatan dan 

persamaan pencapaian dalam pendidikan 

Semua anak mendapatkan manfaat yang sama dari bekerja bersama dalam 

kelompok dengan kemamapuan mereka yang beragam, termasuk murid yang 

mempunyai kemampuan akademik yang lebih tinggi. 



35 
 

 
 

6. Proses belajar kooperatif memiliki potensi untuk mengontrol efek negatif dari 

persaingan. 

7. Proses belajar kooperatif menekan proses belajar individualistis. 

 

2.1.8.3 Macam-Macam Proses Pembelajaran Kooperatif 

Thomas Lickona (2013: 281-291) menuliskan ada delapan macam proses dalam 

pembelajaran kooperatif, diantaranya : 

1. Parter Belajar. Kegiatan berpasangan adalah cara langsung dapat mendorong 

interaksi positif anatarsiswa, dan meningkatkan siswa untuk saling membantu 

dalam belajar, dan meningkatkan perhatian mereka. 

2. Pengaturan tempat duduk berkelompok 

3. Proses Belajar Tim. Proses belajar tim mengembangkan tanggung jawab 

kelompok terhadap individu dan juga tanggung jawab individu terhadap 

kelompok.  

4. Proses belajar Jigsaw (Puzzle). Belajar dengan cara membagi materu yang 

akan dipelajari dalam beberapa topik/ subtopik. 

5. Ujian berkelompok. Dalam proses belajat tim, para siswa mengerjakan ujian 

sendiri setelah bekerja secara berkelompok. Bertolak dengan hal tersebut, 

pengetesan tim mengharuskan para siswa untuk belajar menghadapi ujian 

bersama, dan mengerjakan ujian tersebut juga bersama-sama. 

6. Proyek kelompok kecil. Sebuah bentuk yang penting dari proses belajar 

kooperatif adalah satu hal yang membuat para murid –murid bekerja bersama 

untuk menghasilkan sebuah produk. 

7. Kompetisi tim. Dengan bimbingan guru, kompetisi antarkelompok dapat 

menambah motivasi dan menyenangkan. 

8. Proyek satu kelas. Seorang guru dapat mengadakan proyek satu kelas untuk 

menyalakan semangat kerjasa. Buletin kelas dapat menjadi contoh proyek 

yang baik 
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2.1.8.4 Cara Memaksimalkan Hasil dalam Proses Belajar Kooperatif 

Proses belajar kooperatif jelas dapat memiliki potensi untuk membanntu 

ruang kelas menjadi tempat yang menyenagkan dan produktif ketika murid-murid 

belajr untuk bekerja sama. Bagaimana cara seorang guru dapat memaksimalkan 

hasil dalam belajar kooperatif? Thomas Lickona (2013:292) menyatakan bahwa 

ada sembilan cara dalam memaksimalkan keberhasilkan proses belajar kooperatif; 

(1) jelaskan bahwa kerja sama merupakan tujuan yang penting bagi kelas; (2) 

membangun komunitas; (3) ajarkan keterampilan spesifik untuk dapat 

bekerjasama; (4) membuat aturan-aturan dalam bekerja sama; (5) mengasuh 

akuntabilitas setiap anggota kelompok untuk bekerja sama dan berkontribusi; (6) 

ikutsertakan semua siswa untuk merefleksikan kerja sama; (7) menugaskan peran 

pada anggota kelompok; (8) mencocokkan proses belajar kooperatif dengan tugas 

yang diberikan; (9) menggunakan berbagai strategi proses belajar kooperatif. 

 

2.1.8.5 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD  

Salah satu tipe dari metode kooperatif ialah model pembelajaran STAD (Student 

Teams Achievement Divisions) yang dikembangkan oleh Robert Slavin bersama 

dengan teman-temannya dari John Hopkin University. Slavin, (2005:11) 

menyebutkan dalam STAD, siswa terbagi  kedalam kelompok-kelompok belajar, 

biasanya berjumlah empat atau lima orang yang berbeda-beda dilihat dari gender, 

tingkat kemampuan, serta latar belakang etniknya. Sementara guru sedang  

memberikan materi  pelajaran, siswa di dalam tim saling bekerja sama dan 

memastikan semua anggotanya telah memahami materi pelajaran. Selanjutnya, 

seluruh siswa secara mandiri mengerjakan kuis yang dibagikan oleh guru, yang 

berarti setiap siswa tidak diizinkan untuk bekerjasama apalagi membantu satu 

sama lain.  Skor kuis setiap siswa dicatat dan dibandingkan dengan rerata capaian 

mereke pada skor sebelumnya. Kemudian masing-masing tim akan mendapatkan 

point berdasar pada tingkat kemajuan yang dicapai siswa. Selanjutnya poin 
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dijumlahkan per tim untuk mendapatkan skor tim, dan tim terbaik akan 

mendapatkan sertifikat penghargaan.  

 Lebih jauhnya lagi Slavin, (2005: 12) memaparkan mengenai gagasan 

utama dari STAD (Students Team Avhievment Division) yaitu memberikan 

motivasi kepada siswa agar dapat saling membantu mendukung satu sama lain 

dalam menguasai ketarmpilan dan pembelajaran yang diajarkan. Jadi jikalau ada 

kelompok yang menginginkan kelompoknya memperoleh reward,  mereka harus 

saling membantu teman satu timnya dalam menguasai materi. Waktu akan 

diberikan kepada siswa untuk bekerjasama, tetapi dilarang saling membantu 

ketika sedang melaksanakan  kuis. Untuk itu penguasaan materi penting dan juga 

bisa mengajarkan penanaman tanggung jawab perseorangan.  

Slavin (2005: 143-146) menyebutkan STAD sebagai sebuah metode 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana serta paling tepat terutama bagi 

guru yang baru akan memulai mempergunakan pendekatan kooperatif dalam 

mengajar. STAD memiliki lima komponen utama, yaitu: (1) presentasi kelas; (2) 

Tim, berjumlah empat sampai lima orang siswa yang bisa mewakili seluruh 

bagian kelas dalam hal kemampuan, kinerja kelompok, gender, ras bahkan etnik; 

(3) Kuis, yang tiap siswa mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakannya 

secara mandiri; (4) Skor Kemajuan Individual, digunakan untuk menunjukkan 

tujuan kinerja yang lebih baik daripada sebelumnya kepada tiap siswa. 5) 

Rekognisi tim, bagi tim yang mencapai skor rata-rata tertentu akan mendapatakan 

sertifikasi atau reward. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif STAD dalam Rusman 

(2012: 215) dijelaskan meliputi: 

1) Penyampaian Tujuan dan Motivasi 

Penyampaian tujuan pelajaran yang ingin dicapai dialakukan terlebih dahulu 

sebelum masuk ke materi pembelajaran kemudian dilanjutkan dengan 

memotivasi siswa supaya dalam belajar lebih bersemangat.  

2) Pembagian Kelompok 
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Pembagian kelompok diprioritaskan secara heterogenitas (keragaman) 

menjadi 4-5 anggota kelompok seluruhnya.  

3) Presentasi dari Guru 

 Di awal guru akan menjelaskan terlebih dahulu mata pelajaran dengan 

menyampaiakan tujuan pembelajaran lalu pemberian motivasi kepada siswa. 

Saat presentasi materi, didalam penyampaiannya bisa dibantu dengan 

penggunaan media, demonstrasi, pertanyaan atau masalah nyata yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru juga akan menjelaskan 

mengenai aspek ketrampilan dan kemampuan yang diharapkan tercapai dari 

adanya kegiatan diskusi kelompok, pekerjaan atau tugas yang diberikan untuk 

dikerjakan serta bagaimana cara menyelesaikannya. 

4) Kegiatan Belajar dalam Tim (Kerja Tim) 

 Ketika tiba waktunya untuk berdiskusi kelompok, siswa akan belajar dan 

saling bekerjasama, kemudian guru akan membagikan lembaran pedoman 

kerja untuk dikerjakan secara berkelompok. Tugas guru disini selama 

kegiatan diskusi kelompok adalah melakukan pengamatan begaiaman tiap 

anak bekerja dalam kelompok, memberi bimbingan, arahan, motivasi, dan 

bantuan jika dibutuhkan. 

5) Kuis (Evaluasi) 

 Guru akan melakukan evaluasi belajar dengan pemberian kuis mengenai  

materi apa saja yang telah dipelajari mulai dari awal hingga akhir 

pembelajaran dan juga penilaian untuk presentasi. Saat pengerjaan soal kuis 

siswa akan melakukannya secara individul dan tidak diperkenankan 

bekerjasama apalagi saling memberikan bantuan. Untuk skor batas 

penguasaan ditetapkan oleh guru untuk tiap soalnya sesuai tingkat kesukaran 

siswa. 

6) Penghargaan Prestasi Tim 

 Kuis yang telah selseai dikerjakan siswa kemudian diperiksa  dan dinilai . 

Kemudian guru akan memberikan hadiah penghargaan atas keberhasilan 
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kelompok dengan melakukan step-step sebagai brikut; pertama perhitungan 

skor individu, kedua perhitungan skorkelompok, dan ketiga memberikan 

reward dan pengakuan skor kelompok. 

  Berikut ini adalah perhitungan untuk skor individual dan tim dalam Slavin 

(2005: 159-160) 

a) Menghitung skor individual  

 

Tabel 2.1 Point Kemajuan 

No Skor Kuis Point Kemajuan 

1. Lebih dari 10 poin dibawah skor awal 5 poin 

2. 10 sampai 1 poin dibawah skor awal 10 poin 

3. Skor awal sampai 10 poin di atas skor awal 20 poin 

4. Lebih dari 10 poin diatas skor awal 30 poin 

5. 
Kertas jawaban sempurna (tanpa memerhatikan 

skor awal) 
30 poin 

         

 Dalam poin kemajuan, para siswa mengumpulkan poin untuk tim mereka 

berdasarkan tingkat dimana skor kuis mereka (presentase yang benar) melampaui 

skor awal yang telah mereka peroleh. 

b) Menghitung Skor Kelompok  

Perhitungan skor kelompok, dilakukan dengan cara membagi jumlah total 

point kemajuan seluruh anggota tim dengan jumlah anggota tim yang hadir. 
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Tabel 2.2 Rekognisi Prestasi Tim 

No Rata-rata Skor Kualifikasi 

2. 6 ≤ N ≤ 15 Tim Baik (Good Team) 

3. 16 ≤ N ≤ 20 Tim Baik Sekali/ Hebat (Great Team) 

4. 21 ≤ N ≤ 30  Tim Istimewa (Super Team) 

 

 Dalam Slavin (2005: 10-11) mengidentifikasi  bahwa motode pembelajaran 

kooperatif mengenai penghargaan tim dan tanggung jawab individual sangatlah 

penting karena meningkatkan prestasi kemampuan dasar siswa. Tidak cukup 

dengan hanya menugaskan siswa untuk bekerja sama, namun mereka harus punya 

alasan untuk saling mendukung pencapaian prestasi dengan serius. Seperti jika 

siswa diberikan penghargaan karena melakukan lebih baik dari apa yang telah 

mereka lakukan sebelumnya, maka siswa akan jauh lebih termotivasi dalam 

berusaha daripada jika siswa baru diberi penghargaan setelah mereka lebih baik 

dari yang lain. Ini dikarenakan penghargaan atas kemajuan untuk meraih sukses 

tidaklah sesuatu hal yang terlalu mudah atau sulit untuk dilakukan siswa,  

 

2.1.9 Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

Model pembelajaran TPS, seperti halnya namanya “Thinking”, proses 

pembelajaran diawali dengan guru memberikan pertanyaan atau isu yang terkait 

dengan materi pelajaran untuk dipikirkan oleh siswa. Disana guru memberi siswa 

kesempatan untuk memikirkan jawabannya. Kemudian, kata “Pairing”,  pada 

tahap ini guru membuat siswa berpasang-pasang dengan temannya. Memberi 

kesempatan kepada pasangan-pasangan itu untuk berdiskusi, yang bertujuan dapat 

memperdalam makna dari jawaban yang telah dipikirkannya sebelumnya melalui 

intersubjektif dengan pasanganya. 

Hasil diskusi intersubjektif di setiap pasangan, hasilnya akan dibicarakan/ 

dipresentasikan dengan pasangan seluruh kelas. Tahap ini dinamakan “Sharing”. 
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Selama kegiatan ini diharapkan adanya tanya jawab yang terjadi antar siswa yang 

mendorong pada pengonstruksiain pengetahuan secara integratif. Hal ini dapat 

membuat siswa menemukan struktur dari pengatahuan yang dipelajarinya (Agus 

Suprijono, 2019: 110). 

Langkah-langkah pembelajaran think pair share dalam Shoimin, (2014: 

211) yaitu : 

1. Think  

Proses pembelajaran think pair share diawali dengan guru memberikan 

pertanyaan kepada siswa yang memicu siswa untuk berfikir. Pertanyaan yang 

diberikan oleh guru berupa pertanyaan terbuka sehingga siswa dapat 

menjawab pertanyaan dengan berbagai macam jawaban. 

2. Pair  

Pada tahap ini siswa berpikir secara individual. Siswa dapat secara aktif 

menyampaiakn pendapat dan mendengarkan pendapat orang lain dalam 

berdiskusi kelompok. Guru meminta kepada siswa untuk berpasangan dam 

mulai memikirkan pertanyaan atau permasalahan yang diberikan oleh guru 

dalam waktu tertentu. 

3. Share  

Pada tahap ini siswa secara individu mewakili kelompok atau berpasangan 

unuk menyampaikan hasil diskusinya. Pada tahap ini mendorong siswa untuk 

mampu mengungkapkan pendapatnya dengan bertanggung jawab serta 

mampu mempertahankan pendapat yang telah disampaikan. 

Sedangkan menurut Shoimin (2014: 208), model Think Pair Share 

merupakan model pembelajaran kooperatif yang memberi siswa waktu untuk 

berfikir bersama pasangannya serta merespon dan saling membantu. Model ini 

memperkenalkan ide “waktu berfikir atau waktu tunggu” yang menjadi faktor 

kuat dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam merespon pertanyaan.   

Kelebihan model Think Pair Share (TPS) dalam Shoimin (2014: 211-212) 

adalah sebagai berikut; (1) model ini mudah diterapkan di berbagai jenjang 

pendidikan serta dalam setiap kesempatan; (2) menyediakan waktu untuk siswa 
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berpikir dengan tujuan meningkatkan kualitas respon siswa; (3) keaktifan siswa 

meningkat dalam hal berpikir konsep materi; (4) siswa bisa belajar dari siswa lain; 

(5) setiap siswa mempunyai kesempaan yang sama dalam berbagi atau 

menyampaikan pendapatnya.Sedangkan kekurangan dari model ini yaitu; (1) 

banyak pasangan kelompok yang melapor dan perlu adanya monitoring; (2) ide 

yang muncul lebih sedikit; (3) tidak adanya penengah jika terjadi perselisihan. 

 

2.1.10 Media Pembelajaran 

2.1.10.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Secara harfiah, media mempunyai arti  sebagai medium atau perantara. Media 

digunakan sebagai wahana penyalur pesan pembelajaran dalam kaitanya dengan 

proses komunikasi. Menurut Asyhar (2012: 5), media merupakan sebuah sarana 

atau perangkat yang mempunyai fungsi sebagai perantara ataupun penyalur dalam 

sebuah proses berkomunikasi yang terjadi antara komunikator dan komunikan. 

Gerlach & Ely (1971) memaparkan secara garis besar apabila media kita 

pahami terdiri atas  manusia, materi, dan peristiwa yang membangkitkan suatu 

kondisi dimana pengetahuan, sikap, atau keterampilan merupakan sesuatu yang 

mampu dicapai siswa. Sedangkan secara implisit Gangne dan Briggs (1975) 

menyatakan kalau media pembelajaran secara fisik terdiri dari alat yang 

dipergunakan untuk membantu dalam penyampaian isi pelajaran, yang meliputi ; 

kaset, tape recorder, buku, video camera dan recorder, slide, film, foto, gambar, 

grafik, komputer, serta televisi (Arsyad, 2019: 3). Berdasarkan pendapat diatas, 

media dapat disimpulkan sebagai sarana yang menyalurkan pesan atau informasi 

dari seorang pendidik ke yang dididik. Media sangat berguna karena dapat 

mendorong perhatian serta minat siswa dalam belajar.  

Edgar Dale dalam bukunya “Audio Visual Method in Teaching” dalam 

Asyhar (2012:49) dengan model kerucut pengalamannya mencoba 

mengelompokkan media pembelajaran berdasarkan pengalaman yang dialami oleh 
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peserta didk dari proses pembelajaran. Penggambaran Dale dalam kerucutnya 

disusun sesuai dengan jenjang pengalaman belajar yang diurutkan menurut tingkat 

kekongkritan serta keabstrakan pengalaman. Pada bagian dasar atau bawah 

kerucut merupakan pengalaman yang paling konkrit dan semakin keatas menuju 

ke puncak semakin abstrak  

 

 

Gambar 2.1. Kerucut Pengalaman Edgar Gale 

Dilihat dari gambar diatas, kita dapat melihat rentang tingkat pengalaman 

dari yang secara langsung menuju yang paling abstrak (verbal). Model 

pembelajaran Edgar Gale tersebut berlandaskan pendapat bahwa pengalaman  

langsung sangat dibutuhkan dalam membantu peserta didik memahami, 

mengingat, serta menerapkan berbagai simbol yang abstrak. Artinya, siswa bisa 

jauh lebih mudah menyerap dan memahami materi apabila kegiatan belajarnya 

mempergunakan media real object. 
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2.1.10.2 Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran 

Dalam proses belajar-mengajar, media memiliki banyak fungsi/ kegunaan, Kemp 

& Dayton (1985:28) dalam Arsyad (2019: 23), mengemukakan tiga fungsi utama 

media, yaitu memberikan motivasi, minat atau tindakan, manyajikan informasi, 

serta memberikan instruksi. Untuk pemenuhan fungsi motivasi, media bisa kita 

realisasikan menggunakan teknik drama ataupun hiburan. Media pembelajaran 

dapat dipergunakan untuk menyajikan informasi kepada seluruh siswa baik dalam 

bentuk hiburn, drama serta teknik motivasi. Kemudian fungsi memberikan 

instruksi dimana informasi yang terdapat pada media dapat menggerakkan peserta 

didik baik fisik maupun mentalnya sehingga pembelajaran yang diharapkan dapat 

dilakukan. 

Media dalam kegiatan belajar mengajar, pada dasarnya berguna membantu 

siswa dalam mempelajari materi pelajaran seperti obyek-obyek yang sulit kita 

hadirkan kedalam kelas. Hamalik (1986) dalam Arsyad (2019:14) berpendapat 

jika media pembelajaran bisa menumbuhkan minat serta keinginana yang baru 

bagi siswa, dan membawakan pengaruh-pengaruh psikologis pada siswa sendiri.  

Sejalan dengan berbagai manfaat yang dapat kita ambil dari pemakaian 

media pembelajaran, menurut Kemp & Dayton (1986: 3-4) dalam Arsyad (2019: 

25-27), memaparkan beberapa hasil penelitiannya mengenai penggunaan media 

pembelajaran yang diketahui memiliki berbagai dampak positif anatara lain: (1) 

lebih baku dalam penyampaian materi, artinya tiap siswa akan menerima pesan 

yang sama; (2) pelajaran menjadi lebih menarik, (3) pembelajaran menjadi lebih 

menarik dikarenakan adanya penerapan teori belajar serta prinsip-prinsip 

psikologis yang peserta didik terima melalui partisipasi, umpan balik serta 

penguatan, (4) bisa mempersingkat waktu sebab penggunaan media yang tepat 

waktu yang dibutuhkan lebih sedikit; (5) peningkatan kualitas hasil belajar; (6) 

waktu pemberian pembelajaran bisa dilakukan kapan dan dimana saja disesuaikan 

dengan keperluan dan keinginan terutama jika media dibuat per individu;  (7) 

dapat meningkatkan sikap positif dan proses belajar dari apa yang mereka pelajari; 

(8) peran guru beralih menjadi yang lebih positif misalnya jika biasanya 
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penjelasan materi dilakukan secara berulang-ulang, dengan penggunaan media 

guru bisa lebih memusatkan perhatiannya kepada hal yang lebih penting (siswa), 

misalnya sebagai konsultan atau penasehat. 

 

2.1.10.3 Media Audiovisual 

Sesuai dengan namanya menurut Asep Herry Hermawan (2008: 11.20) media 

aidiovisual merupakan perpaduan dari  audio dan visual atau biasa dinamakan 

sebagai media pandang-dengar. Media audiovisual dengan karakteristiknya yang 

lebih lengkap, mempunyai kemampuan bisa mengatasi kekurangan dari 

penggunaan media visual maupun media audio semata. Dalam Asyhar (2012: 73), 

media audio visual disebutkan dapat secara bersamaan memperlihatkan unsur 

gambar (visual) sekaligus suara (audio) pada saaat penyampaian pesan atau 

informasi. Media audiovisual terdiri dari dua macam, yakni: (1) Audiovisual 

murni yang berupa unsur suara dan gambar yang bersumber dari satu sumber 

misalnya video kaset, (2) audio visual tidak murni yang tidak bersumber dari satu 

sumber antara unsur suara dan gambarnya.  

Dale (1969:180) dalam Arsyad (2019 :27), mengutarakan jika materi-materi 

audiovisual bisa memberi banyak manfaat andaikan guru mampu menigkatkan 

peran aktifnya di dalam setiap kegiatan kelas. Maksudnya, peran guru disini akan 

beralih jadi fasilitator belajar sehingga tidak terus menerus sebagai penyaji materi 

karena hal tersebut bisa digantikan dengan penggunaan media pembelajaran. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian diatas adalah bahwa media 

Audiovisual adalah media perantara yang penggunaannya melalui aspek pandang 

dan dengar sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan melalui unsur suara 

dan gambar. Contoh dari media audiovisual di antaranya video, program televisi 

khusunya pendidikan, dan program slide suara (sounds slide), dan pembelajaran 

yang menggunakan komputer. 
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2.1.10.4 Media Video Pembelajaran 

Media video diklasifikasikan sebagai salah satu jenis media pembelajaran 

audiovisual. Media video sendiri menurut Asyhar (2012: 73-74) merupakan 

rekaman gambar sekaligus suara dalam kaset pita video ke dalam pita magnetik. 

Media video telah banyak dipergunakan dalam berbagai keperluan mulai dari 

hiburan, sampai pada bidang pendidikan dan pembelajaran. Kelebihan 

menggunakan media ini adalah dapat mengungkapkan objek dan peristiwa seperti 

keadaan sesungguhnya. Proses pembelajaran (komunikasi) menjadi lebih efektif 

apabila dibarengi dengan perencanaan yang baik dalam mempergunakan media 

video selama kegiatan belajar.  

 Beberapa keunggulan media video dibandingkan dengan film, diantaranya:  

1) Media video mampu dengan cepat dalam hal menanyangkan kembali gambar 

serta suara yang telah direkam. 

2) Pemakaian media video lebih banyak disukai karena pengoperasian media 

film lebih rumit. Selain itu media film perlu suatu ruangan yang gelap total 

agar terlihat sempurna penanyangan gambarnya, sedangkan dalam media 

video tidak memerlukan hal demikian. 

 Media video memiliki kemampuan dasar mengolah perspektif-perspektif 

ruang dan waktu, tidak hanya melayani tujuan kreatif dan dramatis. Selain itu, 

dalam video dapat melakukan animasi, dimana animasi ini merupakan teknik-

teknik canggih yang bisa membuat gambar lebih menarik/ hidup. Hal ini tentunya 

menjadi keunggulan dalam menarik minat siswa dalam belajar. Media video ini 

mempunyai banyak jenis, seperti vidoe disk, video cassette, dan DVD. Dan 

masing-masing jenis memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri.  
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2.1.11 Penerapan Model STAD Berbantuan Video Pembelajaran dalam 

Pembelajaran IPA 

Berikut adalah penerapan model kooperatif tipe Student Team Achievement 

Devisions (STAD) berabtuan video pembelajaran dalam pembelajaran IPA materi 

Siklus Air: 

 

Tabel 2.3 Implementasi Model STAD Berbantuan Video Pembelajaran 

Langkah-

langkah 

Model STAD 

(*) 

Langkah-langkah model 

STAD berbantuan video 

pembelajaran  

(Kegiatan Guru) 

Langkah-langkah model 

STAD berbantuan video 

pembelajaran  

(Kegiatan Siswa) 

1. Penyampa

ian Tujuan 

dan Materi 

Guru mengkondisikan siswa 

sebelum memulai pembelajaran 

Siswa menyiapkan diri 

mengikuti pembelajaran 

Guru memberikan motivasi 

kepada siswa 

Siswa melakukan tepuk 

semangat bersama-sama 

Guru melakukan apresepsi untuk 

menggali pengetahuan awal 

siswa 

Siswa menjawab pertanyaan 

guru 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dipelajari 

Siswa memperhatikan tujuan 

pembelajaran 

2. Pembentu

kan 

Kelompok 

Guru membentuk siswa kedalam 

kelompok yang terdiri dari 4-5 

siswa. 

 

Siswa mengkondisikan diri 

sesuai kelompok yang telah 

dibagi 

3. Presentasi 

Guru 

Guru menyampaikan materi 

pembelajaran tentang siklus Air 

dengan dibantu menggunakan 

video pembelajaran 

Siswa menyimak penjelasan 

guru dan video pembelajaran 

tentang siklus air 

 

Guru memberikan kesempatan 

siswa untuk bertanya dan 

berdiskusi 

Siswa bertanya tentang materi 

yang belum jelas dan juga 

mendiskusikannya bersama 

TIM 

4. Kegiatan 

Belajar 

dalam 

TIM 

Guru memberikan tugas berupa 

soal LKPD kepada siswa dalam 

TIM 

Siswa dapat bekerjasama 

berdiskusi  menyelesaikan soal 

yang diberikan 

Guru mengawasi dan 

membimbing TIM dalam belajar 

yang mengalami kesulitan. 

 

Siswa bertanya kepada guru 

bila kelompoknya mengalami 

kesulitan 
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Langkah-

langkah 

Model STAD 

(*) 

Langkah-langkah model 

STAD berbantuan video 

pembelajaran  

(Kegiatan Guru) 

Langkah-langkah model 

STAD berbantuan video 

pembelajaran  

(Kegiatan Siswa) 

 Guru meminta tiap kelompok 

mempersentasikan hasil diskusi 

Siswa mempersentasikan hasil 

diskusi kelompok 

Guru memberikan kesempatan 

pada TIM lain dalam memberi 

tanggapan/ pertanyaan.  

Siswa memberikan tanggapan 

kepada sisa  

5. Kuis Guru memberikan soal kuis Siswa mengerjakan soal kuis 

secara mandiri, tanpa 

kerjasama dengan teman dalam 

TIM 

6. Pengharga

an TIM 

Guru melakukan penilaian Siswa mendapatkan skor 

individu dan rata-rata 

kelompok 

Guru memberikan penghargaan 

kepada TIM terbaik 

Tim terbaik mendapatkan 

penghargaan berupa sertifikat 

penghargaan  

Guru mengajak siswa 

melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah 

dilakukan dan menutup 

pembelajaran 

Siswa melakukan reflesi dan 

berdoa mengakhiri 

pembelajaran. 

Sumber : *  Rusman (2012: 215) 

 

2.1.12 Penerapan Model TPS Berbantuan Video Pembelajaran dalam 

Pembelajaran IPA 

Berikut adalah penerapan model kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) 

berbantuan video pembelajaran dalam pembelajaran IPA materi Siklus Air: 
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Tabel 2.4 Implementasi Model TPS Berbantuan Video Pembelajaran 

Langkah-

langkah 

Model TPS 

(*) 

Langkah-langkah model TPS 

berbantuan video pembelajaran  

(Kegiatan Guru) 

Langkah-langkah model 

TPS berbantuan video 

pembelajaran  

(Kegiatan Siswa) 

Think Guru menyampaikan materi 

pembelajaran siklus air 

Siswa menyimak penjelasan 

guru dalam memberikan 

materi 

Guru menanyangkan video 

pembelajaran 

Siswa melihat video 

pembelajaran dan menggali 

informasi dalam materi siklus 

air 

Guru membuka sesi tanya jawab Siswa dapat bertanya 

mengenai materi yang kurang 

paham. 

Pair Guru membimbing siswa 

membentuk kelompok dengan 

pasangannya 

Siswa berpasangan dengan 

teman sebangkunya 

Guru membagikan lembar soal 

LKPD 

Siswa bersama pasangannya 

berdiskusi dalam 

menyelesaikan lembar soal 

LKPD 

Guru membimbing siswa 

bekerjasama dengan pasangannya 

Siswa bertanya jika 

mengalami kesulitas atau 

kurang jelas. 

Share Guru meminta siswa 

mempersentasikan hasil diskusi 

bersama pasangannya 

Siswa memprsentasikan hasil 

diskusi di depan kelas 

Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa lain untuk bertanya 

dan menanggapai. 

Siswa bertanya dan 

memberikan tanggpan 

kepada kelompok lain yang 

presentasi 

Guru memberikan kesimpulan 

dari hasil presentasi siswa dan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

Siswa mencatat dan bersama 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

Sumber : *  Shoimin, (2014: 211) 
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2.2 Kajian Empiris 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement 

Divisions)  ialah model pembelajaran yang menekankan kerja dalam tim yang 

bertujuan menumbuhkan peran aktif siswa, dan memberikan suasana yang 

menyenangkan. Maka model ini dapat dijadikan sebagai penyokong untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian dengan model kooperatif tipe STAD 

berbantuan media audio visual sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. 

Beberapa penelitian tersebut berhasil untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  

Penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung dalam penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Siti Patimah, Slameto, Eunice Widyanti 

Setyaningtyas tahun 2018 (jurnal pendidikan dan pengajaran) yang berjudul 

“Students Teams Achievement Divisions (STAD) to Enhance Learning Outcome”. 

Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa penggunaan  model STAD pada 

hasil belajar siswa sekolah dasar dalam sosial saians dapat ditingkatkan. 

Penelitian berikutnya ada dari Gingga Prananda dan Hadiyono di tahun 

2019 (Jurnal of Education  Dynamics) dengan judul “The Effect of Cooperative 

Learning Models of STAD Type on Class V Science Learning Learning SD”. Hasil 

penelitian menujukkan bahwa rata-rata hasil pembelajaran menggunakan model 

Pembelaran STAD lebih tinggi dibandingkan dengan model konvensional. 

Penelitian selanjutnya dari Hasanuddin Hafid, dan Andi Makkasau di tahun 

2013 (The International Journal’s Research Journal of Science & IT Management) 

yang mempunyai judul“Application Cooperative Model Type STAD (Students 

Teams Achievment Divisions) to Increase Mastery of Students Learning Result of 

GradeVI Elementary School Kasi-Kasi Makassar”. Hasil penelitiannya 

menujukkan aktivitas guru dan siswa dapat ditingkatkan dengan meningkatnya 

hasil belajar siswa pada materi saians di sekolah. 

Penelitian yang lainnya oleh Nining Sariyyah, Adi Neneng Abdullah, dan 

Yuliani Sepe Wangge di tahun 2019 (Jurnal Inventa) dengan judul “Penggunaan 

Model STAD Berbasis Praktikum untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA pada 
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Siswa Kelas 5 SD 1 Watujara”. Hasil penelitiannya menunjukkan kalau ada 

peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkan model STAD berbasis 

praktikum. Peningkatan tersebut sebesar 67% pada siklus 1 menjadi 96% pada 

siklus 2. 

Penelitian selanjutnya oleh Ni Putu Mega Artiwi, Ign, dan Wayan Suwatra 

di tahun 2019 (Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran) dengan judul “Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Students Teams Achievment 

Divisions) untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA”. Hasil penelitian menujukkan 

penerapan model ini diketahui berhasil meningkatkan hasil belajar IPA siswa 

kelas VB SD No. 2 Abianbase Mengwi Badung. 

Penelitianberikutnya oleh Najma AR. Talamoa, I Nengah Kundera, dan 

Fatma Dhafir pada tahun 2014 (Jurnal Kreatif Tadakulo Online) yang mempunyai 

judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Students Teams 

Achievment Divisions) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran IPA di Kelas V SDN 14 Ampana”. Hasil dari penelitiannya 

menyimpulkan bahwasannya model kooperatif tipe STAD bisa meningkatkan 

hasil belajar siswa khususnya materi alat pernapasan pada manusia. 

Penelitian lain oleh Sabarina Br. Bangun pada tahun 2016 (Jurnal Primary 

Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Riau) dengan judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa 

Melalui Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Siswa Kelas VA SDN 021 

Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai”. Hasil penelitian 

menujukkan bahwa dari hasil belajar IPA siswa kelas V dapat ditingkatkan 

melalui Model kooperatif STAD.  

Penelitian selanjutnya oleh Hazmiwati pada tahun 2018 (Jurnal Primary 

Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan pendidikan 

Universitas Riau) yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD untuk meningkatkan Hasil Belajar IPA siswa Kelas II Sekolah Dasar”. 

Hasil penelitian menujukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif 
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tipe STAD dapat meningkatkan nilai hasil belajar IPA pada siswa kelas II SDN 

008 Bumi Ayu. 

Penelitian selanjutnya oleh Dicky Prasetya tahun 2017 (Jurnal Pendidikan 

Dasar) yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Penerapan Model 

Pembelajaran Cooperative Tipe Students Teams Achievment Divisions (STAD) 

pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar”. Hasil penelitiannya menujukkan bahwa 

aktivitas belajar siswa dan hasil belajar IPA dapat ditingkatkan dengan model 

pembelajaran Pembelajaran Cooperative Tipe Students Teams Achievment 

Divisions (STAD). 

Penelitian lainnya oleh Yustin Susanti, Wahjoedi, dan Sudeng Utaya tahun 

2017 (Jurnal Penelitian dan Pengemabangan) yang mempunyai judul 

“Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD”. Dalam penelitiannya menunujukkan hasil bahwa ada peningkatan 

aktivitas siswa dan peningkatan hasil belajar melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada subtema pentingnya kesehatan diri dan lingkungan. 

Penelitian selanjutnya oleh Mulyaningsih, S.Pd. di tahun 2017 (Jurnal Ilmu 

Sosial dan Pendidikan) dengan judul “Upaya Meningkatkan Motivasi dan Hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas VI.B SD Negeri32 Cakranegara Semester Dua Tahun 

Pelajaran 2016/2017 Melalui Penerapan Pendekatan Cooperative Learning (CL) 

Tipe STAD “. Hasil penelitian menunujukan bahwa model pembelajaran yang 

diterapkan sebagai penelitian sangat efektif dalam upaya meningkatkan hasil 

belajar dan motivasi peserta didik. 

Penelitian lain dilakukan oleh Rohyatun di tahun 2017 (Jurnal Pendidikan 

Mandala) dengan judul “Upaya Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar IPA 

Peserta Didik kelas VI.B.B SD Negeri 27 ampean Semester Satu Tahun Ajaran 

2017/2018 melalui Penerapan Pendekatan Cooperative Learing (CL) Tipe 

STAD”. Hasil penelitiannya menujukkan bahwa penggunaan model Cooperative 

Learning (CL) tipe STAD sangat efektif  dalam upaya untuk meningkatkan 

motivasi serta hasil belajar IPA peserta didik. 
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Penelitian selanjutnya oleh Nursahadah Dasopang tahun 2017 (Jurnal 

Pendidikan Rokania) dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran IPA dengan Metode Kooperatif STAD”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa metode kooperatif tipeSTAD yang digunakan dapat meningkatkan 

aktivitas beserta hasil belajar siswa dalam pembelajaran mata pelajaran IPA yang 

ditunjukan dengan peningkatan rata-rata kelas pada siklus 1 yaitu 50% naik pada 

siklus II menjadi 70%.  

Penelitian selanjutnya oleh Mimik Wardiningrum tahun 2015 (Jurnal Pena 

Sains) yang berjudul “Penerapan Pembelajaran Cooperative Learning Model 

STAD Berbantukan Media Video Pembelajaran untuk Meningkatkan Aktivitas 

dan Hasil belajar IPA”. Hasil penelitian menujukkan bahwa hasil pembelajaran 

dengan model STAD berbantuan media video pembelajaran untuk tiap pertemuan 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dan presentase hasil belajar IPA. 

Penelitian selanjutnya oleh Ronawati tahun 2014 (Jurnal Kreatif Tadulako) 

yang berjudul “ Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA di Kelas IV SDN 3 

Tambun Tolitoli”. Hasil penelitian menujukkan bahwa penerapan untuk model 

pembelajaran Kooperatif Tipe STAD bisa ditingkatkan hasil belajarnya pada mata 

pembelajaran IPA materi Gaya kelas IV. 

Penelitian selanjutnya oleh Lalu Warige Hadinata, Sugeng Utaya, dan 

Punaji Setyosari tahun 2017 (Jurnal Penelitian dan Pengembangan) dengan judul 

“Pengaruh Pembelajaran Student Team Acievment Division dan Diskusi terhadap 

Hasil Belajar IPA Kelas IV SD”. Hasil penelitiannya menujukkan hasil bahwa (1) 

tidak ada perbedaan yang signifikan anatar anak yang belajar dengan model 

STAD dan siswa yang dibelajarkan diskusi pada hasil belajarnya, (2) ada 

peningkatan hasil belajar antara sebelum dan sesduh perlakuan. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Harsono M. Timumun, Muchlis L. 

Djirimu, & Lestari M.P. Alibasyah tahun 2014 (Jurnal Kretaif Online) yang 

berjudul “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD pada Mata Pelajaran IPA di Kelas V SDN 10 Biau”. Hasil 
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penelitiannya menujukkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 10 Biau pada mata pelajaran IPA. 

Penelitian selanjutnya oleh Raodatul Ahyar di tahun 2018 (Jurnal Ilmiah 

Mandala Education) dengan judul “Penerapan Model STAD Upaya Meningkatkan 

Motivasi dan Hasil Belajar IPA Kelas VI.A Semester Satu Tahun Ajaran 

2017/2018 di SD Negeri 6 Cakranegara”. Hasil penelitiannya menujukkan bahwa 

model pembelajaran STAD sangat efektif dalam upaya meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar IPA. 

Penelitian selanjutnya oleh Warda H. Sahid, Mestawatya dan Sarjan N. 

Hustin tahun 2014 (Jurnal Kreatif Online) dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV SDN 10 Gadung”. Hasil penelitiannya 

menunjukkan dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dalam pembelajaran IPA, hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nurmiati tahun 2014 (Jurnal Primary 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Riau) dengan judul “Penerapan Model Kooperatif Tipe 

STAD untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas VI SD 22 Sungai 

Paking”, menunjukkan hasil bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar IPA siswa kelas 

VI SDN 22 Sunai Pakning”.  

Penelitian selanjutnya oleh Fadila Tarwiyah Itsnaini di tahun 2018 (JPGSD) 

berjudul “Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif STAD (Students Teams 

Achievement Division) Pada Hasil Belajar IPA Siswa dalam Materi Pada Tema 2 

Subtema 2 Pembelajaran 1Kelas IV di SDN Gading VIII/ 554 Surabaya”. Hasil 

penelitian menunjukkan terdapat perbedaan dari hasil  anatara yang diberi model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan pembelajaran konvensional yakni 

ceramah.  
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Penelitian selanjutnya oleh Ni Komang Junmalini di tahun 2017 (Journal of 

Education Action Research) yang berjudul “ Penerapan Model STAD Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Ipa Siswa Kelas IV”, hasil penelitian menunjukkan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar IPA. 

Hasil penelitian ini ditunjukan dengan rata-rata persentase skor hasil belajar IPA 

pada siklus I sebesar 68,09 % berada pada kategori sedang kemudian pada siklus 

II mengalami peningkatan sebesar 12,48% menjadi 90,47 % tergolong pada 

kategori sangat tinggi.  

Penelitian lain oleh Aryandani Eka Rahmawati, Suripto dan Ngatman di 

tahun 2016 (Jurnal Kalam Cendikia) judul “Penggunaan  Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Student Teams-Achievement Division (STAD) untuk 

Menigkatkan Hasil Belajar IPA tentang Struktur Bagian Tumbuhan pada Siswa 

Kelas IV SDN Argosari Tahun Ajaran 2015/2016.” Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa penerapan model Kooperatif Tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik yang ditunjukkan dengan presentase 

ketuntasan siswa yang meningkat dari kondisi siklus I sampai pada siklus III. 

Penelitian lain oleh Ni Kadek Ayu Suryaniti, Nengah Suadnyana, dan Ketut 

Adnyana Putra pada tahun 2017 (e-Journal PGSD Universitas Pendidikan 

Ganesha) yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Students Team 

Achiement Division Berbantuan Media Audio Visual Animasi terhadap 

Kompetensi Pengetahuan IPA”. Hasil penelitain menunjukkan bahwa penerapan 

model pembelajaran STAD berbantuan media audio visual animasi berpengaruh 

terhadap penguasaan kompetensi pengetahuan IPA pada siswa kelas V sekolah 

dasar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Murti tahun 2017 (Jurnal Akdemika) yang 

berjudul “ Penerapan Model Pembelajaran STAD dengan Media Audiovisual 

untuk meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Materi Perubahan Lingkungan 

Fisika pasa Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 9 Bengkalis Kabupaten 

Bengkalis”. Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi dari model 

pembelajaran STAD dengan media audiovisual pada pembelejaran IPA materi 
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perubahan lingkungan fisik di kelas IV dapat menigkatkan performa guru, 

aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Penelitian selanjutnya oleh Ketut Parna, Nyoman Dantes, A.A.I.N Marhaeni 

tahun 2015 (e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha) 

yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD terhadap 

Motivasi Berprestasi dan Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Gugus VII Kecamatan 

Kubu Tahun Ajaran 2014/2015”. Hasil penelitian menujukkan bahwa secara 

signifikan motivasi berprestasi dan hasil belajar IPA lebih baik dengan 

menggunakan model pembelajarn kooperatif tipe STAD daripada model 

konvensional.  

Penelitian lain dilakukan oleh Putu Ari Sudana dan Gede Astra Wesnawa 

pada tahun 2017 (Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar) dengan judul penelitiannya adalah 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar IPA” yang menujukkan hasil bahwa hasil belajar IPA pada siswa 

kelas IV A SDN 3 Dalung dapat ditingkatkan dengan penerapan model 

pembelajaran STAD. 

Penelitian lain dilakukan oleh Ni Luh Purwati tahun 2019 (Jurnal 

Paedagogi) dengan judul “Meningkatkan Motivasi dan hasil belajar IPA Siswa 

Melalui Penerapan Model Pembelajaran STAD di Kelas VI SD Negeri 42 

Mataram”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa model pembelajaran STAD 

sangat efektif meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA siswa Kelas VI SDN 

42 Mataram. 

Penelitian selanjutnya oleh Desak Putu Rohika tahun 2017 (Jurnal Ilmiah 

Sekolah Dasar) dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Penerapan 

Model Kooperatif Tipe Students Teams Achievment Divisions (STAD) pada Siswa 

Kelas IV SD No. 2 Beng Gianyar Tahun Pelajaran 2015/ 2016”. Dari analisis data 

diketahui bahwa hasil belajar siswa kelas IV SD No 2 Beng menggunakan model 

STAD dapat ditingkatkan secara signifikan. 
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rudi Pujiono di tahun 2017 (Journal 

of Education Research and Evaluation) yang berjudul “Penerapan Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Students Teams Achievment Divisions (STAD) untuk 

Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas VB SDN 047 

Tarakan”. Hasil penelitian disimpulkan kalau penggunaan model STAD dalam 

proses pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa sekolah 

dasar pada materi IPA. 

Penelitian lain oleh Siti Patimah, Slameto, Eunice Widyanti Setyaningtyas 

tahun 2018 yang berjudul “Students Teams Achievement Divisions (STAD) to 

Enhance Learning Outcome”. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa 

penggunaan  model STAD pada hasil belajar siswa sekolah dasar dalam sosial 

saians dapat ditingkatkan. 

 

2.3 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan pada  hasil observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan di 

kelas  V SDN Gugus Bima Temanggung pada pembelajaran IPA, terlihat ada 

beberapa permasalahan yaitu guru kurang optimal dan bervariasi dalam 

pemanfaatan media dan metode pembelajaran, sehingga suasana pembelajaran 

kurang kondusif. Dilain sisi juga terlihat saat sedang pembelajaran kelompok 

(diskusi kelompok) yang mendominasi hanya siswa yang berprestasi. 

Pembentukan kelompok sering dilakukan hanya terbatas pada teman sebangku 

saja. Permasalahan-permasalahan tersebut menghasilkan ketuntasan belajar siswa 

kelas V SDN Gugus Bima Temanggung kurang maksimal. Melihat situasi 

demikian, model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD ) dengan berbantuan video pembelajaran diharapkan dapat 

mengatasi permasalahan tersebut. 

 Dalam bukunya Business Research (1992), Uma Sekaran memaparkan 

mengenai kerangka berfikir yaitu disebut sebagai model konseptual mengenai 

bagaiman teori berhubungan dengan berbagi faktor yang telah teridentifikasi 
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sebagai sebuah permasalahan yang penting. Dijelaskan kerangka berfikir yang 

baik secara teoritis akan  menjelaskan hubungan antara variabel yang akan diteliti, 

sehingga hubungan antar variabel independen dan dependen perlu dijelaskan 

(Sugiyono, 2016: 91) 

 Berikut ini kerangka berfikir penelitian eksperimen yang berjudul 

“Keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) berbantuan video pembelajaran pada hasil belajar mupel IPA 

kelas V SDN Gugus Bima Temanggung”.  
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Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

 



60 
 

 
 

2.4 Hipotesis penelitian 

Hipotesis penelitian ialah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian dan biasanaya berbentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2016 : 96).  

Jadi bisa diartikan bahwa hipotesis ialah sebagai jawaban sementara atas rumusan 

masalah karena baru bisa didasarkan pada teori saja dan fakta belum digunakan.  

Berdasarkan kajian teori, kajian empiris dan kerangka berfikir, maka 

peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :  

1) Hₒ : Model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) berbantuan video pembelajaran tidak efektif dibandingkan 

dengan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) berbantuan video 

pembelajaran pada hasil belajar mupel IPA kelas V SDN Gugus Bima 

Temanggung. 

2) Hₐ : Model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) berbantuan video pembelajaran lebih efektif dibandingkan 

dengan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) berbantuan video 

pembelajaran pada hasil belajar mupel IPA siswa kelas V SDN gugus Bima 

Temanggung. 

Rumus : (Sugiyono, 2016: 103) 

Ho  : µ1 ≤ µ2 

Ha  : µ1 > µ2 

Keterangan :  

µ1  = Model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) berbantuan video pembelajaran. 

µ2  = Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) berbantuan video 

pembelajaran 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis diketahui model pembelajaran Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) berbantuan video pembelajaran pada hasil 

belajar siswa kelas V mupel IPA materi Siklus Air menunjukkan hasil rerata 

belajar pada kelas ekperimen (82,24) lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rerata 

belajar pada kelas kontrol (77,31). Hasil perhitungan hipotesis juga menunjukkan 

jika pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) lebih efektif dibandingkan pembelajaran dengan 

model Think pair Share (TPS). Dengan nilai thitung lebih besar dibandingkan 

dengan ttabel (2.068 > 2.009), dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,044 < 

0,05), sehingga H0 diterima dan Ha ditolak yang artinya pembelajaran dengan 

model kooperatif tipe STAD bisa meningkatkan hasil belajar IPA materi Siklus 

Air siswa kelas V dibandingkan dengan model pembelajaran TPS. 

 Data ini juga didukung dengan hasil perhitungan dari nilai N-gain bahwa 

peningkatan hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelas kontrol, meskipun kedua kelas baik eskperimen maupun kontrol sama-sama 

berada pada kategoti sedang. Hal tersebut terjadi karena adanya kendala saat 

pembelajaran kelas eksperimen lewat daring seperti waktu pembelajaran lebih 

sedikit dan materi kurang bisa tersampaikan dengan baik.  

 Dengan ini dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) berbantuan video pembelajaran 

efektif dibandingkan dengan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

berbantuan video pembelajaran pada hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus 

Bima Temanggung.  
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5.2 SARAN 

5.2.1 Saran Teoritis  

Model pembelajaran yang diterapkan selama kegiatan belajar mengajar diketahui 

lebih efektif jika berhubungan dengan prestasi siswa. Oleh karenya model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

berbantuan media video dapat dipergunakan guru sebagai alternatif model dalam 

setiap kegiatan belajar mengajar di kelas.  

 

5.2.2 Saran Praktis  

5.2.2.1 Bagi Guru 

Menjadi seorang guru sangat disarankan untuk bisa memilih dan memilah model 

yang sesuai yang akan digunakan dalam mengajar di kelas dan tentunya 

disesuaikan dengan karakteristik mata pelajarannya. Model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions  (STAD)  dapat dijadikan 

sebagai contoh altrnatif dalam strategi pembelajaran IPA atau mata pelajaran 

lainnya guna mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. 

 Selanjutnya penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan guru untuk 

pembelajaran yang dilakukan secara model daring. Mengenai kendala yang terjadi 

selama pembelajaran daring dapat diatasi dengan penambahan waktu belajar siswa 

dan kretaivitas guru dalam menyampaiakan materi, sehingga materi dapat 

tersampaiakan dengan baik.  

 

5.2.2.2 Bagi Siswa 

Implementasi model ini dapat mengaktifkan siswa dalam belajar bersama dalam 

kelompok, diskusi, bertanya juga aktif dalam berpendapat, maka disarankan untuk 

siswa mengikuti setiap tahapan langkah pembelajaran dengan optimal agar tujuan 

dalam pembelajaran yang direncanakan tercapai. 
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5.2.2.3 Bagi Sekolah 

Dengan penerapan model ini diharapkan sekolah bisa mengarahkan guru-guru 

untuk bisa lebih berinovasi dan lebih kreatif dalam merencanakan pembelajaran 

yang akan dilakukan di kelas. 
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