
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk paham 

pembelajaran yang berdasarkan faham kontstruktivisme. Pembelajaran 

kooperatif merupakan strategi pembelajaran dengan sejumlah siswa 

sebagai kelompok anggota kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. 

Dalam penyelesaian tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok 

harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi 

pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai 

jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai pelajaran. 

Menurut Slavin dalam Isjoni (2009:15) pembelajaran kooperatif 

adalah suatu model pembelajaran dimana dimana siswa belajar dan bekerja 

dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 

orang dengan struktur kelompok heterogen. Sedangkan menurut Sunal dan 

Hans dalam Isjoni (2009:15) mengemukakan pembelajaran kooperatif 

merupakan suatu cara pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus 

dirancang untuk memberi dorongan kepada peserta didik agar bekerja 

sama selama proses pembelajaran. Selanjutnya menurut Stahl dalam Isjoni 

(2009:15) menyatakan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan 

belajar siswa lebih baik dan meningkatkan sikap tolong-menolong dalam 

perilaku sosial. 

Pada hakikatnya kooperatif sama dengan kerja kelompok. Oleh 

karena itu banyak guru yang mengatakan tidak ada sesuatu yang aneh pada 

pembelajaran kooperatif dalam bentuk belajar kelompok. Walaupun 

sebenarnya tidak semua kegiatan kelompok di katakan kooperatif, seperti 

yang dijelaskan Abdulhak dalam Rusman (2010:203) bahwa 

“pembelajaran kooperatif dilaksanakan melalui sharing proses antara 



peserta belajar, sehingga dapat mewujudkan pemahaman bersama antara 

peserta belajar itu sendiri.” 

Dalam pembelajaran ini akan terciptanya sebuah interaksi yang lebih 

luas, yaitu interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru dengan 

siswa, siswa dengan siswa dan siswa dengan guru (multi way traffic 

comunication)  

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang melibatkan 

partisipasi siswa dalam suatu kelompok kecil untuk saling berinteraksi 

(Nurulhayati dalam Rusman, 2010:203). 

Strategi pembelajaran kooperatif merupakan serangkaian kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh siswa didalam kelompok, untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah di tetapkan. Terdapat empat hal 

penting dalam pembelajaran kooperatif, yakitu: (1) adanya peserta didik 

dalam kelompok, (2) adanya aturan main (role) dalam kelompok, (3) 

adanya upaya belajar dalam kelompok, (4) adanya kompetensi yang harus 

dicapai dalam kelompok. 

Nurulhayati dalam Rusman (2010:204) mengemukakan lima unsur 

dasar kooperatif, yaitu (1) ketergantungan yang positif, (2) 

pertanggungjawaban yang sosial, (3) kemempuan bersosialisasi, (4) tatap 

muka, dan (5) evaluasi proses kelompok.  

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah yang menekankan pada pembelajaran 

kelompok dalam mencapai tujuan pembelajaran, sehingga unsur penting 

dalam strategi pembelajaran kooperatif yaitu adanya peserta dalam 

kelompok, adanya aturan kelompok, adanya upaya belajar setiap anggota 

kelompok, dan adanya tujuan yang harus dicapai.  

 

2.1.2 Tujuan model pembelajaran kooperatif 

Pembelajaran kooperatif (Cooperative learning) adalah pendekatan 

pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk 



bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai 

tujuan belajar. 

Dalam hal ini, beberapa ahli menyatakan bahwa model ini tidak 

hanya unggul dalam membantu siswa memahami konsep yang sulit, tetapi 

juga sangat berguna untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, 

kerja sama dan saling membantu teman. Dalam pembelajaran kooperatif, 

siswa terlihat  aktif dalam proses pembelajaran sehingga memberikan 

dampak positif terhadap kualitas interaksi dan komunikasi yang 

berkualitas, dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi belajar. 

Pembelajaran kooperatif adalah teknik pengelompokan yang 

didalamnya siswa bekerja terarah pada tujuan belajar bersama dengan 

kelompok kecil yang umumnya terdiri 4-5 orang. Belajar kooperatif adalah  

pemanfaatkan kelompok kecil dalam pembelajaran yang memungkinkan 

siswa bekerja sama untuk memaksimalkan belajar mereka dan belajar 

anggota kelompok lainnya dalam sekelompok tersebut (jhonson dan hasan 

dalam Rusman (2010:204)) 

Nurulhayati dalam Rusman (2010:204) mengemukakan lima unsur 

dasar kooperatif, yaitu (1) ketergantungan yang positif, (2) 

pertanggungjawaban yang sosial, (3) kemempuan bersosialisasi, (4) tatap 

muka, dan (5) evaluasi proses kelompok. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran kooperatif adalah yang menekankan pada 

pembelajaran kelompok dalam mencapai tujuan pembelajaran, sehingga 

unsur penting dalam strategi pembelajaran kooperatif yaitu adanya peserta 

dalam kelompok, adanya aturan kelompok, adanya upaya belajar setiap 

anggota kelompok, dan adanya tujuan yang harus dicapai.  

Setiap kelompok diberi kesempatan untuk bertemu muka dan 

berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberi siswa sinergi yang 

menguntungkan semua anggota. Guru menjadwalkan waktu bagi 



kelompok untuk mengevakuasi proses kerja kelompok dan hasil kerja 

sama agar selanjutnya mereka bisa bekerja sama lebih efektif. 

Senada dengan penjelasan tersebut Siahaan dalam Rusman 

(2010:205) mengutarakan lima unsur esensial yang ditekankan dalam 

pembelajaran cooperatif, yaitu (1) saling ketergantungan yang positif (2) 

interaksi berhadapan (face to face interaction) (3) tanggung jawab individu 

(individu responsibyliti) (4) keterampilan sosial (sicial akills) (5) terjadi 

proses dalam kelompok (group processing) 

Selanjutnya menurut Ibrahim dalam Rusman (2010:208) 

pembelajaran kooperatif adalah suatu aktivitas yang menggunakan pola 

belajar siswa berkelompok untuk menjalin kerja sama dan saling 

ketergantungan dalam struktur tugas, tujuan dan hadiah. 

Hasil belajar akademik murid meningkat dan murid dapat 

menerima berbagai keragaman dari temannya serta mengembangkan 

keterampilan sosial. Tidak semua kerja dengan menggunakan diskusi 

kelompok bisa dianggap sebagai belajar dengan pembelajaran kooperatif. 

Oleh karena itu, guru perlu mengembangkan wawasan tentang 

pembelajaran kooperatif sehingga dapat meminimalkan keluhan-keluhan 

yang ada. Ada unsur-unsur dasar dimana suatu pembelajaran disebut 

pembelajaran kooperatif. Dalam proses pembelajaran kooperatif, murid 

didorong untuk bekerjasama pada suatu tugas bersama dan mereka harus 

mengoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan 

guru. 

 

2.1.3 Prinsip dasar dalam pembelajaran kooperatif  

Menurut Roger dan David johnson dalam Rusman (2010:212) ada 

lima unsur pembelajaran dalam kooperatif, yaitu sebagai berikut: 

1. Prinsip ketergantungan positif (prinsif interdependence), yaitu dalam 

pembelajaran kooperatif, keberhasilan dalam penyelesaian tugas 

tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. 

Keberhasilan kerja kelompok ditentukan oleh kerja masing – masing 



anggota kelompok. Oleh karena itu semua anggota dalam kelompok 

sangat merasa saling ketergantungan. 

2. Tanggung jawab perseorangan (individual accountability), yaitu 

keberhasilan kelompok sangat tergantung dari masing-masing anggota 

kelompoknya. Oleh karena itu setiap anggota kelompok mempunyai 

tugas dan tanggung jawag yang harus di kerjakan dalam kelompok 

tersebut. 

3. Interaksi tatap muka (face to face promotion interaction) yaitu 

memberikan kesempatan yang luas bagi setiap anggota kelompok 

untuk beratap muka melakukan interaksi dan diskusi untuk saling 

memberi dan menerima informasi dari anggota kelompok lain. 

4. Partisipasi dan komunikasi (participation communication) yaitu 

partisipasi aktif dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. 

5. Evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwalkan waktu khusus bagi 

kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja 

sama mereka, agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. 

 

2.1.4 Ciri-ciri pembelajaran kooperatif  

1) Murid dalam kelompok secara kooperatif menyelesaikan materi 

belajar sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai, 2) Kelompok dibentuk 

dari murid yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, baik tingkat 

kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jika mungkin, anggota kelompok 

berasal dari suku atau agama yang berbeda serta memperhatikan 

kesetaraan gender, dan 3) Penghargaan lebih menekankan pada kelompok 

daripada masing-masing individu. 

Menurut Thompson dalam Isjoni (2009:17) pembelajaran 

kooperatif turut menambah unsur-unsur interaksi sosial pada 

pembelajaran. Didalam pembelajaran kooperatif siswa belajar bersama-

sama dalam kelompok-kelompok kecil yang saling membantu satu sama 

lain. Kelas di susun 4-6 orang dengan kemampuan yang heterogen. 

Maksud dari kelompok heterogen ada lah campuran antara kemampuan 



siswa, jenis kelamin, dan suku. Hal ini bermanfaat untuk melatih siswa 

menerima perbedaan dan bekerja dengan teman yang berbeda lantar 

belakang.  

Selanjutnya, unsur-unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif 

menurut laugdren dalam Rusman (2010:16) sabagai berikut: 

1. Para siswa harus memilki persepsi bahwa mereka “tenggelam atau 

berenang bersama 

2. Para siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa atau peserta 

didik lain dalam kelompoknya, selain tanggung jawab pada diri sendiri 

dalam mempelajari materi yang dihadapi. 

3. Para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan 

yang sama. 

4. Para siswa membagi tugas dan berbagi tanggung jawab di antara para 

anggota kelompok 

5. Para siswa akan diberikan evaluasi atau penghargaan yang akan ikut 

berpengaruh terhadap evaluasi kelomok. 

6. Para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh 

keterampilan bekerja sama selama belajar. 

7. Setiap siswa diminta mempertanggungjawabkan secara individu materi 

yang di terima dalam kelompok kooperatif.  

 

Sementara Slavin (2008:100) mengatakan pembelajaran kooperatif 

bukan hanya sebuah teknik pengajar yang ditunjukan untuk 

meningkatkan pencapaian prestasi para siswa, ini juga merupakan cara 

untuk menciptakan keceriaan, lingkungan yang pro-sosial didalam kelas, 

yang merupakan salah satu manfaat penting untuk memperluas 

perkembangan interpersonal dan keefektifan . 

Selanjutnya Rusman (2010: 212-213) mengatakan langkah - langkah 

dalam pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri atas empat tahap, 

yaitu sebagai berikut.  



1. Penjelasan materi, tahap ini merupakan tahapan penyampaian pokok-

pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. 

Tujuan utama dalam tahapan ini adalah pemahaman siswa terhadap 

pokok materi pelajaran. 

2. Belajar kelompok, tahapan ini dilakukan setelah guru memberikan 

penjelasan materi, siswa bekerja dalam kelompok yang telah dibentuk 

sebelumnya. 

3. Penilaian, dalam pembelajaran kooperatif  bisa dilakukan tes atau 

kuis, yang dilakukan secara individu atau kelompok. Tes individu 

akan memberi penilaian kemampuan individu, sedangkan kelompok 

akan memberikan kemampuan kepada kelompoknya, seperti 

dijelaskan sanjaya (dalam Rusman (2010:213)) “Hasil akhir setiap 

siswa adalah panggabungan keduanya dan dibagi dua. Nilai setiap 

kelompok memiliki nilai sama dalam kelompoknya. Hal ini 

disebabkan nilai kelompok adalah nilai bersama dalam kelompoknya 

yang merupakan hasil kerja sama dalam kelompoknya. 

 

2.1.5  Model Pembelajaran kooperatif Tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) 

a. Metode Student Teams Achievement (STAD) 

Model pembelajaran Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) ini merupakan salah satu metode dalam pembelajaran 

kooperatif yang untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Robert 

Slavin. Model pembelajaran ini merupakan salah satu model 

pembelajaran yang paling sederhana dalam pembelajaran kooperatif 

dan merupakan salah satu pendekatan yang baik untuk guru yang baru 

mulai menerapkan model pembelajaran kooperatif. 

Model pembelajaran ini lebih menekankan berbagai ciri 

pembelajaran langsung, dan merupakan metode yang mudah 

diterapkan dalam pembelajaran saint. Seperti dalam kebanyakan 

metode pembelajaran kooperatif, metode STAD didasarkan pada 



prinsip bahwa siswa bekerja bersama–sama dalam belajar dan 

bertanggung jawab terhadap belajar teman dan dirinya sendiri.  

Penggunaan metode ini dalam proses pembelajaran sebenarnya 

sudah banyak digunakan dan dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian 

Lismiyanti, (2006) dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa 

penggunaan metode STAD dalam pembelajaran mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa sebesar 92,84%. Selain itu pelajaran juga berjalan 

lebih efektif karena siswa bertindak aktif selama kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. 

Secara umum metode pembelajaran STAD dapat ditunjukan 

sebagai berikut: 

1. Pembentukan kelompok heterogen 

 Pembentukan kelompok dalam kelas ditunjukan oleh guru 

yang lebih mengetahaui siswa yang pandai dan lemah. 

Pembentukan kelompok ini pun bersifat heterogen. Siswa – siswa 

dalam kelompok merupakan campuran siswa dari tingkat 

kepandaian, jenis kelamin dan suku. Sehingga tidak akan ditemui 

kelompok yang hanya beranggotakan yang pandai aja dan 

sebaliknya. Untuk anggota kelompok terdiri dari 4 – 5 orang. 

2. Pemberian materi dan kegiatan kelompok  

 Guru memberikan informasi pada siswa berkenaan dengan 

kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa serta relevansi kegiatan 

dengan materi pelajaran. Pada saat guru menjelaskan materi 

pelajaran, siswa melakukan diskusi sesuai arahan guru berdasarkan 

LKS atau bentuk tugas yang lain. Apabila terdapat kesulitan dalam 

interprestasi, petunjuk kegiatan siswa dapat meminta bantuan guru 

3. Pelaksanaan kuis atau evaluasi  

 Setelah diskusi berlangsung, guru dapat memberikan tes atau 

kuis kepada siswa yang harus di kerjakan siswa secara individu. 

4. Kelompok yang mempunyai nilai rata-rata tiap anggotanya paling 

baik, pantas diberi penghargaan. Hasil tes ini dapat digunakan 



sebagai dasar pembentukan kelompok baru untuk materi 

berikutnya (Adili, dalam Lisiati 2006). 

 Yang perlu disiapkan guru sebelum memulai model 

pembelajaran ini adalah sebagai berikut: 

1. Nilai rata-rata dari nilai harian siswa. Nilai ini untuk acuan 

pembentukan kelompok siswa yang heterogen dan skor rata-

rata suatu kelompok (jumlah nilai rata-rata siswa dalam suatu 

kelompok dibagi banyaknya siswa dalam kelompok tersebut )  

2. Guru membentukan kelompok siswa yang heterogen tanpa 

membedakan kecerdasan, suku maupun agama. Jadi, dalam 

setiap kelompok ada siswa yang panda, sedang atau lemah, dan 

masing- masing siswa merasa cocok satu sama lain. Setiap 

kelompok terdiri dari 4-5 orang. 

3. Guru mempersiapkan LKS (lembar kerja siswa). LKS itu untuk 

belajar dan bukan hanya sekedar diisi dan di kumpulkan. 

4. Kunci jawaban LKS untuk mengecek pekerjaan siswa (dicek 

oleh siswa sendiri). Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk 

pada akhirnya di beri kunci jawaban LKS. 

5. Kuis, berupa tes singkat untuk seluruh siswa. Kuis berbeda 

dengan ulangan harian. Waktu kuis berkisar 10-15 menit saja. 

6. Membuat tes/ulangan untuk melihat ketercapaian hasil belajar 

yang diharapkan. 

7.  

a. Langkah-langkah STAD dalam pembelajaran di sekolah 

Beberapa langkah dalam pembelajaran dalam menggunakan 

metode STAD adalah sebagai berikut:     

Menurut Rusman (2010: 215) sebagai berikut :  

1. Penyampaian tujuan dan motivasi  

Menyanpaikan tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan pada 

pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar 

2. pembagian kelompok  



siswa di bagi kedalam beberapa kelompok, dimana setiap 

kelompoknya terdiri dari 4-6 orang siswa yang memprioritaskan 

heterogenitasnya (keragaman) kelas dalam prestasi akademik, 

gender/jenis kelamin, rasa atau etnik 

3. presentasi dari guru 

guru menyampaikan materi pelajaran dengan terlebih dahulu 

menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada 

pertemuan tersebut serta pentingnya pokok bahasan tersebut 

dipelajari. Guru memberi motivasi agar siswa dapat belajar dengan 

aktif dan kreatif. 

4. Kegiatan belajar dalam tim (kerja tim) 

Siswa belajar dalam kelompok yang telah dibentuk. Guru 

menyiapkan lembaran kerja sebagai pedoman bagi kerja kelompok, 

sehingga semua anggota menguasai dan masing-masing membari 

kontribusi. Selama tim bekerja, guru memberikan bimbingan, 

dorongan dan bantuan bila diperlukan. Kerja tim ini merupakan ciri 

terpenting dari STAD. 

5. Kuis (Evaluasi) 

Guru megevaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis tentang 

materi yang dipelajari dan juga melakukan penilaian terhadap 

presentasi hasil kerja masing-masing kelompok. Siswa diberikan 

kursi secara individual dan tidak dibenarkan bekerja sama. Ini 

dilakukan agar individu bertanggung jawab pada dirinya sendiri 

dalam memahami bahan ajar tersebut. Guru memberi batas 

penugasaan untuk setiap soal, misalnya 60,75,84, dan seterusnya 

sesuai dengan tingkat kesulitan siswa. 

6. Penghargaan prestasai tim 

Setelah melaksanakan kuis, guru memeriksa hasil kerja siswa dan 

diberikan angka dengan rentang 0-100. Selanjutnya memberikan 

penghargaan atas keberhasilan kelompok dapat dilakukan oleh guru 

dengan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut: 



a. Menghitung skor individu 

Menurut Slavin (Rusman, 2010:216), untuk menghitung 

perkembangan skor individu dihitung sebagaimana dapat dilihat 

pada table berikut: 

Table 2.1: 

Penghitungan Perkembangan Skor Individu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Menghitung skor kelompok 

Skor kelompok dihitung dengan membuat rata-rata skor 

perkembangan anggota kelompok, yaitu dengan menjumlahkan 

semua skor perkembangan individu anggota kelompok dan 

membagi sejumlah anggota kelompok tersebut. Sesuai dengan 

rata-rata skor perkembangan kelompok, diperoleh skor 

kelompok sebagaimana ada didalam table berikut: 

Tabel 2.2 : 

Perhitungan Perkembangan Skor Kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

No Nilai Tes  Skor 

Perkembangan 

1. 

2. 

3. 

4 

5.. 

Lebih dari 10 poin dibawah skor dasar  

10 sampai 1 poin di bawah skor dasar 

Skor 0 sampai 10 poin diatas skor dasar 

Lebih dari 10 poin diatas skor dasar 

Pekerjaan sempurna (tanpa 

memperhatikan skor dasar) 

5 poin 

10 poin 

20 poin 

30 poin 

30 poin 

No. Rata- rata skor kualifikasi 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

0 ≤ N ≤ 5 

6 ≤ N ≤ 20 

16 ≤ N ≤ 30  

21 ≤ N ≤ 30  

-- 

Tim yang baik (good team) 

Tim yang baik sekali (great team) 

Tim yang istimewa (super team) 



c. Pemberian hadiah dan pengakuan skor kelompok 

Setelah masing-masing kelompok atau tim memperoleh 

predikat, guru memberikan hadiah atau penghargaan masing 

kelompok sesuai dengan prestasinya (kriteria tertentu yang 

ditetapkan guru). 

Komponen STAD menurut Slavin (dalam Kamdi, 2009: 3) 

adalah sebagai berikut   

1) Presentasi kelas. Presentasi kelas dalam STAD berbeda dari cara 

pengajaran yang biasa. Masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok mereka. Murid harus betul-betul memperhatikan 

presentasi ini karena dalam presentasi terdapat materi yang dapat 

membantu untuk mengerjakan kuis yang diadakan setelah 

pembelajaran.  

2) Belajar dalam tim. Murid dibagi menjadi beberapa kelompok, tiap 

kelompok terdiri dari 4-5 orang dimana mereka mengerjakan tugas 

yang diberikan. Jika ada kesulitan murid yang merasa mampu 

membantu murid yang kesulitan.  

3) Tes individu. Setelah pembelajaran selesai ada tes individu (kuis).  

4) Skor pengembangan individu. Skor yang didapatkan dari hasil tes 

selanjutnya dicatat oleh guru untuk dibandingkan dengan hasil prestasi 

sebelumnya. Skor tim diperoleh dengan menambahkan skor 

peningkatan semua anggota dalam 1 tim. Nilai rata-rata diperoleh 

dengan membagi jumlah skor penambahan dibagi jumlah anggota tim.  

5) Penghargaan tim. Penghargaan didasarkan nilai rata-rata tim dimana 

dapat memotivasi mereka. Kelebihan dalam penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai berikut:  

(a) Mengembangkan serta menggunakan keterampilan berpikir kritis 

dan kerjasama kelompok.  

(b) Menyuburkan hubungan antar pribadi yang positif diantara murid 

yang berasal dari ras yang berbeda.  

(c) Menerapkan bimbingan oleh teman.  



(d) Menciptakan lingkungan yang menghargai nilai-nilai ilmiah.  

Sedangkan kelemahan dalam penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD adalah sebagai berikut :  

1) Sejumlah murid mungkin bingung karena belum terbiasa dengan 

perlakuan seperti ini.  

2) Guru pada permulaan akan membuat kesalahan-kesalahan dalam 

pengelolaan kelas. Akan tetapi usaha sungguh-sungguh yang terus 

menerus akan dapat terampil menerapkan model ini. 

 

2.1.6. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

    2.1.6.1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam 

Inti dari kegiatan pendidikan adalah suatu proses belajar, karena 

dengan belajar tujuan pendidikan akan tercapai. Dan konsep dasar IPA di 

SD, IPA merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Dalam 

kepustakaan asing dikenal dengan sebutan natural science yang sering 

dilawankan dengan social science. 

 Trianto (2011:136) Ilmu Pengetahauan Alam (IPA) merupakan 

bagian dari ilmu pengetahuan atau sains yang semula berasal dari bangsa 

Inggris. Namun seiring perkembangannya sains sering diterjemahkan 

berarti Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) saja. Walaupun pengertian ini kurang 

pas dan bertentangan dengan etimologi (Jujun Suriasumantri 1998: 299). 

Untuk itu dalam hal ini kita tetap mengunakan istilah IPA untuk menunjuk 

pada pengertian sains yang kaprah yang berarti natural science. 

Adapun Wahyana (Trianto 2011:136) mengatakan bahwa IPA 

merupakan suatu kumpulan tersusun secara sistematis, dan cara 

penggunaan secara umum dan terbatas pada gejala-gejala alam. 

Perkembangannya tidak hanya ditandai dalam oleh adanya kumpulan fakta, 

tetapi oleh adanya kumpulan ilmiah dan sikap ilmiah. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa IPA 

merupakan pengetahuan dari hasil kegiatan manusia yang diperoleh dengan 

menggunakan langkah-langkah ilmiah yang berupa metode ilmiah dan 



didapatkan dari hasil eksperimen atau observasi yang bersifat umum 

sehingga akan terus disempurnakan.  

 

2.1.6.2. Tujuan Pembelajaran IPA  

Pembelajaran IPA bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

1. Menanamkan keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha 

Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam 

ciptaannya. 

2. Memberikan pemahaman tentang berbagai macam gejala alam, 

prinsip dan konsep IPA, serta keterkaitannya dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

3. Memberikan pengalaman kepada siswa dalam merencanakan dan 

melakukan kerja ilmiah untuk membentuk sikap ilmiah. 

4. Meningkatkan kesadaran untuk memelihara dan melestarikan 

lingkungan serta sumber daya alam. 

5. Memberikan bekal pengetahuan dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang selanjutnya. 

  Lebih jauh diungkapkan bahwa pendekatan yang digunakan 

dalam pendidikan IPA berorientasi pada siswa. Peran guru bergesar 

dari menentukan “apa yang akan dipelajari” ke “bagaimana 

menyediakan dan memperkaya pengalaman belajar siswa”. 

Pengalaman belajar diperoleh melalui serangkaian kegiatan untuk 

mengeksplorasi lingkungan melalui interaksi aktif dengan teman, 

lingkungan, dan nara sumber lain.  

Ada enam pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam 

melaksanakan pendidikan IPA, yaitu :  

1. Empat pilar pendidikan (belajar untuk mengetahui, belajar untuk 

berbuat, belajar untuk hidup dalam kebersamaan, dan belajar untuk 

menjadi dirinya sendiri). 

2. Inkuiri IPA 



3. Konstruktivisme 

4. Sains (IPA), lingkungan, teknologi, dan masyarakat (Salingtemas) 

5. Penyelesaian masalah. 

6. Pendidikan IPA yang bermuatan nilai.  

 

2.1.6.3. Ruang Lingkup  

Menurut Depdiknas, (2006) ruang lingkup materi IPA pada 

satuan pendidikan sekolah dasar meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut:  

1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, 

tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan.  

2. Benda / materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi : cair, padat, 

dan gas.  

3. Energi dan perubahannya meliputi : gaya, bunyi, panas, magnet, 

listrik, cahaya dan pesawat sederhana.  

4. Bumi dan alam semesta meliputi : tanah, bumi, tata surya, dan 

benda-benda langit lainnya. Pada akhir pendidikan di SD/MI, 

peserta didik telah mempelajari kurangnya Sembilan buku IPA.  

 

2.1.6.4. SK dan KD Mata Pelajaran IPA  

   Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) tercakup 

dalam standar isi kurikulum. Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar adalah komponen pokok kurikulum yang ditetapkan oleh 

kurikulum pusat. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran 

diturunkan dari Kompetensi Dasar (KD) yang telah ditetapkan oleh 

kurikulum pusat. SK dan KD menjadi pedoman untuk 

mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator 

pencapai tujuan pembelajaran, dan tujuan yang hendak dicapai dalam 

suatu pembelajaran. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada mata pelajaran IPA 

kelas V, semester II sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 



(KTSP). Untuk rincian SK dan KD yang digunakan dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :  

 

Tabel 2.3: SK dan KD Ilmu Pengetahuan Alam  IV Semester II 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

6. Menerapkan sifat-sifat cahaya 

melalui kegiatan membuat suatu 

karya/model 

6.1. Mendeskripsi-kan sifat-sifat cahaya 

 

           Sumber : Silabus   

 

2.1.7 Hasil Belajar 

2.1.7.1. Pengertian hasil belajar  

Menurut Anni (2005: 4) hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas 

belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan tersebut tergantung pada 

apa yang dipelajari oleh pembelajar. Apabila pembelajar mempelajari 

pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh 

adalah berupa penguasaan. Hasil belajar ini sangat dibutuhkan sebagai 

petunjuk untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan murid dalam 

kegiatan belajar yang sudah dilaksanakan. Hasil belajar dapat 

diketahui melalui evaluasi untuk mengukur dan menilai apakah murid 

sudah menguasai ilmu yang dipelajari sesuai tujuan yang telah 

ditetapkan.  

 

2.1.7.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Haling (2006:79) mengemukakan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi motivasi belajar murid yaitu :  

1. Faktor yang berasal dari diri sendiri (internal factor), yaitu :  

(a) Faktor jasmani baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh.  



(b) Faktor psikologis, yakni terdiri atas kecerdasan dan bakat, 

sikap, kebiasaan, minat,  motivasi, emosi dan penyesuaian diri.  

           (c) Faktor kematangan fisik dan psikis.  

2. Faktor yang berasal dari luar diri (eksternal factor), yaitu :  

(a) Faktor sosial yang terdiri atas; lingkungan keluarga,  

lingkungan sekolah dan   lingkungan masyarakat.  

 (b) Faktor adat istiadat yaitu adat istiadat, ilmu pengetahuan,  

teknologi dan pengetahuan.  

(c) Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah dan fasilitas  

belajar.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar murid 

pada mate pelajaran tertentu sangat ditentukan oleh dua faktor utama, 

yaitu faktor yang datangnya dari dalam diri murid dan faktor yang 

datangnya dari luar diri murid.  

 

2.1.7.3. Penilaian Hasil Belajar  

Penilaian hasil belajar IPA harus dilakukan untuk mengukur 

perkembangan hasil belajar siswa berupa pencapaian kecakapan yang 

meliputi pemahaman konsep, prosedur, penalaran dan komunikasi, 

pemecahan masalah dan menghargai kegunaan IPA. 

Menurut Astuti (2006: 5), hasil belajar murid selanjutnya 

dilaporkan kepada orang tua dalam bentuk rapor yang memuat 3 

aspek yaitu :  

1) Pemahaman konsep merupakan kompetensi yang ditunjukkan 

murid dalam memahami konsep dan dalam melakukan prosedur 

(algoritma) secara luwes, akurat, efisien dan tepat. Indikator yang 

menunjukkan pemahaman konsep adalah:  

(a) Menyatakan ulang sebuah konsep.  

(b) Mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai 

konsepnya).  

(c) Memberi contoh dan non-contoh dari konsep.  



(d) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis.  

        (e) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep.  

  (f) Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu.  

         (g) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.  

2) Penalaran dan komunikasi merupakan kompetensi yang ditunjukkan 

siswa dalam melakukan penalaran dan mengkomunikasikan gagasan 

matematika. Indikator yang menunjukkan penalaran dan komunikasi 

adalah :  

(a) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar 

atau diagram.  

      (b) Mengajukan dugaan.  

      (c) Melakukan manipulasi matematika.  

      (d) Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau 

bukti terhadap kebenaran solusi.  

       (e) Menarik kesimpulan dari pernyataan.  

       (f) Memeriksa kesahihan suatu argumen.  

(g) Menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat 

generalisasi.  

3) Pemecahan masalah merupakan kompetensi strategik yang ditunjukkan 

siswa dalam memahami, memilih pendekatan dan strategi pemecahan, 

dan menyelesaikan model untuk menyelesaikan masalah. Indikator 

yang menunjukkan penalaran dan komunikasi adalah:  

      (a) Menunjukkan pemahaman masalah.  

      (b) Mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah. 

      (c) Menyajikan masalah secara matematik dalam berbagai bentuk.  

       (d) Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat.  

      (e) Mengembangkan strategi pemecahan masalah.  

       (f) Membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah.  



      (g) Menyelesaikan masalah yang tidak rutin.  

Wakhinuddin (2009: 2) menjelaskan bahwa untuk mengungkapkan 

data tentang hasil belajar, ajukan pertanyaan, apakah dan dimana sumber – 

sumber informasi tersedia. Itu mudah jawabannya, kalau cuma dari ujian 

dan observasi langsung, terlalu sederhana atau tidak menyeluruh, ada 

baiknya ungkapkan melalui sumber lain, yaitu dari: 

    1. Tes (buatan guru, instruktur, pegawai atau sistem sekolah) 

    2. Standarisasi ujian di sekolah (KKM)  

    3. Individu atau kelompok dan laporan 

    4. Isian yang formal 

    5. Lembaran observasi non tes 

    6. Inventaris dokumen atau tape/video 

    7. Penelitian tingkah laku (sikap) – langsung dan tidak langsung 

    8. Laporan dari teman sejawat 

    9. Laporan dari teman sebaya 

   10. Laporan sendiri 

   11. Prestasi masa lalu 

   12. Laporan dari pegawai atau organisasi 

   13. Penilaian pada standar hasil 

   14. Perbandingan pada kelompok norma (PAN) atau rata – rata (mean). 

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini juga didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh 

beberapa peneliti yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD untuk memecahkan masalah pembelajaran matematika di Sekolah 

Dasar. Penelitian tersebut antara lain:  

Penelitian yang dilakukan oleh Noffrida (2010) yang berjudul 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Matematika Tentang Pecahan Pada Siswa Kelas V SDN 01 

Macanan Tahun Pelajaran 2009/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pada siklus yang pertama, sebanyak 63,33% siswa berhasil memperoleh nilai 



rata-rata 60,37. Sedangkan pada siklus yang kedua 80% siswa memperoleh 

nilai dengan rata-rata 69,90. Dalam penelitian Noffrida  bahwa penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams-Achievement Divisions 

(STAD) dapat meningkatkan kemampuan siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 

01 Macanan dalam menghitung  pecahan materi pokok penjumlahan dan 

pengurangan pecahan.  

Keunggulan dari penelitian ini yaitu terciptanya kerja sama diantara 

siswa yang lain atau anggota kelompok yang lain, sedangkan kelemahannya 

yaitu masih belum bisa sepenuhnya mengaktifkan siswa. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut dipilih tindak lanjut untuk melakukan penelitian pada 

pokok bahasan pecahan menggunakan model STAD  untuk memancing siswa 

mengeluarkan semua pendapat atau pengetahuannya dan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zaini (2010) yang berjudul Penerapan 

Pembelajaran Kooperatif STAD untuk  Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika Tentang Mengurutkan Pecahan pada Siswa Kelas VI SD Negeri 

Sidakaton 04 Tahun Ajaran 2009/2010. Hasil penelitian tersebut menunjukkan  

bahwa pembelajaran kooperatif STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam menguraikan pecahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya 

ketuntasan belajar siswa dari jumlah 29 siswa yang tuntas dengan KKM : 60 

pada siklus 1 PTK sebanyak 23. Kemudian setelah diadakan siklus 2 PTK 

ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 28 siswa (96 %).Keunggulan dari 

penelitian ini yaitu meningkatnya hasil belajar siswa dalam mengurutkan 

pecahan.  

Sedangkan kelemahannya yaitu peningkatan hasil belajar tidak sesuai 

karena dengan Student Teams-Achievement Divisions (STAD) masih belum 

bisa sepenuhnya mengaktifkan siswa dalam kelompoknya. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut maka dipilih tindak lanjut untuk melakukan penelitian pada 

pokok  bahasan pecahan. 

 

 



2.3 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan latar belakang, pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam siswa dikelas V SD N Mangunsari 05 dimana siswa kelas V banyak 

mengalami kesulitan-kesulitan dalam mempelajari materi-materi pelajaran 

IPA khususnya materi tentang sifat-sifat cahaya. Masalah-masalah dalam 

pembelajaran tersebut tentu ada sebabnya, diantaranya disebabkan karena 

model pembelajaran yang di gunakan oleh guru dalam proses pembelajaran 

masih menggunakan model pembelajaran konvensional oleh sebab itu, siswa 

kurang tertarik dan merasa jenuh pada mata pelajaran IPA selain itu 

kurangnya minat siswa dalam mempelajarinya karena dalam pembelajaran 

IPA selama ini identik dengan pembelajaran yang didominasi kegiatan 

menghafal dan memang terkadang siswa di buat aktif oleh guru, tetapi masih 

banyak siswa yang terlihat tidak aktif, mungkin dikarenakan sistem 

pengajarannya yang selalu monoton, sehingga masih terdapat beberapa siswa 

yang terlihat mengantuk dan terlihat bosan dan hal ini pun berakibat pada 

rendahnya hasil belajar mata pelajaran IPA tentang sifat-sifat cahaya siswa 

kelas V SD N Mangunsari 05. Hal tersebut terlihat dari ulangan semester gajil 

siswa kelas V SD N Mangunsari 05 kota Salatiga, Tahun ajaran 2012/2013  

dari jumlah  siswa sebanyak 46 siswa, hanya 28 siswa memperoleh nilai ≥ 65 

yang tuntas atau separuh dari banyaknya siswa kelas V SD N Mangunsari 05. 

Nilai KKM untuk  mata pelajaran IPA di kelas V SD N Mangunsari 05 adalah 

65. 

alam mengatasi hal tersebut, peneliti melakukan perbaikan  proses 

pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran kooperatif STAD 

(Student Team Achievement Division). Kelebihan dalam penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai berikut:  

(a) Mengembangkan serta menggunakan keterampilan berpikir kritis dan 

kerjasama kelompok.  

(b) Menyuburkan hubungan antar pribadi yang positif diantara murid yang 

berasal dari ras yang berbeda.  



 (c) Menerapkan bimbingan oleh teman.  

 (d) Menciptakan lingkungan yang menghargai nilai-nilai ilmiah.  

Siswa akan berusaha untuk mengaktualisasikan dirinya dengan 

melakukan kerja keras yang hasilnya dapat memberikan sumbangan bagi 

kelompoknya, proses pembelajaran pun akan berlangsung dengan aktif 

sehingga hasil belajar siswa dapat mencapai kriteria ketuntasan yang telah 

ditetapkan, dengan demikian hasil pembelajaran mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam tentang sifat-sifat cahaya di kelas V dapat dikatakan 

meningkat. 

 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berfikir yang diuraikan diatas, maka hipotesis 

tindakan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

“Penggunaan Model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement 

Division (STAD) meningkatkan hasil belajar IPA tentang sifat-sifat cahaya 

siswa kelas V SD N Mangunsari 05 Kecamatan Argomulyo Salatiga Tahun 

Ajaran 2012/2013”. 

 

 


