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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Hakikat IPA 

Pada hakikatnya IPA dibangun atas dasar produk, proses, sikap dan aplikasi. 

Secara sederhana IPA didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari 

tentang gejala-gejala alam. Darmojo (dalam Samatowa 2010: 2) mengemukakan 

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

segala isinya”. Selain itu Nash 1993 (dalam Samatowa 2010: 2) menyatakan 

bahwa “IPA itu adalah suatu  cara atau metode untuk mengamati alam”.  

IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang alam, maka pembelajaran IPA 

berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Mengajak siswa 

mengamati alam sekitar memberikan pengalaman belajar secara langsung. Siswa 

dapat mengkonstruksi pengalaman belajarnya sendiri ketika aktif berinteraksi 

dengan objek lingkungan sekitar. Proses penyerapan konsep ke dalam struktur 

kognitif siswa akan membentuk kemampuan berpikir untuk menanggapi masalah 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Kesimpulan IPA berdasarkan pendapat dari beberapa ahli adalah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari tentang alam untuk dipelajari siswa agar dapat 

bermanfaat bagi kehidupannya sehari-hari. 

 

2.2.1 Hasil Belajar IPA 

Hasil belajar adalah akibat dari suatu proses belajar. Sudjana (2008: 28) 

berpendapat bahwa “Hasil belajar merupakan penguasaan atas materi yang 

diberikan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung”. Hal ini berkaitan 

erat dengan struktur kognitif siswa dalam bentuk nilai. Nilai merupakan alat ukur 

sejauh mana siswa dapat menguasai materi yang telah diberikan. Menurut 

Dimyati dan Mudjiono (2002: 32) “Hasil belajar adalah hasil yang ditunjukkan 

dari suatu interaksi tindakan dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang 

diberikan guru”. Maka tes sebagai alat untuk mengukur hasil belajar sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
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Pencapaian hasil belajar yang optimal dipengaruhi oleh banyak faktor, 

yaitu faktor intern dan faktor ekstern (Slameto, 2010: 54): 

a. Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yang 

berasal dari dalam diri siswa. Faktorn intern meliputi tiga faktor yaitu faktor 

jasmaniah, faktor fsikologis, dan faktor kelelahan.  

b. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yang 

berasal dari luar diri siswa, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor 

masyarakat. 

Menurut pendapat dari beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah terjadinya proses pembelajaran 

untuk mengukur sejauh mana siswa dapat menguasai materi yang telah 

disampaikan oleh guru yang ditunjukkan dengan nilai tes dari setiap akhir pokok 

bahasan. Dalam penelitian ini yang dimaksud hasil belajar IPA yaitu nilai tes 

formatif yang diperoleh dari siswa dalam mata pelajaran IPA setelah kegiatan 

proses belajar dan mengajar.  

 

2.2 Model Pembelajaran Kooperatif  

Soekamto (dalam Trianto 2011:22) mengemukakan maksud dari “Model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para guru dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar”. Sedangkan menurut Arends (dalam 

Suprijono, 2012: 46) “Model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan 

digunakan termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam 

kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas”. Model 

pembelajaran dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif atau 

cooperative learning.  

“Pembelajaran kooperatif (cooperative learning), merujuk pada berbagai 

macam metode pengajaran dimana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok 
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kecil untuk saling membantu sama lainnya dalam mempelajari materi 

pembelajaran” (Slavin, 2005: 4). Roger (Huda, 2011: 29) menyatakan 

“Pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang 

diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada 

perubahan informasi secara sosial diantara kelompok-kelompok pembelajar yang 

di dalamnya setiap pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri 

dan di dorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain”.  

Jadi model pembelajaran kooperatif adalah prosedur yang sistematis sebagai 

pedoman guru untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran kelompok sehingga 

siswa bekerja sama antar anggota kelompok untuk menguasai materi. 

 

2.2.1 Unsur-unsur Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif kadang dianggap sebagai “sekadar” belajar 

kelompok. “Padahal pembelajaran kooperatif berbeda dengan belajar kelompok, 

bahkan dalam beberapa hal yang lebih dari sekedar belajar kelompok” (Huda 

2011:79).  Jadi model pembelajaran kooperatif  tidak sama dengan sekadar belajar 

dalam kelompok.  

Ada unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakan dengan 

pembelajaran kelompok yang dilakukan asal-asalan. Roger dan David Johnson 

mengemukakan lima unsur model cooperative learning, yaitu: (1) ketergantungan 

yang positif, (2) tanggung jawab perseorangan, (3) tatap muka, (4) komunikasi 

antar anggota dan (5) evaluasi proses kelompok (dalam Anita Lie, 2002: 31).  

 

2.2.2 Ciri -ciri Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran yang menggunakan model kooperatif memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut Arends (dalam Gie, 2010) sebagai berikut: 

a) siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menyelesaikan materi 

belajar. 

b) kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan 

rendah. 
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c) jika mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin 

yang berbeda-beda. 

d) penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu  

Dalam hal ini siswa memiliki dua tanggung jawab, yaitu mereka belajar 

untuk dirinya sendiri dan membantu sesama anggota kelompok untuk belajar. 

Menurut Slavin (dalam Trianto 2011:57) “Belajar kooperatif menekankan pada 

tujuan dan kesuksesan kelompok yang hanya dapat dicapai jika semua anggota 

kelompok mencapai tujuan atau penguasaan materi”.  Pada saat kerja tim siswa  

diberi lembar kegiatan siswa (LKS) yang berisi pertanyaan atau tugas. Selama 

bekerja secara tim, tugas utama anggota tim adalah menguasai materi yang 

disajikan oleh guru dan saling membantu di antara teman satu tim. 

 

2.2.3 Tujuan Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Johnson & Johnson (dalam Trianto 2011:57) menyatakan bahwa: 

 Tujuan pembelajaran kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa 

untuk peningkatan prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu 

maupun kelompok. Karena siswa bekerja dalam satu tim, maka dengan 

sendirinya dapat memperbaiki hubungan di antara para siswa dari berbagai 

latar belakang etnis dan kemampuan, mengembangkan ketrampilan-

ketrampilan proses kelompok dan pemecahan masalah yang sangat 

bermanfaat bagi kehidupan di luar sekolah.  

 

Zamroni (dalam Trianto 2011: 57) mengemukakan bahwa: 

Manfaat penerapan belajar kooperatif adalah dapat mengurangi 

kesenjangan pendidikan khususnya dalam wujud input atau level individual. 

Di samping itu, belajar kooperatif dapat mengembangkan solidaritas sosial 

di kalangan siswa. Dengan belajar kooperatif, diharapkan kelak akan muncul 

generasi baru yang memiliki prestasi akademik yang cemerlang dan 

memiliki solidaritas sosial yang kuat.  

 

Jadi tujuan pembelajaran kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa 

dengan bekerja secara tim untuk meningkatkan penguasaan terhadap materi siswa 

baik individu maupun kelompok seiring dengan meningkatnya ketrampilan sosial 

antar siswa. 
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2.2.4 Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif  

Sintaks model pembelajaran kooperatif terdiri dari enam fase. Fase-fase 

model pembelajaran koopeartif dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini: 

 

Tabel 2.1 

Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif 

 

Fase-fase Perilaku Guru 
Fase 1: Present goals dan set 
Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan peserta didik 

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

mempersiapkan peserta didik siap belajar 

Fase 2: Present information 
Menyajikan informasi 

Mempresentasikan informasi kepada peserta 

didik secara verbal 
Fase 3: Organize student into 

learning teams 
Mengorganisir peserta didik ke 

dalam tim-tim belajar  

Memberikan penjelasan kepada peserta didik 

tentang tata cara pembentukan tim belajar dan 

membantu kelompok melakukan transisi yang 

efisien 
Fase 4: Assist team work and 

study 
Membantu kerja tim dan belajar 

Membantu tim-tim belajar selama peserta didik 

mengerjakan tugasnya 

Fase 5: Test on the materials 
Mengevaluasi  

Menguji pengetahuan peserta didik mengenai 

berbagai materi pembelajaran atau kelompok-

kelompok mempresentasikan hasilnya 
Fase 6: Provide Recognition 
Memberikan pengakuan atau 

penghargaan  

Mempersiapkan cara untuk mengakui usaha dan 

prestasi individu maupun kelompok 

Sumber: Suprijono 2012: 65 

 

2.3 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

“Pembelajaran kooperatif tipe STAD ini merupakan salah satu tipe dari 

model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil 

dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen. Diawali 

dengan penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan 

kelompok, kuis dan penghargaan kelompok” (Trianto, 2011: 68).  

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini bertujuan bahwa partisipasi 

aktif siswa dalam proses pembelajaran akan meningkatkan hasil belajarnya.  

Pembelajaran kooperatif tipe STAD, interaksi sosial antar siswa dalam berdiskusi 

membantu memperjelas konsep-konsep IPA. Pembelajaran kooperatif juga 

memiliki dampak yang positif terhadap siswa yang berprestasi rendah. Antar 
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siswa saling memotivasi agar dapat mencapai keberhasilan bersama. Pada 

akhirnya hasil belajar dan penyimpanan materi pelajaran yang lebih lama.  

Fase-fase pembelajaran kooperatif model STAD menurut Ibrahim (dalam 

Trianto, 2011: 71), sebagai berikut:  

 

Tabel 2.2 

Fase-fase Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

 

Fase Kegiatan guru 
Fase 1  
Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Menyampaikan semua tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan 

memotivasi siswa belajar. 
Fase 2 
Menyajikan/menyampaikan 

informasi 

Menyajikan informasi kepada siswa dengan 

jalan mendemonstrasikan atau lewat bahan 

bacaan. 
Fase 3 
Mengorganisasikan siswa dalam 

kelompok-kelompok belajar 

Menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 

membentuk kelompok belajar dan membantu 

setiap kelompok agar melakukan transisi 

secara efisien. 
Fase 4 
Membimbing kelompok bekerja dan 

belajar 

Membimbing kelompok-kelompok belajar 

pada saat mereka mengerjakan tugas mereka 

Fase 5 
Evaluasi  

Mengevaluasi hasil belajar tentang materiyang 

telah diajarkan atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasilnya 
Fase 6 
Memberi penghargaan 

Mencari cara-cara untuk menghargai baik 

upaya maupun hasil belajar individu dan 

kelompok. 

 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD adalah model pembelajaran yang dibentuk kelompok-kelompok kecil 

dengan jumlah siswa 4-5 orang secara heterogen, yang diawali dengan 

penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis 

dan penghargaan kelompok.  

 

2.3.1 Komponen STAD 

Menurut Slavin (2005:143) STAD terdiri atas lima komponen utama, yaitu 

presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual dan rekognisi (penghargaan) 

tim. Uraiannya sebagai berikut: 
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a) Presentasi Kelas 

Presentasi kelas merupakan pengajaran langsung seperti yang sering 

dilakukan atau diskusi yang dipimpin oleh guru. Perbedaan presentasi kelas 

dengan pengajaran biasa hanyalah presentasi tersebut haruslah benar-benar 

terfokus pada unit STAD. Jadi para siswa harus benar-benar memberi 

perhatian penuh terhadap presentasi kelas agar mereka dapat mengerjakan 

kuis-kuis sehingga dari skor kuis akan menentukan skor tim mereka. 

b) Tim 

Tim terdiri dari 4-5 siswa yang berbeda dalam tingkat kemampuan 

akademik, jenis kelamin, dan ras. Fungsi tim yaitu memastikan bahwa semua 

anggota tim benar-benar belajar dan mempersiapkan anggotanya untuk bisa 

mengerjakan kuis dengan baik. Tim berkumpul untuk mempelajari lembar 

kerja siswa, setelah guru menyampaikan materi. Pada tiap pertemuan, guru 

menekankan anggota tim melakukan yang terbaik untuk tim, dan setiap tim 

pun harus melakukan yang terbaik untuk membantu tiap anggotanya.  

c) Kuis 

Para siswa akan mengerjakan kuis yang dilaksanakan setelah satu atau dua 

periode setelah guru memberikan presentasi dan sekitar satu atau dua periode 

praktim tim. Para siswa tidak diperbolehkan untuk saling membantu dalam 

mengerjakan kuis. Sehingga, tiap siswa bertanggung jawab secara individual 

untuk memahami materinya. Setelah siswa mengerjakan kuis, siswa dapat 

saling bertukar kertas dengan anggota tim lain, ataupun mengumpulkan 

kuisnya untuk dinilai setelah kelas selesai. Skor kuis dan skor tim dihitung 

tepat pada waktunya untuk digunakan pada kelas selanjutnya. 

d) Skor Kemajuan Individual 

Skor kuis para siswa dibandingkan berdasarkan tingkat kemajuan yang 

diraih siswa pada hasil yang mereka capai sebelumnya. Para siswa 

mengumpulkan poin untuk tim mereka berdasarkan tingkat di mana skor kuis 

mereka melampaui skor awal mereka. Berikut penentuan poin skor kemajuan 

individual dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini: 
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Tabel 2.3 

Skor Kemajuan Individual 

 

Skor Kuis Poin Kemajuan 
Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 5 
10-1 poin di bawah skor awal 10 
Skor awal sampai 10 poin di atas skor awal 20 
Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 
Kertas jawaban sempurna (terlepas dari skor awal) 30 

Sumber: Slavin 2005: 159 

 

Poin ini kemudian dijumlahkan untuk memperoleh skor tim, dan tim yang 

berhasil memenuhi kriteria tertentu akan mendapatkan sertifikat atau 

penghargaan lainnnya. Untuk menghitung skor tim, guru harus mencatat tiap 

poin kemajuan semua anggota tim pada lembar rangkuman tim dan membagi 

jumlah total poin kemajuan seluruh anggota tim dengan jumlah anggota tim 

yang hadir, jika hasil angka yang diperoleh adalah pecahan maka harus 

dibulatkan. Beikut tabel skor individu siswa: 

 

Tabel 2.4 

Lembar Skor Kemajuan Individual 

 

Siswa 

WAKTU 
Tanggal: 

WAKTU 
Tanggal: 

Kuis 1 
Materi: 

Kuis 2 
Materi: 

Skor 

dasar 
Skor 

kuis 
Poin 

kemajuan 
Skor 

dasar 
Skor 

kuis 
Poin 

kemajuan 

       

       

       

       

       

Sumber: Huda 2011: 189 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

Tabel 2.5 

Lembar Skor Tim 

 

Tim 
….. 

Skor/Pertemuan ke- 
1 2 3 4 

1.     
2.     

3.     
4.     

Jumlah skor kelompok     
Rata-rata skor kelompok     

Penghargaan kelompok     

Sumber: Huda 2011: 193 

 

e) Rekognisi (Penghargaan) Tim 

Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan lain apabila 

skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. Tiga macam penghargaan 

yang diberikan. Ketiganya di dasarkan pada rata-rata skor tim, sebagai berikut: 

 

Tabel 2.6 

Kriteria Penghargaan Tim 

 

Kriteria (Rata-rata Tim) Penghargaan 
0 ≤  x ≤ 5 - 
5 ≤  x ≤ 15 Tim baik 

15 ≤  x ≤ 25 Tim hebat 
25 ≤  x ≤ 30 Tim super 

Sumber: Trianto 2011: 72 

 

2.3.2 Ciri-ciri STAD 

Berdasarkan judulnya, arti STAD adalah siswa, tim, prestasi, dan 

pembagian. Jika dirangkai ke dalam sebuah kalimat STAD adalah pembagian 

siswa ke dalam tim, untuk mencapai prestasi. Jadi penekanan STAD adalah 

prestasi tim, bukan prestasi individual. Jadi siswa dalam satu kelas dibagi ke 

dalam kelompok atau tim. Kemudian siswa dalam tim bekerja sama mempelajari 

suatu materi pelajaran. Satu sama lain saling membantu untuk menguasai 

pelajaran. Jadi keberhasilan (prestasi) belajar siswa diukur dari prestasi tim, bukan 
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prestasi masing-masing siswa. Oleh karena itu, semakin tinggi rata-rata skor tim, 

maka dianggap semakin berhasil tim itu belajar. 

Menurut Slavin (dalam Kireyinha, 2008: 10), ciri-ciri model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD yaitu: 

a) Bahan pelajaran disajikan oleh guru dan siswa harus mencurahkan 

perhatiannya, karena hal itu akan mempengaruhi hasil kerja mereka dalam 

kelompok. 

b) Anggota kelompok terdiri dari 4-5 orang siswa, mereka heterogen dalam 

berbagai hal seperti prestasi akademik dan jenis kelamin. 

c) Setelah tiga kali pertemuan diadakan tes individu berupa kuis mengguan yang 

dikerjakan siswa sendiri-sendiri. 

d) Materi pelajaran disiapkan oleh guru dalam bentuk lembar kerja siswa. 

Penempatan siswa dalam kelompok lebih baik ditentukan oleh guru daripada 

memilih sendiri. 

 

2.3.3 Kelebihan dan Kekurangan STAD 

Suatu strategi pambelajaran mempunyai keunggulan dan kekurangan. 

Demikian pula dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Kelebihan model 

pembelajaran Kooperatif STAD menurut Jamdin (2011) adalah: 

a) Meningkatkan kecakapan individu 

b) Meningkatkan kecakapan kelompok 

c) Meningkatkan komitmen 

d) Menghilangkan prasangka buruk terhadap teman sebaya 

e) Tidak bersifat kompetitif 

f) Tidak memiliki rasa dendam 

Sedangkan kekurangan pembelajaran kooperatif tipe STAD menurut 

Jamdin (2011) adalah: 

a) Konstribusi dari siswa berprestasi rendah menjadi kurang.  

b) Siswa berprestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan karena peran 

anggota yang pandai lebih dominan. 
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Solusi kelemahan dari pembelajaran kooperatif tipe STAD di atas adalah: 

a) Siswa dengan prestasi rendah pasti merasa minder dengan nilai yang 

disumbangkan kepada timnya. Oleh karena itu guru harus memberikan 

motivasi kepada siswa dan kelompok untuk saling bekerjasama membantu 

teman untuk mencapai tujuan bersama. 

b) Guru memberikan pengertian kepada seluruh siswa bahwa dalam pelaksanaan 

diskusi dan poin yang diperoleh merupakan usaha kelompok. Guru juga 

memberikan pengertian bahwa dalam hidup itu ada yang menang dan ada 

yang kalah. Dengan hal tersebut dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan 

lebih giat lagi. 

 

2.4 Media Diorama 

Untuk meningkatkan pemahaman siswa dan mempermudah siswa dalam 

menyerap bahan pelajaran yang diajarkan, diperlukan alat bantu belajar berupa 

media pembelajaran.  

2.4.1 Pengertian Media 

“Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang 

siswa untuk terjadinya proses belajar” (Hamdani, 2011:244). Menurut Gagne 

(dalam Sadiman 2011: 6) “Media adalah berbagai jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar”. “Media 

pembelajaran adalah sebagai penyampai pesan dari beberapa sumber saluran ke 

penerima saluran” (Trianto, 2011:234).  

Jadi media adalah alat/ benda yang dapat memotivasi siswa untuk belajar 

serta menarik perhatian siswa sehingga berfungsi untuk membantu guru 

menginfromasikan materi kepada siswa. 

 

2.4.2 Manfaat Media 

Media pembelajaran diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

(1) bahan yang disajikan menjadi lebih jelas maknanya bagi siswa, dan tidak 

bersifat verbalistik, (2) metode pembelajaran lebih bervariasi, (3) siswa menjadi 
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lebih aktif melakukan beragam aktivitas, (4) pembelajaran lebih menarik, dan (5) 

mengatasi keterbatasan ruang (Trianto, 2011:234).  

Ada dua alasan mengenai pemanfaatan media menurut Sudjana dan Rivai, 

(2010: 2) adalah sebagai berikut: 

Alasan pertama berkenaan dengan manfaat media pengajaran dalam proses 

belajar siswa antara lain: 

a) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar. 

b) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih 

baik. 

c) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru 

tidak kehabisan tenaga,  

d) Siswa lebih banyak melakukan kegiatanbelajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain.  

Alasan kedua mengapa penggunaan media dapat mempertinggi proses dan 

hasil pengajaran adalah berkenaan dengan taraf berpikir siswa. Apalagi siswa SD 

berada pada tahap operasional konkret. Sebab melalui media pengajaran hal-hal 

abstrak yang dikongkretkan, dan hal-hal yang kompleks dapat disederhanakan. 

Penelitian yang dilakukan terhadap penggunaan media dalam proses belajar-

mengajar, menunjukkan perbedaan hasil belajar dengan menggunakan media dan 

tanpa menggunakan media. Oleh karena itu penggunaan media dalam proses 

pembelajaran sangat dianjurkan untuk mempertinggi kualitas pembelajaran. 

 

2.4.3 Kriteria Pemilihan Media 

Pemilihan media hendaknya disesuaikan dengan materi pelajaran yang 

akan disajikan. Menurut Sudjana dan Rivai (2010: 4-5) dalam memilih media 

untuk kepentingan pengajaran sebaiknya memperhatikan kriteria-kriteria sebagai 

berikut: 
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a) Ketepatannya dengan tujuan pengajaran 

b) Dukungan terhadap isi bahan pelajaran 

c) Kemudahan memperoleh media 

d) Ketrampilan guru dalai menggunakannya 

e) Tersedia waktu untuk menggunakannya 

f) Sesuai dengan taraf berpikir siswa. 

Media pembelajaran IPA merupakan alat bantu guru untuk menggantikan 

sebagian besar dari peran guru sebagai pemberi informasi atau pemberi materi 

pelajaran dalam memahami suatu konsep-konsep IPA. Media yang baik adalah 

media yang dapat dioperasionalkan sendiri oleh siswa. sehingga siswa dapat 

mengkonstruksi pengalaman belajarnya secara inkuiri (penemuan).  

 

2.4.4 Diorama 

 Dalam penelitian ini digunakan media diorama, karena media diorama 

adalah berupa model tiruan dari bentuk struktur permukaan bumi dalam lingkup 

ruang yang lebih kecil. Media diorama ini digunakan sesuai dengan materi 

kenampakan permukaan bumi sangat cocok dan diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman siswa sehingga meningkatkan hasil belajar siswa.  

Menurut KBBI (dalam, Sarwono dan Stefanus, 2009: 84), pengertian 

“Diorama adalah sajian pemandangan dalam ukuran kecil yang dilengkapi dengan 

patung-patung dan perincian lingkungan seperti aslinya serta dipadukan dengan 

latar belakang bewarna alami. Diorama adalah salah satu media pengajaran yang 

merupakan bagian dari media tiga dimensi”.  

Menurut Sudjana dan Rivai (2010:170) “Diorama adalah sebuah 

pemandangan tiga dimensi mini yang bertujuan untuk menggambarkan 

pemandangan sebenarnya. Diorama sebagai media pembelajaran terutama 

berguna untuk mata pelajaran ilmu bumi, ilmu hayat, sejarah, dan bahkan dapat 

diusahakan untuk berbagai macam mata pelajaran.  Diorama atau media tiga 

dimensi merupakan salah satu komponen penentu efektivitas belajar. Media 

diorama mengubah materi ajar yang abstrak menjadi konkrit, sesuai, dan 

realistik”.  
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Sudjana dan Rivai (2010: 206) menyatakan “Diorama merupakan model 

khusus yang menciptakan suasana lingkungan tertentu. Pembelajaran 

menggunakan diorama dapat mengoptimalkan fungsi seluruh panca indera siswa 

sehingga meningkatkan efektivitas belajar. Siswa dapat belajar dengan cara 

melihat,  meraba dan menggunakan pikirannya secara logis dan realistis. Pelajaran 

tidak hanya menerawang pada wilayah abstrak, melainkan sebagai proses empirik 

yang konkrit dan realistik sehingga dapat menjadi bagian hidup yang tidak mudah 

dilupakan”.  

Jadi media diorama adalah alat/ benda yang digunakan oleh guru untuk  

membantu menyampaikan informasi mengenai gambaran kenampakan permukaan 

bumi dalam bentuk tiga dimensi mini. 

 

2.4.5 Kelebihan dan Kekurangan Diorama 

 Menurut Sudjana dan Rivai (2010: 330) “Kelebihan media diorama yang 

digunakan oleh guru adalah dapat dibuat dari bahan yang murah dan mudah 

didapat, dapat dipakai berulang-ulang, dapat melukiskan bentuk dari keadaan 

sebenarnya, dapat memperlihatkan bagian sesuatu yang dalam keadaan 

sebenarnya sulit dilihat”. Sedangkan kekurangan media diorama yaitu pada 

umumnya hanya baik untuk kelompok kecil, untuk beberapa jenis model, ada 

yang sukar dibuat dan harganya pun mahal.  

Untuk mengatasi kekurangan pada media diorama dalam kelompok kecil, 

maka media dapat dibuat dengan ukuran yang lebih besar, dan pada saat 

penggunaannya setiap kelompok diberikan waktu untuk melihat ataupun 

mengidentifikasi diorama. Kemudian teknik pembentukan benda agar mendekati 

aslinya tidak semudah seperti kita menggambar. Diperlukan teknik tersendiri 

untuk membuat sebuah hasil yang lebih baik. “Dibutuhkan juga ketelitian dan 

kesabaran dalam pembuatan diorama” (Sarwono dan Stefanus, 2009:86). Untuk 

pemilihan bahan media diorama, dapat digunakan kertas koran bekas, karton 

bekas maupun sterofoam yang harganya relatif lebih murah.  

Jadi dalam penelitian ini media yang digunakan adalah diorama. Diorama 

mewakili dari gambaran secara umum dari materi kenampakan permukaan bumi. 



21 
 

 

 

Jadi siswa dapat melihat, meraba dan mengamati bagaimana bentuk-bentuk 

permukaan bumi dalam lingkup ruang yang kecil. Sehingga pemikiran abstrak 

yang hanya di dalam angan-angan dapat diwujudkan dalam bentuk nyata berupa 

model tiruan permukaan bumi.  

 

2.5 Penerapan STAD dengan Menggunakan Media Diorama 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif STAD terdiri dari penyampaian 

tujuan dan memotivasi siswa, menyajikan atau menyampaikan informasi, 

mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, membimbing 

kelompok bekerja dan belajar, evaluasi dan memberi penghargaan. 

Penerapan media diorama dilakukan pada saat guru menyajikan atau 

menyampaikan informasi. Berdasarkan analisis SK dan KD materi tentang 

kenampakan permukaan bumi, media diorama ini merupakan model tiruan yang 

menyerupai bentuk permukaan bumi beserta bagian-bagiannya. Pada saat pra 

pembelajaran media diorama disiapkan. Supaya siswa dapat melihat, meraba dan 

memunculkan rasa keingintahuan yang besar terhadap media tersebut. Kemudian 

pada saat tahap guru menyampaikan materi tentang bagian-bagian bentuk 

permukaan bumi, guru memanfaatkan media diorama dengan menunjuk bagian-

bagian pada diorama tersebut. Media diorama ini juga dimanfaatkan pada saat 

kegiatan tanya jawab dengan siswa. Siswa disuruh maju ke depan untuk melihat 

bagian yang ditunjuk oleh guru dan menjawab pertanyaan oleh guru. Kemudian 

pemanfaatan media diorama ini pada saat kegiatan diskusi dalam kelompok (tim). 

Setiap tim disuruh maju untuk mengamati dan menyebutkan apa saja nama 

bagian-bagian permukaan bumi yang terdapat di dalam media diorama 

berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh guru sebelumnya. Sebagai cara 

untuk mengukur tingkat pemahaman siswa, guru menujuk siswa untuk maju ke 

depan sambil menancapkan nama-nama bagian permukaan bumi menurut yang 

siswa ketahui.  

Pada materi globe dan peta, media diorama digunakan untuk 

membandingkan bentuk permukaan bumi. Dari hasil perbandingan tersebut siswa 

dapat menyimpulkan bahwa bumi itu tidak datar melainkan berbentuk bulat pepat. 
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Hanya saja pada permukaannya berbentuk kurang lebih seperti media diorama 

tersebut. Media diorama ini juga digunakan pada saat guru menyajikan materi 

tentang cuaca. Di atas media diorama di tancapkan besi untuk menyangga awan-

awan yang serta uap air sebagai proses terjadinya hujan atau siklus air.  

Media diorama digunakan untuk mengurangi penjelasan guru yang bersifat 

verbalisme. Belajar tentang kenampakan alam melalui imajinasi atau proses 

membayangkan tentu terasa kurang optimal. Guru hanya dapat membawakan 

foto-foto nyata yang menunjukkan ragam keunikan di alam. Namun tidak semua 

siswa tinggal di daerah yang memiliki bermacam-macam bentuk permukaan bumi 

ini. Oleh karena itu diperlukan media diorama yang dapat mewakili bentuk-

bentuk permukaan bumi tersebut. Karena dengan mengamati secara cermat 

bentuk-bentuk pada permukaan diorama dengan bentuk aslinya, siswa mendapat 

pengetahuan yang baru secara spesifik dari pengalaman yang diperoleh siswa 

sebelumnya. Pada dasarnya media diorama hanya sebagai alat bantu agar siswa 

paham dan dapat membedakan antara bentuk permukaan bumi yang satu dengan 

lainnya. Sehingga dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan menggunakan media diorama dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA khususnya materi kenampakan permukaan bumi. 

 

2.6 Kajian Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian Seno (2011), tentang Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar 

IPA Melalui Model Pembelajaran STAD bagi Siswa Kelas IV SD Kertomulyo 02 

Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati pada Semester I Tahun Pelajaran 2011/2012: 

UKSW, menyebutkan bahwa berdasarkan hasil analisis data penelitian 

menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil belajar IPA dengan menggunakan 

model pembelajaran STAD. Hal ini terlihat pada rata-rata kelas pada kondisi awal 

(pra siklus) 47,60, pada siklus I naik menjadi 66,40. Ini berarti terjadi peningkatan 

sebesar 18,80 atau 39,49%. Sedangkan rata-rata kelas pada siklus II naik menjadi 

73,20. Ini juga terjadi peningkatan 6,80 atau 10,24%. Begitu juga pada ketuntasan 

belajar, pada kondisi awal 20%, pada siklus I 60%, pada siklus II 80%. Skor 

minimal pada kondisi awal 30, pada siklus I naik menjadi 40, dan pada siklus II 

http://belajar.indonesiamengajar.org/tag/foto/
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juga naik menjadi 50. Sedangkan skor maksimal pada kondisi awal 80, pada 

siklus I naik menjadi 90, dan pada siklus II naik menjadi 100. Berdasarkan dari 

hasil penelitian ini disarankan bahwa model pembelajaran STAD perlu 

disosialisasikan kepada guru dan diterapkan dalam pembelajaran IPA terutama 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  

Sedangkan Hasil Penelitian Heri Tri Guntari (2012) yang berjudul 

Peningkatan Hasil Belajar Melalui Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD dengan Menggunakan Media Konkrit pada Siswa kelas II SD Negeri 12 

Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Semester I Tahun 

Pelajaran 2011/2012 menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan memanfaatkan media konkrit pada pelajaran IPA di kelas II semester 1 SD 

Negeri 12 Purwodadi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sebelum 

pembelajaran kooperatif  tipe STAD dengan media konkrit, ketuntasan belajar 

siswa dalam kelas 50% atau 29 siswa. Setelah menerapkan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan menggunakan media konkrit ketuntasan belajar 

siswa meningkat menjadi 71% atau 41 siswa tuntas pada siklus 1 dan pada siklus 

2 diperoleh ketuntasan klasikal belajar siswa mencapai 90% atau 52 siswa. 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini disarankan bahwa model pembelajaran 

STAD perlu disosialisasikan kepada guru dan diterapkan dalam pembelajaran IPA 

terutama untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu 

adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD meningkatkan 

hasil belajar dan mata pelajaran IPA. Sedangkan perbedaannya terletak pada, 

jenjang pendidikan, penggunaan media serta lokasi penelitian. Sehingga untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa penelitian ini masih layak dilaksanakan.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, melalui penelitian tindakan kelas 

peneliti menerapkan model pembalajaran kooperatif tipe STAD dengan tujuan 

untuk menekankan aktivitas siswa untuk mengkontruksi pengalaman belajarnya 

dengan bekerja sama sehingga meningkatkan hasil belajar IPA. Sedangkan 

penggunaan media dalam pembelajaran ternyata mempengaruhi proses berpikir 

siswa. Dengan menggunakan media mengurangi sifat verbalisme sehingga 
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membantu siswa dalam menyerap materi pelajaran pada akhirnya mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan penelitian kedua memperoleh 

tingkat ketuntasan lebih tinggi daripada penelitian yang pertama tanpa 

menggunakan media.  

Berdasarkan hasil analisis pada dua penelitian di atas, maka refleksi dan 

saran dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas di 

SDN Ledok 01 Salatiga. Karena penggunaan bantuan media terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA, maka penerapan model pembelajaran kooperatif 

STAD menggunakan bantuan media diorama. Diharapkan hasil penelitian akan 

lebih bagus dan meningkatkan ketuntasan belajar yang lebih baik dari penelitian 

terdahulu.  

 

2.7 Kerangka Pikir 

Sistem pendidikan di Indonesia sekarang telah mengalami pegeseran 

paradigma dari teaching centered ke student centered learning. Namun proses 

pembelajaran IPA pada umumnya, guru hanya menjelaskan konsep dan teori yang 

bersifat verbalisme. Hal ini mengakibatkan siswa menganggap IPA itu sulit, 

dikarenakan konsep yang bersifat abstrak sulit diterima oleh siswa, dan siswa 

cenderung mudah lupa. Kurangnya keterlibatan siswa dan penggunaan media 

yang menarik dalam proses pembelajaran IPA, mengakibatkan siswa tidak 

memperhatikan penjelasan guru. Sehingga berpengaruh pada hasil belajarnya. 

Pembelajaran IPA merupakan pembelajaran yang melibatkan proses 

berpikir, pengamatan, keaktifan serta kesadaran terhadap gejala-gejala alam. Oleh 

karena itu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran memerlukan suatu 

inovasi. Salah satunya menerapkan model pembelajaran kooperatif. Dalam 

pembelajaran kooperatif guru berperan sebagai fasilitator. Melalui model 

pembelajaran kooperatif, mampu meningkatkan keaktifan seluruh siswa dan siswa 

akan mudah memahami konsep yang sulit jika siswa berdiskusi dengan temannya. 

Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah STAD.  

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD akan memberikan 

manfaat kepada siswa yang sangat besar dalam proses pembelajaran. Strategi 
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dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah difokuskan pada 

kerjasama tim untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan kerjasama siswa 

mampu memecahkan masalah yang dihadapi karena mendapat komunikasi dari 

berbagai arah. Strategi ini menjadikan hubungan antar pribadi lebih meningkat, 

karena disini terjadi kerjasama yang tidak membedakan antar anggota kelompok. 

Selain itu dalam menerapkan STAD penggunaan media diorama sangat membantu 

pemahaman dan pengetahuan siswa pada materi pembelajaran IPA. Karena 

dengan bantuan media diorama pemikiran siswa yang abstrak pada suatu gambar 

yang diberikan dapat dilihat secara langsung model tiruannya. 

Penerapan STAD dapat mengkondisikan suasana belajar lebih 

menyenangkan dan mampu menumbuhkan motivasi serta semangat belajar siswa. 

Siswa pun aktif dalam pembelajaran sehingga mempengaruhi hasil belajarnya. 

Kajian penelitian yang sudah dilakukan peneliti terdahulu menyebutkan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa. Jadi siswa dapat membedakan struktur permukaan bumi 

dengan jelas. Kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

2.8 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir dapat disusun hipotesis dalam 

penelitian ini adalah “Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

diduga dapat meningkatkan hasil belajar IPA dengan menggunakan media 

diorama pada siswa kelas 3 SDN Ledok 01 Salatiga. 
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