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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pembelajaran IPA  

2.1.1.1  Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam 

Kata “IPA” merupakan singkatan  “Ilmu Pengetahuan Alam” yang merupakan 

terjemahan dari kata bahasa inggris “Natural Science”, Natural artinya alamiah 

berhubungan dengan alam, science artinya ilmu pengetahuan. Ilmu Pengetahuan 

Alam secara harafiah dapat disebut sebagai ilmu tentang alam, ilmu yang 

mempelajarai peristiwa-peristiwa yang terjadi dialam, Iskandar (1997:2). Menurut 

H. W. Fowler (Trianto, 2012:136) “IPA adalah pengetahuan yang sistematis dan 

dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan 

terutama atas pengamatan dan deduksi”. 

Webster’s (Iskandar, 1997:2) menyatakan bahwa ilmu pengetahuan alam 

adalah pengetahuan manusia yang luas yang didapatkan dengan cara observasi dan 

eksperimen yang sistimatik, serta dijelaskan dengan bantuan aturan-aturan, hukum-

hukum, prinsip-prinsip, teori-teori dan hipotesa-hipotesa. Selain itu Trianto 

(2012:136) berpendapat bahwa “IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis, 

penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang 

melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta menuntut sikap 

ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya”.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikaji bahwa IPA adalah suatu pengetahuan 

yang tersusun secara sistematis, yang berkaitan dengan gejala-gejala alam dan cara 

atau metode untuk mempelajari dan mengamati alam semesta, benda-benda yang 

ada dipermukaan bumi, di dalam perut bumi dan di luar angkasa yang berkembang 

melalui metode ilmiah. 
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2.1.1.2  Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam 

  Pada hakikatnya IPA dibangun atas dasar produk ilmiah. Menurut Srini 

Iskandar (1997:2), hakikat IPA selain sebagai disiplin ilmu juga sebagai produk 

yaitu kumpulan hasil kegiatan empirik dan hasil analitik yang dilakukan oleh para 

ilmuwan. Bentuk IPA sebagai produk adalah fakta, konsep, prinsip, dan teori IPA. 

Jika ditelaah lebih lanjut maka fakta merupakan hasil dari kegiatan empirik dalam 

IPA. Sedangkan konsep, prinsip, dan teori merupakan hasil kegiatan analitik. 

 Adapun fungsi dan tujuan IPA berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi  

(Trianto, 2012:138) adalah sebagai berikut: 

a. menanamkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

b. mengembangkan keterampilan, sikap dan nilai ilmiah. 

c. mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang melek sains dan teknologi. 

d. menguasai konsep sains untuk bekal hidup di masyarakat dan melanjutkan 

pendidikan ke jenjang lebih tinggi. 

 

Dari fungsi dan tujuan tersebut bahwa hakikat IPA semata-mata tidaklah pada 

dimensi pengetahuan (keilmuan) saja, tetapi hakikat IPA lebih menekankan pada 

dimensi nilai ukhrawi, di mana dengan memperhatikan keteraturan di alam semesta 

akan semakin meningkatkan keyakinan akan adanya sebuah kekuatan yang 

mahadahsyat yang tidak dapat dibantah lagi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dengan 

dimensi ini, hakikatnya IPA mengkaitkan antara aspek logika-materiil dengan aspek 

jiwa-spiritual. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikaji bahwa hakikat IPA adalah ilmu 

pengetahuan alam yang mempelajari gejala-gejala alam melalui serangkaian proses 

yang dikenal dengan proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan 

hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas tiga komponen terpenting 

berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara umum. 

 

 

 

 



10 

 

 

 

2.1.1.3  Hakikat Pembelajaran IPA 

Menurut Hamdani (2011:71) pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan 

guru sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik. Sedangkan 

Rusman (2012:144) mengemukakan bahwa pembelajaran pada hakikatnya 

merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi langsung 

seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan 

menggunakan berbagai media. Sedangkan menurut aliran behaviorostik (Hamdani, 

2012:23) pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan 

dengan menyediakan lingkungan atau stimulus.  

 Pembelajaran IPA secara khusus sebagaimana tercantum dalam tujuan 

pendidikan dalam taksonomi Bloom, diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

(kognitif) yang merupakan tujuan utama dari pembelajaran. Jenis pengetahuan yang 

dimaksud adalah pengetahuan dasar dari prinsip dan konsep yang bermanfaat untuk 

kehidupan sehari-hari. Pengetahuan secara garis besar tentang fakta yang ada di alam 

untuk dapat memahami dan memperdalam lebih lanjut, dan melihat adanya 

keterangan serta keteraturannya.  

Berdasarkan uraian tentang pembelajaran IPA, maka Trianto (2011:143) 

mengemukakan tentang hakikat dan tujuan pembelajaran IPA diharapkan dapat 

memberikan sebagai berikut: 

1) kesadaran akan keindahan dan keteraturan alam untuk meningkatkan 

keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2) pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang dasar dari prinsip dan konsep, fakta 

yang ada di alam, hubungan saling ketergantungan, dan hubungan antara 

sains dan teknologi. 

3) ketrampilan dan kemampuan untuk menangani peralatan, memecahkan 

masalah dan melakukan observasi. 

4) sikap ilmiah, antara lain skeptik, kritis sensitiv, objektif, jujur, terbuka, 

benar dan dapat bekerja sama. 

5) kebiasaan mengembangkan kemampuan berfikir analitis induktif dan 

deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip sains untuk menjelaskan 

bergagai peristiwa alam. 

6) apresiatif terhadap sains dengan menikmati dan menyadari keindahan dan 

keteraturan perilaku alam serta penerapannya dalam teknologi. 
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 Dengan demikian, semakin jelas bahwa proses belajar mengajar IPA lebih 

ditekankan pada pendekatan ketrampilan proses, hingga siswa dapat menemukan 

fakta-fakta, membangun konsep-konsep, teori-teori dan sikap ilmiah siswa itu sendiri 

yang akhirnya dapat berpengaruh positif terhadap kualitas proses pendidikan maupun 

produk pendidikan. 

Berdasarkan urain di atas bahwa pembelajaran IPA lebih menekankan pada 

pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar peserta 

didik mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara imliah. Pembelajaran 

IPA dilakukan untuk menumbuhkan kemapuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah. 

Dalam hal ini pembelajaran juga mempunyai tujuan, yaitu membuat siswa agar 

memperoleh berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu, tingkah laku siswa 

bertambah, baik kuantitas maupun kualitasnya. Tingkah laku ini meliputi 

pengetahuan, ketrampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali 

sikap dan perilaku siswa. 

 

2.1.2    Pengertian Belajar 

Belajar menurut Slameto (2010:2) adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagian hasil pengamatannya sendiri dalam intreraksi dengan 

lingkungannya. Berdasarkan pengertian secara psikologis Slameto (2010:2) 

berpendapat bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek 

tingkah laku. Gagne dan Berliner (Mudjiono dan Dimiyati, 2009:116) secara 

sederhana mengungkapkan bahwa belajar adalah sebagai suatu proses yang membuat 

seseorang mengalami perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman yang 

diperolehnya.  

Menurut Mulyati (2005:5) berpendapat bahwa belajar adalah suatu usaha 

sadar individu untuk mencapai tujuan peningkatan diri atau perubahan diri melalui 
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latihan-latihan dan pengulangan-pengulangan dan perubahan yang terjadi bukan 

karena peristiwa kebetulan. Apabila telah selesai suatu usaha belajar tetapi tidak 

terjadi perubahan pada diri individu, maka tidak dapat dikatakan bahwa pada diri 

individu tersebut telah terjadi suatu proses belajar namun jika dalam proses 

pembelajaran telah terjadi perubahan dalam diri individu tersebut, maka dapat 

dikatakan telah terjadi suatu proses pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat dikaji bahwa belajar adalah 

suatu proses perubahan tingkah laku di dalam diri manusia yang di alami melalui 

pengalaman-pengalaman yang diperoleh yang ditandai dengan adanya perubahan 

sebagai hasil dari proses belajar yang ditunjukkan dengan berbagai bentuk seperti 

perubahan pengetahuan, penalaran, sikap dan tingkah laku, ketrampilan, kebiasaan 

serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada diri individu yang belajar. Semakin 

siswa banyak belajar, siswa akan bertambah pengetahuan baru. Siswa akan berfikir 

secara nalar, sikap dan perilaku akan lebih matang, dan dapat menyesuaikan diri 

dengan kehidupan di sekitarnya. 

 

2.1.3  Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2010:22), “hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya”. Sedangkan 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009:3) hasil belajar merupakan hal yang dapat 

dipandang dari dua sisi yaitu dari sisi siswa dan sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat 

sebelum belajar. Dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan 

pelajaran. Adapun pendapat Agus Suprijono (2009:7) tentang hasil belajar adalah 

perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya seluruh aspek potensi 

kemanusiaan saja. 

Menurut Horward Kingsley (Nana Sudjana, 2012:22) membagi tiga macam 

hasil belajar yaitu : (a) Keterampilan dan kebiasaan, (b) Pengetahuan dan pengertian, 

(c) Sikap dan cita-cita, yang masing-masing golongan dapat diisi dengan bahan yang 
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ada pada kurikulum sekolah. Sedangkan Gagne (Nana Sudjana, 2012:22) membagi 

lima kategori hasil belajar, yakni (a) informasi verbal, (b) keterampilan intelektual, 

(c) strategi kognitif, (d) sikap, dan  (e) keterampilan motoris.  

Dari berbagai definisi di atas dapat dikaji bahwa hasil belajar adalah 

perubahan tingkat perkembangan baik intelektual maupun perilaku siswa kearah yang 

lebih baik dari sebelumnya akibat dari proses pembelajaran yang diukur dengan 

pemberian evaluasi oleh guru sehingga akan diketahui hasil belajar dan mengajar 

yang dilakukan oleh siswa dan guru pada pembelajaran. 

 

2.1.3.1  Pentingnya Hasil Belajar 

 Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006:200) mengemukakan pentingnya hasil 

belajar dalam proses belajar mengajar bahwa: 

 Hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui 

kegiatan penilaian atau pengukuran hasil belajar. Dari pengertian ini, maka 

tujuan utamanya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai 

oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran. Dimana tingkat 

keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau 

kata atau simbol. 

Dalam pendidikan formal, belajar menunjukkan adanya perubahan yang 

sifatnya positif sehingga pada tahap akhir akan didapat keterampilan, kecakapan dan 

pengetahuan baru. Hasil dari proses belajar tersebut tercermin dalam hasil belajarnya. 

Belajar akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam diri seseorang. Untuk 

mengetahui sampai seberapa jauh perubahan yang terjadi, perlu adanya penilaian. 

Begitu juga dengan yang terjadi pada seorang siswa yang mengikuti suatu pendidikan 

selalu diadakan penilaian dari hasil belajarnya. Penilaian terhadap hasil belajar 

seorang siswa untuk mengetahui sejauh mana telah mencapai sasaran belajar melalui 

hasil belajar, seorang siswa dapat mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah 

dicapainya dalam belajar. Berdasarkan uraian di atas bahwa hasil belajar sangat 

penting untuk mengetahui seberapa tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa 

setelah mengikuti suatu proses pembelajaran dan untuk mengetahui kompetensi yang 

dicapai oleh siswa. 
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2.1.3.2   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

 Menurut Slameto (2010:54) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

ada dua, yaitu sebagai berikut. 

a) faktor intern, yaitu faktor yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri. 

adapun yang dapat digolongkan kedalam faktor intern yaitu: 

1) faktor jasmaniah, yang meliputi: faktor kesehatan, dan faktor cacat tubuh. 

2) faktor psikologis, yang meliputi: intellegensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan, kesiapan. 

3) faktor kelelahan, yang meliputi: kelelahan jasmani, dan kelelahan rohani. 

 

b) faktor ekstern, yaitu faktor  yang berasal dari luar individu itu sendiri. faktor 

ini antara lain sebagai berikut: 

1) lingkungan keluarga, diantaranya: : cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian 

orang tua, latar belakang kebudayaan. 

2) faktor sekolah, diantaranya: metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, 

waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode 

belajar, tugas rumah. 

3) faktor masyarakat, diantaranya: kegiatan siswa dalam masyarakat teman 

bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. 

 

Hasil belajar siswa dapat terpengaruhi karena adanya faktor-faktor tertentu. 

Ada dua faktor, faktor intern yaitu faktor yang berasal dari diri individu itu sendiri 

meliputi jasmaniah, psikologis, kelelahan. Faktor ekstern yaitu fakor yang barasal 

dari luar individu itu sendiri meliputi lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Setiap siswa mempunyai minat, motivasi, kemenonjolan kecerdasan/inteligensi serta 

bakat yang berbeda-beda. Begitu juga dengan faktor keluarga, sekolah dan 

masyarakatnya. Latar belakang keluarga, tempat sekolah, lingkungan tempat tinggal 

siswa dalam masyarakat juga mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Siswa akan dapat termotivasi, minat belajarnya meningkat dan kecerdasan/inteligensi 

serta bakatnya akan dapat berkembang jika didukung oleh lingkungan yang ada pada 

siswa tersebut. Dimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat ikut dalam 
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mendukung motivasi, minat, kecerdasn/inteligensi serta bakat dalam meningkatkan 

hasil belajar.  

Oleh karena itu, sekolah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dalam 

peningkatan hasil belajar siswa, harus mampu membentuk suatu lingkungan belajar 

yang dapat meningkatkan motivasi, minat dan mengembangkan kecerdasan atau 

inteligensi dan bakat pada siswa sehingga faktor intern dan ekstern dapat saling 

mendukung dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Seperti adanya kurikulum yang 

sudah ditentukan oleh intansi yang berwenang harus dipergunakan dengan baik, 

adanya alat-alat peraga yang menunjang dalam proses pembelajaran yang harus 

dipergunakan ketika adanya KBM, sarana dan prasana yang harus digunakan secara 

maksimal, dan yang terpenting adalah guru, ketika seorang guru sedang melakukan 

KBM guru menggunakan model pembelajaran yang tepat dan inovatif akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Salah satunya dengan menggunakan model 

pembelajaran STAD yang akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Sehingga 

faktor-faktor yang ada tersebut akan saling berpengaruh untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 

2.1.3.3 Pengukuran Hasil Belajar 

Pengukuran hasil belajar dapat dilakukan dengan evaluasi atau penilaian. 

Menurut Hamdani (2011:300) penilaian atau evaluasi adalah suatu aktivitas yang 

bermaksud untuk menentukan nilai belajar (baik tidaknya, berhasil tidaknya, 

memadai tidaknya), belajar meliputi hasil belajar, proses belajar, dan mereka yang 

terlibat belajar. Evaluasi diharapkan untuk memberikan informasi tentang kemajuan 

yang telah dicapai siswa, bagaimana dan sampai dimana penguasaan dan kemampuan 

yang siswa dapatkan setelah mempelajari suatu mata pelajaran.  Dalam rangka untuk 

mendapatkan data sebagai bahan informasi guna mempermudah dalam melaksanakan 

evaluasi terhadap kegiatan pengajaran, maka dilaksankanlah tes.  

Menurut Nana Sudjna (2012:35) tes sebagai penilaian adalah pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa dalam 
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bentuk lisan (tes lisan) dalam bentuk tulisan (tes tulisan), atau dalam bentuk 

perbuatan (tes tindakan). Penggunaan tes ini dimaksudkan untuk mendapatkan data 

tentang hasil belajar para siswa, untuk mengetahui potensi para siswa dan untuk 

mengetahui keefektifan proses interaksi belajar mengajar. Dengan kata lain, untuk 

memberikan informasi kepada para siswa tentang hasil belajar mereka dan kepada 

guru tentang keberhasilannya dalam kegiatan pengajaran dalam waktu tertentu. 

Dalam melakukan evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa, maka penilain 

tersebut diarahkan pada tujuan dalam pembelajaran IPA. 

Menurut Srini M Iskandar (1967:96) bahwa dalam penilaian hasil belajar IPA 

ranah kognitif merupakan penilaian yang mendapat penekanan khusus dalam tujuan 

pembelajaran IPA. Ranah kognitif  yang terdapat didalam tujuan pembelajaran IPA 

merupakan pengetahuan dan pemahaman siswa berdasarkan intelektualnya dimana 

pengetahuan dan pemahaman ini dapat diukur dengan tes tentunya dengan 

menggunakan tes secara tertulis dengan memperhatikan tingkat intelegensi yang 

dimilki oleh siswa. Dengan hal tersebut dapat diketahui sejauh mana keberhasilan 

siswa dalam menerima pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran IPA yang 

ingin dicapai.  

Menurut Blom (Srini M Iskandar, 1967:107) ranah afektif mencakup 

perasaan, emosi, minat, sikap, nilai dan apresiasi. Hal ini erat hubungaannya dengan 

perasaan murid terhadap pelajaran IPA dan cara terbaik untuk menilai sikap dan 

perasaan (afektif) siswa adalah mengamati secara langsung pada waktu mereka 

bekerja atau pada waktu mereka bermain dengan sesama murid. Sedangkan dalam 

ranah psikomotorik menekankan keterampilan-keterampilan motorik atau 

keterampilan menangani benda-benda atau alat-alat pada waktu melakukan kegiatan 

percobaan IPA. Untuk ranah psikomotorik, guru dapat membuat bagan untuk 

mengklasifikasi tujuan pembelajaran karena guru mempunyai banyak kesempatan 

untuk mengamati keterampilan siswa dalam menangani alat-alat atau benda-benda 

percobaan. Untuk penilaian atau asesmen objektif, spesifik, dan dapat diamati, guru 

dapat membuat daftar pengamatan kinerja siswa dan skala penilaiannya. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat dikaji bahwa dalam penelitian ini penilain 

hasil belajar lebih ditekankan pada ranah kognitifnya yang dapat diukur 

menggunakan evaluasi melalui teknik tes yang akan dilaksanakan pada akhir dari 

setiap siklusnya. Hal tersebut sesuai dengan pembelajaran IPA secara khusus 

sebagaimana tercantum dalam tujuan pendidikan, taksonomi Bloom dan Srini M 

Iskandar (1967:96). Menyatakan bahwa dalam tujuan pembelajaran IPA diharapkan 

dapat memberikan pengetahuan (kognitif) yang merupakan tujuan utama dari 

pembelajaran. 

 

2.1.4 Keaktifan Belajar 

Keaktifan belajar dapat dilihat dari aktivitas siswa selama dalam proses 

pembelajaran. Menurut Eko Endarmoko (2006:14) keaktifan adalah aktivitas atau 

kegiatan, kesibukan. Thorndike (Dimyati,2009:45) mengemukakan keaktifan siswa 

dalam belajar dengan hukum “law of exercise” yang menyatakan bahwa belajar 

memerlukan adanya latihan-latihan. Menurut Mc Keachi (Dimyati, 2009:45) 

berkenaan dengan prinsip keaktifan mengemukakan bahwa “individu merupakan 

manusia belajar yang selalu ingin tahu”. Kegiatan disini sering diartikan dengan 

kesibukan dan kegiatan yang mengarahkan seluruh tenaga, pikiran atau badan untuk 

mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, aktivitas dapat dikatakan sebagai kegiatan 

atau kesibukan seseorang atau menggunakan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan 

tertentu kesemuanya itu untuk mencapai kemampuan yang optimal. 

UC Davis TAC (Hamdani, 2011:109) aktif adalah suatu pendekatan belajar 

yang melibatkan siswa sebagai “gurunya sendiri”. Dimyati (2009:51) berpendapat 

bahwa keaktifan sebagai “Primus motor” dalam kegiatan pembelajaran maupun 

kegiatan belajar, siswa dituntut untuk selalu aktif memproses dan mengolah 

perolehan belajarnya. Untuk dapat memproses dan mengolah perolehan belajarnya, 

maka siswa dituntut untuk aktif secara fisik dan intelektual.  

Richarson (Hendro dan Jenny, 1992:12) yang mengemukakan tentang 

keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran IPA melalui learning by doing. 
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Siswa harus ikut berbuat sesuatu untuk memperoleh ilmu yang mereka cari. 

Keaktifan  merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh  siswa dimana siswa dapat 

menjalankan perintah, melaksanakan tugas, membuat grafik, diagram, membuat inti 

sari dari pelajaran yang disajikan oleh guru yang melibatkan kreativitas siswa 

sehingga diperoleh hasil belajar yang diinginkan. Bila siswa menjadi partisipasi yang 

aktif, maka ia memiliki ilmu atau pengetahuan itu dengan baik, (Slameto, 2010:36). 

Berdasarkan uraian diatas dapat dikaji bahwa keaktifan belajar merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melibatkan seluruh aktivitas 

fisik maupun non fisik agar memperoleh hasil yang diinginkan. Guru perlu 

menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya proses interaksi yang baik 

dengan siswa, agar mereka dapat melakukan berbagai aktivitas belajar dengan efektif. 

Dalam menciptakan interaksi yang baik diperlukan kreativitas dan tanggung jawab 

yang tinggi dari guru dalam usaha untuk membangkitkan serta mengembangkan 

keaktifan belajar siswa. Sebab segala keaktifan siswa dalam belajar sangat 

menentukan bagi keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. 

Menurut Paul D. Dierich (Oemar Hamalik, 2009:21) membagi kegiatan 

belajar aktif menjadi delapan kelompok, yaitu: 

1. Kegiatan visual: membaca, melihat gambar, mengamati demonstrasi dan 

pameran, bermain. 

2. Kegiatan moral: mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan 

suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, berwawancara, diskusi. 

3. Kegiatan mendengarkan: mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan 

percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan permainan. 

4. Kegiatan menulis: menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, 

rangkuman, mengerjakan tes dan mengisi angket. 

5. Kegiatan menggambar: menggambar, membuat grafik, chart, diagram, 

peta dan pola. 

6. Kegiatan motorik: melakukan percobaan, menyelenggarakan permainan, 

menari, berkebun. 

7. Kegiatan mental: merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, 

membuat keputusan. 

8. Kegiatan emosional: minat, membedakan, berani, tenang. 
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Selain delapan komponen yang telah disebutkan diatas tersebut, untuk 

menimbulkan keaktifan belajar pada diri siswa, maka seorang guru harus lebih kreatif 

dalam menggunakan model pembelajaran. Hal tersebut akan menumbuhkan keaktifan 

dalam diri siswa. Salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD, dimana dalam model pembelajaran ini menekankan adanya  interaksi 

antar sesama anggota kelompok untuk saling bertanggung jawab dalam memahami 

tentang materi pelajaran khususnya dalam pelajaran IPA. Dengan cara seperti itu 

akan membuat siswa aktif dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar (KBM). 

Dimana dalam pembelajaran IPA juga diperlukan adanya keterlibatan siswa secara 

aktif dalam pemerolehan ilmu atau informasi baru yang dibutuhkan oleh siswa. 

Dalam hal ini keterlibatan siswa secara aktif merupakan hal yang terpenting dalam 

pembelajaran IPA.  

 

2.1.4.1  Pentingnya Keaktifan Siswa 

Pentingnya keaktifan siswa dalam pembelajaran dimana Peran guru dalam 

proses pembelajaran, bukanlah mendominasi, tetapi membimbing dan mengarahkan 

siswa untuk aktif memperoleh pemahamannya berdasarkan segala informasi yang 

siswa temukan dari lingkungannya. Siswa harus mengkonstruksikan sendiri 

pengetahuan yang diperolehnya, sebab pengetahuan selalu merupakan konstruksi dari 

seseorang yang mengetahui, akibatnya tidak dapat ditransfer kepada penerima yang 

pasif. Keaktifan siswa merupakan salah satu prinsip utama dalam proses 

pembelajaran. Belajar adalah berbuat, oleh karena itu tidak ada belajar tanpa 

aktivitas. Pengalaman belajar hanya dapat diperoleh jika siswa aktif berinteraksi 

dengan lingkungannya. Dimana keaktifan siswa penting dalam proses pembelajaran 

sebab pengetahuan, keterampilan, dan sikap tidak dapat ditransfer begitu saja tetapi 

harus siswa sendiri yang mengolahnya terlebih dahulu. 

Menurut Nana Sudjana (2012:61) keaktifan siswa dalam mengikuti proses 

belajar mengajar dapat dilihat dalam: 

1. Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya. 
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2. Terlibat dalam pemecahan masalah. 

3. Bertanya kepada siswa lain atau guru apabila tidak memahami persoalan yang 

dihadapinya. 

4. Berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk memecahkan 

masalah. 

5. Melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru. 

6. Menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperoleh. 

7. Melatih diri dalam memecahkan masalah soal atau masalah yang sejenis. 

8. Kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang telah diperoleh dalam 

menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapinya di lingkungan sekolah. 

Pada poin kedelapan ini hanya dibatasi pada kegiatan di sekolah pada jam 

pelajaran sedang berlangsung khususnya pada pembelajaran IPA.  

 

2.1.4.2 Pengukuran Keaktifan 

Pengukuran keaktifan dapat dilakukan dengan meggunakan penilain non tes 

yaitu kuisioner. Menurut Sugiyono (2010:199) angket atau kuesioner adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

peryataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.  

Kelebihan penggunaan angket atau kuesioner ini menurut Nana Sudjana 

(2012:70) adalah sifatnya yang praktis, hemat waktu, tenaga, biaya. Sementara 

kelemahannya adalah jawaban siswa yang sering tidak objektif, lebih-lebih bila 

pertanyaan kurang tajam yang memungkinkan siswa berpura-pura. Namun kelemahan 

ini dapat diatasi dengan teknik triangulasi yakni sebagai teknik pengumpulan data 

yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada, (Sugiyono, 2010:330). Triangulasi ini dipakai untuk pengecekan 

keabsahan data kualitatif. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah 

trianggulasi sumber yang berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-

beda dengan teknik yang sama. Teknik tersebut digunakan untuk membandingkan 

data tentang keaktifan siswa yang telah diperoleh melalui angket dengan data hasil 

wawancara terhadap guru. 

Berdasarkan uraian di atas maka untuk mengukur keaktifan siswa dapat 

dilakukan dengan menggunakan angket atau kuesioner. Dalam lembar angket atau 

kuesioner termuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan aspek-aspek 
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keaktifan yang akan diukur. Dalam membuat kuesioner terlebih dahulu pengamat 

harus menetapkan aspek-aspek yang hendak dipergunakan sebagai pedoman dalam 

membuat pertanyaan. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Nana Sudjana diatas 

mengenai keaktifan siswa, dalam mengikuti proses belajar mengajar ada delapan 

aspek yang dilihat dari keaktifan siswa.  

Namun dalam penelitian ini tidak semua aspek yang dijelaskan akan 

digunakan sebagai penilaian dalam angket atau kuesioner. Akan dipilih empat aspek 

yang akan digunakan sebagai pengamatan dalam observasi. Kelima aspek tersebut 

yaitu: 1) Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya, 2) Terlibat dalam 

pemecahan masalah, 3) Berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk 

memecahkan masalah, 4) Melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk 

guru.  

 

2.1.5     Model Pembelajaran Kooperatif 

2.1.5.1  Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Cooperative Learning berasal dari kata cooperative yang artinya mengerjakan 

sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu 

kelompok atau satu tim, isjoni (2012:15). Pembelajaran Kooperatif adalah salah satu 

bentuk pembelajaran yang berdasarkan faham konstruktivis. Menurut Jonhson & 

Jonhson (Isjoni, 2012:17) berpendapat bahwa “kooperatif learning adalah 

mengelompokkan siswa di dalam kelas kedalam suatu kelompok kecil agar siswa 

dapat bekerja sama dengan kemampuan maksimal yang mereka miliki dan 

mempelajari satu sama lain dalam kelompok tersebut”. Rusman (2012:202) 

berpendapat bahwa pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan 

cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif 

yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok 

yang bersifat heterogen. Sedangkan Taniredja (2012:56) berpendapat pembelajaran 

kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama di antara 

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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Berdasarkan pendapat para ahli, dapat dikaji bahwa pembelajaran kooperatif 

adalah suatu strategi pembelajaran yang menggunakan kelompok-kelompok kecil 

untuk mendorong peserta didik aktif belajar dan bekerja sama dalam memecahkan 

suatu permasalahan melalui interaksi dengan teman sebayanya. 

Dengan melaksanakan model pembelajaran kooperatif, siswa memungkinkan 

dapat meraih keberhasilan dalam belajar. Disamping itu juga bisa melatih siswa untuk 

memilki keterampilan, baik keterampilan berpikir (thinking skill) maupun 

keterampilan sosial (social skill). Seperti keterampilan untuk mengemukakan 

pendapat, menerima saran dan masukan dari orang lain, bekerja sama, rasa setia 

kawan, dan mengurangi timbulnya perilaku menyimpang dalam kehidupan kelas. 

Belajar dengan model kooperatif ini tidak hanya unggul dalam membantu 

siswa memahami konsep yang sulit, tetapi juga sangat berguna untuk menumbuhkan 

kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, dan membantu teman. Dalam pembelajaran 

kooperatif, siswa terlibat aktif pada proses pembelajaran sehingga memberikan 

dampak positif terhadap kualitas interaksi dan komunikasi yang berkualitas, dapat 

memotivasi siswa untuk meningkatkan hasil belajarnya. 

 

2.1.5.2 Unsur-unsur Model Pembelajaran Kooperatif 

  Adapun unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif menurut Lungdren 

(Isjoni, 2012: 13) sebagai berikut: 

a. para siswa harus memiliki persepsi bahwa “tenggelam atau berenang sama”. 

b. para siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa atau peserta didik 

lain dalam kelompoknya, selain tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam 

mempelajari materi yang dihadapi. 

c. para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan yang 

sama. 

d. para siswa membagi tugas dan berbagi tanggung jawab diantara para anggota 

kelompok. 

e. para siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut 

berpengaruh terhadap evaluasi kelompok. 

f. para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh ketrampilan 

bekerja sama selama belajar. 
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g. setiap siswa akan diminta mempertanggung jawabkan secara individual materi 

yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 

 

Thompson (Isjoni, 2012:14) mengemukakan, pembelajaran kooperatif turut 

menambah unsur-unsur interaksi sosial pada pembelajaran. Pembelajaran kooperatif 

siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang saling membantu satu 

sama lain. Kelas disusun dalam kelompok yang terdiri dari campuran kemampuan 

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

perbedaan dan bekerja dengan teman yang berbeda latar belakangnya. 

Isjoni (2012:14) berpendapat bahwa Pembelajaran kooperatif yang diajarkan 

adalah ketrampilan-ketrampilan khusus agar dapat bekerja sama dengan baik di 

dalam kelompoknya, seperti menjadi pendengar yang baik siswa diberi lembar 

kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan. 

Selama kerja kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan. 

Ketrampilan kooperatif ini berfungsi untuk melancarkan hubungan, kerja dan tugas. 

Peranan hubungan kerja dapat dibangun dengan mengembangkan komunikasi antar 

anggota kelompok, sedangkan peranan tugas dilakukan dengan membagi tugas antar 

anggota kelompok selama kegiatan. 

Menurut Rusman (2012:211) terdapat 6 fase atau langkah utama dalam 

pembelajaran kooperatif. Pelajaran dimulai dengan guru menyampaikan tujuan 

pelajaran dan memotivasi siswa untuk belajar. Fase ini diikuti oleh penyajian 

informasi, sering kali dengan bahan bacaan daripada secara verbal. Selanjutnya, siswa 

dikelompokkan ke dalam tim-tim belajar. Tahap ini diikuti bimbingan guru pada saat 

siswa bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas bersama mereka. Fase terakhir 

pembelajaran kooperatif meliputi presentasi hasil akhir kerja kelompok, atau evaluasi 

tentang apa yang telah mereka pelajari dan memberi penghargaan terhadap usaha-

usaha kelompok maupun individu. Keenam fase pembelajaran kooperatif dirangkai 

dalam tabel 1 dibawah ini. 
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Tabel 1 

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif 

 

Fase 

Tingkah Laku Guru 

Fase 1 

Menyampaiakan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan tujuan pelajaran yang akan dicapai 

pada kegiatan pelajaran dan menekankan pentingnya 

topik yang dipelajari dan memotivasi siswa belajar. 

Fase 2 

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi atau materi kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi atau melalui bahan bacaan . 

Fase 3 

Mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok-kelompok 

belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 

membentuk kelompok belajar dan membimbing setiap 

kelompok agar melakukan ternsisi secara efektif dan 

efisien. 

Fase 4 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada 

saat mereka mengerjakkan tugas mereka. 

Fase 5 

Evaluasi  

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang 

telah dipelajari atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya 

Fase 6 

Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya 

maupun belajar individu dan kelompok. 
 

2.1.5.3   Kelebihan dan kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Wina Sanjaya (2011:249) keunggulan pembelajaran kooperatif antara 

lain: 

a. Melalui pembelajaran kooperatif siswa tidak terlalu menggantungkan pada 

guru tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, 

menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain. 

b. Dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan 

kata-kata secara verbal dan membandingkannnya dengan ide-ide orang lain. 

c. Membantu anak untuk respek pada orang lain dan menyadari akan segala 

keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. 

d. Dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab 

dalam belajar. 

e. Pembelajaran kooperatif ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik 

sekaligus kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa harga diri, 

hubungan interpersonal yang positif dengan yang lain, mengembangkan 

ketrampilan me-manage waktu dan sikap positif terhadap sekolah. 

f. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahamannya 

sendiri, menerima umpan balik. 
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g. Meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan kemampuan 

belajar abstrak menjad riil. 

h. Interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan 

memberikan rangsangan untuk berpikir. 

 

Selain itu adapun kelemahan dalam pembelajaran kooperatif menurut Wina 

Sanjaya (2011:350) yaitu sebagai berikut: 

a. untuk memahami dan mengerti filosofis pembelajaran kooperatif memang 

butuh waktu. Untuk siswa yang dianggap memiliki kelebihan, contohnya 

mereka akan merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki 

kemampuan. 

b. ciri utama dari pembelajaran kooperatif adalah bahwa siswa saling 

membelajarkan. Jika tanpa peer teaching yang efektif maka sesuatu yang 

seharusnya dipelajari dan dipahami tidak akan dicapai siswa. 

c. penilaian yang diberikan didasarkan pada hasil kerja kelompok. Meskipun 

demikian guru perlu menyadari bahwa hasill yang diharapkan adalah hasil 

individu setiap siswa. 

d. pengembangan kesadaran berkelompok memerlukan waktu yang panjang dan 

tidak mungkin dicapai dengan penerapan model pembelajaran yang tidak 

berkesinambungan. 

e. selain mampu bekerja sama siswa juga harus  mempunyai kepercayaan diri 

untuk dapat melakukan aktivitas secara individu dan bukan hal yang mudah 

untuk mencapai keduanya.  

 

2.1.6 Hakekat Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams 

Achievement Devisions) 

Tipe STAD yang dikembangkan oleh Slavin merupakan salah satu tipe 

kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa 

untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran 

guna mencapai hasil belajar yang maksimal (Tukiran Taniredja, 2012:64). 

Menurut Slavin (2005:143) tipe STAD merupakan salah satu metode 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan model yang paling 

baik untuk pemulaan bagi para guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD yang didasari pada kerja kelompok/ diskusi yang 

dipilih secara hetorogen, model ini dapat menumbuhkan kemampuan siswa dalam 

bekerja sama. 
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Model pembelajaran kooperatif  tipe STAD lebih dikehendaki menekankan 

pada berbagai ciri pengajaran langsung yaitu siswa bekerja dalam kelompok kecil 

untuk melatih menyelesaikan masalah. Siswa bekerja dalam situasi yang didorong 

dan dikehendaki untuk bekerja sama pada suatu tugas yang bersama dan mereka 

harus mengkoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugas, sehingga melalui 

pembelajaran model STAD ini diharapkan  dapat meningkatkan keaktifan seluruh 

siswa dalam proses pembelajaran. Jika siswa menginginkan kelompok memperoleh 

penghargaan, mereka harus membantu teman sekelompok mereka dalam mempelajari 

pelajaran.  

Selain itu para siswa diberi waktu untuk bekerja sama setelah pelajaran 

diberikan oleh guru, tetapi tidak saling membantu ketika mengerjakan kuis, sehingga 

setiap siswa harus menguasai materi pelajaran (tanggung jawab perseorangan). Para 

siswa bekerja berpasangan dan bertukar jawaban, mendiskuiskan ketidaksaman, dan 

saling membantu satu sama lain ketika sedang berdiskusi. Selanjutnya kelompok 

yang mendapatkan poin tertinggi yang didiperoleh dari point kemajuan siswa setiap 

kelompok akan memperoleh penghargaaan. Dengan hal tersebut akan membuat siswa 

aktif dalam mempelajari materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Dan adanya 

dorongan dari teman membuat siswa semakin bersemangat untuk mempelajari materi 

yang telah diberikan oleh guru. Hal tersebut akan meningkatkan keaktifan siswa 

dalam KBM. 

Menurut Sharan (Tukiran Taniredja, 2012:64) strategi pelaksanaan STAD 

adalah sebagai berikut. 

a. Siswa dibagi menjadi kelompok beranggotakan empat orang yang beragam 

kemampuan jenis kelamin dan sukunya. 

b. Guru memberikan pelajaran. 

c. siswa-siswa di dalam kelompok itu memastikan bahwa semua anggota 

kelompok itu bisa mengguasai pelajaran tersebut. 

d. Semua siswa menjalani kuis perseorangan tentang materi tersebut. Mereka 

tidak dapat membantu satu sama lain. 

e. Nilai-nilai hasil kuis siswa diperbandingkan dengan nilai rata-rata mereka 

sendiri yang sebelumnya. 

f. Nilai-nilai itu diberi hadiah berdasarkan pada seberapa tinggi peningkatan 
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yang bisa mereka capai atau seberapa tinggi nilai itu melampaui nilai mereka 

yang sebelumnya. 

g. Nilai-nilai dijumlahkan untuk mendapatkan nilai kelompok. 

h. Kelompok yang bisa mencapai krieria tertentu bisa mendapatkan sertifikat 

atau hadiah-hadiah lainya. 

 

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

lain: 

a. presentasi kelas, dimana dalam presentasi guru harus benar-benar berfokus 

pada unit STAD. Dengan cara ini, para siswa akan menyadari bahwa mereka 

harus benar-benar memberi perhatian penuh selama presntasi kelas, karena 

dengan demikian akan sangat membantu mereka mengerjakan kuis-kuis dan 

skor kuis menentukan skor tim mereka. 

b. tim/tahap kerja kelompok, tim terdiri dari empat atau lima siswa yang 

mewakili seluruh bagian dari kelas. Fungsi utama dari tim adalah memastikan 

bahwa semua anggota tim benar-benar belajar, tim adalah fitur yang 

terpenting dalam STAD. 

c. kuis/tahap tes individu, pada tahap ini akan diadakan kuis bisa dilakukan pada 

akhir pertemuan kedua atau ketiga, para siswa tidak diperbolehkan untuk 

saling membantu dalam mengerjakan kuis. 

d. tahap  perhitungan skor kemajuan individu, pada tahap ini akan dihitung  

berdasarkan skor awal, agar siswa terpacu untuk memperoleh prestasi terbaik. 

e. tahap pemberian penghargaan/rekognisi tim, tim akan mendapatkan 

penghargaan setifikat atau bentuk penghargaan yang lain apabila skor rata-rata 

mencapai kriteria tertentu. 

 

 Slavin (2005:159) memberikan pedomaan pemberian skor perkembangan 

individu sebagai berikut: 

Tabel 2 

Tahap  perhitungan skor kemajuan individu 

 

NO SKOR KUIS POIN KEMAJUAN 

1 Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 5 

2 10-1 poin di bawah skor awal  10 

3 Skor awal sampai 10 poin di atas skor awal 20 

4 Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 

5 
Kertas jawaban sempurna (terlepas dari skor 

awal) 

30 
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Berdasarkan uraian diatas model pembelajaran Kooperatif tipe STAD adalah 

model pembelajaran kooperatif yang memacu siswa agar saling mendorong dan 

membantu satu sama lain atau kerjasama untuk menguasai keterampilan yang 

diajarkan oleh guru dalam kelompok-kelompok kecil secara heterogen.  

 

2.1.6.1   Kelebihan dan kekurangan Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

 Menurut Ahmad Budairi (2012:1) pembelajaran kooperatif Tipe STAD juga 

memiliki kelebihan, yaitu sebagai berikut: 

1. Siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-

norma kelompok, sehingga meningkatkan jiwa sosial masing-masing siswa. 

2. Siswa aktif saling membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil 

bersama. 

3. Semua siswa aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan 

keberhasilan kelompok, sehingga setiap siswa mampu mengembangkan 

pemahaman dan penguasaan materi yang bersifat kognitif, psikomotoris, 

maupun afektif. 

4. Interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam 

berpendapat. 

 

Selain itu dalam pembelajaran Tipe STAD adapun kelemahan-kelemahanya 

menurut Ahmad Budairi (2012:1) , yaitu sebagai berikut: 

1. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit mencapai 

target kurikulum. 

2. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk guru sehingga pada umumnya 

guru tidak mau menggunakan pembelajaran kooperatif. 

3. Membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat 

melakukan pembelajaran kooperatif. 

4. Menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. 

 

2.1.6.1 Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

           Menurut Rusman (2012:215) adapun langkah-langkah dalam pembelajaran 

kooperatif tipe STAD sebagai berikut. 

1. Penyampaian Tujuan dan Motivasi 

Menyampaikan tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran dan 

memtivasi untuk belajar. 
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2. Pembagian Kelompok 

Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, dimana setiap kelompoknya 

terdiri dari 4-5 siswa yang memprioritaskan heterogenitas kelas dalam prestasi 

akademik, jenis kelamin, ras. 

3. Presentasi dari Guru 

Guru menyampaikan materi pelajaran dengan terlebih dahulu menjelaskan 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai serta pentingnya pokok bahasan 

tersebut dipelajari dan guru memberi motivasi siswa agar dpaat belajar dengan 

aktif dan kreatif. 

4. Kegiatan Belajar dalam Tim (Kerja Tim)  

Siswa belajar dalam keolmpok yang telah dibentuk dan guru menyiapkan 

lembaran kerja sebagai pedoman bagi siswa untuk kerja kelompok, sehingga 

semua anggota menguasai dan masing-masing memberikan kontribusi. 

5. Kuis  

Guru mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis tentang materi yang 

dipelajari dan juga melakukan penilain terhadap presentasi hasil kerja masing-

masing kelompok. 

6. Penghargaan Prestasi Tim 

Setelah pelaksanaan kuis, guru memeriksa hasil kerja siswa dan diberikan 

penilaian dan selanjutnya pemberian penghargaan atas keberhasilan 

kelompok. 

 

2.1.7 Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Hamdani (2011:243) media berasal dari bahasa latin merupakan 

bentuk jamak dari ”medium” yang secara harfiah berarti ”perantara” atau ”pengantar” 

yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Sadiman 

(2011:7) berpendapat bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi. Gerlach dan Ely (Hamdani, 2011:243) mengatakan 

bahwa media adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi agar 

siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Rossi dan Breidle 

(sanjaya, 2011:163) mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat 

dan bahan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan seperti radio, 

televisi, buku, koran, majalah dan sebagainya.  
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Dari uraian di atas dapat dikajai bahwa Media adalah sebagai segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan, atau informasi kepada siswa serta 

dapat dimanfaatkan untuk memperjelas materi atau mencapai tujuan pembelajaran, 

memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Guru, buku, teks, dan 

lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus media dalam proses 

belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau 

elektronik untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual 

atau verbal.  

Selain itu media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan 

perhatian anak untuk dapat menimbulkan motivasi belajar, dan membentuk interaksi 

yang lebih langsung antara siswa dan guru, siswa dan lingkungannya dan dapat 

memacu siswa untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

Pemakain media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis 

terhadap siswa. Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa 

merangsang siswa untuk terjadinya proses belajar. 

Sanjaya (2011:163) menyatakan bahwa media pembelajaran bukan hanya 

berupa alat atau bahan saja, akan tetapi hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat 

memperoleh pengetahuan. Media tidak hanya berupa TV, radio, komputer, tetapi juga 

meliputi manusia sebagai sumber belajar atau kegiatan. Berdasarkan pendapat para 

ahli dapat dikaji bahwa, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga 

mendorong terciptanya proses belajar pada diri siwa. 

Media berfungsi menjebatani antara guru dan siswa dalam rangka 

menyampaikan materi bahan ajar, membantu siswa memahami bahan ajar dan 

memfasilitasi siswa melakukan kegiatan pembelajaran. Dan akhirnya media 

pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indra, ruang dan waktu, serta dapat 

memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di 

lingkungan mereka. 
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2.1.8 Pengertian Media Gambar 

Menurut Sadiman (2011:29) menyatakan bahwa diantara media pendidikan, 

gambar adalah media yang paling umum dipakai. Gambar merupakan bahasa yang 

umum, yang dapat dinikmati di mana-mana. Oleh karena itu, pepatah Cina yang 

mengatakan bahwa sebuah gambar berbicara lebih banyak dari seribu kata. Hamdani 

(2011:262) berpendapat bahwa media gambar adalah penyajian visual dua dimensi 

yang memanfaatkan rancangan gambar sebagai sarana pertimbangan mengenai 

kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2008:409) gambar adalah tiruan barang, orang, hewan, tumbuhan dsb yang dibuat 

dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas.  

Gambar pada dasarnya membantu, mendorong para siswa dan dapat 

meningkatkan minatnya pada pelajaran. Membantu mereka mengembangkan 

kemampuan berbahasa, membantu mereka menafsirkan, dan membantu mengingat-

ingat isi materi bacaan dari buku teks. Gambar bisa digunakan  secara efektif dalam 

kegiatan belajar mengajar. Gambar dapat mengubah tahap-tahap pembelajaran dari 

lambang kata (verbal symbol) beralih kepada tahapan yang lebih konkret yaitu 

lambang visual (visual symbol). Gambar dapat menerjemahkan konsep abstrak 

menjadi lebih realistis dan berwujud, sehingga murid tidak hanya dapat 

membayangkan saja. Dengan mengambil gambar-gambar dari surat kabar, majalah 

dan kalender tentu tidak membutukan biaya mahal. Disamping itu suasana 

pembelajaran menjadi semakin menyenangkan.  

Dari pengertian diatas dapat dikaji bahwa media gambar adalah perantara 

yang digunakan oleh pendidik kepada siswa untuk menyampaikan pesan, menarik 

perhatian, memperjelas sajian ide, mengilusi ide yang diwujudkan secara visual 

dalam bentuk dua dimensi. 

Menurut Hamdani (2011:263) dalam pengajaran dengan menggunakan media 

gambar terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi, yaitu a) gambar harus 

realistis dan digunakan dengan hati-hati, b) gambar harus berfungsi untuk 
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melukiskan perbedaan konsep-konsep, c) warna harus digunakan untuk 

mengarahkan perhatian dan membedakan komponen-komponen. 

 Sadiman (2011:29) mengemukakan tentang kelebihan dalam menggunakan 

media gambar yaitu sebagai berikut: 

a. sifatnya konkret, gambar lebih realistis menunjukkan pokok masalah 

dibandingkan dengan media verbal semata. 

b. gambar dapat mengatasi batas ruang dan waktu artinya tidak semua benda,  

objek atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan para siswa tidak selalu bisa 

dibawa keobjek atau peristiwa tersebut. 

c. media gambar atau foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan. 

d. gambar atau foto dapat memperjelas suatu masalah. Dalam bidang apasaja 

dan untuk tingkat usia berapa saja sehingga dapat mencegah 

kesalahpahaman. 

e. harga gambar atu foto lebih murah dan gampang didapat serta digunakan, 

tanpa memerlukan peralatan khusus. 

 

  Adapun Kelemahan dalam menggunakan media gambar, Sadiman (2011:31) 

yaitu sebagai berikut: 

a. gambar atau foto hanya menekankan persepsi indra mata. 

b. gambar atau foto benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk 

kegiatan pembelajaran. 

c. ukuranya sangat terbatas untuk kelompok besar. 

 

 Menurut Sadiman (2011:31) adapun syarat yang perlu dipenuhi oleh media 

gambar untuk dapat dijadikan sebagai media pendidikan, antara lain: 

a. autentik, yaitu gambar tersebut harus secara jujur melukiskan situasi seperti 

benda sebenarmya. 

b. sederhana, yaitu komposisi gambar hendaknya cukup jelas menunjukkan 

poin-poin pokok dalam gambar. 

c. ukuran relativ, yaitu gambar dapat membesarkan atau memperkecil objek 

atau benda sebenarnya. 

d. gambar sebaiknya mengandung gerak atau perbuatan. 

e. gambar yang bagus belum tentu baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

f. tidak setiap gambar yang bagus merupakan media yang bagus. 
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2.1.8.1 Langkah-langkah Penggunaan Media Gambar dalam Pembelajaran 

 Menurut Barugae (2010) langkah-langkah penggunaan media gambar dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. persiapan, selain menyiapkan media gambar yang akan digunakan guru harus 

benar-benar memahami pembelajaran dan memiliki berbagai macam strategi 

yang mungkin yang akan  ditempuh siswa dalam menyelesaikanya. 

b. pembukaan, pada bagian ini siswa di perkenalkan dengan strategi 

pembelajaran yang dipakai dan diperkenalkan dengan media gambar, 

kemudian siswa diminta untuk mencermati media gambar tersebut dengan 

cara mereka sendiri. 

c. proses pembelajaran, siswa mencoba berbagai strategi untuk menyelesaikan 

masalah sesuai dengan pengamatanya dapat dilakukan secara perorangan, 

dengan mengerjakan LKS yang di berikan oleh guru untuk dinilainya. 

d. penutup, setelah mencapai kesepakatan tentang srategi dalam mengerjakan 

LKSnya di kelas, siswa diajak menarik kesimpulan dari pelajaran saat itu, 

pada  akhir  pembelajaran siswa harus mengerjakan soal evaluasi yang lain 

menuju tingkat kesuksesan dan keaktifan siswa. 

 

2.1.9 Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD dengan 

berbantuan Media Gambar dalam pembelajaran IPA 

 Permendiknas No 41, 2007 menyatakan bahwa Pembelajaran yang baik ialah 

pembelajaran yang dikemas berdasarkan prosedur yang tepat dan sesuai. Sebelum 

kegiatan dilaksanakan, langkah awal ialah membuat perencanaan berupa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban 

menyusun  RPP secara lengkap dan sistematis. Agar pembelajaran berlangsung secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif. Serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang 

disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. 

(1)  Kegiatan Pendahuluan 

Permendiknas No 41, 2007 bahwa pendahuluan merupakan kegiatan awal 

dalam suatu pertemuan pembelajaran. Ditujukan untuk membangkitkan 
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motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif 

dalam proses pembelajaran. 

(2)  Kegiatan inti 

Sesuai Permendiknas No 41 Tahun 2007 bahwa kegiatan inti merupakan 

proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif. Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis 

dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

(3)  Kegiatan Akhir 

Sesuai Permendiknas No 41 Tahun 2007 kegiatan penutup merupakan 

kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran. Dapat 

dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, 

umpan balik, dan tindak lanjut. 

Berdasarkan uraian diatas bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan 

implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Maka dalam pelaksanaan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan menggunakan media gambar guru wajib membuat 

RPP. Adapun pelaksanaan pembelajarannya adalah sebagai berikut. 

1) Rencana Pembelajaran (Persiapan), meliputi: 

a. merumuskan indikator yang akan dicapai. 

b. merancang pembelajaran berorientasi pada pembelajaran dengan 

menggunakan model STAD dalam pembelajaran IPA melalui 

penyusunan RPP. 

c. menyiapkan sumber dan bahan yang diperlukan. 

d. membuat lembar observasi guru untuk melihat kondisi pembelajaran saat 

tindakan berlangsung. 

e. membuat lembar kerja evaluasi untuk melihat hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran. 

2) Pelaksanaan, meliputi: 

1. Kegiatan awal 

a. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran dengan bertanya, “sudah siap untuk belajar hari 
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ini?” dan memeriksa sikap duduk siswa dalam menerima pelajaran, 

memeriksa buku pelajaran dan alat tulis yang diperlukan. 

b. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

d. guru melakukan apersepsi guna menggali konsep dan pengetahuan 

yang telah dimiliki siswa tentang materi IPA yang akan dipelajari. 

2. Kegiatan inti 

(1) Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru:  

a. melibatkan peserta didik mencari informasi tentang topik atau tema 

materi yang sedang dipelajari dengan mengamati gambar yang 

dipasang di papan tulis. 

b. guru memberikan informasi kepada siswa tentang materi IPA yang 

akan dipelajari, dengan mengamati media gambar, hal ini bertujuan 

agar siswa tertarik dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran 

dengan aktif. 

c. menyampaikan materi pelajaran IPA menggunakan media yang nyata 

seperti media gambar agar mudah dipahami siswa. 

d. membagi kelas ke dalam 5 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 -5 

siswa yang bersifat heterogen. 

e. memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan tugasnya 

dalam lembar kerja siswa bersama masing-masing kelompoknya dan 

saling membantu dalam kelompok. 

(2) Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

a. memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi secara 

kelompok untuk mempelajari materi pelajaran IPA yang sudah 
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diberikan oleh guru guna membangun pengetahuan baru, seperti 

memberikan contoh lain yang sudah dijelaskan oleh guru sesuai 

dengan kemampuan siswa dan mencatat hal-hal penting di buku 

catatan.  

b. memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan 

hasil diskusi. 

c. memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan 

misalnya “kerja kelompok kalian sudah bagus!” terhadap hasil 

kerja masing-masing kelompok. 

(3) Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

a. Bersama siswa membuat kesimpulan tentang materi IPA yang 

telah dipelajari dan menunjuk beberapa siswa untuk membacakan 

kesimpulannya dan dipilih lima kesimpulan yang terbaik kemudian 

dipajang di dinding kelas. 

b. memberikan penghargaan atau hadiah kepada kelompok yang 

mendapatkan skor terbaik dengan mengajak siswa untuk tepuk 

tangan dan memberikan tulisan bintang guna mendorong motivasi 

siswa untuk lebih giat dalam belajar. 

3) Kegiatan akhir 

Dalam kegiatan akhir, guru: 

a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan kuis 

seperti yang terlampir, (siswa diharapkan bekerja secara individu). 

b. Guru melakukan refleksi berupa pertanyaan “apakah pelajaran hari 

ini menyenangkan?mengapa? apa yang kalian peroleh dari 

pelajaran hari ini?”. 

c. melakukan evaluasi akhir pertemuan. 
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2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan  

  Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Seno (2012). Menyimpulkan bahwa menggunakan model pembelajaran STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA. Peningkatan hasil belajar 47,60 dan naik menjadi 

66,40 setelah dilakukan tindakan. Dan pada siklus ke II terjadi peningkatan 

ketuntasan belajar yang semula hanya 30% menjadi 80%. 

  Penelitian lain juga dilakukan oleh Nurini Sricahyati (2010) dalam 

penelitiannya Nurini menyimpulkan bahwa penggunaan alat peraga IPA model 

SEQIP dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa. Peningkatan prestasi 

belajar tersebut dapat dilihat prestasi belajar siswa pada kondisi awal  sebelum 

dilakukan tindakan adalah 73,33 dan naik menjadi 88, 34% setelah dilakukan 

tindakan. 

 Selain itu juga didukung dengan penelitian Praminah (2012) dengan penerapan 

model pembelajaran model STAD dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari keaktifan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung ketika guru memberikan pertanyaan dan pada saat mereka melakukan 

kegiatan berkelompok. Selain itu dapat dilihat dari keberanian dalam mengungkapkan 

pendapat dan berinteraksi dengan temannya melalui kerjasama yang baik. Dalam 

penelitian tersebut diperoleh rata-rata aktivitas siswa dari siklus I mencapai 76% 

meningkat pada silus II menjadi 89%. Sedangkan nilai rata-rata hasil belajar siswa 

pada siklus I adalah 73 dan meningkat lagi pada siklus ke II menjadi 81. Dalam 

penelitiannya tersebut Praminah menyimpulkan bahwa penerapan model STAD dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dengan materi 

pemeliharan panca indra. 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Seno (2012), dan Praminah 

(2012) tentang penerapan model pembelajaran kooepratif tipe STAD dalam kegiatan 

pembelajaran dapat diperoleh kesimpulan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Peningkatan  

hasil belajar siswa dapat dilihat dari perubahan angka ketuntasan dari siklus I hingga 
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siklus II. Selain itu penelitian Nurini (2010) juga menyimpulkan bahwa penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD juga dapat meningkatkan keaktifan dan 

prestasi belajar siswa. Dengan demikian penggunaan model pembelajaran STAD 

dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa sesuai dengan penelitian-

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

2.3  Kerangka Pikir 

  Berdasarkan kajian teori yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan 

model pembelajaran STAD pada pembelajaran IPA di sekolah dasar dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. STAD merupakan salah satu tipe 

kooperatif yang menekankan adanya aktivitas siswa untuk saling memotivasi, 

berpartisipasi aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran, dalam 

bentuk kelompok kecil. Semua siswa aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk 

meningkatkan keberhasilan kelompok. Hal tersebut dapat menjadikan siswa mampu 

belajar bertukar pendapat dan dengan teman satu kelompoknya, mendengarkan 

pendapat orang lain dan berpikir kritis. Selain itu dalam model STAD terdapat adanya 

persaingan atau kompetisi antar kelompok untuk memperoleh skor tertinggi. Dengan 

adanya persaingan antar kelompok akan meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu 

model pembelajaran STAD akan dipadukan dengan menggunakan media gambar 

dalam menyajikan materi. Dimana media gambar bersifat konkret dan lebih nyata 

yang akan semakin memperjelas suatu materi pelajaran. Dengan media gambar dapat 

menarik perhatian siswa dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Jadi 

penggunaan model pembelajaran STAD dengan media gambar dapat meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar siswa. 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang diuraikan, dapat diajukan 

hipotesis tindakan: 

1. Diduga penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

media gambar dapat meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran IPA 

kelas 5 SD Negeri 3 Batursari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo 

Semester 11 Tahun Pelajaran 2012/2013. 

2. Diduga penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA kelas 5 SD Negeri 3 Batursari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo 

Semester 11 Tahun Pelajaran 2012/2013. 




