
 

8 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Efektivitas Pembelajaran 

Efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu Effective yang artinya berhasil, 

tepat atau manjur. Efektivitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu 

usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Menurut Sambasalim 

dalam Vivian (2012:1) dituliskan bahwa pembelajaran yang efektif apabila dalam 

proses pembelajaran setiap elemen berfungsi secara keseluruhan, peserta merasa 

senang, puas dengan hasil pembelajaran, membawa kesan, sarana/fasilitas 

memadai, materi dan metode affordable yang artinya terjangkau sesuai dengan 

kemampuan peserta didik maupun tenaga pendidik atau profesional. Tinjauan 

yang utama efektivitas pembelajaran adalah pada outputnya, yaitu pada 

kompetensi siswa. Efektivitas bisa dicapai apabila semua komponen yang ada 

pada sistem pembelajaran berfungsi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan. Adapun komponen-komponen yang pada sistem pembelajaran 

meliputi tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, bahan atau materi pelajaran, 

pendekatan dan metode, media dan alat, sumber belajar, evaluasi. 

Soesasmito dalam Vivian (2012:1) memaparkan bahwa guru yang efektif 

adalah guru yang menemukan cara dan selalu berusaha agar anak didiknya terlibat 

secara tepat dalam suatu mata pelajaran dengan presentasi waktu belajar akademis 

yang tinggi dan pelajaran berjalan tanpa menggunakan teknik yang memaksa, 

negatif dan hukuman. 

Efektivitas proses pembelajaran berarti tingkat keberhasilan dari seorang 

guru dalam mengajar kelompok siswa tertentu dengan menggunakan metode dan 

model pembelajaran tertentu untuk mencapai tujuan yang bersifat pengajaran atau 

mengandung pelajaran. 

2.1.2 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang 

mengutamakan di bentuknya kelompok-kelompok. Setiap siswa dalam kelompok 

mempunyai kriteria yang berbeda-beda dalam tingkat berfikirnya. Ada yang 
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tingkat berfikirnya tinggi, sedang, bahkan rendah. Model kooperatif 

mengutamakan dibentuknya kelompok-kelompok untuk mampu bekerjasama 

dalam memecahkan suatu masalah yang di hadapinya. Dituntut agar siswa mampu 

menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Menurut Dimyanti dan Mujiono dalam Syaiful Sagala (2006:62) 

pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram daam desain intruksional, 

untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan 

sumber belajar. Pembelajaran sebagai proses  belajar yang dibangun oleh guru 

untuk mengembangkan kreatifitas berfikir yang dapat meningkatkan berfikir 

siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru 

sebagai upaya menigkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. 

Sedangkan Suprijono (2009:54) mengatakan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah „konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok 

termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru”. 

Selain kemampuan untuk mengaplikasi metode dan strategi pembelajaran, dalam 

proses pelaksanaan tugas pengajaran seorang guru harus memperhatikan banyak 

hal. Salah satunya yaitu model pembelajaran memiliki peranan yang sangat 

penting dalam proses kegiatan belajar mengajar dan merupakan salah satu bentuk 

ukuran  utama keberhasilan guru dalam mengajar. 

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan adanya kerjasama 

antara kelompok-kelompok yang sengaja dibuat agar kelompok tersebut mampu 

memecahkan suatu permasalahan yang dihadapinya dalam rangka mencapai 

tujuan saat pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu usaha dan upaya yang 

dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk mentransfer ilmu pengetahuan, 

mengorganisasi dan menciptakan sistem lingkungan dengan model dan strategi 

pembelajaran sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan 

efisien sehingga akan mendapatkan hasil yang optimal. Pemilihan model dan 

strategi yang tepat dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa pada semua mata 

pelajaran yang dilakukan oleh pendidik. 
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Ada berbagai model pembelajaran kooperatif, kreatif, dan inovatif anatara 

lain adalah Pair Check, Jigsaw, Student Team Achievement Division (STAD), Role 

Playing, dan Numbered-Heads Together (NHT), Teams Games Tournament 

(TGT), Group Investigation, Example Nonexample, Picture and Picture, Think 

Pair Share, dan Make a Macth,dan lain-lain. 

Setelah memahami berbagai model diatas dirasa model yang lebih 

potensial untuk pelajaran IPA adalah model Teams Games Turnament (TGT) dan 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) karena kedua model pembelajaran 

tersebut adalah model kooperatif dimana dalam pembelajaran kooperatif, siswa 

belajar bersama kelompok-kelompok kecil yang saling membantu satu sama lain. 

Pada pembelajaran kooperatif diajarkan keterampilan-keterampilan khusus agar 

siswa dapat bekerja sama dengan baik dengan kelompoknya untuk mencapai 

ketuntasan belajar. Maka dari itu kedua model Teams Games Turnament (TGT) 

dan Student Teams Achievement Divisions (STAD) akan diteliti guna mengetahui 

efektivitas kedua model yaitu TGT dan STAD untuk pembelajaran IPA. Untuk 

lebih jelasnya berikut adalah penjelasan tentang model Teams Games Turnament  

(TGT) dan Student Teams Achievement Divisions (STAD). 

 

2.1.3 Pengertian Model Pembelajaran Teams Games Turnament (TGT) 

Menurut Saco (2006) dalam Rusman (2010:224) dalam TGT siswa 

memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lainnya untuk memperoleh 

skor bagi tim mereka masing-masing. Permainan dapat disusun guru dalam 

bentuk kuis berupa pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada pengetahuan siswa 

selama pembelajaran.  

Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Turnament (TGT), atau 

pertandingan permaianan tim dikembangkan secara asli oleh David De Vries dan 

Keath Edward (1995). Pada model ini siswa memainkan permaianan dengan 

anggota-anggota tim lain untuk memperoleh tambahan poin untuk skor tim 

mereka (Trianto, 2009:83). 

Menurut Robert E Slavin (2010) komponen-komponen dalam Teams 

Games Turnament (TGT) yaitu : 
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1. Presentasi kelas 

Pada awal pembelajaran guru menyampaikan materi dalam penyajian 

kelas, biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan 

ceramah dan diskusi yang dipimpin guru. Disamping itu, guru juga 

menyampaikan tugas, tujuan, atau kegiatan yang harus dilakukan 

siswa, dan memberikan motivasi. Pada saat penyajian kelas ini siswa 

harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang 

disampaikan guru, karena akan membantu siswa bekerja lebih baik 

dari pada saat kerja kelompok dan pada saat game/turnamen karena 

skor game akan menentukan skor kelompok. 

2. Belajar kelompok (tim) 

Guru membagi siswa dalam kelompok kecil. Siswa bekerja dalam 

kelompok yang terdiri atas 4-6 orang anggotanya heterogen. Dengan 

adanya heterogenitas antar kelompok, diharapkan dapat memotivasi 

siswa untuk saling membantu antar siswa yang berkemampuan kurang 

dan menguasai materi pelajaran. Hal ini akan menyebabkan 

tumbuhnya rasa kesadaran pada diri siswa belajar secara kompetitif 

sangat menyenangkan. Pada saat pembelajaran, fungsi kelompok 

adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya dan 

lebih khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja 

dengan baik dan optimal pada saat game/turnamen. Setelah guru 

menginformasikan materi dan tujuan pembelajaran, kelompok 

berdiskusi dengan menggunakan modul. Dalam kelompok terjadi 

diskusi untuk memecahkan bersama, saling memberikan jawaban dan 

mengoreksi jika ada anggota kelompok yang salah dalam menjawab. 

Penataan ruang kelas diatur sedemikian rupa sehingga proses 

pembelajran dapat berlangsung dengan baik. 

3. Persiapan permaianan atau pertandingan 

Guru mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan 

dengan materi. Kemudian guru memepersiapkan alat-alat untuk 

permaianan, yaitu : kartu permainan yang dilengkapi dengan nomor, 
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skor, pertanyaan, dan jawaban mengenai materi. Game dimainkan oleh 

tiga siswa pada sebuah meja, dan masing-masing siswa mewakili tim 

yang berbeda yang dipilih secara acak. 

4. Turnamen merupakan struktur game yang dimainkan. Biasanya 

diselenggrakan pada akhir pekan atau unit, setelah guru melaksanakan 

penyajian materi dan tim telah berlatih dengan lembar kerja. Turnamen 

1, guru menempatkan siswa ke meja turnamen, tiga siswa berikutnya 

pada meja 2, dan seterusnya. Kompetisi yang sama ini memungkinkan 

siswa dari semua tingkat pada hasil belajar yang lalu memberikan 

konstribusi pada skor timnya secara maksimal jika mereka melakuakan 

yang terbaik. 

5. Rekognisi tim/penghargaan kelompok, tim dimungkinkan mendapat 

sertifikat dan penghargaan lain apabila skor rata-rata mereka melebihi 

kriteria tertentu. 

Sebelum melakukan turnamen terlebih dahulu guru memberikan materi 

pembelajaran di kelas, siswa di bentuk dalam kelompok yang terdiri dari 4-6 

anggota secara heterogen berdasarkan kemampuan akademik siswa yang 

ditempatkan pada meja-meja turnamen. Dalam meja turnamen tersebut sudah 

disiapkan alat-alat permainan yang dilengkapi dengan pertanyaan, jawaban, kartu 

permaianan bernomor dan lembar skor. Turnamen dilakukan memungkinkan 

siswa dari semua tingkat kemampuan menyumbangkan poin bagi kelompoknya. 

Bagi kelompok yang menyumbangkan poin terbanyak akan diberikan 

penghargaan. 

Menurut Slavin pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnament 

(TGT) terdiri dari lima langkah tahapan, yaitu tahap penyajian kelas (class 

precentation), belajar dalam kelompok (teams), permainan (game), pertandingan 

(turnament), dan penghargaan kelompok (team recognation). Berdasarkan apa 

yang diungkapkan oleh Slavin, maka model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

 



13 
 

 
 

a. Siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

b. Games Tournamens 

c. Penghargaan kelompok 

Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses pelaksanaan 

pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan akhir atau 

penutup.  

1. Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru : 

a. Menyampaikan peserta didik secara praktis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran. 

b. Mengajukan pertanyan-pertanyaan  yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang  akan 

dicapai 

d. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai 

silabus. 

2. Kegaiatan Inti  

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

KD yang dilakukan 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. 

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat melalui proses eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. 

a. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru :  

1) Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam 

tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dan 
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menerapkan prinsip alm takambang jadi guru dan belajar dari 

aneka sumber 

2) Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media 

pembelajran, dan sumber belajar lain 

3) Memfasilitasi terjadinya interaksi anatar peserta didik secara aktif 

dalam tiap kegiatan pembelajaran 

4) Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboraturium, 

studio, atau lapangan. 

b. Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru : 

1) Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 

melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna 

2) Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan 

lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan 

maupun tertulis 

3) Memberikan kesempatan untuk berfikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah,  dan bertindak tanpa rasa takut 

4) Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif 

5) Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar 

6) Memfasilitasi peserta didik membuat lapporan eksplorasi yang 

dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 

klompok. 

7) Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikn hasil kerja individual 

maupun kelompok 

8) Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festifal, 

serta produk yang dihasilkan 

9) Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang 

menumbuhkan kebanggan dan rasa percaya diri peserta didik. 
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c. Konfirmasi 

Dalam kegiatan ini, guru : 

1) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk 

lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta 

didik. 

2) Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

peserta didik melalui berbagai sumber 

3) Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

penglaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. 

a) Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang mengalami kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar 

b) Membantu menyelesaikan masalah 

c) Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan 

pengecekkan hasil eksplorasi 

d) Memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh 

e) Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang dan 

belum berpartisipatif aktif. 

3. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan ini, guru : 

a. Bersama-sama dengan peserta didik dan atau sendiri membuat 

rangkuman atau simpulan pelajaran 

b. Melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogam 

c. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 

d. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remidi, progam pengayaan, layanan konseling, dan atau memberikan 

tugas baik tugas individu maupun kelompok sesuai dengan hasil 

belajar peserta didik 

e. Menyampaikan rencana pembelajaran pada peraturan berikutnya 
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Kegaiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas terbagi dalam kegiataan 

pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan yang 

di tujukan untuk memberikan motivasi dan menarik perhatian siswa untuk 

mengikuti pembelajaran. Kegiatan inti dibagi atas kegiatan eksplorasi, elaborasi 

dan konfirmasi. Pada kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran yang 

melibatkan siswa mengalamai langsung proses belajar. Kegiatan penutup 

merupakan kegiatan akhir dalam aktivitas pembelajaran dengan adanya penarikan 

kesimpulan tentang materi yang dipelajari, evaluasi, umpan balik, dan tindak 

lanjut.  

Berangkat dari rencana pembelajaran di atas maka kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran Teams Games Turnamen (TGT) 

merupakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pada permainan akademik. 

Berdasarkan tahapan pembelajaran Teams Games Turnamen (TGT), maka 

langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran Teams Games Turnamen (TGT) 

meliputi  kegiatan pendahuluan, kegiatan inti yang terdiri dari eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi, dan kegiatan penutup. 

1. Kegiatan awal 

1.1 Memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran yang akan 

dilakukan 

1.2 Melakukan apersepsi dari pembelajaran sebelumnya 

1.3 Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan 

2. Kegiatan Inti 

2.1 Eksplorasi 

a. Guru melakukan presentasi kelas dengan menyampaikan materi 

pelajaran 

b. Guru membagi siswa dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 

siswa yang anggotanya heterogen berdasarkan kemampuan 

akdemiknya (Tim) 

c. Guru meminta siswa melakukan diskusi dalam kelompok untuk 

memperdalam materi dalam mempersiapkan permainan 
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d. Guru mempersiapkan permainan dengan menempatkan siswa 

dalam meja-meja turnamen, mempersiapkan peralatan yang 

digunakan untuk permainan (Game). 

2.2 Elaborasi 

Guru memfasilitasi siswa melakukan turnament (game akademik) 

dengan menempatkan siswa ke meja turnamen. Empat siswa 

terbaik hasil belajarnya berdasarkan pretest di tempatkan di meja 1, 

empat siswa berikutnya di meja 2, dan seterusnya (turnament). 

2.3 Konfirmasi  

a. Guru memberikan penguatan dengan memberikan penghargaan 

terhadap kelompok yang mendapatkan skor tertinggi (penghargaan 

kelompok). 

b. Guru melakukan pembahasan terhadap soal yang belum terjawab. 

3. Kegiatan akhir 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil kegiatan yang dilakukan 

b. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan  

c. Evaluasi 

d. Guru menginformasikan pelajaran yang akan dilakukan pada 

pertemuan selanjutnya 

2.1.3.1 Kelebihan dan Kelemahan Model Kooperatif tipe Teams Games 

Turnamen (TGT) 

Setiap pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangnnya masing-

masing, demikian juga dengan model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Gaames Turnamen (TGT), menurut Slavin (2008 : 175), kelebihannya adalah 

sebagai berikut : 

1. Kelebihan dari model pembelajaran TGT adalah sebagai berikut : 

a. Melalui interaksi dengan anggota kelompok, semua memiliki 

kesempatan untuk belajar mengemukakan pendapatnya atau 

memperoleh pengetahuan dari hasil diskusi dengan anggota 

kelompoknya. 



18 
 

 
 

b. Pengelompokkan siswa secara heterogen dalam tingkat 

kemampuan, jenis kelamin, maupun ras diharapkan dapat 

membentuk rasa hormat dan saling dimiliki dalam pembelajaran. 

c. Dengan belajar kooperatif siswa mendapat keterampilan kooperatif 

yang tidak dimiliki dlam pembelajaran lain. 

d. Dengan diadakan turnamen, diharapkan dapat membangkitkan 

motivasi siswa untuk berusaha lebih baik bagi diri sendiri maupun 

kelompok. 

e. Dengan turnament dapat membentuk siswa mempunya bersaing 

sportif dan selanjutnya membuktikperatiban keberanian dalam 

berkompetensi, akibatnya siswa selalu dalam posisi unggul. 

f. Dengan pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Turnamen 

(TGT), dapat menanamkan pentingnya kerjasama dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran baik untuk dirinya maupun selurh 

anggota kelompok. 

g. Kegiatan belajar mengajat berpusat pada siswa, sehingga dapat 

menumbuhkan keaktifan siswa. 

2. Kelemahan dari model pembelajaran TGT adalah sebagai berikut : 

a. Penggunaan waktu yang relatif lama dan biaya besar. 

b. Jika kemampuan guru sebagai motivator dan fasilitator kurang 

memadai atau sarana pembelajaran tidak cukup tersedia, maka 

pembelajaran  kooperatif tipe Teams Games Turnamen (TGT) sulit 

dilaksanakan. 

c. Apabila sportifitas siswa kurang, maka keterampilan berkompitisi 

siswa yang terbentuk bukanlah yang diharapkan. 

Ciri khas yang membedakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Games Turnamen (TGT) dengan model pembelajaraan kooperatif lainnya adalah 

adanya turnamen yang mempertandingkan anatar kelompok. 
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2.1.4 Pengertian Model Pembelajaran Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) 

Menurut Slavin dalam Rusman (2013:213) model STAD merupakan variasi 

pembelajaran kooperatif yang paling banyak diteliti. Slavin juga mrngatakan 

bahwa STAD adalah sebuah strategi pembelajaran kooperatif yang memberi tim 

kemampuan majemuk latihan untuk mempelajari  konsep dan keahlian. 

Selanjutnya Slavin (2010:143) mengatakan STAD terdiri dari 5 komponen 

utama yaitu presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual, rekognisi.  

a. Presentasi Kelas 

Materi dalam STAD pertama-tama diperkenalkan dalam presentasi di 

dalam kelas. Ini merupakan pengajaran langsung seperti yang pernah 

dilakukan atau diskusi pelajaran yang dipimpin oleh guru, tetapi bisa 

juga memasukkan presentasi audiovisual. Beda presentasi kelas dengan 

pengajaran biasa hanyalah bahwa presentasi tersebut haruslah benar-

benar berfokus pada unit STAD. Dengan cara ini siswa akan menyadari 

bahwa mereka harus benar-benar memberi perhatian penuh selama 

presentasi kelas, karena dengan demikian akan sangat membantu mereka 

mengerjakan kuis-kuis, dan skor kuis mereka menentukan skor tim. 

b. Tim 

Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian 

dari kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan etnisitas. 

Fungsi utama dari tim ini adalah memastikan bahwa semua anggota tim 

benar-benar belajar, dan lebih khususnya lagi adalah untuk 

mempersiapkan anggotanya untuk bisa mengerjakan kuis dengan baik. 

c. Kuis 

Setelah sekitar satu atau dua periode setelah guru memberikan presentasi 

dan sekitar satu atau dua periode praktik tim, para siswa akan 

mengerjakan kuis individual. Para siswa tidak diperbolehkan untuk 

saling membantu dalam mengerjakan kuis. Sehingga, tiap siswa 

bertanggung jawab secara individual untuk memahami materinya. 

d. Skor Kemajuan Individual 
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Gagasan dibalik skor kemajuan individual adalah untuk memberikan 

kepada tiap siswa bertujuan kinerja yang akan dapat dicapai apabila 

mereka bekerja lebih giat dan memberikan kinerja yang lebih baik 

daripada sebelumnya. Tiap siswa memberikan konstribusi poin yang 

maksimal kepada timnya dalam sistem skor ini, tetapi tak ada siswa 

yang dapat melakukannya tanpa memeberikan usaha mereka yang 

terbaik. Tiap siswa diberikan skor “awal”, yang diperoleh dari rata-rata 

kinerja siswa tersebut sebelumnya dalam mengerjakan kuis yang sama. 

Siswa selanjutnya akan mengumpulkan poin untuk tim mereka 

berdasarkan tingkat kenaikan skor kuis mereka dibandingkan dengan 

skor awal mereka. 

e. Regoknisi Tim 

Tim mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan yang lain apabila 

skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. Skor tim siswa dapat 

juga digunakan untuk menentukan dua puluh persen dari peringkat 

mereka. 

Pada awalnya, menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

adalah seperti menerapakan pengajaran kelas utuh berfokus pada konsep atau 

keterampilan. Mereview pelajaran, memperkenalkan pelajaran, menjelaskan dan 

mencontohkan materi, dan meminta siswa untuk berlatih. 

Housnan (2014:246-247) mengatakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD adalah salah satu model pembelajaran yang berguna untuk menumbuhkan 

kemampuan kerjasama, kreatif, berfikir kritis dan ada kemampuan untuk 

membantu teman serta merupakan pembelajaran kooperatif yang sederhana. 

Selanjutnya menurut Housnan pembelajaran kooperatif tipe STAD terdiri 

dari lima komponen utama, yaitu : 

a. Penyajian Kelas 

Guru menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan penyajian 

kelas. Penyajian kelas tersebut mencakup pembukaan, pengembangan 

dan latihan terbimbing. 
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b. Kegiatan Kelompok 

Siswa mendiskusikan lembar kerja yang diberikan dan diharapkan 

saling membantu sesama anggota kelompok untuk memahami bahan 

pelajaran dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan. 

c. Kuis (Quizzez) 

Kuis adalah tes yang dikerjakan secara mandiri dengan tujuan untuk 

mengetahui keberhasilan siswa setelah belajar kelompok. Hasil tes 

digunakan sebagai hasil perkembangan individu dan disumbangkan 

sebagai nilai perkembangan dan keberhasilan kelompok. 

d. Skor kemajuan (perkembangan) individual 

Skor kemajuan individual ini tidak berdasarkan pada skor mutlak 

siswa, tetapi berdasarkan pada beberapa jauh skor kuis terkini yang 

melampaui rata-rata skor siswa yang lalu. 

e. Penghargaan kelompok 

Penghargaan kelompok adalah pemberian predikat pada masing-

masing kelompok. Predikat ini diperoleh dengan melihat skor 

kemajuan kelompok. Skor kemajuan kelompok diperoleh dengan 

mengumpulkan skor kemajuan masing-masing kelompok sehingga 

diperoleh skor rata-rata kelompok. 

Housnan mengatakan ada beberapa langkah-langkah dalam menggunakan 

model pembelajaran STAD yaitu sebagai berikut : 

a. Membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen 

(campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dan lain-lain) 

b. Guru menyajikanmateri pelajaran 

c. Guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-

anggota kelompok. Anggota kelompok yang tahu menjelaskan pada 

anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti. 

d. Guru memberi kuis/pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat menjawab 

kuis, tidak boleh saling membantu. 

e. Pembahasan kuis dan pemberian evaluasi. 
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f. Kesimpulan. 

2.1.4.1 Kelebihan dan Kekurangan Model Student Team Achievement 

Divisions (STAD)  

Kelebihan dari model pembelajaran STAD yang dipaparkan (Shoimin, 2013 : 

189)  yaitu sebagai berikut : 

a. Siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi 

norma-norma kelompok. 

b. Siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama. 

c. Aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan 

keberhasilan kelompok. 

d. Interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka 

dalam berpendapat. 

e. Meningkatkan kecakapan individu. 

f. Meningkatkan kecakapan kelompok. 

g. Tidak bersifat kompetitif. 

h. Tidak memiliki rasa dendam. 

Berikut adalah kekurangan dari model pembelajaran STAD : 

a. Kontribusi dari siswa berprestasi rendah menjadi kurang. 

b. Siswa berprestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan karena peran 

anggota yang pandai lebih dominan. 

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

target kurikulum. 

d. Membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga pada umumnya guru tidak 

mau menggunakan pembelajaran kooperatif. 

e. Membutuhkan kemampuan khusus sehingga tidak semua guru dapat 

melakukan pembelajaran kooperatif. 

f. Menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerjasama.  
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2.1.5 Pengertian Belajar dan Hasil Belajar 

2.1.5.1 Pengertian Belajar 

Istilah atau kata belajar sangat sering sekali didengar dan bukanlah hal 

yang baru bila kita mendengarnya. Banyak sekali para ahli mengemukakan 

pengertian atau definisi dari kata belajar. Walaupun pada kenyataannya kita sudah 

mengetahui secara praktis apa itu belajar. Namun penulis akan mengungkapkan 

beberapa pengertian atay definisi belajar menurut beberapa ahli. 

Menurut Sumardjono (2012:8) ia menuliskan bahwa kebanyakan orang 

awam mengartikan belajar sebagai perolehan keterampilan dan ilmu pengetahuan. 

Makna belajar membuahkan produk/hasil keterampilan dan pengetahuan. Pedagog 

dan psikolog pendidikan memandang belajar sebagai proses. Produk belajar 

adalah buah proses belajar dengan cara belajar yang berbeda-beda sesuai tingkat 

perkembangan kognitifnya. 

Santrock dalam Sumardjono (2012:9) belajar adalah perubahan yang 

relatif menetap dalam perilaku yang terjadi sebagai suatu hasil latihan atau 

pengalaman. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Baharudin (2007:13) 

secara etimologis belajar memiliki arti “berusaha memperoleh kepandaian atau 

ilmu”. Tentunya definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah 

kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. 

Belajar sering diberi batasan yang berbeda-beda tergantung sudut 

pandangnya. Menurut Hilgard dalam Suprihatiningrum (2013:13) menyatakan 

bahwa : 

Learning is the process by which an activity originates or is changed through 

responding to a situation, provide the changes can not be attributed to growth or 

the temporary state or the organism as in fatique or under drugs. 

Belajar merupakan suatu proses perubahan kegiatan reaksi terhadap lingkungan. 

Perubahan yang terjadi tidak dapat disebut belajar apabila disebabkan oleh 

pertumbuhan atau keadaan, sementara seseorang seperti kelelahan atau di bawah 

pengaruh obat-obatan. Perubahan kegiatan yang dimaksudkan mencakup 

pengetahuan, kecakapan, dan tingkah laku. Perubahan dapat diperoleh dari 



24 
 

 
 

pengalaman (latihan) bukan dengan sendirinya berubah karena kematangan atau 

keadaan sementara. 

Belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana suatu organisme 

berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Bagi Gagne belajar dimaknai 

sebagai suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, 

keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Belajar juga sebagai upaya 

memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui instruksi. (R.Gagne dalam 

Susanto 2013:1). 

Menurut Hamalik dalam Susanto (2013:3) menjelaskan bahwa belajar 

adalah memodifikasi atau memperteguh perilaku melalui pengalaman (learning is 

defined as the modificator or strengthening of behaviour through experiencing). 

Hamalik menegaskan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku 

individu atau seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya. Perubahan 

tingkah laku dalam kegiatan belajar dapat disebabkan oleh pengalaman yang 

dialami oleh individu atau latihan. 

Belajar merupakan aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif 

antara seseorang dengan lingkungan, dan menghasilkan perubahan-perubahan 

dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat 

relatif konstan dan berbekas (W.S Winkel dalam Susanto 2013:4). Jadi bisa 

dikatakan jika seseorang belajar matematika, apabila pada diri seseorang terjadi 

perubahan tingkah laku atau aktivitas yang berkaitan dengan matematika. Hal ini 

terjadi dari seseorang itu tidak tahu menjadi tahu konsep tentang matematika, 

mampu menggunakannya pada materi-materi matematika selanjutnya dan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Menurut Harold Spears dalam Suprijono (2013:2) Learning is to observe, 

to read, timitatte, to try something themselves, to listen, to follow direction. 

Dengan kata lain bahwa belajar adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba 

sesuatu, mendengar dan mengikuti arah tertentu. 

Berdasarkan beberapa pengertian belajar menurut para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan baik dalam tingkah 

laku, aktivitas atau kegiatan perubahan yang terjadi melalui latihan dan 
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pengalaman, perubahan yang terjadi menyangkut beberapa aspek kepribadian, 

baik fisik maupun psikis, seperti perubahan dalam pengertian, pemecahan 

masalah, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, ataupun sikap. 

2.1.5.2 Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Nawawi dalam Susanto (2013:5) menyatakan bahwa hasil belajar 

dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi 

pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes 

mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. 

Adapun Waslimad dalam Susanto (2013:12) berpendapat bahwa hasil 

belajar yang dicapa oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai 

faktor yang memengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. Kemudian 

Suprijono (2013:5) dalam bukunya mengatakan bahwa hasil belajar adalah pola-

pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan. Sedangkan menurut Bloom yang dituliskan dalam buku Agus 

Suprijono hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension 

(pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application (menerapkan), 

analysis (menguraikan, menentukan hubungan), syntesis (mengorganisasikan, 

merencanakan, membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai). Domain 

afekif adalah receiving (sikap menerima), responding (memberikan respons), 

valuing (nilai), organization (organisasi), characterization (karakterisasi). 

Domain psikomotor juga mencakup keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, 

intelektual. 

Sedangkan hasil belajar menurut Gagne & Briggs dalam Suprihatiningrum 

(2013:37) adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa sebagai akibat 

perbuatan belajar dan dapat diamati melalui penampilan siswa (learner‟s 

performance). 

Berbeda dengan Gagne & Briggs, Reigeluth dalam Suprihatiningrum 

(2013:37) berpendapat bahwa hasil belajar atau pembelajaran dapat juga dipakai 

sebagai pengaruh yang memberikan suatu ukuran nilai dari metode (strategi) 
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alternatif dalam kondisi yang berbeda. Ia juga mengatakan secara spesifik bahwa 

hasil belajar adalah suatu kinerja (performance) yang diindikasikan sebagai suatu 

kapabilitas (kemampuan) yang telah diperoleh. Hasil belajar selalu dinyatakan 

dalam bentuk tujuan (khusus) perilaku (unjuk kerja). 

Hasil belajar seseorang sering tidak langsung kelihatan tanpa orang itu 

melakukan sesuatu untuk memperlihatkan kemampuan yang diperolehnya melalui 

belajar. Namun Bundu (2006:19) hasil belajar sains adalah segenap perubahan 

tingkah laku yang terjadi pada siswa dalam bidang sains atau IPA. Hasil belajar 

biasanya dinyatakan dengan skor yang diperoleh dari satu tes hasil belajar yang 

diadakan setelah selesai mengikuti suatu progam pembelajaran. 

Bertolak dari pengertian di atas maka hasil belajar yang dimaksudkan 

adalah hasil belajar IPA atau suatu proses perubahan dalam tingkah laku, 

perubahan yang terjadi melalui latihan-latihan dan pengalaman, perubahan yang 

terjadi menyangkut beberapa aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti 

perubahan dalam pengertian, pemecahan masalah, keterampilan, kecakapan, 

kebiasaan, ataupun sikap pada pembelajaran IPA. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku 

secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. 

2.1.5.3  Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Demi mencapai hasil belajar siswa sebagaimana yang diharapkan, maka 

perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Secara 

umum faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibedakan menjadi dua 

kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. (Baharudin, 2007 : 19). Kedua 

faktor tersebut saling mempengaruhi dalam proses hasil belajar individu sehingga 

menentukan kualitas hasil belajar. 

a. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 

individu dan dapat memengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor 

internal ini meliputi faktor fisiologis dan psikologis. 
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1) Faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kondisi fisik individu. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan 

memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan individual. 

Sebaliknya kondisi fisik yang kurang sehat dan lemah akan 

menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal dan mampu 

mempengaruhi hasil belajar individual.selain kondisi fisik fungsi 

fisiologis pada tubuh terutama panca indera juga dapat 

berpengaruh. Panca indera yang berfungsi dengan baik akan 

mempermudah aktivitas belajar dengan baik pula. 

2) Faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat 

mempengaruhi proses belajar dan hasil belajar individual. 

Beberapa faktor psikologis yang utama yang mempengaruhi 

proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, 

dan bakat. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yang mempengaruhi proses belajar dapat digolongkan 

menjadi dua golongan yaitu : 

1) Lingkungan sosial yang mempengaruhi proses belajar peserta 

didik antara lain : guru, administrasi dan teman-teman sekelas, 

masyarakat dan keluarga. 

2) Lingkungan non sosial yang mempengaruhi proses belajar peserta 

didik antara lain : kondisi udara, gedung sekolah, alat-alat belajar, 

fasilitas belajar, lapangan olahraga, kurikulum sekolah, peraturan 

sekolah, buku panduan, metode pengajaran dan kondisi 

perkembangan peserta didik. 

Menurut Sumiati (2009:59) ada beberapa faktor dalam belajar yaitu : 

1. Motivasi untuk belajar  

Motivasi adalah sesuatu yang mendorong siswa untuk berperilaku yang 

langsung menyebabkan munculnya perilaku dalam belajar, tanpa motivasi 

belajar siswa tidak dapat belajar. Motivasi berkaitan erat dengan tujuan 
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yang ingin dicapai oleh siswa, karena motivasi dan tujuan merupakan 

bagian penting dari proses belajar agar mendapatkan hasil yang 

diinginkan. 

2. Tujuan yang hendak dicapai 

Tujuan pembelajaran adalah arah atau sasaran yang hendak dituju oleh 

proses pembelajaran. Dalam setiap kegiatan sepatutnya mempunyai 

tujuan. karena tujuan menuntun kepada apa yang hendak dicapai, atau 

sebagai gambaran tentang hasil akhir dari sesuatu kegiatan. Dengan 

mempunyai gambaran jelas tentang hasil yang hendak dicapai itu dapatlah 

diupayakan berbagai kegiatan ataupun perangkat untuk mencapainya. 

3. Situasi yang mempengaruhi proses belajar 

Faktor situasi atau keadaan yang mempengaruhi proses belajar pada siswa 

berkaitan dengan diri siswa sendiri, keadaan belajar, proses belajar, guru 

yang memberi pelajaran, temanbelajar dan bergaul, serta progam belajar 

yang ditempuh merupakan faktor yang mempunyaipertalian erat satu 

dengan yang lainnya. Itu semua meruapakan komponen keadaan (situasi) 

belajar yang menjadi salah satu faktor penting dalam belajar. 

Slameto (2003 : 54-70), mengungkapkan sekaligus menguraikan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu adalah faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal adalah faktor dalam diri siswa itu sendiri, sedangkan 

faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar diri siswa seperti sekolah, 

lingkungan masyarakat, dan keadaan keluarga. Pertama adalah faktor yang 

terdapat dalam diri siswa (faktor intern) diantaranya kecerdasan, bakat, minat dan 

tingkat motivasi siswa. Kedua adalah faktor dari luar 9faktor ekstern), diantaranya 

keadaan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakatnya. 

Mengacu pada pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah faktor internal dan faktor 

eksternal. Namun demikian, agar penelitian lebih terarah, peneliti hanya memilih 

salah satu dalam faktor eksternal yang terbagi menjadi 2 yaitu faktor lingkungan 

sosial dan faktor lingkungan non sosial yang dapat mempengaruhi hasil belajar 
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siswa seperti kondisi udara, alat-alat belajar, kurikulum sekolah, buku panduan 

metode dan model pengajaran dan kondisi perkembangan peserta didik. Dalam 

penelitian ini terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, 

khususnya IPA penelitian memutuskan untuk melihat model pembelajaran sebagai 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran yang berbeda dengan biasanya. 

2.1.6 Hakikat IPA 

Telah kita ketahui bahwa beberapa ahli pada zaman dahulu hingga sekarang 

menyatakan bahwa pengertian Ilmu Pengetahuan Alam sering disingkat dengan 

kata “IPA” atau yang saat ini sering kita dengar dengan istilah Sains. Pendidikan 

IPA hendaknya membiasakan anak didik untuk menggunakan metode ilmiah 

dalam mempelajari IPA dan mampu mengaplikasikannya dalam bersikap ilmiah 

di kehidupan sehari-hari. 

Pengertian IPA sendiri menurut Wonorahadjo (2010:13) adalah sekumpulan 

pengetahuan yang diperoleh melalui metode tertentu. Ilmu pengetahuan alam 

merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris yaitu natural science yang 

artinya ilmu pengetahuan alam (IPA). Menurut Powler dalam Samatowa (2010:3) 

IPA merupakan ilmu yang berhubungan dengan gejala alam dan kebendaan yang 

sistematis yang tersusun secara teratur, berlaku umum yang berupa kumpulan dari 

hasil observasi dan eksperimen/sistematis (teratur). 

Menurut Wisudawati (2013 : 23) ada 3 istilah yang terlibat dalam pengertian 

Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA yaitu, “ilmu”, “pengetahuan”, dan “alam”. 

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia. Banyak sekali 

pengetahuan yang dimiliki manusia, pengetahuan tentang agama, pendidikan, 

kesehatan, ekonomi, politik, sosial, dan alam sekitar adalah contoh pengetahuan 

yang dimiliki manusia. Pengetahuan alam berarti pengetahuan tentang alam 

semesta beserta isinya. Ilmu adalah pengetahuan yang ilmiah, pengetahuan yang 

diperoleh secara ilmiah, artinya diperoleh dengan metode ilmiah. Dua sifat utama 

ilmu adalah rasional masuk akal, logis, atau dapat diterima akal sehat, dan 

objektif. Artinya sesuai objeknya, sesuai dengan kenyataannya atau sesuai dengan 
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pengamatan. Dengan pengertian ini, IPA dapat diartikan sebagai ilmu yang 

mempelajari tentang sebab dan akibat kejadian-kejadian yang ada di alam ini. 

(Sukarno dalam Wisudawati 2013 : 23). 

Pendidikan IPA di sekolah dasar hendaknya membuka kesempatan untuk 

memupuk rasa ingin tahu peserta didik secara alamiah. Hal seperti ini mampu 

membantu peserta didik mengembangkan kemampuan bertanya dan mencari 

jawaban atas berdasarkan bukti serta mengembangkan cara berpikir ilmiah. Oleh 

karena itu, proses pembelajaran IPA perlu dilaksanakan dengan multi strategi, 

multi metode, dan bahkan multi media dalam rangka mencapai tujuan pe,belajaran 

IPA. 

2.1.6.1 Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Menurut Samatowa (2009 : 6) ada 4 hal yang menjadi pertimbangan IPA 

dimasukkan dalam pembelajaran di sekolah dasar, yaitu : 

a. Bahwa IPA bermanfaat bagi suatu bangsa. Kesejahteraan material suatu 

bangsa banyak sekali bergantung pada kemampuan bangsa itu dalam 

bidang IPA, sebab IPA merupakan dasar teknologi, sering disebut sebagai 

tulang punggung pembangunan. 

b. Bila IPA diajarkan menurut cara yang tepat, maka IPA merupakan suatu 

pelajaran yang memberikan kesempatan berfikir kritis. 

c. Bila IPA diajarkan melalui percobaan-percobaan yang dilakukan sendiri 

oleh siswa, maka IPA tidak  merupakan mata pelajaran hafalan semata. 

d. Mata pelajaran ini mempunyai nilai-nilai pendidikan yaitu mempunyai 

potensi yang dapat membentuk kepribadian anak secara keseluruhan. 

2.1.6.2 Tujuan Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Permendiknas No.22 Tahun 2006, maka mata pelajaran IPA di SD/MI 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahamanan konsep-konsep IPA 

yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, 

dan masyarakat. 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam semesta dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

Prihantono Laksmi dalam skripsi (2012 : 13) mengemukakan sebagai alat 

pendidikan yang berguna untuk mencapai tujuan pendidikan, maka pendidikan 

IPA di sekolah mempunyai tujuan tertentu yaitu : 

1. Memberikan pengetahuan kepada siswa tentang dunia tempat hidup dan 

bagaimana bersikap. 

2. Menanamkan sikap hidup ilmiah. 

3. Memberikan keterampilan untuk melakukan pengamatan  

4. Mendidik siswa untuk menangani, mengetahui cara kerja serta mengetahui 

cara kerja penemunya. 

5. Menggunakan dan menerapkan metode ilmiah dalam memecahkan 

permaslahan. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengajaran IPA 

ditekankan pada proses, sehingga siswa dapat menemukan fakta-fakta, 

membangun konsep-konsep, teori-teori dan sikap ilmiah itu sendiri yang akhirnya 

dapat berpengaruh positif terhadap kualitas proses pendidikan. 
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Adapun standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran IPA 

yang ada di SD khususnya untuk kelas V adalah : 

Tabel 2.1.6.2 

SK dan KD IPA Kelas V Semester Genap 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

 

5.Memahami hubungan antara gaya 

gerak, dan energi, serta fungsinya 

5.1 Mendiskripsikan hubungan antara 

gerak, dan energi melalui percobaan 

(gaya gravitasi, gaya gesek, gaya 

magnet) 

5.2 menjelaskan pesawat sederhana 

yang dapat membuat pekerjaan lebih 

mudah dan lebih cepat. 

6.menerapkan sifat-sifat cahaya 

melalui kegiatan membuat suatu 

karya/model 

6.1 mendiskripsikan sifat-sifat cahaya 

6.2 membuat suatu karya/model, 

misalnya periskop atau lensa dari bahan 

sederhana dengan menerapkan sifat-

sifat cahaya. 

7.Memahami perubahan yang terjadi 

di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

7.1 mendiskripsikan proses 

pembentukan tanah karena pelapukan 

7.2 mengidentifikasi jenis-jenis tanah 

7.3 mendiskripsikan struktur bumi 

7.4 mendiskripsikan proses daur air dan 

kegiaan manusia yang dapat 

mempengaruhinya 

7.5 mendiskrpsikan perlunya 

penghematan air 

7.6 mengidentifikasikan peristiwa alam 

yang terjadi di Indonesia dan 

dampaknya bagi makhluk hidup dan 

lingkungan 

 

 

 

7.7 Mengidentifikasi beberapa kegiatan 

manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi (pertanian, perkotaan, 

dsb) 

 

2.1.6.3 Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi aspek-aspek 

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

tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. 

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

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

cahaya, dan pesawat sederhana. 

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

benda langit lainnya. 

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang model kooperatif tipe TGT dan STAD sebelumnya 

pernah diuji atau diteliti oleh beberapa orang. Beberapa penelitian berikut 

memfokuskan pada penerapan model kooperatif tipe TGT dan STAD adalah : 

1. Luh Juwita Purwati (2010), mengungkapkan pada penelitiannya bahwa 

adanya peningkatan hasil belajar IPA setelah diadakan penerapan model 

pembelajaran TGT berbantuan LKS dengan nilai ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal pada siklus 1 76,66 % berada pada kategori tinggi (23 

orang siswa yang dapat mencapai KKM). Ini berarti bahwa terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa siklus 1 ke siklus II setelah penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan LKS sebesar 16,64%. 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan LKS sangat efektif 

digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V. 

2. Dalam penelitian Yeni Selvia (2012) dikatakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uji t menunjukkan sig. (2-tailed) (0,00)<a (0,05), terdapat 

rata-rata hasil belajar anatara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hal 

tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil posttest kelas eksperimen 

yaitu 79,44 lebih tinggi dari pada nilai rata-rata hasil ppostest kelas kontrol 

69,92. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa. 
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Penelitian di atas menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT dan STAD terbukti mempengaruhi dan meningkatkan hasil belajar siswa, 

karena pembelajaran ini memusatkan pembelajaran kelompok dengan 

menggunakan turnamen akademik dalam pembelajarannya. Peneliti melakukan 

penelitian dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe TGT dan STAD pada 

mata pelajaran IPA untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

2.3 Kerangka Pikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah 

yang penting. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

adalah model pembelajaran yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasl 

belajar anak karena model pembelajaran sangat penting dalam keberhasilan 

seseorang dalam belajar. Proses pembelajaran IPA di kelas V SDN Gugus Jartini 

Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung belum optimal, ini dikarenakan guru 

belum menggunakan model pembelajaran yang menarik, siswa kurang aktif dalam 

proses pembelajaran, siswa kurang tertarik dalam proses pembelajaran, 

pembelajaran masih berpusat pada guru, hasil belajar siswa rendah. Berdasarkan 

permasalahan tersebut maka perlu dilakukan pembaharuan dalam pembelajaran. 

Pembelajaran dengan menggunakan model TGT dan STAD merupakan salah satu 

alternatif yang dapat dilakukan seorang guru dalam memberikan materi IPA. 

Model pembelajaran TGT dan STAD diharapkan siswa dapat lebih berpikir 

kritis, aktif dan bekerjasama untuk memudahkan siswa mengerti apa yang sedang 

dipelajari di dalam proses pembelajaran dan dapat diaplikasikan ddalam 

kehidupan sehari-hari agar menjadi siswa yang pandai dan berakhlak mulia. 

Tujuan akhir dari penerapan model pembelajaran tersebut diharapkan dapat 

mempengaruhi kualitas belajar yang dperoleh siswa, sehingga kedua model 

tersebut dapat efektif diterapkan dalam pembelajaran IPA. 
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Kelas Eksperimen 1 

Siswa kelas V SDN 

Campursalam 

Kelas Eksperimen 2 

Siswa kelas V SDN 

Wanutengah 

 

Hasil Belajar 

Model Pembelajaran 

STAD (Student Team 

Archievement Division) 

Post-test 

Model Pembelajaran TGT 

(Teams Games 

Tournament) 

Pre-test Pre-test 

Post-test 

Gambar: 2.3 Kerangka Berpikir Penelitian 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Dari rumusan masalah didapatkan hipotesis penelitian yaitu : 

H0 : Tidak terdapat perbedaan efektivitas hasil belajar yang signifikan antara 

pembelajaran IPA yang dilaksanakan menggunakan model Teams Games 

Turnament (TGT) dengan model Student Teams Achieevement Divisions 

(STAD) pada siswa kelas V SDN Gugus Kartini Kecamatan Parakan 

Kabupaten Temanggung. 

Ha : Terdapat perbedaan efektivitas hasil belajar yang signifikan antara 

pembelajaran IPA yang dilaksanakan menggunakan model Teams Games 

Turnament (TGT) dengan model Student Teams Achieevement Divisions 

(STAD) pada siswa kelas V SDN Gugus Kartini Kecamatan Parakan 

Kabupaten Temanggung. 

 

 

 


