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BAB II 
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A. Aktivitas dan Hasil Belajar  

1. Pengertian Belajar  

Belajar merupakan proses yang sangat penting dan dilakukan 

sepanjang hayat, karena melalui belajar manusia dapat merubah pola pikir, 

pengetahuan dan tingkah laku. Piaget dalam Rusman (2010: 202) 

menyatakan belajar merupakan sebuah proses aktif penyusunan 

pengetahuan di dalam pikiran siswa untuk membangun pengetahuan yang 

bermakna. Sedangkan Winataputra (2008: 6.6) mengungkapkan belajar 

bermakna adalah upaya memeroleh pemahaman atau pengetahuan, siswa 

mengkonstruksi atau membangun pemahamannya terhadap fenomena yang 

ditemui dengan menggunakan pengalaman dan struktur kognitif yang 

dimilikinya. Aqib (2002: 43) mengungkapkan belajar adalah proses 

perubahan di dalam diri manusia. Apabila setelah belajar tidak terjadi 

perubahan dalam diri manusia, tidaklah dapat dikatakan bahwa telah 

berlangsung proses belajar. 

Robbins dalam Trianto (2009: 15), mendefinisikan belajar sebagai 

proses menciptakan hubungan antara sesuatu (pengetahuan) yang 

sudah dipahami dan sesuatu (pengetahuan) yang baru. Dari definisi 

ini dimensi belajar memuat beberapa unsur, yaitu: (1) penciptaan 

hubungan, (2) sesuatu hal (pengetahuan)yang sudah dipahami, dan 
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(3) sesuatu (pengetahuan) yang baru. Jadi dalam makna belajar, disini 

bukan berangkat dari sesuatu yang benar-benar belum diketahui (nol), 

tetapi merupakan keterkaitan dari dua pengetahuan yang sudah ada 

dengan pengetahuan baru. 

 

Sejalan dengan pendapat di atas, Gagne dalam Susanto (2013: 1) 

belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu organisme 

berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar dan mengajar 

merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dua 

konsep ini menjadi terpadu dalam satu kegiatan dimana terjadi interaksi 

anatara guru dengan siswa pada saat pembelajaran berlangsung.  

Syah dalam Jihad dan Haris, (2012: 1) berpendapat pada dasarnya 

belajar merupakan tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif 

dan mantap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan 

proses kognitif. Dengan kata lain belajar tergantung pada fase-fase belajar, 

salah satu tahapannya adalah yang dikemukakan oleh Witting dalam Jihad 

dan Haris (2012: 1.2) yaitu: 

a. Tahap acquisition, yaitu tahap perolehan informasi. 

b. Tahap strorage, yaitu tahap penyimpanan informasi. 

c. Tahap retrieval, yaitu tahap pendekatan kembali informasi. 

Menurut Slameto dan Jihad dan Haris (2012: 2.3) merumuskan 

belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Lebih jauh Slameto memberikan ciri-ciri tentang perubahan 

tingkah laku yang terjadi dalam belajar sebagai berikut. 
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a. Terjadi secara sadar. 

b. Bersifat kontinu dan fungsional. 

c. Bersifat positif dan aktif. 

d. Bukan bersifat sementara. 

e. Bertujuan dan terarah. 

f. Mencakup aspek tingkah laku. 

 

Melalui pengertian belajar di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa belajar adalah proses pembentukan pengetahuan dan pemahaman 

berdasarkan pengalaman yang sudah dimililiki. 

 

2. Teori Belajar 

Belajar merupakan proses bagi manusia untuk menguasai berbagai 

kompetensi, keterampilan dan sikap. Proses belajar dimulai sejak manusia 

masih bayi sampai sepanjang hayatnya. Menurut Suprijono (2009: 7) teori 

belajar dibedakan menjadi tiga yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar 

kognitif dan teori belajar kontruktivistik.  

a. Teori Belajar Behavioristik  

Teori behavioristik merupakan teori belajar yang paling awal 

dikenal dan masih terus berkembang sampai sekarang. Thobroni dan 

Mustofa (2011: 64) teori belajar behavioristik menjelaskan belajar 

adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai 

secara kongkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan (stimulans) 

yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif (response) berdasarkan 

hukum-hukum mekanistik. Stimulans tidak lain adalah lingkungan 

belajar anak, baik yang internal maupun eksternal yang menjadi 

penyebab belajar. Sedangkan response adalah akibat atau dampak, 

berupa reaksi fisik terhadap stimulans. Belajar berarti penguatan 
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ikatan, asosiasi, sifat, dan kecenderungan perilaku S-R (stimulus 

respons). 

b. Teori Belajar Kognitif 

Thobroni dan Mustofa (2011: 94) menurut teori kognitif, belajar 

adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Belajar tidak selalu 

berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Asumsi dasar 

teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan 

pengetahuan dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan  ini tertata 

dalam bentuk kognitif. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan 

baik bila materi pelajaran yang baru beradaptasi dengan struktur 

kognitif yang telah dimikiki oleh siswanya. 

Suprijono dan Thobroni dan Mustofa (2011: 94) memaparkan, 

belajar dilihat dari perspektif kognitif merupakan peristiwa mental, 

bukan peristiwa behavioral tampak lebih nyata hampir dalam setiap 

peristiwa belajar. Perilaku individu bukan semata-mata respons 

terhadap yang ada, melainkan yang lebih penting karena dorongan 

mental yang diatur oleh otaknya. 

c. Teori Belajar Konstruktivistik 

Seseorang yang belajar berarti membentuk pengertian atau 

pengetahuan secara aktif dan terus menerus. Kontruksi berarti bersifat 

membangun. Menurut Suparno dalam Thobroni dan Mustofa (2011: 

107) paham konstruktivistik pengetahuan merupakan konstruksi 

(bentukan) dari orang yang mengenal sesuatu (schemata). Pengetahuan 
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tidak dapat ditransfer dari guru secara utuh kepada orang lain karena 

setiap orang mempunyai skema sendiri tentang apa yang diketahuinya. 

Thobroni dan Mustofa (2011: 114) berpendapat pembelajaran 

yang mengacu kepada teori belajar kontruktivisme lebih memfokuskan 

pada kesuksesan siswa dalam mengorganisasikan pengalaman mereka, 

bukan kepatuhan siswa dalam refleksi atas apa yang telah 

diperintahkan dan dilakuan oleh guru. Dengan kata lain, siswa lebih 

diutamakan untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka melalui 

asimilasi dan akomodasi. 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa teori belajar 

ada tiga yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif dan teori 

belajar kontruktivistik dan yang sesuai dengan model cooperative learning 

tipe STAD adalah teori behavioristik. 

 

3. Pengertian Aktivitas Belajar 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 tentang 

standar proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan 

bahwa aktivitas belajar adalah kegiatan mengolah pengalaman dan praktik 

dengan cara mendengar, membaca, menulis, mendiskusikan, merefleksikan 

rangsangan, memecahkan masalah.  

Sardiman (2004: 10) mengemukakan aktivitas belajar adalah aktivitas 

yang bersifat fisik maupun mental. Kedua aktivitas itu harus saling 

berkaitan dalam pembelajaran. Sehingga dalam aktivitas belajar seluruh 

kegiatan siswa saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan 
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mendukung keberhasilan belajar. Kunandar (2010: 277) menjelaskan 

bahwa:  

Aktivitas belajar siswa adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, 

pikiran, perhatian dan aktivitas dalam kegiatan pembelajaran guna 

menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan memperoleh 

manfaat dari kegiatan tersebut. Peningkatan aktivitas siswa, yaitu 

meningkatkan jumlah siswa yang terlibat aktif belajar, meningkatnya 

jumlah siswa yang saling berinteraksi membahas materi 

pembelajaran. 

 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan 

interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa ataupun dengan siswa itu 

sendiri. Hal ini akan mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan 

kondusif, dimana masing-masing siswa dapat melibatkan kemampuannya 

semaksimal mungkin. Aktivitas yang timbul dari siswa akan 

mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan 

mengarah pada peningkatan prestasi. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa aktivitas belajar adalah segala kegiatan fisik maupun mental yaitu 

berupa sikap, pikiran dan perhatian yang terjadi saat pembelajaran. 

Aktivitas siswa dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Adapun indikator 

aktivitas yang ingin dikembangkan dalam penelitian ini adalah (1) 

memperhatikan penjelasan guru dan teman, (2) mengemukakan pendapat 

dan menjawab pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan, (3) tertib dan 

bersegera terhadap instruksi yang diberikan guru, (4) bekerjasama dan 

bertanggung jawab dalam praktikum dan mengerjakan lembar kerja 

kelompok, (5) merapihkan alat-alat yang digunakan setelah praktikum, dan 
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(6) menyimpulkan hasil pembelajaran melalui diskusi aktif antara guru dan 

siswa. 

4. Pengertian Hasil Belajar 

Poin penting dari tujuan pembelajaran adalah hasil belajar. Kunandar 

(2010: 276) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah perubahan individu 

yang belajar, tidak hanya pengetahuan, tetapi membentuk diri  pribadi 

individu yang belajar lebih baik. Sementara menurut Sudjana (2011: 22) 

hasil belajar  adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajarnya. Suprijono (2011: 5) hasil belajar adalah pola-pola 

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

keterampilan.  

Poerwanti (2009: 1.37) mengungkapkan bahwa hasil belajar 

merupakan suatu kualitas pemahaman siswa terhap materi 

pembelajaran, untuk mengetahui hasil belajar siswa, guru diharuskan 

memberi kuantitas yang berupa angka-angka pada kualitas dari suatu 

gejala yang berdifat abstrak. Pengukuran hasil belajar pada penelitian 

ini menggunakan teknik tes berupa soal-soal tes hasil belajar yang 

harus dikerjakan oleh siswa yang akan menghasilkan data kuantitatif 

tentang angka. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas peneliti menyimpulkan hasil 

belajar adalah hasil dari suatu proses pembelajaran yang berupa 

peningkatan aspek keterampilan, pengetahuan, sikap serta nilai yang berada 

pada ranah kognitif. 
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B. Model Pembelajaran  

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Salah satu faktor utama tercapainya tujuan pembelajaran adalah 

ketepatan dalam pemilihan model pembelajaran. Model pembelajaran 

merupakan cara atau teknik penyajian materi yang digunakan oleh guru 

dalam pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan 

bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan 

secara khas oleh guru. Komalasari (2010: 57) mengemukakan bahwa model 

pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu 

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran.  

Suprihatiningrum (2013: 145) menyatakan model pembelajaran 

merupakan suatu rancangan yang di dalamnya menggambarkan sebuah 

proses pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh guru dalam mentransfer 

pengetahuan maupun nilai-nilai kepada siswa. Sedangkan Amri (2013: 4) 

mengemukakan model pembelajaran adalah sebagai salah satu desain yang 

menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang 

memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau 

perkembangan pada diri siswa.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa model pembelajaran merupakan suatu rancangan pembelajaran yang 

disusun secara sistematis untuk mempermudah penyerapan materi sehingga 

terjadi perubahan positif pada diri siswa. 
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2. Jenis–jenis Model Pembelajaran 

Tidak semua model pembelajaran dapat diterapkan dalam semua 

mata pelajaran maupun semua kelas. Penerapan model pembelajaran harus 

menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan guru. Sugiyanto 

(Anonim, 2013: http://www.wawasanpendidikan.com) mengemukakan 

bahwa ada banyak model pembelajaran yang dikembangkan oleh para ahli 

dalam usaha mengoptimalkan hasil belajar siswa. Model pembelajaran 

tersebut antara lain terdiri dari model pembelajaran kontekstual, model 

pembelajaran kooperatif, model pembelajaran kuantum, dan model 

pembelajaran berbasis masalah. Arens (Trianto, 2009: 25) menyeleksi 

enam model pembelajaran yang sering dan praktis digunakan guru dalam 

mengajar, yaitu: presentasi, pengajaran langsung, pengajaran konsep, 

pembelajaran kooperatif, pembelajaran bermasalah, dan diskusi kelas. 

Berdasarkan paparan diatas terdapat banyak sekali jenis-jenis model 

pembelajaran, namun peneliti menggunakan model pembelajaran 

cooperative learning dalam penelitian tindakan kelas. 

 

 

C.  Model Cooperative Learning  

 

1. Pengertian Model Cooperative Learning 

Tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan berbagai macam cara 

salah satunya adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat. 

Ngalimun (2014: 161) menyatakan bahwa cooperative learning adalah 

kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerjasama saling 
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membantu mengkontruksikan konsep, menyelesaikan persoalan, atau 

inkuiri. Model pembelajaran cooperative learning merupakan model 

pembelajaran yang banyak digunakan dalam pembelajaran. Rusman (2011: 

202) mengemukakan bahwa cooperative learning merupakan bentuk 

pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dengan kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 5 

orang. Sejalan dengan Rusman, Komalasari (2011:62), menjelaskan bahwa 

cooperative learning adalah suatu strategi pembelajaran dimana siswa 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif 

yang anggotanya terdiri dari 2 sampai 5 orang, dengan struktur 

kelompoknya yang bersifat heterogen. Sedangkan Slavin (Isjoni, 2007: 15) 

berpendapat cooperative lerning adalah suatu model pembelajaran dimana 

sistem belajar dan bekerja dalam kelompok kecil yang berjumlah 4-5 orang 

secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam 

belajar. 

Stahl dalam Isjoni (2007: 23) menyatakan bahwa dengan 

melaksanakan model cooperative learning siswa memungkinkan 

dapat meraih keberhasilan dalam belajar, di samping itu juga bisa 

melatih siswa untuk memiliki keterampilan, baik terampilan berpikir 

(thinking skill) maupun keterampilan social (social skill), seperti 

keterampilan untuk mengemukaan pendapat, menerima saran dan 

masukan dari orang lain, bekerjasama, rasa setia kawan, dan 

mengurangi timbulnya perilaku yang menyimpan dalam kehidupan 

kelas. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

cooperative learning merupakan suatu model pembelajaran dimana siswa 

dapat mengemukakan pendapat dan bekerja sama aktif dalam kelompok-
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kelompok kecil terdiri dari 4 sampai 6 siswa yang bersifat heterogen untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.  

 

2. Tipe- Tipe Cooperative Learning 

Semua tipe Cooperative Learning memiliki ciri khas dan baik 

digunakan dalam pembelajaran. Guru berhak memilih tipe yang akan 

digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.  

Menurut Miftahul Huda (2013: 101) model cooperative learning di 

bagi menjadi:  

a. Cooperative Learning tipe Student Team Learning 

1) Student Team–Achievent Divisions (STAD) 

2) Team Game Turnamen (TGT) 

3) Jigsaw II (JIG II) 

b. Cooperative Learning tipe Supproted Cooperatif Learning 

1) Learning Together (LT)- Circle Of Learning (CL) 

2) Jigsaw (JIG) 

3) Jigsaw III (JIG III) 

4) Cooperative Learning Sturucture (CLS) 

5) Group Investigation (GI) 

6) Complex Instruction (CI) 

c. Cooperative Learning tipe Informal 

1) Spontaneous Group Discussion (SGD) 

2) Number Head Together (NHT) 

3) Team Product (TP) 

4) Think Pair Share (TPS) 

 

Suprijono (2013: 89) jeni-jenis model cooperative learning 

diantaranya (a) Jigsaw, (b) Think Pair Share, (c) Number Heads Together, 

(d) Group Investigation, (e) Two Stay Two Stray, (f) Make A Match, dan 

lain-lain. 

Trianto (2010: 67) mengemukakan bahwa walaupun  prinsip dasar 

pembelajaran kooperatif tidak berubah, terdapat beberapa variasi dari 

model tersebut. Setidaknya terdapat empat pendekatan yang 

seharusnya merupakan bagian dari kumpulan strategi guru dalam 

menerapkan model pembelajaran kooperatif yaitu STAD, JIGSAW, 



20 
 

investigasi kelompok, TGT, dan pendekatan structural yang meliputi 

Think Pair Share (TPS), Number Head Together (TGT). 

 

Berdasarkan paparan di atas peneliti menyimpulkan menggunakan 

model cooperative learning tipe Student Teams Achievent Divisions 

(STAD) dalam penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan 

dikarenakan model cooperative learning tipe STAD merupakan model 

cooperative learning yang cukup mudah diterapkan bagi guru dan sesuai 

dengan mata pelajaran IPA. 

 

3. Pengertian Model Cooperative Learning Tipe STAD 

STAD merupakan salah satu tipe cooperative learning yang paling 

sederhana dan merupakan model yang paling baik untuk permulaan bagi 

para guru yang baru menggunakan model cooperative learning. Huda 

(2013: 201) berpendapat STAD merupakan salah satu tipe cooperative 

learning yang di dalamnya beberapa kelompok kecil siswa dengan level 

kemampuan akademik yang berbeda-beda saling bekerja sama untuk 

menyelesaikan tujuan pembelajaran. Sejalan dengan Huda, Abidin (2014: 

248) menyatakan bahwa  STAD adalah salah satu bentuk cooperative 

learning tempat siswa belajar secara berkelompok, berdiskusi guna 

menemukan dan memahami konsep-konsep. Gagasan utama dari STAD 

adalah untuk memotivasi siswa supaya dapat saling mendukung dan 

membantu satu sama lain dalam menguasai kemampuan yang diajarkan 

oleh guru (Slavin, 2005: 12).  

Cooperative learning tipe STAD menurut Slavin dalam Trianto 

(2010: 68) menyatakan bahwa siswa ditempatkan dalam tim belajar 

beranggotakan 4-5 orang yang merupakan campuran menurut tingkat 
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prestasi, jenis kelamin, dan suku. Guru menyajikan pelajaran, dan 

kemudian siswa bekerja dalam tim mereka memastikan bahwa 

seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Kemudian, 

seluruh siswa diberikan tes tentang materi tersebut, pada saat tes ini 

mereka tidak diperbolehkan saling membantu.  

 

Berdasarkan pendapat di atas peneliti menyimpulkan cooperative 

learning tipe STAD merupakan model pembelajaran kelompok kecil siswa 

dengan level kemampuan akademik yang berbeda-beda untuk membahas 

dan memecahkan masalah secara kolaboratif, namun dalam mengerjakan 

tes dilakukan secara individual dan hasil tes mempengaruhi prestasi 

kelompok. 

 

4. Komponen Utama STAD 

Model pembelajaran STAD memiliki beberapa komponen yang perlu 

diperhatikan, Menurut Slavin (2005: 143-146) terdapat lima komponen 

utama dalam STAD, yakni presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan 

individual, dan rekognisi tim. 

a. Presentasi Kelas  

Materi dalam STAD pertama-tama diperkenalkan dalam 

presentasi di dalam kelas. Ini merupakan pengajaran langsung 

seperti yang sering kali dilakukan atau diskusi pelajaran yang 

dipimpin oleh guru, tetapi bisa juga memasukan presentasi 

audiovisual. Bedanya presentasi kelas dengan pengajaran biasa 

hanyalah bahwa presentasi tersebut haruslah benar-benar 

berfokus pada STAD. Dengan cara ini, para siswa akan 

menyadari bahwa mereka harus benar-benar memberi perhatian 
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penuh selama presentasi kelas, karena dengan demikian akan 

sangat membantu mereka mengerjakan kuis-kuis, dan skor kuis 

mereka menentukan skor tim mereka. 

b. Tim 

Tim yang terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili 

seluruh bagian dari kelas dalam hal kinerja akademik, jenis 

kelamin, rass dan etnisitas. Dalam kelas dapat disusun menjadi 

beberapa tim disesuaikan dengan jumlah siswa. Fungsi utama 

dari tim ini adalah memastikan bahwa semua anggota tim benar-

benar belajar, dan lebih khusus lagi adalah untuk mempersiapkan 

anggotanya untuk bisa mengerjakan kuis dengan baik yang 

paling sering terjadi, pembelajaran itu melibatkan pembahasan 

permasalahan bersama, membandingkan jawaban, dan 

mengoreksikan tiap kesalahan pemahaman apabila anggota tim 

ada yang membuat kesalahan. 

Tim adalah komponen yang paling penting dalam STAD. 

Pada tiap poinnya, yang ditekankan adalah membuat anggota tim 

melakukan yang terbaik untuk tim, dan tim pun harus melakukan 

yang terbaik untuk membantu setiap anggotanya. Tim ini 

memberikan dukungan kelompok bagi kinerja akademik penting 

dalam pembelajaran, dan itu adalah untuk memberikan perhatian 

dan respek yang mutual yang penting untuk akibat yang 

dihasilkan seperti hubungan antar kelompok, rasa harga diri, 

penerimaan terhadap siswa-siswa mainstream. 
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c. Kuis 

Setelah sekitar satu atau dua periode pembelajaran, setelah 

guru memberikan presentasi dan 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 

Skor kemajuan individual adalah untuk memberikan 

kepada tiap siswa tujuan kinerja yang dapat dicapai apabila 

mereka bekerja lebih giat dan memberikan kinerja yang lebih 

baik dari pada sebelumnya.  

 

Tabel 2. Pedoman pemberian skor perkembangan individu  

Skor Kuis Poin 

Kemajuan 

Lebih dari 10 poin dibawah skor awal  

10-1 poin dibawah skor awal  

Skor awal sampai 10 poin di atas skor awal 

Lebih dari 10 poin di atas skor awal 

Kertas jawaban sempurna (terlepas dari skor awal) 

5 

10 

20 

30 

30 

                Sumber: Slavin (2005: 159)   

e. Rekognisi Tim 

Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan 

yang lain apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria 
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tertentu. Ada tiga macam tingkatan penghargaan yang diberikan 

berdasarkan rata-rata skor tim, yaitu: 

 

Tabel 3. Tingkat penghargaan kelompok 

Kriteria (rata-rata tim) Penghargaan 

15-19 

20-24 

25-30 

                    Tim Baik 

Tim Hebat 

Tim Super 

         Sumber: Slavin (2005: 160) 

 

Berdasarkan pendapat di atas, apabila komponen-komponen tersebut 

dapat dijalankan dengan baik dalam pembelajaran, maka akan tercipta 

pembelajaran yang baik, suasana belajar yang aktif dan menyenangkan 

serta mampu meningkatkan hasil belajar siswa.  

 

5. Langkah-langkah Model Cooperative Learning Tipe STAD 

Huda, (2013: 201-202) mengemukakan bahwa dalam STAD, siswa 

diminta untuk membentuk kelompok-kelompok heterogen yang masing-

masing terdiri dari 4-5 anggota. Heterogen yang dimaksud merupakan 

kelompok kecil campuran yang disusun oleh guru berdasarkan tingkat 

prestasi, jenis kelamin, dan suku. Setelah pengelompokan dilakukan, ada 

empat tahap sintak yang harus dilakukan, yakni pengajaran, tim, studi tes, 

dan rekognisi. 

Tahap 1: Pengajaran  

 

Pada tahap pengajaran, guru menyajikan materi 

pelajaran, biasanya dengan format ceramah-diskusi. Pada 
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tahap ini, siswa seharusnya diajarkan tentang apa yang akan 

mereka pelajari dan mengapa pelajaran tersebut penting. 

Tahap 2: Tim Studi  

Pada tahapan ini, para anggota kelompok bekerja secara 

kooperatif untuk menyelesaikan lembar kerja dan lembar 

jawaban yang telah disediakan oleh guru. 

Tahap 3: Tes 

Pada tahap ujian, setiap siswa secara individual 

menyelesaikan kuis. Guru men-score kuis tersebut dan 

mencatat pemerolehan hasilnya saat itu, serta hasil kuis pada 

pertemuan sebelumnya. Hasilnya dari tes individual akan 

diakumulasikan untuk skor tim mereka. 

Tahap 4: Rekognisi 

Setiap tim menerima penghargaan  bergantung pada 

nilai skor rata-rata tim. Misalnya, tim-tim yang memperoleh 

poin peningkatan dari 15 hingga 19 poin akan menerima 

sertifikat sebagai TIM BAIK, tim yang memperoleh rata-rata 

poin peningkatan dari 20 hingga 24 akan menerima sertifikat 

TIM HEBAT, sementara tim yang memperoleh poin 25 

hingga 30 akan menerima sertifikat sebagai TIM SUPER. 

 

6. Kelebihan dan Kelemahan Model Cooperative Learning Tipe STAD 

Model Cooperative Learning tipe STAD memiliki beberapa 

kelebihan dan kelemahan Hendy (http//:hendygoblog.blogspot.com) 
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mengemukakan bahwa kelebihan dan kelemahan model cooperative 

learning tipe STAD adalah sebagai berikut. 

a. Kelebihan model cooperative learning tipe STAD yaitu: (1) dapat 

meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, (2) dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa, (3) dapat meningkatkan 

kreativitas siswa, (4) dapat mendengar, menghormati, serta 

menerima pendapat siswa lain, (5) dapat mengurangi kejenuhan 

dan kebosanan, (6) dapat mengidentifikasikan perasaannya juga 

perasaan siswa lain, (7) dapat menyakinkan dirinya untuk orang 

lain dengan membantu orang lain dan menyakinkan dirinya untuk 

saling memahami dan saling mengerti. 
 

b. Kelemahan model cooperative learning tipe STAD yaitu: (1) 

setiap siswa harus berani berpendapat atau menjelaskan kepada 

teman-temannya, (2) sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran cooperative learning tipe STAD ini harus lengkap, 

(3) memerlukan banyak waktu. 
 

 
D. Kinerja Guru  

Kinerja guru selalu mendapat perhatian dalam proses pembelajaran 

karena kinerja guru dalam proses mengajar menentukan hasil belajar siswa. 

Rusman (2012: 50) mengemukakan kinerja guru merupakan wujud perilaku 

guru dalam proses pembelajaran, yang dimulai dari merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil belajar. 

Sejalan dengan Rusman, Susanto (2013: 29) menyatakan bahwa kinerja guru 

ialah prestasi, hasil, atau kemampuan yang dicapai atau diperlihatkan oleh 

guru dalam melaksanakan tugas pendidikan dalam pembelajaran.  

Kinerja sebagai tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang 

dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah 

ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja juga memiliki arti 

tentang sesuatu yang dicapai, prestasi  yang diperlihatkan dalam kemampuan 
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kerja. Komitmen menjalankan tugas dinyatakan sebagai salah satu 

kemampuan yang digunakan untuk mengukur kinerja guru.  

Kinerja guru memikul tanggung jawab utama dalam transformasi siswa 

dari tidak tahu menjadi tahu, dari ketergantungan menjadi mandiri, dari tidak 

terampil menjadi terampil. Samsudin (2006: 159) memberikan pengertian 

kinerja sebagai tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang 

dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah 

ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Sanjaya (2005: 13-14), 

kinerja guru berkaitan dengan tugas perencanaan, pengelolaan pembelajaran 

dan penilaian hasil belajar siswa. Sebagai perencanaan, maka guru harus 

mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa, sebagai 

pengelola maka guru harus mampu menciptakan iklim pembelajaran yang 

kondusif sehingga siswa dapat belajar dengan baik, dan sebagai evaluator 

maka guru harus mampu melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar 

siswa. Depdiknas (2006) telah menyiapkan instrumen penilaian terhadap 

kinerja guru (IPKG) yang meliputi: (1) rencana pembelajaran berupa 

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), (2) prosedur pembelajaran, dan 

(3) hubungan antar pribadi.  

Kinerja guru juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. 

Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi guru, terdapat empat standar kompetensi yang dikembangkan, 

yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi profesional. 
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a. Kompetensi Pedagogik     

Seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik, Rusman 

(2012: 54) berpendapat bahwa kompetensi pedagogik merupakan 

kemampuan guru dalam mengoptimalkan potensi siswa untuk 

mengaktualisasikan kemampuannya di kelas, dan guru juga harus mampu 

melakukan kegiatan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. Sedangkan Menurut Sanjaya (2012: 19) kompetensi pedagogis 

merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran siswa. 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimupulkan kompetensi pedagogik 

merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dalam 

mengoptimalkan potensi siswa.  

b. Kompetensi Kepribadian  

Memiliki kepribadian yang khas merupakan syarat mutlak bagi 

seorang guru. Sanjaya (2012: 18) mengemukakan bahwa kompetensi 

kepribadian yang dimiliki oleh guru berhubungan dengan pengembangan 

kepribadian. Menurut Rusman (2012: 55) terdapat kriteria kompetensi 

kepribadian yang dimiliki guru, yaitu: 

1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan 

nasional Indonesia. 

2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan 

teladan bagi siswa dan masyarakat. 

3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa arif, dan 

berwibawa. 

4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga 

menjadi guru, dan rasa percaya diri. 

5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

kepribadian merupakan kepribadian yang harus dimiliki seorang guru 
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meliputi sosok yang stabil, mantap, dewasa, arief, berwibawa dan memiliki 

akhlak mulia. 

c. Kompetensi Sosial  

Hubungan baik dengan masyarakat adalah hal yang harus dimiliki 

oleh seorang guru, Sanjaya (2012: 19) mengemukakan bahwa kompetensi 

sosial berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat 

dan sebagai makhluk sosial. Rusman (2012: 56) mengemukakan bahwa 

terdapat kriteria yang dimiliki guru dalam kompetensi sosial, yaitu: 

1) Bertindak objektif serta tidak diskriminatif kerena pertimbangan jenis 

kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status 

sosial ekonomi. 

2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. 

3) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain 

secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. 

 

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosial 

merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan 

dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat. 

d. Kompetensi Profesional. 

Kompetensi yang tidak kalah penting yang harus dimiliki oleh 

seorang guru adalah kompetensi professional, Sanjaya (2012: 18) 

berpendapat kompetensi profesional adalah kemampuan yang berhubungan 

dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan yang berhubungan dengan 

kinerja yang ditampilkan, sedangkan menurut Rusman (2012: 56) 

kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam 

proses pembelajaran. Uraian di atas dsimpulkan bahwa kompetensi 
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professional adalah kemampuan guru dalam penyelesaian tugas-tugas yang 

berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan 

Berdasarkan pengertian tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa 

kinerja guru merupakan hasil atau prestasi guru berdasarkan kemampuan 

melaksanakan pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi pembelajaran serta hubungan antar pribadi dengan siswa. 

 

 

E. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

1. Pengertian IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam adalah salah satu pelajaran penting yang 

diajarkan sejak sekolah dasar. IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-

hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-

masalah yang dapat diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan 

secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. 

Menurut Permendiknas No 22 tahun 2006 tentang Standar Isi 

mengemukakan bahwa:  

Ilmu pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari 

tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep,  atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat 

sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman 

yang lebih mendalam tentang alam sekitar.  

 

Sutrisno, dkk. (2007: 1.19) menyatakan bahwa IPA merupakan 

usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang 
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tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur yang benar, dan 

dijelaskan dengan penalaran yang sahih sehingga dihasilkan kesimpulan 

yang betul. IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam 

secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. 

Berdasarkan pendapat para ahli peneliti menyimpulkan Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu yang berisikan fakta dan konsep 

yang mempelajari pengetahuan tentang alam. Di tingkat SD/MI 

diharapkan ada penekanan pembelajaran Salingtemas (Sains, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat) yang diharapkan pada pengalaman belajar 

untuk merancang dan membuat suatu karya ilmiah melalui penerapan 

konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. 

 

2. Ruang Lingkup IPA di Sekolah Dasar 

Pembelajaran IPA di SD memiliki ruang lingkup yang sederhana. 

Menurut kurikulum KTSP (Depdiknas, 2006), ruang lingkup bahan kajian 

IPA untuk SD/MI meliputi aspek-aspek berikut. 

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

tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan. 

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

dan gas. 

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

listrik, cahaya dan pesawat sederhana. 

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

benda-benda langit lainnya. 
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3. Tujuan Pembelajaran IPA 

Pembelajaran IPA memiliki tujuan pembelajaran yang dapat 

mengembangkan potensi siswa. Standar isi dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) menjelaskan bahwa mata pelajaran IPA di 

SD/MI bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut. 

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha 

Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam 

ciptaan-Nya. 

b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara 

IPA, lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

d. Mengembangkan keterampialan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahakan masalah dan membuat keputusan. 

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam 

memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam. 

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

g. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

 

Sejalan dengan tujuan Standar Isi KTSP tersebut, Sulistiyorini 

(Rullyanda, 2014:http://dodirullyandapgsd.blogspot.com) mengemukakan 

bahwa tujuan pembelajaran IPA di SD adalah agar siswa dapat:  

a. Mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif 

terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. 

b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c. Mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains 

dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Mengalihkan pengetahuan dan pemahaman ke bidang 

pengajaran lain. 

e. Ikut serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan 

lingkungan alam. Menghargai berbagai macam bentuk ciptaan 

Tuhan di alam semesta ini untuk dipelajarai.  
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F. Hasil Penelitian yang Relevan 

 Berikut hasil penelitian yang relevan dengan penelitian tindakan kelas 

dalam proposal ini. 

1. Alif Rosyidah (2012) membuktikan bahwa penerapan model cooperative 

learning tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA 

hal ini diketahui pada akhir pembelajaran terdapat peningkatan sebesar 

77,32%. 

2. Nurmawati (2008) membuktikan bahwa penerapan model cooperative 

learning tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar IPA, hal ini 

diketahui pada akhir pembelajaran terdapat peningkatan sebesar 79,3%. 

3. Heni Aprilia Rohmawati (2013) membuktikan bahwa penerapan model 

cooperative learning tipe STAD dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA, hal ini diketahui pada akhir pembelajaran terdapat 

peningkatan sebesar 80,2%. 

 

 

G. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dari penelitian ini yaitu berupa input, proses, dan output. 

Input dari penelitian ini adalah siswa belum sepenuhnya berpartisipasi aktif, 

enggan bertanya, serta mengemukakan pendapat hal ini dikarenakan proses 

pembelajaran didominasi oleh guru dan masih terpusat pada buku sehingga 

mengakibatkan aktivitas dan hasil belajar siswa rendah, ini dibuktikan dengan 

persentase ketuntasan hasil belajar siswa yang belum mencapai KKM sebesar 

62,96%. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa yaitu menggunakan model pembelajaran yang tepat. 
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Model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi serta lingkungan 

belajar menjadi pendukung keberhasilan pembelajaran. Dalam penelitian ini 

model cooperative learning tipe STAD yang menekankan siswa untuk aktif 

dalam bekerja sama, berpikir kritis, mengemukakan pendapat, serta mampu 

menghargai perbedaan pendapat dengan cara menyajikan pengajaran melalui 

ceramah-diskusi, melaksanakan pembelajran dan praktikum dalam bentuk 

kelompok, membimbing siswa mempresentasikan serta mengomunikasikan 

hasilnya, menganalisis serta mengevaluasi hasil kerja siswa yang dibuat secara 

kelompok dan memberikan penghargaan terhadap kelopok berdasarkan hasil 

tes yang dilakukan. 

Penggunaan model cooperative learning tipe STAD diharapkan mampu 

melatih siswa untuk bekerjasama, berpikir kritis dan memecahkan masalah 

dari pikiran siswa itu sendiri sehingga siswa mampu mengerjakan soal-soal 

yang diberikan dengan hasil yang memuaskan dengan teman satu 

kelompoknya, sehingga mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. Secara sederhana kerangka pikir dari penelitian ini dapat di gambarkan 

sebagai berikut: 
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  Gambar 1. Kerangka pikir  

 

 

 

H. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka di atas dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian tindakan kelas yaitu “Apabila dalam pembelajaran IPA 

menggunakan model cooperative learning tipe STAD dengan langkah-

langkah yang tepat maka dapat  meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

kelas IV SD Negeri 7 Metro Barat”.  

Masukan 

(Input) 

 

Rendahnya 

aktivitas dan 

hasil belajar 

siswa pada 

pembelajaran 

IPA (persentase 

siswa tidak 

mencapai KKM 

66 sebesar 

62,96%). 

 

 

 

Penerapan model cooperative 

learning tipe STAD meliputi: 

 

1. Tahap 1 Pengajaran 

Menyajikan pengajaran, guru 

menyajikan pengajaran melalui 

ceramah-diskusi. 

2. Tahap 2 Tim Studi 

Membimbing siswa dalam 

praktikum dan menyelesaikan 

LKS, mempresentasikan serta 

mengkomunikasikan hasilnya. 
3. Tahap 3 Tes 

Memberikan tes formatif pada 

siswa, serta mampu men-score 

hasil tes tersebut. 

4. Tahap 4 Rekognisi Tim 

Memberikan penghargaan 

terhadap kelopok berdasarkan 

hasil tes yang dilakukan. 

Keluaran 

(Output): 

 

Aktivitas dan 

hasil belajar 

siswa 

meningkat 

(≥75% dari 

jumlah siswa 

dengan KKM 

66) 

 


