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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki beberapa masalah yang 

dirasakan oleh guru pembelajaranIPA. Oleh karena itu perlu dicarikan solusinya, 

diantaranya dengan sebuah model pembelajaran yang dapat menciptakan suasana 

belajar yang lebih aktif, kreatif, demokratis, kolaboratif dan konstruktif, salah 

satunya dengan model cooperative learning. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan menunjukkan; (1) adanya peningkatan hasil belajar IPA  siswa kelas V 

SDN 003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yang 

sangat signifikan, hal ini terlihat dari ketuntasan nilai ulangan harian siswa pada 

pra penelitian, dimana sebanyak 16 siswa yang tuntas dari 21 siswa (76,19%), 

dan pada siklus 1 sebanyak 20 siswa tuntas dari 21 siswa (95,24%), sedangkan 

pada siklus 2 sebanyak 21 siswa tuntas (100%); (2) adanya respon positip siswa 

kelas V  SDN 003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri 

Hulu terhadap Pembelajaran kooperatif tipe STAD, Hal ini terlihat dari tingkat 

kehadiran siswa yang mencapai 100% dan juga peningkatan hasil belajar IPA 

yang cukup signifikan 

 

Kata Kunci: Pembelajaran Kooperatif, STAD, dan Hasil Belajar IPA 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di Sekolah Dasar merupakan sarana penting 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menjamin 

kelangsungan pembangunan suatu bangsa. Peningkatan kualitas SDM jauh lebih 

mendesak untuk segera direalisasikan terutama dalam menghadapi era persaingan 

global. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM sejak dini merupakan hal 

penting yang harus dipikirkan secara sungguh-sungguh. 

Jika pendidikan merupakan salah satu instrumen utama pengembangan 

SDM, tenaga kependidikan dalam hal ini guru sebagai salah satu unsur yang 

berperan penting didalamnya, memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan 

tugas dan mengatasi segala permasahan yang muncul, baik masalah yang terjadi di 

lingkungan sekolah, misalnya; rendahnya prestasi siswa, kurangnya minat belajar 

siswa, tidak disiplinnya siswa, dan lain sebagainya hingga masalah-masalah yang 
berkembang ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Guru merupakan komponen 

yang sangat menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. 

Keberhasilan implementasi suatu strategi pembelajaran akan tergantung pada 
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kepiawaian guru dalam menggunakan metode, teknik dan strategi pembelajaran. 

Kalau kita amati di lapangan, banyak ditemui pelaksanaan pembelajaran kurang 

variatif, memiliki kecenderungan pada metode tertentu dan kadang-kadang tidak 

memperhatikan dan memahami tingkat pemahaman siswa terhadap informasi yang 

disampaikan. Siswa kurang aktif dalam proses belajar, siswa lebih banyak 

mendengar dan menulis, menyebabkan isi pelajaran sebagai hafalan sehingga 

siswa tidak memahami konsep yang sebenarnya. Sejauh ini pendidikan kita masih 

didominasi oleh pandangan bahwa pengetahuan sebagai perangkat fakta-fakta 

yang harus dihafal. Kelas masih terfokus pada guru sebagai sumber utama 

pengetahuan. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan apa yang diungkapkan 

oleh Gulo (2008) bahwa guru bukan lagi bertugas sebagai usaha untuk 

menyampaikan ilmu pengetahuan, melainkan juga usaha menciptakan sistem 

lingkungan yang membelajarkan subjek didik agar tujuan pengajaran dapat 

tercapai secara optimal 

Mengemas materi pelajaran termasuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam atau Sains di Sekolah Dasar oleh guru yang berpusat kepada siswa dan 

bervariasi, merupakan suatu strategi yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hasil belajar merupakan hal yang sangat fundamental dalam proses pembelajaran, 

karena dengan hasil belajar yang tinggi diharapkan siswa lebih kreatif, tertarik dan 

tidak bosan dalam mengikuti proses pembelajaran.  

Berdasarkan observasi pada waktu proses belajar mengajar berlangsung di 

khususnya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Kelas V SDN 003 Sekar 

Mawar KecamatanPasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, guru kelas V SD Negeri 

003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu tersebut 

kebanyakan menggunakan metode ceramah, hanya sesekali menggunakan metode 

diskusi dan tanya jawab, sehingga siswa banyak yang ngobrol, keluar masuk kelas, 

tidak memperhatikan guru bahkan ada yang mengantuk. Hal ini tentunya akan 

berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam, karena metode guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran tidak dapat menarik perhatian siswa.  

Dengan berpedoman pada masalah diatas maka penulis mencba untuk 

melakukan penelitian tindakan dengan menghadirkan metode pembelajaran yang 

berorientasi kepada keaktifan siswa yakni pembelajaran cooperative learning tipe 

STAD (Student Teams Achievement Divisions.). 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan masalah-masalah yang terjadi di SDN 003 Sekar 

Mawar, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V di 

SDN 003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu? 

2. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) juga dapat memberikan respon positif bagi siswa kelas 
V SDN 003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu? 
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Tujuan Penelitian 

Dengan mengacu pada latar belakang masalah dan rumusan masalah 

penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui sejauh mana peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas V di 

SDN 003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu 

melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division). 

2. Untuk mengetahui respon siswa kelas V di SDN 003 Sekar Mawar 

KecamatanPasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division). 

 

Manfaat Penelitian  

1. Untuk Siswa 

Dapat dijadikan sarana komunikasi yang intensif dan dapat meningkatkan 

interaksi sosial antar siswa. 

2. Untuk Guru 

a. Sebagai sarana alternatif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas V 

Sekolah Dasar pada mata pelajaran IPA. 

b. Untuk meningkat kreativitas guru dalam proses pembelajaran, khususnya 

pada mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar. 

3. Untuk Sekolah 

Sebagai salah satu acuan dalam pengembangan proses kegiatan belajar 

mengajar pada mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar dan juga pada mata 

pelajaran lainnya yang memiliki rumpun yang sama. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Metode Pembelajaran Kooperatif 

Penekanan dalam pembelajaran kooperatif adalah aspek sosial, yaitu 

terciptanya aktivitas interaksi antar anggota kelompok, dan guru berupaya 

mengkondisikannya dengan selalu memotivasi siswa agar selalu tumbuh rasa 

kebersamaan dan saling membutuhkan antar siswa dan dirancang khusus untuk 

mendorong peserta didik agar bekerjasama selama berlangsungnya proses 

pembelajaran (Sunal dan Hans dalam Julianti, 2000:30).  

Secara rinci, karakteristik pembelajaran kooperatif adalah (a) cara siswa 

bekerja dalam kelompok kooperatif untuk menuntaskan materi pelajaran, (b) 

kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan 

rendah. (c) Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya suku 

jenis kelamin berbeda-beda dan (d) penghargaan lebih berorientasi kelompok dari 

pada individu (Ibrahim, 2000). 

Pembelajaran kooperatif lebih dari sekedar belajar kelompok atau kerja 

kelompok, karena dalam pembelajaran kooperatif ada struktur dorongan dan tugas 

yang bersifat kooperatif. Hal ini memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka 

dan hubungan yang bersifat interdependensi efektif antar anggota kelompok. Pola 
hubungan kerja seperti itu memungkinkan timbulnya persepsi yang positif tentang 

apa yang dapat dilakukan siswa, untuk mencapai keberhasilan belajar berdasarkan 

kemampuan dirinya secara individual dan andil dari anggota kelompok lain selama 
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belajar bersama. Dalam menyelesaikan tugas kelompok setiap anggota saling 

bekerja sama secara kolaboratif dan membantu untuk memahami suatu materi, 

memeriksa dan memperbaiki pekerjaan teman serta kegiatan lainnya. Juga 

ditanamkan pemahaman kepada siswa, bahwa tugas belum selesai apabila salah 

satu anggota kelompok belum menguasai dan memahami materi pembelajaran. 

Agar pembelajaran dapat lebih efektif pada diri siswa ditanamkan unsur-

unsur dasar pembelajaran kooperatif berikut (Ibrahim, 2000) a) Siswa dalam 

kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka sehidup sepenanggungan 

bersama. b) Siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya, 

seperti miliknya sendiri. c) Siswa haruslah melihat bahwa semua anggota di dalam 

kelompok memiliki tujuan yang sama. d) Siswa haruslah membagi tugas dan 

tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya. e) Siswa akan 

dikenakan evaluasi atau diberikan hadiah/penghargaan yang juga akan dikenakan 

untuk semua anggota kelompok. f) Siswa berbagi kepemimpinan dan mereka 

membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya. g) 

Siswa akan diminta untuk mempertanggungjawabkan secara individual materi 

yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 

 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Team Achievement 

Divisions) 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan 

berkelompok. Kooperatif merupakan model pembelajaran di mana siswa belajar 

dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. 

Dalam pembelajaran kooperatif siswa sebagai anggota kelompok dapat saling 

bekerja sama dan saling membantu untuk memahami suatu bahan pelajaran dan 

tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 

Hamid Hasan (Etin 2005:4) memberikan pengertian bahwa pembelajaran 

kooperatif bekerja bersama-sama dalam mencapai tujuan bersama, dimana siswa 

secara individual mencari hasil yang menguntungkan bagi seluruh anggota 

kelompoknya. 

Pembelajaran kooperatif dikembangkan selain untuk mencapai hasil belajar 

akademik, juga efektif mengembangkan keterampilan sosial siswa. Beberapa ahli 

berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-

konsep yang sulit. Pada pengembangan pembelajaran kooperatif telah ditunjukan 

bahwa struktur penghargaan telah dapat meningkatkan penilaian siswa pada hasil 

belajar akademik dan perubahan norma berhubungan dengan hasil belajar.  

Disamping mengubah norma yang berhubungan dengan hasil belajar, 

pembelajaran kooperatif dapat memberi keuntungan baik pada siswa kelompok 

bawah maupun kelompok atas yang bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas 

akademik. Siswa kelompok atas akan menjadi tutor bagi siswa kelompok bawah 

dan memperoleh bantuan khusus dari teman sebaya, memiliki orientasi dan bahasa 

yang sama. Dalam proses tutorial ini, siswa kelompok atas akan meningkat 

kemampuan akademiknya karena memberi pelayanan sebagai tutor membutuhkan 
pemikiran yang lebih mendalam tentang ide-ide yang terdapat dalam materi 

tertentu. 
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Unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif menurut Ibrahim, (2001:16) 

adalah sebagai berikut a) Siswa dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa 

mereka ”sehidup sepenanggungan bersama.” b) Siswa bertanggung jawab atas 

segala sesuatu didalam kelompoknya, seperti milik mereka sendiri. c) Siswa 

haruslah melihat bahwa semua anggota didalam kelompoknya memiliki tujuan 

yang sama. d) Siswa haruslah membagi tugas dan tanggung jawab yang sama 

diantara anggota kelompoknya. e) Siswa akan dikenakan evaluasi atau diberikan 

hadiah/penghargaan yang juga akan dikenakan untuk semua anggota kelompok. f) 

Siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan untuk 

belajar bersama selama proses belajarnya. g) Siswa akan diminta 

mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam 

kelompok kooperatif. 

 

Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Ibrahim (2000:10) menyimpulkan bahwa terdapat 6 langkah 

utama atau tahapan di dalam pelajaran yang menggunakan pembelajaran 

kooperatif. Seperti yang terlilihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 1. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Fase Tingkah Laku Guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran 

yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan 

memotivasi siswa belajar. 

Fase 2 

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan 

jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. 

Fase 3 

Mengorganisasikan siswa ke 

dalam kelompok-kelompok 

belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien. 

Fase 4 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar 

pada saat mereka mengerjakan 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 hasil belajar individu dan 

kelompok. 

Sumber : Ibrahim (2000) 

 

Etin (2005:7) mengatakan prinsip-prinsip dasar pembelajaran koooperatif, 

meliputi : (a) perumusan tujuan belajar siswa harus jelas, (b) penerimaan yang 

menyeluruh oleh siswa tentang tujuan belajar, (c) ketergantungan yang bersifat 
positif, (d) interaksi yang bersifat terbuka, (e) tanggung jawab individu, (f) 

kelompok bersifat heterogen, (g) interaksi sikap dan perilaku sosial yang positif, 

(h) tindak lanjut (follow up), (i) kepuasan dalam belajar. 
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Dari beberapa pendapat diatas, menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan metode yang menempatkan siswa belajar dalam kelompok yang 

beranggotakan 4-5 siswa dengan tingkat kemampuan atau jenis kelamin atau latar 

belakang yang berbeda. Pembelajaran kooperatif harus menekankan antara 

lain;kerjasama dalam kelompok untuk mencapai tujuan yang sama, menghargai 

pendapat orang lain, mendorong berpartisipasi, berani bertanya, mengambil giliran 

danberbagi tugas. 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Siswa Belajar 

Betapa tingginya nilai suatu keberhasilan, sampai-sampai seorang guru 

berusaha sekuat tenaga dan pikiran mempersiapkan program pengajarannya 

dengan baik dan sistematis. Namun terkadang, keberhasilan yang dicita-citakan 

tetapi kegagalan yang ditemui. Banyak faktor yang mempengaruhinya tetapi jika 

berhasil maka banyak pula faktor pendukungnya. Berbagai faktor tersebut adalah 

tujuan, guru, anak didik, kegiatan pengajaran, alat evaluasi, bahan evaluasi dan 

suasana evaluasi (Djamarah dan Zain, 2002:48). 

Tujuan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar 

mengajar dalam setiap kali pertemuan kelas. Langkah pertama yang harus 

dilakukan guru dalam RPP adalah merumuskan tujuan pembelajaran secara 

operasional dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu secara spesifik 

menyatakan perilaku yang akan dicapai, membatasi dalam keadaan mana 

perubahan perilaku diharapkan dapat terjadi (kondisi perubahan prilaku), secara 

spesifik menyatakan kriteria perubahan dalam arti menggambarkan standar 

minimal perilaku yang dapat diterima sebagai hasil belajar. Serta faktor-faktor lain 

seperti guru, peserta didik, dam lain-lain juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar. 

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah pengetahuan 

kepada anak didik di sekolah. Guru adalah orang yang berpengalaman dalam 

bidang profesinya. Dengan keilmuan yang dimilikinya dia dapat menjadikan anak 

didik menjadi orang cerdas. 

Anak didik adalah orang yang dengan sengaja datang ke sekolah. Orang 

tuanya yang memasukkannya untuk dididik agar menjadi orang yang berilmu 

pengetahuan dikemudian hari. Kepercayaan orang tua anak diterima oleh guru 

dengan kesadaran dan penuh keikhlasan. Jumlah anak yang banyak tentunya 

dengan latar belakang kehidupan sosial yang berbeda dan masyarakat yang 

berlainan. Karenanya anak-anak berkumpul disekolah pun mempunyai 

karakteristik yang bermacam-macam. Kepribadian mereka ada yang pendiam, 

periang, suka bicara, ada yang kreatif, keras kepala, manja dan lain sebagainya. 

Intelektual mereka juga dengan tingkat kecerdasan bervariasi. Biologis mereka 

dengan struktur atau keadaan tubuh yang tidak selalu sama. Karena itu perbedaan 

anak pada aspek biologis, intelektual dan psikologis ini mempengaruhi kegiatan 

belajar mengajar. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, pendekatan yang guru ambil akan 
menghasilkan kegiatan anak didik yang bermacam-macam. Guru yang 

menggunakan pendekatan individual, misalnya berusaha memahami anak didik 

sebagai makhluk individual dengan segala persamaan dan perbedaannya. Guru 
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yang menggunakan pendekatan kelompok berusaha memahami anak didik sebagai 

makhluk sosial. Dari kedua pendekatan ini lahirlah kegiatan belajar mengajar yang 

berlainan, dengan tingkat keberhasilan belajar mengajar yang berbeda pula. 

Perpaduan dari kedua pendekatan ini malah akan menghasilkan hasil belajar 

mengajar yang baik. Hal ini berkaitan dengan penggunaan metode mengajar. 

Jarang ditemukan guru yang hanya menggunakan satu metode dalam 

melaksanakan KBM. Hal ini disebabkan rumusan tujuan yang dibuat guru tidak 

sama (tidak hanya satu), tetapi bisa lebih dari dua rumusan tujuan. Bermacam-

macam penggunaan metode mengajar akan menghasilkan belajar mengajar yang 

berkualitas penggunaannya. Metode akan mempengaruhi tinggi rendahnya mutu 

keberhasilan belajar mengajar. Dengan demikian kegiatan pengajaran yang 

dilakukan oleh guru mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. 

Bahan evaluasi adalah suatu bahan yang terdapat didalam kurikulum yang 

sudah dipelajari oleh anak didik guna kepentingan ulangan. Biasanya bahan 

ulangan itu sudah dikemas dalam buku paket untuk dikonsumsi oleh anak didik. 

Setiap anak didik dan guru wajib mempunyai buku paket tersebut guna 

kepentingan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bila tiba masa ulangan, semua 

bahan yang telah diprogramkan dan harus selesai dalam jangka waktu tertentu 

dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan soal evaluasi. Gurulah yang 

membuatnya dengan perencanaan yang sistematis dan dengan penggunaan alat 

evaluasi. Alat-alat evaluasi yang umumnya digunakan tidak hanya benar-salah 

(True – false) dan pilihan ganda (multiple – choice), tetapi juga menjodohkan 

(matching), melengkapi (completion) dan essay. 

Selain faktor tujuan, guru, anak didik, serta bahan dan alat evaluasi, faktor 

suasana evaluasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar 

mengajar. Pelaksanaan evaluasi biasanya di dalam kelas. Semua anak dibagi 

menurut kelas masing-masing. Kelas I, II dan III dikumpulkan menurut tingkatan 

masing-masing. Besar kecilnya jumlah anak yang dikumpulkan di dalam kelas 

akan mempengaruhi suasana kelas sekaligus mempengaruhi suasana kelas. Sistem 

silang adalah tehnik lain dari kegiatan pengelompokkan anak didik dalam rangka 

evaluasi. Sistem ini dimaksudkan untuk mendapatkan data hasil evaluasi yang 

benar-benar objektif. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Tempat dan Waktu Penelitian 
Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah seluruh siswa kelas V SDN 003 

Sekar Mawar KecamatanPasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu tahun pelajaran 

2014/2015 berjumlah 21 siswa, dengan 7 laki-laki dan 14 perempuan. Tempat 

pelaksanaan penelitian perbaikan pembelajaran  ini adalah SDN 003 Sekar Mawar 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, tepat pada Kelas V SDN 003 

Sekar Mawar terletak di samping jl. Raya Rengat – Teluk Kuantan. Waktu 

pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan Maret s/d April tahun 2015 atau pada 

semester genap tahun pelajaran 2014/2015. 
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Desain Prosedur Penelitian 

Pada implementasi pembelajaran kooperatif tipe STAD penulis melakukan 

penelitian tindakaan kelas sebanyak 3 bagian, yaitu pra penelitian yang terdiri dari 

2 pertemuan dan siklus 1 serta siklus 2 yang masing-masing siklus terdiri dari 2 

kali pertemuan dan ditambah lagi satu kali pertemuan untuk ulangan harian pada 

setiap siklus. Adapun langkah – langkah untuk setiap siklus pada pembelajaran 

IPA terhadap siswa Kelas V SDN 003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu 

Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut : 

Pada perencanaan tindakan menyusun silabus, menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran, menyusun lembar kerja siswa, membuat alat evaluasi, 

membuat lembar observasi guru dan siswa.  

Kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan tahap pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD, yaitu a) pendahuluan, meliputi: 

persiapan dan penyajian kelas. b) Isi, meliputi: kegiatan kelompok. c) Penutup, 

meliputi: evaluasi, penghargaan kelompok dan perhitungan ulang skor dasar dan 

perubahan kelompok 

Selama kegiatan, peneliti akan diamati oleh Teman Sejawat dengan 

menggunakan lembar observasi sesuai proses pemnbelajaran. Komentar dari 

Teman Sejawat bisa pula berupa pengamatan langsung baik secara lisan maupun 

tulisan. Supervisor juga mengamati kegiatan dan proses belajar yang dilakukan 

peserta didik. Hasil belajar siswa juga dikumpulkan untuk melihat kemampuan 

belajar siswa setelah pembelajaran. 

Dari data observasi dan hasil belajar setiap siklus dari data awal akan 

menjadi renungan bagi peneliti terhadap hasil yang dicapai dan tindakan yang akan 

dilakukan pada siklus berikutnya. 

 

Teknik Analisa Data 

Untuk melihat hasil belajar siswa Kelas V SDN 003 Sekar Mawar 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu pada pembelajaran IPA adalah 

dengan menganalisis hasil tes belajar siswa, baik pada pra penelitian maupun pada 

siklus 1 dan 2. Adapun langkah-langkahnya adalah diawali dengan menentukan 

nilai yang diperoleh masing –masing siswa dengan menggunakan rumus yaitu: 

 

100x
BS

JB
N   

Keterangan : 

N = Nilai siswa 

JB  = Jumlah Betul 

BS  = Banyak Soal 

 

Selanjutnya nilai yang diperoleh siswa pada mata pelajaran IPA akan 

dikelompokan seperti pada Tabel 2 berikut ini: 
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Tabel 2. Kategori Hasil Belajar Siswa 

No Interval Keterangan 

1. 85 - 100 Amat Baik (A) 

2. 70 - 84 Baik (B) 

3. 50 - 69 Cukup (C) 

4. 0 - 49 Kurang Baik (D) 

Sumber : Sumber : Penelitian diolah (2015) 

 

Ketuntasan Belajar Siswa didapatkan melalui ketuntasan individu dan ketuntasan 

klasikal. Pada ketuntasan individu didapatkan dari : 

 

                      
                         

            
      

 

Sedangkan ketuntasan secara klasikal dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

 

                      
                        

            
      

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian  

Penelitian tindakan kelas (PTK) ini adalah menerapkan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division) terhadap siswa kelas 

V SDN 003 Sekar Mawar KecamatanPasir Penyu, pada mata pelajaran IPA. 

Dalam menerapkan model pembelajaran ini, maka penelitian PTK ini dikemas 

dalam dalam tiga tahapan yaitu: 1) tahapan pra penelitian, yang terdiri dua kali 

pertemuan, konvensional dan 1 kali pertemuan lagi untuk ulangan harian pra 

penelitian, 2) Siklus 1, dan 3) Siklus 2. Untuk setiap siklus terdiri dari tiga kali 

pertemuan, yaitu pada pertemuan pertama dan kedua menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division), 

sedangkan pada pertemuan ketiga adalah ulangan harian yang bertujuan untuk 

melihat kemampuan siswa dalam penguasaan materi pelajaran IPA yang disajikan 

pada pertemuan I dan II. 

Pada penelitian tindakan kelas ini, dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division) dalam pembelajaran 

IPA, peneliti tidak hanya mengukur kemampuan siswa dalam menyerap materi 

pelajaran, namun peneliti juga melihat aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung, yaitu hanya pada siklus 1 maupun pada siklus 2. Oleh sebab itu, demi 

kelancaran dan akuratnya data dalam penelitian ini, maka peneliti dibantu oleh 

supervisor 2 yang bertugas sebagai observer. Observer ini bertugas untuk 

membantu peneliti dalam melihat aktivitas siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran dan juga untuk melihat aktivitas peneliti dalam menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 
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Untuk lebih jelasnya, maka berikut ini akan dideskripsikan tahap demi 

tahap proses pelaksanaan yang dilalui dalam penelitian tindakan kelas ini, mulai 

dari pra penelitian, siklus 1 hingga siklus 2. 

Prasiklus 

Pembelajaran pra penelitian ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 

Maret 2015, dengan materi bahasan adalah proses pembentukan tanah. Pada 

pembelajaran ini penulis menggunakan metode konvensional dan penulis tidak 

diamati oleh teman sejawat. Dalam pembelajaran ini seluruh siswa kelas V hadir. 

Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2015 penulis langsung melaksanakan ulangan 

harian pra penelitian, yang hasilnya dideskripsikan dan terlampir pada laporan ini. 

Sehingga jika nilai siswa tersebut dikelompokan kedalam interval analisis data, 

maka diperoleh tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Nilai IPA Siswa Kelas V SDN 003 Sekar Mawar Prasiklus 

No Interval Nilai Banyak Siswa Persentase 

1. 85 - 100 2 9,52 % 

2. 70 - 84 7 33,33% 

3. 50 - 69 9 42,86% 

4. 0 - 49 3 14,29% 

Jumlah 21 100% 

Sumber : Penelitian diolah (2015) 

Jika dilihat dari ketuntasan belajar siswa, maka dapat dilihat pada Tabel 4 

berikut ini: 

 

Tabel 4. Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN 003 Sekar Mawar Prasiklus 

No Ketuntasan Jumlah Siswa Persentase 

1. Tidak Tuntas 5 23,81% 

2. Tuntas 16 76,19% 

Jumlah 21 100% 

Sumber : Penelitian diolah (2015) 

 

Siklus 1 

Pada pembelajaran siklus 1 penulis mulai menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division). Pada pertemuan 1 

penulis membahas materi proses pembentukan tanah batuan dan pada pertemuan 2 

penulis membahas materi struktur bumi. Dan pada pertemuan 3 yang dilaksanakan 

pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015, penulis langsung melaksanakan ulangan 

harian siklus1. Pada setiap pertemuan siklus1 ini seluruh siswa kelas V SDN 003 

Sekar Mawar KecamatanPasir Penyu, dalam arti tingkat kehadiran siswa sangat 

baik. Hal ini tentunya akan menambah semangat penulis untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran berikutnya. 

Hasil ulangan harian siswa pada siklus 1 dideskripsikan pada dan terlampir 

pada laporan ini. Namun jika nilai siswa tersebut dianalis berdasarkan Tabel 5 
berikut ini: 
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Tabel 5. Nilai IPA Siswa Kelas V SDN 003 Sekar Mawar Siklus 1 

No Interval Nilai Banyak Siswa Persentase 

1. 85 - 100 5 23,81% 

2. 70 - 84 6 28,57% 

3. 50 - 69 9 42,86% 

4. 0 - 49 1 4,76% 

Jumlah 21 100% 

Sumber : Penelitian diolah (2015) 

 

 Jika dilihat dari ketuntasan belajar siswa, maka dapat dilihat pada Tabel 6 

berikut ini: 

 

Tabel 6. Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN 003 Sekar Mawar siklus 1 

No Ketuntasan Jumlah Siswa Persentase 

1. Tidak Tuntas 1 4,76% 

2. Tuntas 20 95,24% 

Jumlah 21 100% 

Sumber : Penelitian diolah (2015) 

 

Siklus 2 

Pada pembelajaran siklus 2, yang terdiri dari 3 kali pertemuan, penulis juga 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) pada mata pelajaran IPA. Pada pembelajaran 1 dan 2 siklus 

2 ini penulis membahas materi daur air, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 

dan 24 Maret 2015.  

Pada pembelajaran siklus 2 ini, penulis berusaha untu lebih baik dalam 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division). Kelemahan-kelemahan yang terjadi pada siklus 1 akan 

dieliminir oleh penulis. Pada pembelajaran siklus 2 ini seluruh siswa kelas V SDN 

003 Sekar Mawar hadir semua. 

Setelah dilakukan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division) sebanyak 2 kali, 

maka pada tanggal 26 Maret 2015 penulis langsung melaksanakan ulangan harian 

siklus 2. Kemudian dianalis berdasarkan Tabel 3 maka diperoleh hasil seperti 

terlihat pada Tabel 7 berikut ini: 

 

Tabel 7. Nilai IPA Siswa Kelas V SDN 003 Sekar Mawar Siklus 2 

No Interval Nilai Banyak Siswa Persentase 

1. 85 - 100 5 23,81% 

2. 70 - 84 13 61,91% 

3. 50 - 69 3 14,29% 

4. 0 - 49 - 0% 

Jumlah 21 100% 

Sumber : Penelitian diolah (2015) 
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Jika dilihat dari ketuntasan belajar siswa, maka dapat dilihat pada Tabel 8 

berikut ini: 

Tabel 8. Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN 003 Sekar Mawar siklus 2 

No Ketuntasan Jumlah Siswa Persentase 

1. Tidak Tuntas - 0 % 

2. Tuntas 21 100% 

Jumlah 21 100% 

Sumber : Penelitian diolah (2015) 

 

Pembahasan  

Dalam penelitian tindakan kelas ini yang terdiri dari tiga tahapan, maka 

dilihat dari interval nilai siswa pada mata pelajaran IPA, mulai dari pra penelitian 

hingga  siklus 2 cendrung terjadi peningkatan yang cukup baik. Peningkatan ini 

terjadi tentunya tidak terlepas dari pengaruh penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division). Untuk lebih jelas 

peningkatan nilai siswa maka disajikan pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 1. Nilai Siswa Kelas V SDN 003 Sekar Mawar  

pada Mata Pelajaran IPA 

 
Namun jika dilihat ketuntasan belajar siswa kelas V SDN 003 Sekar Mawar 

pada mata pelajaran IPA dari pra penelitian hingga siklus 2, maka dapat sajikan 

seperti Gambar 2 berikut ini: 

 

Gambar 2. Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Kelas V SDN 003 Sekar Mawar 

pada Mata Pelajaran IPA 

 
Dari Gambar 1 dan Gambar 2 di atas, maka sangat jelas terlihat bahwa hasil 

belajar IPA siswa Kelas V SDN 003 Sekar Mawar sudah mencapai maksimal pada 

siklus 2. Hal ini tentunya merupakan dampak positif dari penerapan pembelajaran 
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kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division). Oleh sebab itu 

penulis bersama-sama dengan supervisor 2 untuk tidak melanjutkan siklus 

berikutnya. 

Namun, jika dilihat dari respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe 

STAD (Student Teams Achievement Division) cukup positif. Hal ini terlihar dari 

beberapa indikator yaitu a) tingkat kehadiran siswa yang menembus angka 100%. 

b) Nilai siswa yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada mata 

pelajaran IPA. c) Dalam kegiatan belajar mengajar siswa tampak serius dan 

semangat. d) tidak adanya tindakan siswa diluar KBM selama proses pembelajaran 

IPA berlangsung. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil observasi dan refleksi yang telah dilakukan selama 

penelitian tindakan kelas ini, yang telah dibahas pada bab IV, dengan pengolahan 

data mengacu pada Bab III maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang terkait 

dengan temuan selama pelaksanaan penelitian yaitu: 

1. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) dapat meningkatkan hasil belajar siswa Kelas V SDN 

003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu pada mata pelajaran IPA. 

Peningkatan hasil belajar siswa dilihat dari ketuntasan nilai ulangan harian 

siswa pada pra penelitian, dimana sebanya 16 siswa yang tuntas dari 21 siswa 

(76,19%), dan pada siklus 1 sebanyak 20 siswa tuntas dari 21 siswa (95,24%), 

sedangkan pada siklus 2 sebanyak 21 siswa tuntas (100%) 

2. Respon siswa Kelas V SDN 003 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu terhadap 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) juga sangat positif. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran 

siswa yang mencapai 100% dan juga peningkatan hasil belajar IPA yang cukup 

signifikan. 

 

Saran 

Dengan berpedoman pada kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division), baik pada mata pelajaran IPA maupun pada mata 

pelajaran lain, guru hendaknya selalu memperhatikan kareteristik siswa 

terutama dalam pembagian kelompok. 

2. Dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division), guru hendak merancang dan merencakan pembelajaran 

terlebih dahulu, sehingga waktu dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. 

3. Agar pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement 

Division) dapat dilaksanakan secara maksimal oleh guru dan dapat merubah 

situasi pembelajaran, maka guru harus mengikuti langkah-langkah 
pembelajaran tersebut. 
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