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ABSTRAK 

Rendahnya hasil belajar siswa kelas III pada mata pelajaran IPA materi 

kenampakan permukaan bumi terdapat 17 orang siswa di bawah KKM ( 75 ) dari 

total 31 siswa pada SD Negeri 010 Kambesko pada tahun pelajaran 2015/2016 

membuat peneliti menggunakan metode STAD yang bertujuan agar meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas III SD Negeri 010 Kambesko yang akan dilaksanakan 

dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan dan 1 kali ulangan 

harian. Hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan prasiklus hanya 13 peserta 

didik yang mencapai KKM ( 75 ) atau 42%. Pada siklus 1 naik menjadi 21 orang 

siswa atau 68 % dan pada siklus 2 juga meningkat menjadi 25 orang siswa atau 

81 %. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 010 Kambesko yang terletak 

diKabupaten Indragiri Hulu. Pelaksanaan penulisan ini adalah pada awal bulan 

Maret sampai April 2016. Jadi bisa disimpulkan dengan penggunaan model 

pembelajaran tipe STAD dapat memperbaiki proses pembelajaran dan 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Kata kunci : Hasil Belajar, IPA, Model pembelajaran tipe STAD 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

IPA merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang alam beserta 

isinya baik makhluk hidup maupun tak hidup. Jadi mata pelajaran IPA di SD 

merupakan IPA terpadu yang objek kajiannya sangat luas mencakup alam beserta 

isinya serta segala gejala yang terjadi didalamnya. Harus disadari oleh para guru 

bahwa pada dasarnya tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa dalam suatu 

kegiatan pembelajaran IPA harus dapat menggambarkan atau mencakup tujuan 

pembelajaran IPA yang tercantum dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan 

2006. Apabila ditelaah ternyata tujuan pelajaran IPA tidak hanya kepada 

pencapaian akademik namun lebih banyak nilai-nilai non akademik. Maka dari itu 

kegiatan pembelajaran IPA bukan hanya menekankan pada hasil akan tetapi juga 

pada proses. 

Proses belajar mengajar merupakan bagian dari kegiatan guru di sekolah. 

Proses belajar mengajar atau yang sering disebut dengan PBM berguna untuk 

menyampaikan informasi, pengetahuan, pengalaman kepada peserta didik. 

Kenyataan yang ada pada saat ini bahwa dalam komunikasi sering terjadi 

penyimpangan sehingga proses belajar mengajar menjadi tidak efektif dan efisien. 

Keadaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: ada kecenderungan 
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verbalisme, ketidaksiapan peserta didik, kurang minat peserta didik, kurangnya 

sarana dan prasarana pembelajaran.  

Selain itu proses belajar mengajar tidak efektif dikarenakan, sebagian guru 

belum sepenuhnya menerapkan model-model pembelajaran misalnya model 

pembelajaran kontektual dalam proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar 

yang dilakukan kurang menarik, berlangsung monoton dan membosankan, serta 

interaksi yang terjadi hanya satu arah karena guru yang dominan aktif, sementara 

siswanya pasif. 

Guru di kelas III SD Negeri 010 Kambesko menyadari bahwa kegiatan 

pembelajaran IPA (Sains) masih terdapat beberapa permasalahan. Kegiatan belajar 

mengajar yang dikembangkan guru sangat monoton yang mana masih 

menggunakan model konvensional yaitu sebatas penerapan metode ceramah dan 

latihan. Siswa belajar dengan cara duduk rapi mencatat materi yang ada di papan 

tulis, menyimak penjelasan guru dengan tertib (verbalistik), lalu mengerjakan soal-

soal latihan. Proses pembelajaran kurang memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk aktif berinteraksi dengan guru dan materi pelajaran sehingga siswa 

cenderung pasif sementara gurunyalah yang aktif (teacher centered). 

Masalah yang dialami SD Negeri 010 Kambesko di atas menyebabkan tidak 

rendahnya hasil belajar siswa . Mata pelajaran IPA menjadi kurang menarik bagi 

siswa, timbulnya kebosanan siswa pada saat pelajaran IPA, terjadi verbalisme pada 

diri siswa, pengetahuan yang diperoleh siswa tidak bertahan lama, dan pemahaman 

siswa terhadap materi rendah. Respon murid dalam mengikuti pembelajaran 

kurang memperhatikan. Motivasi dalam mengikuti pembelajaran IPA kurang 

merespon pemahaman materi. Hal tersebut disebabkan karena: 1) Pembelajaran 

guru belum mengaktifkan murid; 2) Alat peraga yang kurang dimanfaatkan; dan3) 

Metode yang kurang sesuai atau monoton. 

Guna memperbaiki pembelajaran yang akhirnya akan berdampak pula pada 

hasil belajar inilah guru dituntut tidak hanya membuat perangkat pembelajaran, 

memilih media, bahan belajar saja, tetapi yang lebih penting adalah pemilihan 

metode pembelajaran yang tepat. Metode memegang peranan yang penting 

mengingat di dalam metode pembelajaran inilah skenario pembelajaran dalam 

kelas dituangkan secara terinci, tahap demi tahap. Pembelajaran dikatakan berhasil 

apabila murid-murid telah menguasai materi pelajaran yang hal tersebut 

dipresentasikan dari hasil nilai yang diperoleh murid. 

Upaya untuk meningkatkan aktivitas belajar dapat dilakukan dengan 

menerapkan metode pembelajaran yang tepat, salah satunya adalah metode STAD. 

Student Teams Achievement Division (STAD) merupakan salah satu metode atau 

pendekatan dalam pembelajaran kooperatif yang sederhana dan baik untuk guru 

yang baru mulai menggunakan pendekatan kooperatif dalam kelas, STAD juga 

merupakan suatu metode pembelajaran kooperatif yang efektif (Herdian, 2009: 1). 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD ini merupakan salah satu tipe dari model 

pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan 

jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen. Diawali dengan 
penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis 

dan penghargaan kelompok (Trianto, 2011: 52). Berdasarkan teori tersebut, 

penerapan metode pembelajaran STAD diharapkan dapat meningkatkan aktivitas 
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belajar siswa dalam pembelajaran IPA sehingga dapat membentuk siswa menjadi 

pribadi yang kritis dan ilmiah sesuai dengan tujuan pembelajaran IPA yang 

diajarkan. 

Dalam rangka meningkatkan hasil belajar IPA menggunakan metode STAD, 

maka peneliti melakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul “Penerapan 

Metode STAD Dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPA kelas III SD Negeri 010 

Kambesko Semester genap tahun pelajaran 2015/2016”. 

 

Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang diajukan adalah “Apakah penerapan 

metode STAD dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas III SDN 010 

Kambesko semester II tahun pelajaran 2015/2016?”. 

 

Tujuan Penelitian 

 Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan hasil belajar IPA melalui penerapan pembelajaran metode 

STAD di kelas III SD Negeri 010 Kambesko . 

2. Menumbuhkembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga 

tercipta sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan pendidikan dan 

pembelajaran secara berkelanjutan. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi siswa, dapat meningkatkan hasil belajar IPA serta mempermudah siswa 

memahami materi mengidentifikasi sumber energi dan kegunaannya. 

2. Bagi Guru, sebagai masukan bagi guru SD Negeri 010 Kambesko dalam 

mengajarkan materi pelajaran IPA; sebagai motivasi kepada guru-guru di 

berbagai tempat agar senantiasa melakukan tindakan perbaikan pembelajaran 

pada masing-masing mata pelajaran yang menghadapi permasalahan serupa di 

sekolah masing-masing. 

3. Bagi Sekolah, Sekolah dapat menyediakan media yang mendukung 

terlaksananya proses pembelajaran khususnya IPA. Selain itu Penelitian 

Tindakan Kelas merupakan asset penting dalam rangka meningkatkan 

kreatifitas guru maupun murid dalam pembelajaran mata pelajaran IPA. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Model Pembelajaran Kooperatif 

Sebagai seorang guru harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat 

bagi peserta didik. Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran 

yang banyak digunakan dan menjadi perhatian serta dianjurkan oleh para ahli 

pendidikan. Pembelajaran kooperatif (cooperatif learning) merupakan bentuk 

pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompokkecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam 
orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen (Rusman, 2012: 202). 

Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara 

berkelompok untuk bekerja sama saling membantu mengkonstruksi konsep, 
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menyelesaikan persoalan atau inkuiri . Rusman,( 2012: 203) memberikan definisi 

cooperative learning merupakan kegiatan belajar siswa yang dilakukan dengan 

cara kelompok. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar 

yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok- kelompok tertentu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan pembelajaran 

yang menekankan kerja sama antar siswa dalam kelompok. Konsep pembelajaran 

ini yaitu siswa bekerja sama dalam belajar kelompok dan masing-masing 

kelompok bertanggung jawab pada aktivitas belajar anggota kelompoknya, 

sehingga seluruh anggota kelompok dapat menguasai materi pelajaran dengan 

baik. Banyak anggota suatu kelompok dalam belajar kooperatif biasanya terdiri 

dari empat sampai enam orang dimana anggota kelompok yang terbentuk 

diusahakan heterogen berdasarkan perbedaan kemampuan akademik, jenis kelamin 

dan etnis. 

 

Tipe Pembelajaran Students Team Achievement Division (STAD) 

Model STAD ini dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di 

Universitas John Hopkin. Menurut Slavin (dalam Rusman, 2012: 213-214) model 

STAD (Student Team Achievement Divisions) merupakan variasi pembelajaran 

kooperatif yang paling banyak diteliti. Lebih jauh Slavin memaparkan bahwa: 

“Gagasan utama di belakang STAD adalah memacu siswa agar saling mendorong 

dan membantu satu sama lain untuk menguasai keterampilan yang diajarkan guru”. 

STAD mengacu kepada belajar kelompok siswa, menyajikan informasi akademik 

baru kepada siswa setiap minggu menggunakan presentasi verbal atau teks. Siswa 

dalam suatu kelas tertentu dipecah menjadi kelompok dengan anggota 4-5 orang, 

setiap kelompok haruslah heterogen, terdiri dari laki-laki dan perempuan, berasal 

dari berbagai suku, memiliki kemampuan tinggi, sedang danrendah 

(Suprihatiningrum, 2012: 202-203). 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam implementasinya sangat 

memerlukan tekad, inovasi dan kesabaran guru dalam merancang pembelajaran 

sehingga peserta didik benar-benar menjadi tertarik untuk mengikuti pembelajaran. 

Dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, guru merasa lebih ringan 

pekerjaannya, karena untuk memahami materi pelajaran guru sudah dibantu 

olehsiswa sehingga penanganan kesulitan belajar siswa lebih mudah (Sunilawati, 

dkk, 2013: 3). 

Terkait pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

tipe STAD merupakan pembelajaran dengan sistem belajar kelompok dan 

beranggotakan siswa yang beragam kemampuan, jenis kelamin, karakter dan suku 

(heterogen). Pada setiap kelompok siswa saling membantu satu sama lain untuk 

menguasai keterampilan yang diajarkan guru. Model STAD menekankan peserta 

didik mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain. 

 

Langkah-Langkah Tipe Pembelajaran Students Team Achievement Division 

(STAD)  

Deskripsi mengenai langkah-langkah pembelajaran STAD seperti yang 

dikemukakan oleh (Rusman, 2012: 215-216) adalah sebagai berikut: 
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a. Penyampaian Tujuan dan Motivasi 

 Menyampaikan tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut 

dan memotivasi siswa untuk belajar. 

b. Pembagian Kelompok 

 Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, di mana setiap kelompoknya terdiri 

dari 4-5 siswa yang memprioritaskan heterogenitas (keragaman) kelas dalam 

prestasi akademik, gender/ jenis kelamin, ras atau etnik. 

c. Presentasi dari Guru 

 Guru menyampaikan materi pelajaran dengan terlebih dahulu menjelaskan 

tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut serta pentingnya 

pokok bahasan tersebut dipelajari. Guru memberi motivasi siswa agar dapat 

belajar dengan aktif dan kreatif. Di dalam proses pembelajaran guru dibantu 

oleh media,demonstrasi, pertanyaan atau masalah nyata yang terjadi dalam 

kehidupan sehari- hari. Dijelaskan juga tentang keterampilan dan kemampuan 

yang diharapkan dikuasai siswa, tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan serta 

cara-cara mengerjakannya. 

d. Kegiatan Belajar dalam Tim (Kerja Tim) 

 Siswa belajar dalam kelompok yang telah dibentuk. Guru menyiapkan lembaran 

kerja sebagai pedoman bagi kerja kelompok, sehingga semua anggota 

menguasai dan masing-masing memberikan kontribusi. Selama tim bekerja, 

guru melakukan pengamatan, memberikan bimbingan, dorongan dan bantuan 

bila diperlukan. Kerja tim ini merupakan ciri terpenting dari STAD. 

e. Kuis (evaluasi) 

 Guru mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis tentang materi yang 

dipelajari dan juga melakukan penilaian terhadap presentasi hasil kerja masing- 

masing kelompok. Siswa diberikan kursi secara individual dan tidak dibenarkan 

bekerja sama. Ini dilakukan untuk menjamin agar siswa secara individu 

bertanggung jawab kepada diri sendiri dalam memahami bahan ajar tersebut. 

Guru menetapkan skor batas penguasaan untuk setiap soal, misalnya 60,70, 84, 

dan seterusnya sesuai dengan tingkat kesulitan siswa. 

f. Penghargaan Prestasi Tim 

 Setelah pelaksanaan kuis, guru memeriksa hasil kerja siswa dan diberikan 

angka dengan rentang 0-100.  

 

Hakikat IPA 

Permendiknas RI No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi menyatakan 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 penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam 

sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam 

kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian 
pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan 
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berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman 

yang lebih mendalam tentang alam sekitar. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) juga mempunyai peranan yang sangat penting 

bagi kehidupan manusia. IPA dipandang sebagai salah satu faktor utama dalam 

proses kehidupan manusia di bumi. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan manusia 

dengan alam dan segala isinya yang ada. Kelangsungan hidup manusia juga sangat 

bergantung dari alam. Mulai dari makanan untuk dapat bertahan hidup dan tempat 

tinggal yang juga berfungsi sebagai tempat berlindung dari binatang buas. Sejak 

jaman dahulu, manusia memanfaatkan alam untuk dapat bertahan hidup. Mereka 

juga dapat membedakan antara hewan dan tumbuhan yang dapat dimakan maupun 

yang tidak dapat dimakan. Mereka menggunakan alat-alat untuk dapat 

mendapatkan makanan yang diinginkan. Ini menandakan bahwa mereka 

memperoleh pengetahuan dari pengalaman atau aktivitas yang mereka lakukan. 

Menurut Samatowa (2010:3) ilmu pengetahuan alam merupakan terjemahan 

kata-kata dalam bahasa inggris yaitu natural science, artinya ilmu pengetahuan 

alam (IPA). Berhubungan dengan alam atau bersangkut paut dengan alam, science 

artinya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan alam (IPA) atau science itu 

pengertiannya dapat disebut sebagai ilmu tentang alam. Ilmu yang mempelajari 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. 

Hendro Darmojo dalam Samatowa (2010:2) mengemukakan bahwa 

pengetahuan itu sendiri artinya segala sesuatu yang diketahui oleh manusia. 

Sedangkan IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam 

semesta dengan segala isinya. 

Sejalan dengan teori diatas, Wisudawati (2014:23) berpendapat bahwa 

pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia. Pengetahuan 

alam berarti pengetahuan tentang alam semesta beserta isinya. Sedangkan ilmu 

adalah pengetahuan yang ilmiah, pengetahuan yang diperoleh secara ilmiah, 

artinya diperoleh dengan metode ilmiah. Dengan pengertian ini, maka IPA dapat 

diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebab dan akibat kejadian- 

kejadian yang ada di alam ini. 

Berdasarkan teori-teori diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

pembelajaran IPA adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi 

di alam dengan melakukan pengamatan, percobaan dan penyimpulan yang 

dilakukan oleh manusia. 

 

Hasil Belajar 

Dalam kaitannya dengan pendidikan, belajar bisa diartikan sebagai suatu 

kegiatan yang dilakukan seseorang khususnya siswa di sekolah yang dengan 

pengalamannya sendiri, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Belajar juga 

merupakan proses perubahan dan perkembangan mental pada individu yang 

mendorong seseorang melakukan atau mengerjakan sesuatu. Adanya aktivitas 

yang memungkinkan terjadinya perubahan dalam kemampuan sesorang mengenai 

serangkaian informasi pada lingkungan sekitarnya. Kebanyakan orangmenganggap 
belajar merupakan kegiatan siswa di sekolah yang dilakukan dalam menguasai 

materi dan menghafal segala sesuatu yang berkenaan dengan materi yang 
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diajarkan di sekolah. Para siswa dianggap sudah belajar apabila mereka dapat 

menghafal dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 

Belajar merupakan sebuah proses yang dialami oleh setiap individu selama 

hidup. Segala aktivitas yang dilakukan individu merupakan bagian dari belajar. 

Belajar juga berkaitan erat dengan proses belajar dan hasil belajar. Guru juga perlu 

memahami strategi belajar yang tepat bagi para siswanya. Perbedaan karakteristik 

setiap siswa juga akan mempengaruhi tingkat belajarnya. Guru yang berhasil 

adalah guru yang mampu menjadi inspirasi dan fasilitator dalam proses 

pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai dan hasil belajar siswa 

juga akan meningkat. 

Menurut Karwati (2014:186), belajar merupakan sebuah proses yang dialami 

oleh setiap individu selama ia hidup. Menurut Susanto (2013:4), belajar 

merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan merupakan suatu hasil atau 

tujuan. Belajar bukan merupakan suatu kegiatan mengingat ataupun menghafal 

saja, namun lebih luas dari itu merupakan mengalami. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh individu secara sadar dan 

sengaja untuk memperoleh suatu pengetahuan atau informasi baru dari lingkungan 

sekitarnya yang memungkinkan seseorang mengalami suatu perubahan tingkah 

laku. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Lokasi dan Waktu Penulisan 

Subjek dalam penulisan ini adalah siswa kelas III SD Negeri 010 Kambesko 

yang berjumlah 31 siswa. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 010 Kambesko 

yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu. Pelaksanaan penulisan ini adalah pada 

awal bulan Maret sampai April 2016. 

 

Prosedur Tindakan 

Penulisan ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

kognitif siswa kelas IV SD Negeri 010 Kambesko dengan menggunakan Model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi Kenampakan Permukaan Bumi. 

Penulisan ini terdiri dari beberapa siklus penulisan, hal ini dilakukan karena 

penulisan ini akan terhenti ketika sudah terjadi peningkatan hasil belajar kognitif 

siswa sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. 

Perbaikan penulisan yang digunakan adalah penulisan tindakan kelas yang 

terdiri dari dua siklus masing-masing siklus meliputi perencanaan, tindakan, 

observasi dan refleksi. Secara lebih rinci diuraikan dalam bagan sebagai berikut : 
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Gambar 1. Siklus Penulisan Tindakan Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Direktorat Tendik 2008 

 

Teknik Analisis Data 

Pengumpulan data dilakukan bersama dengan pelaksanaan penulisan pada 

saat proses pembelajaran. Pelaku pengumpulan data adalah penulis dan teman 

sejawat yang bertugas sebagai observator.  

Penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan hasil post tes dan 

teman sejawat mengumpulkan data yang berhubungan dengan perilaku guru dan 

siswa pada saat pembelajaran. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data 

adalah lembar pengamatan dan lembar post tes. Hasil pengamatan diperoleh dari 

pengamatan terhadap perilaku guru dan siswa, sedangkan hasil post tes diperoleh 

dari analisis lembar post tes.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Hasil Penelitian 

Pra Siklus 

Pada pembelajaran pra siklus mata pelajaan IPS kelas III Semester II di SD 

Negeri 010 Kambesko tahun 2015/2016 dengan materi Kenampakan Permukaan 

Bumi. hasilnya kurang memuaskan. Hasil belajar pada pra siklus dapat disajikan 

pada tabel sebagai berikut. 

 

Tabel 1 : Hasil Evaluasi Belajar Pra Siklus 

No KKM Jumlah siswa Presentase 

Ketercapaian 

KKM 
Jumlah siswa belum 

mencapai KKM 

Jumlah siswa 

mencapai KKM 

1. 75 17 13 42% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2016) 

 

 Siswa yang belum tuntas dalam pembelajaran sebanyak 17 siswa, yang 

tuntas hanya 11 siswa dengan prosentase ketuntasan belajar adalah 39,28 %. Hal 

ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa masih rendah dalam penguasaan materi 

pembelajaran yang diberikan oleh guru. Maka penulis perlu mengambil langkah 
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untuk memperbaiki pembelajaran tersebut, agar siswa dapat memahami materi 

pembelajaran.  

 

Siklus I 

Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok yang heterogen, baik dari segi 

akademik maupun jenis kelaminnya. Setiap kelompok ada 2 kelompok yang terdiri 

dari 6 siswa. Setelah itu guru membagikan LKS dan media pembelajaran pada 

masing-masing kelompok, adapun tujuan dari pemberian LKS dan media adalah 

sebagai bahan percobaan dan diskusi kelompok. 

Terkait dengan model pembelajaran tipe STAD, guru bertindak sebagai 

fasilitator yaitu membimbing siswa apabila siswa merasa kesulitan, mereka diberi 

kesempatan untuk bertanya tentang langkah-langkah percobaan yang dilakukan, 

maupun materi pembelajaran yang belum dimengerti. Pada saat siswa melakukan 

percobaan dan mengerjakan LKS dengan kelompok masing-masing, guru 

memantau kegiatan siswa. 

Selanjutnya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di 

depan kelas.Setelah presentasi guru memberi pemantapan dan penguatan terhadap 

materi yang dipelajari.Tahap selanjutnya dalam penerapan model pembelajaran 

tipe STAD adalah kuis. Siswa mengerjakan kuis secara individu. Kuis diberikan 

untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap.Hasil belajar pada 

siklus I dapat disajikan pada tabel sebagai berikut. 

 

Tabel 2 : Hasil Evaluasi Belajar Siklus I 

No KKM Jumlah siswa Presentase 

Ketercapaian 

KKM 
Jumlah siswa belum 

mencapai KKM 

Jumlah siswa 

mencapai KKM 

1. 75 10 21 68% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2016) 

 

 Siswa yang tuntas dalam pembelajaran sebanyak 13 siswa, yang tuntas naik 

menjadi 21 siswa dalam pembelajaran siklus I dengan prosentase ketuntasan 

belajar adalah 68%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa masih kurang 

dalam penguasaan materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Maka penulis 

perlu mengambil langkah untuk memperbaiki pembelajaran tersebut, agar siswa 

dapat memahami materi pembelajaran. 

Siklus II 

Seperti pada pelaksanaan siklus I tahap pertama guru membentuk kelompok. 

Dalam pembagian kelompok pada siklus II ini guru membantu siswa dalam 

mengatur kedudukan meja dan kursi sehingga tidak terlalu ramai seperti pada 

pelaksanaan siklus I. Guru membentuk siswa dalam 6 kelompok heterogen baik 

dari segi jenis kelamin maupun akademis. Satu kelompok terdiri dari 5 orang 

namun ada dua kelompok yang terdiri dari 6 orang. Dengan pembagian kelompok 

heterogen memberi kesempatan kepada siswa untuk saling bekerja sama, dan 

adanya siswa yang berkemampuan akademis tinggi diharapkan bisa membantu 

anggota kelompoknya dalam mempelajari materi karena dalam pembelajaran 
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kooperatif learning tipe STAD setiap tim belajar harus memastikan bahwa seluruh 

anggota timnya mempelajari dan dapat memahami materiSelanjutnya guru 

membagikan media dan lembar kegiatan siswa (LKS) kepada setiap kelompok. 

Siswa melakukan percobaan dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih tertib dari 

siklus I. 

Guru memantau kegiatan siswa dengan berkeliling pada tiap- tiap kelompok 

sambil mengisi lembar pengamatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Aspek 

yang dinilai mengikuti langkah-langkah yang terdapat dalam model pembelajaran 

STAD yaitu kerja sama dalam kelompok, penguasaan materi, presentasi kelas dan 

keberanian dalam menanggapi dan mengajukan pendapat. 

Selanjutnya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di 

depan kelas seperti yang dilakukan pada siklus I. Kemudian secara bergiliran, 

semua kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Guru 

memberi penguatan dan pemantapan terhadap hasil kerja siswa.Untuk mengetahui 

tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan, guru memberikan 

soal kuis yang berbentuk subjektif yang terdiri dari 5 soal, dikerjakan secara 

individu dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya siswa dan guru 

membahas hasil kerja kuis. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi 

yang telah dibahas dalam pembelajaran. Siswa menyampaikan kesan-kesan selama 

pembelajaran berlangsung. Pembelajaran hari ini lebih menyenangkan karena 

siswa sudah lebih mengerti langkah-langkah dalam pembelajaran model STAD. 

Setelah penyampaian kesan-kesan guru meminta siswa untuk mempelajari kembali 

materi yang baru saja diberikan dan menutup pembelajaran hari ini dengan doa 

dan salam penutup.Hasil belajar pada siklus I dapat disajikan pada tabel sebagai 

berikut : 

 

Tabel 3 : Hasil Evaluasi Belajar Siklus II 

No KKM Jumlah siswa Presentase 

Ketercapaian 

KKM 
Jumlah siswa belum 

mencapai KKM 

Jumlah siswa 

mencapai KKM 

1. 75 6 25 81% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2016) 

 

Berdasarkan tabel diatas pembelajaran IPA tentang Kenampakan Permukaan 

Bumi, dapat diketahui bahwa siswa yang tuntas belajar sebanyak 25 orang (81%) 

Sedangkan siswa yang belum mencapai ketuntasan sebanyak 6 orang siswa ( 

19%).Hal ini menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh guru sudah berhasil 

meningkatkan prestasi siswa sesuai dengan hasil yang diharapkan dalam 

menguasai materi pembelajaran IPA tentang Kenampakan Permukan Bumi. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian mulai dari prasiklu, siklus I, sampai siklus II 

dapat dijelaskan bahwa ketercapaian KKM siswa meningkat setelah 

dilaksanakannya pembelajaran IPS dengan menggunakan Model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD . 
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Pada prasiklus, siswa yang telah mencapai kriteria keberhasilan hanya 13 

siswa (42%) dari jumlah seluruhnya 31 siswa. Partisipasi belum terlihat dalam 

pembelajaran IPS. Siswa masih malu bertanya kepada guru, enggan disuruh maju 

ke depan kelas, mengobrol sendiri ketika guru menjelaskan serta ada yang 

mengganggu temannya sehingga suasana menjadi riuh, ada pula anak yang senang 

berkata kotor terhadap teman-temannya. Melihat hal ini guru dan peneliti sepakat 

untuk meningkatkan memperbaiki praktek pembelajaran terutama penggunaan 

metode pembelajaran. Metode yang akan digunakan adalah Model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD . 

Pada siklus I, siswa yang mencapai kriteria keberhasilan meningkat menjadi 

21 siswa (68%) dari 31 siswa. Pada siklus II ini meningkat menjadi 25 orang siswa 

( 81%), pembelajaran IPA sudah menerapkan Model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD . Pembelajaran IPA menggunakan Model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD tidak berfokus pada guru.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian selama dua siklus dapat disimpulkan sebagai 

berikut Penerapan pendekatan cooperative learning tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA di kelas III SD Negeri 

010 Kambesko yaitu hasil belajar pra siklus 42%, sedangkan belajar pada siklus I 

menjadi 68% dan siklus II meningkat lagi yaitu 81% 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diajukan saran-saran sebagai 

berikut : 

1. Penerapan pendekatan cooperative learning tipe STAD  masihperlu diterapkan 

pada pokok bahasan lain. 

2. Penerapan  pendekatan cooperative learning tipe STAD masih perlu 

diterapkan pada mata pelajaran lain. 

3. Guru dalam penerapan pendekatan cooperative learning tipe STAD harus 

merencanakan skenario yang akan digunakan dengan baik. 
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