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ABSTRAK

 

Alfiyatul Mubarokah: Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif-STAD Terhadap Kemampuan 

Mengidentifikasi Sumber Energi dan Kegunaannya Pada Siswa Kelas III SDN Campurejo 1 Tahun 2014-

2015, Skripsi, PGSD, FKIP UN PGRI Kediri, 2016. 

Kata Kunci : kooperatif, STAD, kemampuan mengidentifikasi, sumber energi dan kegunaannya. 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa pembelajaran 

IPA di SD masih didominasi aktivitas klasikal dengan dominasi peran guru. Guru menerapkan model 

pembelajaran yang bersifat konvensional yang mengakibatkan kurangnya kemampuan siswa dalam 

mengidentifikasi sumber energi dan kegunannya  Hal tersebut mengakibatkan rendahnya kemampuan 

siswa. 

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana kemampuan siswa dalam mengidentifikasi 

sumber energi dan kegunaannya sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe-STAD pada 

siswa kelas III SDN Campurejo 1 Tahun 2014-2015? (2) Bagaimana kemampuan siswa dalam 

mengidentifikasi sumber energi dan kegunaannya sesudah menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe-STAD pada siswa kelas III SDN Campurejo 1 Tahun 2014-2015? (3) Adakah pengaruh 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe-STAD terhadap kemampuan  mengidentifikasi sumber 

energi dan kegunaannya pada siswa kelas III SDN Campurejo 1 Tahun 2014-2015?. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan subjek penelitian siswa 

kelas III SDN Campurejo 1. Penelitian ini dilakukan , menggunakan instrumen berupa RPP, Silabus, soal 

pretest dan posttest, Lembar kerja siswa, instrumen penilaian. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Kemampuan mengidentifikasi siswa kelas III SDN 

Campurejo 1 pada materi sumber energi dan kegunaannya sebelum menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD lebih rendah. (2) Kemampuan mengidentifikasi siswa kelas III SDN Campurejo 1 

pada materi sumber energi dan kegunaannya sesudah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
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STAD lebih meningkat. (3) Ada pengaruh menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dari 

pada sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan: (1) Tujuan pokok penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe-STAD adalah untuk  mengembangkan kemampuan kerjasama 

maupun individu. Oleh sebab itu guru sebagai pelaksanan pembelajaran harus mengutamakan proses yang 

mendukung terciptanya suasana kerja kelompok. (2) Guru masih perlu meneliti terus menerus untuk 

membuktikan apakah model pembelajaran kooperatif tipe-STAD sesuai dengan seluruh karakteristik 

materi dan karakteristik siswa. 

I.   LATAR BELAKANG 

Pendidikan adalah suatu proses 

dalam rangka mempengaruhi peserta didik 

supaya mampu menyesuaikan diri sebaik 

mungkin dengan lingkungan, dan dengan 

demikian akan menimbulkan perubahan 

dalam dirinya yang memungkinkan untuk 

berfungsi secara adekuat dalam kehidupan 

masyarakat (Hamalik, 2007:3). Pendidikan 

mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam rangka menghasilkan sumber daya 

manusia yang mampu menjadi pemeran dan 

pelaksana pengembangan di segala 

kehidupan manusia. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) sebagai Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK), mengandung arti bahwa 

KBK adalah ruh daripada KTSP. Artinya, 

KTSP merupakan penjabaran lebih lanjut 

dan sekaligus sebagai evaluasi daripada 

KBK pada tingkat-tingkat satuan 

pendidikan. Dengan demikian, KTSP 

merupakan implementasi dari KBK pada 

tingkat satuan pendidikan tertentu (Trianto, 

2013:13). 

Sekolah sebagai salah satu pendidikan 

formal, secara sistematis merencanakan 

bermacam-macam lingkungan, yakni 

lingkungan pendidikan yang menyediakan 

berbagai kesempatan bagi peserta didik 

untuk melakukan berbagai kesempatan 

belajar. Dengan berbagai kesempatan 

belajar, pertumbuhan, perkembangan peserta 

didik diarahkan dan didorong ke pencapaian 

tujuan yang dicita-citakan. Lingkungan 

tersebut disusun dan ditata dalam suatu 

kurikulum, yang pada gilirannya 

dilaksanakan dalam bentuk proses 

pembelajaran. 

Pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-

unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran (Hamalik, 2007:57). Pada 

proses pembelajaran, dari siswa diberi tahu 

menjadi siswa yang mencari tahu, 

sedangkan dalam proses penilaian, dari 

berfokus pada pengetahuan melalui output 

menjadi berbasis kemampuan melalui 

penilaian proses, portofolio dan penilaian 

output secara utuh. 

Proses pembelajaran yang baik 

dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan pasal 19 yang 
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menyatakan bahwa proses pembelajaran 

pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuati bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik. 

Dengan maksud dalam suatu proses 

pembelajaran dirancang untuk menjadikan 

peserta didik lebih berperan aktif dalam 

proses pembelajaran, inspiratif yang berarti 

dalam proses pembelajaran siswa didorong 

untuk menimbulkan ide-ide kreatif, dalam 

proses pembelajaran dibuat lebih menarik 

sehingga siswa tidak mudah bosan.  

Proses pembelajaran dibuat lebih 

menantang agar siswa lebih termotivasi 

untuk lebih rajin belajar, siswa didorong 

untuk menunjukkan kreatifitas dalam 

belajar, lebih mandiri dan tidak 

menggantungkan orang lain, sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki siswa. Sehingga 

dapat meningkatkan perkembangan fisik 

serta psikologis bagi peserta didik. 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan 

ilmu dasar yang memiliki peranan penting 

dalam dunia pendidikan. Sebab IPA 

merupakan pembelajaran yang dilaksanakan 

di sekolah dasar, hendaknya dapat 

menumbuhkan sikap logis, kritis, dan kreatif 

siswa terhadap gejala alam yang terjadi 

lingkungannya. Pembelajaran IPA 

memberikan manfaat yang nyata dalam 

kehidupan sehari-hari. Sehingga IPA 

merupakan salah satu ilmu pengetahuan 

dasar yang penting untuk dipelajari. 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam adalah mata pelajaran yang tidak 

mungkin diajarkan hanya dengan metode 

ceramah , tanya jawab, dimana guru menjadi 

pusat belajar bagi siswa. Pembelajaran 

seperti itu kurang efektif karena siswa 

kurang termotivasi atau kurang bertanggung 

jawab dan menyebabkan siswa mengalami 

kesulitan untuk memahami atau mengerti 

materi yang disampaikan guru. Hal ini 

diakibatkan karena guru tidak memberi 

kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat 

langsung dan mengalami sendiri serta hasil 

pemikirannya dalam pembelajaran. 

Dengan demikian, seorang guru harus 

berupaya mencari model, metode atau 

pendekatan yang tepat untuk menyampaikan 

materi pelajaran IPA agar dapat membantu 

siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran 

dan kompetensi yang diharapkan. 

Masih rendahnya kualitas hasil 

belajar siswa, merupakan indikasi bahwa 

tujuan yang ditentukan dalam kurikulum 

belum tercapai secara optimal. Dalam hal ini 

salah satu masalah yang muncul dari siswa 

SD pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

adalah siswa menganggap bahwa pelajaran 

IPA merupakan mata pelajaran yang banyak 

materi yang harus dihafal, latihan-latihan 
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serta kejelian atau ketelitian khususnya pada 

materi sumber energi dan kegunaannya.  

Namun kenyataan yang terjadi 

berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

oleh peneliti di kelas III SDN Campurejo I 

dan data hasil ulangan harian pada materi 

sumber energi dan kegunaannya, hasil 

belajar siswa masih banyak yang mendapat 

nilai kurang dari KKM dengan nilai KKM 

untuk mata pelajaran IPA 69. Persentase 

siswa yang mendapat nilai kurang dari 

KKM adalah 65% yaitu sekitar 20 siswa dari 

35 siswa dan untuk itu siswa seluruhnya 

diperlukan remidial. 

Hal ini dikarenakan kurangnya 

kemampuan siswa dalam mengidentifikasi 

sumber energi dan kegunaannya. 

Disampaikan itu faktor dari guru juga masih 

menggunakan pendekatan teaching center 

artinya bahwa guru menjadi sumber segala 

pengetahuan yang akan diterima dan 

diketahu siswa. Guru hanya menerapkan 

model pembelajaran yang bersifat 

konvensional yang pada tahap pelaksanaan 

pembelajaran dimulai dari penjelasan 

materi, memberikaan contoh dan dilanjutkan 

dengan latihan soal. 

Model pembelajaran merupakan 

sesuatu yang harus dipersiapkan dan 

dilakukan guru dalam kegiatan 

pembelajaran, hal ini dikarenakan setiap 

siswa memiliki tipe interest yang berbeda-

beda dalam menerima pelajaran yang 

disampaikan guru sehingga guru harus 

mampu mengembangkan model 

pembelajaran secara bervariasi agar 

menyentuh semua interest individu siswa. 

Maka peneliti memilih model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, model 

pembelajaran ini lebih menekankan pada 

proses kerjasama dalam kelompok. Slavin 

dalam Isjoni (2011:51). Tipe ini merupakan 

salah satu tipe koopertif yang menekankan 

pada adanya aktivitas dan interaksi diantara 

siswa untuk   saling memotivasi dan saling 

membantu untuk menguasai materi 

pelajaran guna mencapai prestasi yang 

maksimal. 

Tujuan yang ingin dicapai tidak 

hanya kemampuan akademik dalam 

pengertian penguasaan materi pelajaran, 

tetapi adanya unsur kerjasama untuk 

penguasaan materi tersebut. Dengan 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dan diharapkan akan 

tercipta sebuah interaksi yang lebih luas, 

yaitu interaksi dan komunikasi yang 

dilakukan antara guru dengan siswa, siswa 

dengan siswa, dan siswa dengan guru (guru 

way taffic communication) sehingga mampu 

meningkatkan hasil belajar. 

Model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD langkah-langkah pembelajarannya 

dimulai dengan penyampaian tujuan dan 

motivasi. Selanjutunya pembagian 

kelompok. Presentasi dari guru yaitu guru 

menyampaikan materi pembelajaran terlebih 

dahulu. Kegiatan belajar dalam tim (kerja 
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tim) yaitu siswa belajar kelompok dalam 

kelompok yang telah ditentukan. Kuis 

(evaluasi) yaitu guru mengevaluasi hasil 

belajar melalui pemberian kuis tentang 

materi yang dipelajari, dan yang terakhir 

adalah penghargaan prestasi tim. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka 

peneliti merasa tertarik untuk mengangkat 

permasalahan tersebut dalam suatu 

penelitian yang berjudul. Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe-STAD 

Terhadap Kemampuan Mengidentifikasi 

Sumber Energi Dan Kegunaannya Pada 

Siswa Kelas III SDN Campurejo I Tahun 

2014-2015. 

 

II.   METODE 

  Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif karena data secara 

langsung dapat dihitung dan dapat diperoleh 

dari nilai-nilai siswa sehingga dapat 

memudahkan dalam penarikan kesimpulan 

secara tepat. 

  Dalam penelitian ini menggunakan 

desain penelitian Pre-Experimental bentuk 

one-group pretest- posttest. Penelitian ini 

dilakukan dengan cara melakukan 

percobaan terhadap satu kelompok tanpa 

menggunakan kelompok pembanding. 

Penelitian ini juga hanya memiliki 2 set data 

hasil pengukuran pretest O1 dan pengukuran 

posttest O2 . Pretest dilakukan sebelum 

diberi perlakuan dan posttest dilakukan 

sesudah diberi perlakuan. Kemampuan 

mengidentifikasi baru diukur dengan cara 

membandingkan antar rata-rata posttest (O2) 

dengan pretest (O1) untuk mengetahui 

hubungan sebab akibat dari munculnya X. 

Bila nilai O2 lebih besar dari O1 maka 

metode mengajar tersebut efektif. 

 Subyek penelitian ini yaitu siswa kelas 

III SDN Campurejo 1 Kabupaten Kediri 

tahun pelajaran 2014-2015. Dalam 

penelitian ini yang akan diteliti adalah 

seluruh siswa kelas III SDN Campurejo 1 

Kabupaten Kediri dengan jumlah 35 siswa.  

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis data dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Diperoleh skor rata-rata tes siswa 

sebelum menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, 

hasil pretest = 59,37. Skor rata-rata 

tersebut masih tergolong dibawah rata-

rata.. Sedangkan nilai KKM untuk mata 

pelajaran IPA adalah 69. Maka dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan siswa 

dalam mengidentifikasi sumber energi 

dan kegunaannya masih tergolong 

rendah karena berada di bawah nilai 

KKM untuk mata pelajaran IPA (Ilmu 

Pengetahuan Alam). Siswa belum 

mampu dalam mengidentifikasi sumber 

energi dan kegunaannya.  
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2.   Kemampuan mengidentifikasisiswa pada 

materi sumber energi dan kegunaannya 

sesudah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

lebih meningkat dari pada sebelum 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD.  

      Berdasarkan hasil analisis data, 

diperoleh rata-rata skor  tes siswa 

sebelum menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD  ( 

Pretest ) = 59,37. Serta diperoleh rata-

rata skor tes siswa sesudah 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD ( Postest ) = 

81,94. 

Maka dapat disimpulkan  bahwa 

kemampuan mengidentifikasi siswa 

pada materi sumber energi dan 

kegunaannya lebih meningkat sesudah 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dari pada 

sebelum menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

3. Ada pengaruh menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dari pada sebelum menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

terhadap kemampuan mengidentifikasi 

sumber energi dan kegunaannya  pada 

siswa kelas III SDN Campurejo 1 

Tahun 2014-2015. 

  Berdasarkan analisis data, 

diperoleh thitung = 27,18 dan t tabel dengan 

df/db = 40 diperoleh angka 1,684 untuk 

taraf signifikan 5%. Dari analisis data 

tersebut nilai thitung  27,18 ≥ nilai  t tabel 

1,684 dapat dikatakan signifikan. Maka 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan dan lebih berpengaruh 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD terhadap 

kemampuan mengidentifikasi sumber 

energi dan kegunaannya  pada siswa 

kelas III SDN Campurejo 1 Tahun 

2014-2015. 

 

IV. DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian. 

Jakarta: Aneka Cipta. 

Darmadi, H. 2011. Metode Penelitian 

Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

Hamalik, O. 2007. Kurikulum dan 

Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara. 

Haryono. 2013. Pembelajaran IPA Yang 

Menarik Dan Menyenangkan. 

Yogyakarta: Kepel Pess. 

Huda, M. 2013. Model-Model Pengajaran 

Dan Pembelajaran. Yogyakarta: 

PUSTAKA BELAJAR. 

Isjoni. 2011. Pembelajaran Cooperatif. 

Bandung: ALFABETA. 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

 

Alfiyatul Mubarokah | 11.1.01.10.0012 

FKIP – Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

simki.unpkediri.ac.id    

|| 10|| 

 

Laila, A dan Fauziddin. 2011. Pengantar 

Pendidikan. Kediri. 

Rusman. 2012. Model-Model Pembelajaran 

Mengembangkan Profesioalisme 

Guru. Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada. 

Sardiman. 2007. Interaksi dan Motivasi 

Belajar Mengajar. Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persaja. 

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian 

Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

Suprijono, A. 2009. Cooperatif Learning 

Teori dan Aplikasi Paikem. 

Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR. 

Suyatman dan Tutik E. 2009. Asyiknya 

Belajar Ilmu Pengetahuan Alam 3. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

Trianto. 2013. Model Pembelajaran 

Terpadu. Jakarta: BUMI AKSARA. 

Budi, M. 2011. Peningkatan Kemampuan 

Menyelesaikan Soal Cerita 

Matematika Menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif STAD Pada 

Siswa Kelas IV SD Negeri Jambeyan 

Karanganom, Klaten Tahun Ajaran 

2010/2011. Skripsi S1 PGSD 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Muntaha, K. 2013. Penerapan Metode 

Ekspositori Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajara Siswa Dalam 

Pembelajaran IPA Tentang Materi 

Ciri-Ciri Dan Kebutuhan Makhluk 

Hidup Pada Siswa Kelas III SD 

Negeri Ciluncat I Kecamatan 

Cangkuang Kabupaten Bandung. 

Skripsi SI PGSD Universitas 

Pendidikan Indonesia Bandung. 

 


