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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan dan pengalaman penelitian, bahwa 

pembelajaran IPA di SD masih banyak guru yang menggunakan model konvensional tanpa 

menggunakan media pembelajaran. Kondisi tersebut menjadikan minat belajar siswa rendah yang 

berakibat rendahnya prestasi belajar siswa. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

dibutuhkan model pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dan media visual. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Apakah penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD didukung media visual berpengaruh terhadap kemampuan membedakan 

berbagai bentuk energi pada siswa kelas IV SDN JATI 2 Kecamatan Karangan Kabupaten 

Trenggalek? (2) Apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD tanpa didukung 

media visual berpengaruh terhadap kemampuan membedakan berbagai bentuk energi pada siswa kelas 

IV SDN JATI 2 Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek? (3) Adakah perbedaan pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD didukung media visual dibanding model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD tanpa didukung media visual terhadap kemampuan membedakan berbaga bentuk energi 

pada siswa kelas IV SDN JATI 2 Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek? 

Penelitian ini menggunakan teknik eksperimental dengan pretest-postest design dan 

pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas IVA dan IVB SDN JATI  2 

Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek yang berjumlah 25 siswa untuk kelas IVA sebagai 

kelompok kontrol dan 25 siswa untuk kelas IVB sebagai kelompok eksperimen.  

Hasil temuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut (1) Penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berpengaruh sangat signifikan terhadap kemampuan membedakan 

berbagai bentuk energi pada siswa kelas IV SDN JATI 2 Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek 

dengan ketuntasan klasikal 77,2%, hasil ini terbukti dari tingginya thitung 12,969 > ttabel 1% 2,279 (2) 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD tanpa didukung media visual berpengaruh 

sangat signifikan terhadap kemampuan membedakan berbagai bentuk energi pada siswa kelas IV SDN 

JATI 2 Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek dengan ketuntasan klasikal 48,15%, hasil ini 

terbukti dari tingginya thitung 15,336 > dan ttabel 1% 2,797 (3) ada perbedaan pengaruh yang sangat 

signifikan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD didukung media visual dibanding 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD tanpa didukung media visual terhadap 

kemampuan membedakan berbagai bentuk energi pada siswa kelas IV SDN JATI 2 Kecamatan 

Karangan Kabupaten Trenggalek dengan keunggulan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD didukung media visual, hasil ini terbukti dari tingginya thitung 3,520 > ttabel 1% 2,704, dan dari 

hasil perbandingan nilai rata-rata postest kelompok eksperimen 8,40 > nilai rerata postest kelompok 

kontrol 75,6. 

 

KATA KUNCI : Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD, Media visual, Membedakan 

berbagai bentuk energi 
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I. LATAR BELAKANG  

Dijaman yang modern serta 

berbagai kemajuan IPTEK yang 

semakin berkembang pesat, pendidikan 

menjadi hal yang sangat penting untuk 

menjawab semua tantangan yang datang 

silih berganti. Pendidikan akan mem- 

pengaruhi perkembangan setiap in-

dividu untuk menjadi sumber daya 

manusia yang sangat berkualitas. 

Pendidikan merupakan aspek 

penting dalam pembangunan bangsa 

yang diselenggarakan di setiap satuan 

pendidikan, mulai dari pendidikan dasar 

sampai pendidikan tinggi. Pendidikan 

merupakan landasan sebagai usaha 

sadar dan terencana yang dilakukan 

oleh pendidik untuk mengubah tingkah 

laku manusia, baik secara individu 

maupun kelompok untuk men-

dewasakan manusia tersebut melalui 

proses pengajaran dan pelatihan. Hl ini 

seperti ditegaskan pada Undang-

Undang No 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 

Ayat 1 (2003:1), pendidikan dimaknai 

sebagai berikut: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan sua-

sana belajar dan proses pem-

belajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi diri-

nya untuk memiliki kekuatan spi-

ritual, keagamaan, pengendalian di-

ri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang di-

perlukan dirinya, masyarakat, bang-

sa dan negara.  

 

Dalam kegiatan pendidikan me-

ngandung beberapa kegiatan di-an-

taranya adalah proses pembelajaran, 

baik guru maupun siswa bersama-sama 

menjadi pelaku terlaksananya proses 

pembelajaran guna mencapai tujuan 

pembelajaran. Berhasil atau tidaknya 

ketercapaian suatu tujuan pembelajaran 

sangat dipengaruhi dan bergantung pada 

kemampuan serta ketrampilan seorang 

guru dalam mengelola proses pem-

belajaran yang akan dilaksanakan. Da-

lam proses pembelajaran diharapkan 

tercipta suasana yang menyenangkan 

sehingga dapat membuat siswa menjadi 

aktif untuk mengikuti proses pem-

belajaran di kelas.  

Berdasarkan hasil pengamatan awal 

yang dilakukan di SDN JATI 2 Keca-

matan Karangan Kabupaten Trenggalek 

diperoleh informasi bahwa hasil belajar 

Ilmu Pengetahuan Alam kelas IV masih 

sangat rendah yaitu di bawah Kriteria 

Ketuntasan Maksimal (KKM). Hal ini 

terbukti dari hasil ulangan harian siswa 

yang mencapai KKM hanya 40% dan 

selebihnya gagal. Hal ini dikarenakan 

guru cenderung menggunakan model 

pembelajaran konvensional tanpa me-

libatkan keaktifan siswa. Aktivitas be-
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lajar peserta didik terbatas cenderung 

pada mencatat, mendengarkan, sehingga 

menyebabkan siswa pasif dan cepat 

bosan.  

Berkaitan dengan masalah yang 

terjadi di SDN JATI 2 Kecamatan Kara-

ngan Kabupaten Trenggalek dipandang 

perlu dilakukan pembenahan, terutama 

yang menyangkut strategi pembelajaran 

sehingga siswa dapat secara aktif ter-

libat dan memperoleh pengetahuan un-

tuk mengembangkan konsep-konsep 

dan ketrampilan yang lebih tinggi serta 

dapat memecahkan masalah secara kre-

atif. Ada banyak model pembelajaran 

yang inovatif yang dapat digunakan 

salah satunya adalah model pem-

belajaran kooperatif tipe STAD. Karena 

tujuan dari model pembelajaran koo-

peratif tipe STAD yaitu siswa dapat 

aktif berperan sebagai tutor sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan me-

reka dalam berpendapat. Disamping itu 

menurut Slavin (2010:185-190) bahwa 

model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD memiliki keunggulan yaitu 

Proses belajar mengajar melalui 

kerja kelompok dapat membiasakan 

siswa dalam menghadapi dan me-

mecahkan masalah secara terampil, 

merangsang pengembangan ber-

pikir siswa secara kreatif dan me-

nyeluruh. 

 

Dari pendapat di atas dapat di-

simpulkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD sangat cocok 

diterapkan dalam pembelajaran IPA 

khususnya pada materi membedakan 

berbagai bentuk energi. Dengan meng-

gunakan model tersebut kegiatan pem-

belajaran terlaksana dengan baik dan 

tujuan pembelajaran akan tercapai. Hal 

ini sesuai karakteristik mata pelajaran 

IPA yang menekankan pada pengem-

bangan konsep baru melalui per-

masalahan yang ada dikehidupan peser-

ta didik sehari-hari. 

Selain menggunakan model pem-

belajaran juga harus didukung oleh 

penggunaan media pembelajaran. Peng-

gunaan model pembelajaran akan lebih 

membantu guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran dan menarik se-

mangat belajar peserta didik. Untuk 

menarik semangat belajar siswa, media 

yang sesuai dengan materi Mem-

bedakan Berbagai Bentuk Energi adalah 

media visual, karena media ini dapat 

dirasakan oleh sebagian besar panca 

indra peserta didik terutama oleh indra 

pengelihatan sehingga dapat mem-

percepat daya serap peserta didik dalam 

memahami pelajaran yang disampaikan 

oleh guru. Menurut Daryanto (1993:27) 

“Media Visual memiliki keunggulan ya-

itu dapat memperlancar pemahaman dan 

memperkuat ingatan”. Berdasarkan ura-

ian tersebut, media visual merupakan 
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sebuah media dengan memanfaatkan 

indra pengelihatan. Dengan demikian 

media ini mempunyai satu unsur yaitu 

unsur gambar, yang diharapkan dapat 

menarik semangat belajar dan me-

ningkatkan penguasaan materi pem-

belajaran. Dengan penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD di-

dukung media visual dalam pem-

belajaran diharapkan mampu mening-

katkan semangat belajar dan ke-

mampuan membedakan bentuk energi.   

 

II. METODE 

Dalam penelitian ini teknik pe-

nelitian yang digunakan adalah teknik 

eksperimen, sebab dalam penelitian 

eksperimen terdapat kelompok yang di-

beri perlakuan (kelompok eksperimen) 

dan kelompok yang tidak diberi per-

lakuan (kelompok kontrol). Desain pe-

nelitian yang digunakan adalah Non-

randomized Control Grup Pre-test dan 

Post-test Design.  

 Dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Sebab data-data 

yang dikumpulkan berupa angka-angka 

(numerik) yang pada akhirnya akan 

diolah dengan cara metode statistik. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Sugiyono 

(2015:13) “Metode ini disebut metode 

kuantitatif karena data penelitian berupa 

angka-angka dan analisi menggunakan 

statistik. 

Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah siswa di SDN JATI 

2 Kecamatan Karangan Kabupaten Tre-

nggalek. Dalam penelitian ini sampel 

adalah siswa kelas IVA dan IVB SDN 

JATI 2 Kecamatan Karangan Kabu-

paten Trenggalek. Variabel yang di-

gunakan dalam penelitian ini yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. 

Dalam proses pengumpulan data 

awal penelitian mendatangi sekolah 

untuk bertemu kepala sekolah bertanya 

mengenai kondisi sekolah dan kese-

diaan sekolah untuk dilakukan pene-

litian. Melakukan observasi melihat 

pembelajaran yang sedang berlang-

sung. Mencatat hal-hal yang nantinya 

akan diperlukan selama proses pene-

litian berkaitan dengan situasi dan 

kondisi yang ada di sekolah. Ber-

kunjung ke sekolah lagi untuk mem-

berikan surat keterangan me-lakukan 

penelitian serta berkonsultasi dengan 

guru kelas untuk menentukan waktu 

yang akan digunakan dalam penelitian. 

Jika rangkaian proses penelitian ter-

sebut berjalan lancar maka penelitian 

akan siap dilaksanakan. 

Jenis analisis data yang digunakan 

untuk pengujian hipetesis yaitu untuk 

mengetahui jawaban rumusan masalah 

1,2, dan 3, untuk menguji pengaruh 

menggunakan uji t statistik paired sam-
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ple t-test. Namun sebelum menganalisis 

data terlebih dahulu di uji homogenitas 

dan normalitas dengan taraf signifikan 

5% atau 0,05. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan uji 

hipotesis sebagaimana dikemukakan, 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD didukung me-

dia visual berpengaruh sangat sig-

nifikan terhadap kemampuan mem-

bedakan berbagai bentuk energi pa-

da siswa kelas IV SDN JATI 2 Ke-

camatan Karangan Kabupaten Tre-

nggalek dengan ketuntasan klasikal 

77,2%. 

2. Penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD tanpa di-

dukung media visual berpengaruh 

sangat signifikan terhadap kemam-

puan membedakan berbagai bentuk 

energi pada siswa kelas IV SDN 

JATI 2 Kecamatan Karangan Ka-

bupaten Trenggalek dengan ke-

tuntasan klasikal 48,15%. 

3. Ada perbedaan pengaruh yang sa-

ngat signifikan antara penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD didukung media visual di-

banding penggunaan model pem-

belajaran kooperatif tipe STAD 

tanpa didukung media visual 

terhadap kemampuan membedakan 

berbagai bentuk energi pada siswa 

kelas IV SDN JATI 2 Kecamatan 

Karangan Kabupaten Trenggalek 

dengan keunggulan pada peng-

gunaan model pembelajaran koo-

peratif tipe STAD didukung media 

visual. 

 

IV. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang diperoleh dapat 

disimpulkan bahwa terdapat per-

bedaan yang signifikan antara peng-

gunaan model pembelajaran koo-

peratif tipe STAD didukung media 

visual dibanding penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

tanpa didukung media visual. Hasil 

ini terbukti dari tingginya thitung 3,520 

> t tabel 2,704 dan dari hasil per-

bandingan nilai rata-rata postest 

kelompok eksperimen 84,0 > nilai 

rerata postest kelompok kontrol 75,6. 

Hal ini terdapat pengaruh peng-

gunaan model pembelajaran koo-

peratif tipe STAD didukung media 

visual terhadap kemampuan mem-

bedakan berbagai bentuk energi pada 

siswa kelas IV SDN JATI 2 Ke-

camatan Karangan Kabupaten Treng-

galek. 

Berdasarkan simpulan di atas 

maka saran yang dapat diberikan ya-
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itu: (1) bagi guru diharapkan dapat 

menerapkan model pembelajaran ya-

ng sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan, sehingga kegiatan pem-

belajaran menjadi lebih inovatif. (2) 

Dengan menggunakan pembelajaran 

didukung media, siswa dapat mem-

bangkitkan minat belajar serta me-

ningkatkan kemampuan berfikir da-

lam pemecahan masalah sehingga di-

capai hasil belajar yang optimal. (3) 

Bagi para peneliti lain yang hendak 

melakukan penelitian serupa, se-

baiknya lebih memperbanyak re-

ferensi agar penelitian yang di-

lakukan dapat berjalan dengan lancar 

serta tujuan yang diinginkan dapat 

tercapai. 
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