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UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan pada pembelajaran materi fungsi
organ pencernaan manusia dan hubungannya dengan makanan dan kesehatan siswa kelas V
SDN Sambirejo 2 kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk,menunjukkan bahwa
kemampuan mengidentifikasi fungsi organ pencernaan dan hubungannya dengan makanan
dan kesehatan masih rendah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut,
1) Bagaimana kemampuan mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan
hubungannya dengan makanan dan kesehatan dengan model STAD didukung media
Audiovisual pada siswa kelas V SDN Sambirejo 2 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten
Nganjuk; 2) Bagaimana kemampuan mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan
hubungannya dengan makanan dan kesehatandengan model STAD tanpa media Audiovisual
siswa kelas V SDN Sambirejo 2 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;dan 3)Adakah
pengaruh model STAD didukung media Audiovisual terhadap kemampuan mengidentifikasi
fungsi organ pencernaan manusia dan hubungannya dengan makanan dan kesehatan siswa
kelas V SDN Sambirejo 2 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
Penelitian ini menggunakan teknik penelitian Posttest Only Control Group Design.
Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa tes dengan bentuk instrumen soal uraian
selanjutnya dianalisis menggunakan t-test paired sample.Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa, 1). Siswa kelas V SDN Sambirejo 2 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk
mampu megidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan hubungannya dengan
makanan dan kesehatan dengan model STAD didukung media Audiovisual. Hal ini
dibuktikan dengan nilai rata-rata 85,47 di atas KKM 75, 2). Siswa kelas V SDN Sambirejo 2
Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk belum mampu megidentifikasi fungsi organ
pencernaan manusia dan hubungannya dengan makanan dan kesehatan dengan model STAD
didukung media Audiovisual. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata – rata 76,67 kurang dari
KKM 75; dan (3) Ada pengaruh yang signifikan model STAD didukung media
audiovisualterhadap kemampuan mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan
hubungannya dengan makanan dan kesehatan pada siswa kelas V SDN Sambirejo 2
Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dibuktikan nilai th ( 2,817) ≥tt (2,042).
Kata Kunci: Model STAD, Media Audiovisual ,Mengidentifikasi fungsi organ pencernaan
manusia dan hubungannya dengan makanan dan kesehatan
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naan manusiadan hubungannya dengan

A. PENDAHULUAN
IPA merupakan mata pelajaran yang

makanan dan kesehatan rendah.

mempelajari peristiwa-peristiwa yang ter-

Untuk mengantisipasi masalah ter-

jadi di alam.Pelajaran IPA di SD memuat

sebut diperlukan penerapan model pembe-

materi tentang pengetahuan alam yang

lajaran yang inovatif dan media yang tepat,

dekat dengan kehidupan siswa SD. Siswa

sehingga dapat mendukung pencapaian

diharapkan dapat mengenal dan mengeta-

tujuan pembelajaran. Model pembelajaran

hui pengetahuan-pengetahuan alam terse-

STAD merupakan model yang siswa tidak

but dalam kehidupan sehari-harinya. Hal

hanya mendengar dan menerima informasi

ini sesuai dengan pendapat Trianto ( 2007:

dari guru, tetapi melibatkan siswa secara

136 ) yang berbunyi :

aktif berbicara dan berpikir baik secara

“Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
adalah suatu kumpulan teori yang
sistematis, penerapannya secara
umum terbatas padagejala-gejala
alam, lahir dan berkembang
melalui metode ilmiah seperti
observasi dan esperimen serta
menuntut sikap ilmiah seperti
rasa
ingin
tahu,
terbuka,
jujurdan sebagainya”.
Berdasarkan hasil observasi diketahui
bahwa siswa kelas V SDN Sambirejo 2
Kec. Tanjunganom Kab.Nganjuk tahun
ajaran 2017/2018 pada materi fungsi organ
pecernaan

manusia

dan

hubungannya

dengan makanan dan kesehatan hasil
ulangan harian sebanyak 30 siswa masih
belum mencapai KKM

pusat pada guru dan memposisikan siswa
sebagai pendengar, pencatat materi yang
disampaikan guru serta media pembelajayang

digunakan

maupun di luar kelas. Siswa akan terlibat
dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan
pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Model STAD juga diharapkan
mampu membuat siswa berpikir kritis.
Secara umum berpikir kritis adalah berpikir reflektif yang mendasar untuk menentukan akan mempercayai sesuatu atau
tidak menurut Ennis (dalam Primasatya
dan Ahdianto, 2017: 225).Selainitupembelajaran menjadi bermakna dan tidak
mudah terlupakan dalam benak siswa.
Menurut Slavin ( dalam Shoimin

Hal ini disebab-

kan proses pembelajaran yang masih ber-

ran

individu maupun kelompok baik di kelas

belum

tepat.

Akibatnya proses pembelajaran cenderung
membosankan sehingga kemampuan siswa
untuk mengidentifikasi fungsi organ pecer-

2014:187), komponen model pembelajaran STAD (Students Teams Achievement Division) adalah sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.

presentasi kelas;
kerja kelompok;
kuis;
peningkatan nilai individu; dan
penghargaankelompok.
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Selain model pembelajaran, penggunaan media sangatdiperlukandalam
proses pembelajaran. Salah satu media

Kecamatan Tanjunganom Nganjuk Tahun
Pelajaran 2018/2019”.
Adapun tujuan penelitian ini adalah

pembelajaran yang dapat diterapkan
dalam kegiatan mengidentifikasi fungsi
organ

pencernaan

manusia

dan

sebagai berikut:
1. untuk

mengetahui

kemampuan

hubungannya dengan makanan dan ke-

mengidentifikasi

sehatan adalah media audio visual.

pencernaan

Menurut Zain,Azwan dan Syaiful Bahri

hubungannya dengan makanan dan

Djamarah (2010:124) Media audio-

kesehatan dengan model STAD

visual adalah media yang mempunyai

didukung media Audiovisual pada

unsur suara dan unsur gambar. Sedang-

siswa kelas V SDN Sambirejo 2

kanWati,Ega Rima (2016: 62-63)ber-

Kecamatan Tanjunganom Kabu-

pendapat keunggulan media audiovisual

paten Nganjuk;
2. untuk

l(video) adalah sebagai berikut.
1. Bisa menarik perhatian dari periode
yang singkat dari rangsangan lainnya.
2. Sebagian besar penonton dapat
memperoleh informasi dari ahli atau
spesialis.
3. Demonstrasi yang sulitbisadipersiapkan dan direkam sebelumnya
sehingga dalam waktu mengajar
guru bisa memusatkan perhtian dan
penyajiannya.
4. Bisa menghemat waktu dan dapat
diputar berulang-ulang.
5. Keras dan lemah suara dapat diatur.
6. Guru dapat mngatur pergerakan
gambar.
Berdasarkan uraian diatas perlu
dilakukan penelitian tentang “Pengaruh
model STAD didukung media audiovisual
terhadap

kemampuan

mengidentifikasi

fungsi organ pencernaan manusia dan
hubungannya

dengan

makanan

dan

fungsi

organ

manusia

dan

mengetahui

kemampuan

mengidentifikasi fungsi organ
pencernaan manusia dan
hubungannya dengan makanan dan
kesehatan dengan model STAD
tanpa media Audiovisual siswa
kelas

V

SDN

Sambirejo

Kecamatan Tanjunganom

2

Kabu-

paten Nganjuk;dan
3. untuk
model

membuktikan
STAD

pengaruh

didukung

media

Audiovisual terhadap kemampuan
mengidentifikasi

fungsi

organ

pencernaan manusia dan
hubungannya dengan makanan dan
kesehatan siswa kelas V SDN
Sambirejo 2 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

kesehatan siswa Kelas V SDNSambirejo 2
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sesuai dengan pendapat Arikunto(2013:

B.METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan teknik

27) bahwa, “Pendekatan kuantitatif itu

penelitian eksperimen dengan jenis pe-

banyak dituntut menggunakan angka.”

nelitianTrue

Designs

Subyek penelitian ini adalah seluruh

,karena penelitian ini menggunakan dua

siswa kelas V SDN Sambirejo 2 Keca-

kelas yaitu kelas kontrol dan kelas

matan

eksperimen. Kelas ekperimen akan

Nganjuk yang berjumlah 32.

Experimental

diberi

perlakuan,

kontrol

tidak

sedangkan

Tanjunganom

Penelitian

kelas

ini

Kabupaten

menggunakan

perlakuan.

tehnik pengumpulan data berupa ang-

Sedangkan untuk desain penelitian ini

ket dan tes. Angket digunakan untuk

menggunakan desain Posttest Only

mengukur kevalidan perangkat pem-

Control

penelitian

belajaran dan media dengan bentuk

Posttest Only Control Designmenurut

instrumen ceklis. Sedangkan tes diguna-

Sugiyono

kan

diberi

Design.

Desain

(2011:

76)digambarkan

Perlakuan Postest

Eksperimen (E) X1

Te

Kontrol (C)

Tc

X2

Keterangan:
E

:Kelompok Eksperimen

C

: Kelompok Kontrol

X1 : Perlakuan dengan model STAD
didukung media Audio Visual
X2 : Perlakuan dengan model STAD
tanpa media Audio Visual
:Hasilpostestkelompokeksperimen

Tc : Hasil postest kelompok kontrol
Dalam

kemampuan

naan manusia dan hubungannya dengan

Tabel 1. Desain Penelitian

Te

mengukur

mengidentifikasi fungsi organ pencer-

sebagai berikut.

Kelompok

untuk

penelitian

ini

makanan dan kesehatan dengan bentuk
intrumen soal uraian.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Siswakelas V SDN Sambirejo 2
KecamatanTanjunganomKabu-paten
NganjukTahunpelajaran 2018/2019
mampumengidentifikasifungsi organ
pencernaanmanusiadanhubungannya
denganmakanandankesehatanmengg
unakanmodel pembelajaranStudents
Teams Achievement Division
(STAD)didukung media audiovisual.
Berdasarkan analisis data diketahui kemampuan mengidentifikasi fungsi
organ pencernaan manusia dan hubu-

digunakan

ngannya dengan makanan dan kesehatan

pendekatan kuantitatif, dengan alasan

didukung media audiovisual pada pada

bahwa data yang terkumpul dalam

siswa kelas V SDN Sambirejo 2 Kecama-

penelitian ini berupa angka. Hal ini

tan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk
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memiliki nilai minimal 67 dan nilai mak-

Wati, Ega Rima (2016: 62-63)ber-

simal 100 dengan nilai rata-rata 85,47

pendapat keunggulan media audiovisual

lebih dari KKM yaitu 75. Hasil itu

(video) adalah sebagai berikut.

diperoleh dari nilai postes pembelajaran

1. Bisa menarik perhatian dari periode
yang singkat dari rangsangan lainnya.
2. Sebagian besar penonton dapat
memperoleh informasi dari ahli atau
specialis.
3. Demonstrasi yang sulit bisa dipersiapkan dan direkam sebelumnya
sehingga dalam waktu mengajar
guru bisa memusatkan perhatian dan
penyajiannya.
4. Bisa menghemat waktu dan dapat
diputar berulang-ulang.
5. Keras dan lemah suara dapat diatur.
6. Guru dapat mngatur pergerakan
gambar.

materi fungsi organ pencernaan manusia
dan hubungannya dengan makanan dan
kesehatan dengan model STAD didukung
media audiovisual.
Dari hasil tersebut diketahui bahwa, siswa mampu mengidentifikasi fungsi

organ

pencernaan

manusia

dan

hubungannya dengan makanan dan kesehatan karena pembelajaranmenggunaan
model STAD. Model STAD memiliki
keunggulan.Menurut

Shoimin,

Aris(

2014:189) keunggulan model STAD
adalah:
1. siswa bekerjasama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung
tinggi norma – norma kelompok;
2. siswa aktif membantu dan
memotifasi
semangat
untuk
berhasil bersama;
3. aktif berperan sebagaai tutor
sebaya untuk lebih meningkatkan
keberhasilan kelompok;
4. interaksi antar siswa seiring
dengan peningkatan kemampuan
mereka dalam berpendapat;
5. meningkatkan kecakapan individu;
6. meningkatkan kecakapan kelompok;
7. tidak bersifat kompetitif, dan
8. tidak memiliki rasa dendam.

Dengan demikian dapat diinterpretasikan
didukung

juga menggunakan media audiovisual
(video). Video memiliki keunggulan.
LILIK WIDAYATI| 13.1.01.10.0444
FKIP - PGSD

media

model

STAD

audiovisual

akan

membat siswa mampu mengidentifikasi
fungsi

organ

hubungannya

pencernaan

degan

dan

makanan

dan

kesehatan. Model STAD didukung media
audiovisual dapat memahamkan dan
mengaktifkan

siswa

dalam

materi

mengidentifikasi fungsi organ pencernaan
manusia

dan

hubungannya

dengan

makanan dan kesehatan.
2. Siswakelas

V SDN Sambirejo 2

Kecamatan Tanjunganom Kabupaten
Nganjuk Tahun pelajaran 2018/2019
kurang

Selain itu, dalam pembelajaran ini

bahwa,

mampu

mengidentifikasi

fungsi organ pencernaan manusia
dan hubungannya dengan makanan
dan kesehatan menggunakan model
simki.unpkediri.ac.id
|| 6||
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pembelajaran

Students

Teams

3.

Achievement Division (STAD) tanpa
4.

didukung media audiovisual.
Berdasarkan analisis data diketa-

membutuhkan waktu yang lebih
lama untuk siswa sehingga sulit
mencapai target kurikulumdan;
menuntut
sifat
tertentu
dari
siswa,missalnya sifat suka bekerjasama

hui bahwa, kemampuan mengidentifikasi
fungsi organ pencernaan manusia dan
hubungannya

dengan

makanan

dan

kesehatan tanpa didukung media audiovisual pada padasiswakelas V SDN
Sambirejo 2 Kecamatan Tanjunganom
Kabupaten Nganjuk memilikinilaiminimal 53dannilaimaksimal93 denganni-lai
rata-rata 74,67 kurang dari KKM yaitu
75. Hasil itu diperoleh dari nilai postes

Dengan demikian dapat diinter-pretasikan
bahwa, siswa kelas V SDN Sambirejo 2
Kecamatan Tanjunganom

Kabupaten

Nganjuk kurang mampu mengidentifikasi
fungsi organ pencernaan manusia dan
hubungannya

dengan

makanan

dan

kesehatan karena pembelajaran hanya
menggunakan

STAD

saja,

sehingga

pembelajaran kurang maksimal.

pembelajaran materi fungsi organ pencernaan

manusia

dan

hubungannya

dengan makanan dan kesehatan menggunakan model STAD saja.
Dari

hasil

tersebut

diketahui

bahwa, siswa kurang mampu mengidentifikasi

organ

hubungannya
kesehatan

pencernaan

dengan

makanan

dan
dan

karena hanya menggunakan

mo-del pembelajaran STAD saja tanpa
didukung
Model

media

audiovisual(video).

STAD

memiliki

kelemahan.MenurutShoimin,Aris
2014:189)

kelemahan

model

(
STAD

adalah sebagai berikut:
1.
2.

3. Ada pengaruhyang signifikan model
STAD didukung media audiovisual
terhadap kemampuan mengidentifikasifungsi organ pencernaan manusia
dan hubungannya
dengan
makanan dan kesehatan siswakelas V
SDN Sambirejo 2 Kecamatan Tanjunganom
Kabupaten
Nganjuk
Tahnn Pelajaran 2018/2019

kontribusidarisiswaberprestasirendah
menjadikurang;
siswaberprestasitinggiakanmengarah
padakekecewaankarenaperananggota
yang pandaimenjadidominan;

Dari perhitungan uji t dengan
menggunakan independent sampel t-test
dengan taraf signifikan 5% didapat thitung
(2,817)> ttabel (2,042)dengan df 30,
sehingga H0 ditolak. Hal ini berarti ada
pengaruh yang signifikan model STAD
didukung media Audiovisual terhadap
kemampuan
organ

mengidentifikasi

pencernaan

hubungannya

manusia

dengan

makanan

fungsi
dan
dan

kesehatan siswa kelas V SDN Sambirejo
2 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten

LILIK WIDAYATI| 13.1.01.10.0444
FKIP - PGSD

simki.unpkediri.ac.id
|| 7||

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Nganjuk. Dibuktikan dengan nilai rata-

mengidentifikasi

fungsi

organ

rata yang diperoleh pembelajaran yang

pencernaan

manusia

dan

menggunakan model STAD didukung

hubungannya dengan makanan dan

media audiovisual lebih dari KKM dan

kesehatan

rata-rata pembelajaran yang mengguna-

tanpa didukung media audiovisual

kan model STAD tanpa didukung media

karena nilai rata-rata 74,67 kurang

audiovisual kurang dari KKM.

dari KKM (75).

dengan

model

STAD

Dengan demikian dapat diinter-

3. Ada pengaruh yang signifikan model

pretasikan bahwa,ada pengaruh yang

STAD didukung media audiovisual

signifikan model STAD didukung media

terhadap kemampuan mengidentifi-

audiovisual terhadap kemampuanmengi-

kasi

dentifikasifungsi organ pencernaan ma-

manusia dan hubungannya dengan

nusia dan hubungannya dengan makanan

makanan dan kesehatan siswa kelas

dan kesehatan. Hal ini terjadi karena

V SDN Sambirejo 2 Kecamatan

pembelajaran menggunakan model STAD

Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

didukung media audiovisual.

karena nilai thitung (2,817) > ttabel5%

fungsi

organ

pencernaan

(2,042).
D. SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan
sebagai berikut.
1. Siswa kelas V SDN Sambirejo 2

V. DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur
Penelitian
Suatu
Pendekatan
Praktik.
Jakarta: PT. Rineka
Cipta.

Kecamatan Tanjunganom Kabupaten
Nganjukmampu

mengidentifikasi

fungsi organ pencernaan manusia
dan hubungannya dengan makanan
dan kesehatan dengan model STAD

Primasatya, N. & Ahdianto, E. 2017.
Pengembangan
Modul
Geometri
Berbasis Teori Berfikir Van Hiele
Guna Meningkatkan Kemampuan
Berpikir Kritis Siswa Kelas V. Jurnal
Universitas Hasyim Asy’ari, 2 (2):
225-231.

didukung media audiovisual karena
nilai rata-rata 85,47

di atas KKM

(75).
2. Siswa kelas V SDN Sambirejo 2
Kecamatan
ten

Tanjunganom Kabupa-

Nganjuk

belum
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mampu

Shoimimn, Aris. 2014. 68ModelPembelajaranInovatifdalamKurikulum
2013. Yogyakarata . Ar-Ruzz Media
Sugiyono.2011.MetodePenelitian
Pendidikan:PendekatanKuantitatif,
Kualitatif, dan R&D. Bandung:
ALFABETTA.
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