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ABSTRAK 

NIA KURNIA DEWI :Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe 

Student Team Achivement Division (STAD) dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Mata 

Pelajaran IPA di kelas IV Mi AL- Islamiyah 

Bhakti Buana Sangkanurip  
 

 

 Keberhasilan suatu pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh factor 

kecerdasan siswa semata, namun juga dapat dipengaruhi oleh Penyelenggaraan 

Pembelajaran oleh guru untuk menghindari hal itu guru hendaknya cukup cermat 

dalam memilah milah, baik menggunakan atau bahkan memvariasikan metode 

pelajaran terutama yang banyak melibatkan siswa secara aktif. Oleh sebab itu 

dalam proses pembelajaran IPA dengan menggunakan metode STAD (Student 

Team Achivement Division) dapat menunjang hari belajar siswa. 

 Ilmu Pengetahuan Alam merupakan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematik. Pembelajaran IPA salah satunya adalah menanamkan pengetahuan dan 

konsep-konsep pengetahuan alam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, 

menanamkan rasa ingin tahu dan sikap positip terhadap pengtrhuan alam dan 

teknologi.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data bagaimana penerapan 

pembelajaran Ilmu pengetahuan Alam dengan pendekatan pembelajaran STAD  

serta peningkatan hasil belajar IPA dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran STAD. 

Penelitian ini untuk memperoleh data tentang penerapan model STAD 

(Student Team Achivement Division) dalam pembelajaran IPA di kelas IV di MI 

AL-ISLAMIYAH BHAKTI BUANA SANGKANURIP. Untuk mengetahui hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA dari tes kelas eksperimen dalam penelitian 

tindakan kelas. Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan selama dua siklus. 

Setiap siklus dilaksanakan dengan empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, angket dan tes. Sample penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV MI 

Al-ISLAMIYAH dengan jumlah murid 25 siswa untuk teknik alaisis, analis data 

angket digunakan rumus perhitungan prosentase, sedangkan analisis data hasil tes 

dilakukan dengan rumus daya serap dan presentase ketuntasan belajar. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dengan model 

STAD (Student Team Achivement Division) dikategorikan baik, karena dapat 

dilihat dari data observasi selama proses pembelajaran dari siklus I dengan rata-

rata 64,40%. Presentase belajar 50%, Kinerja guru 68%. Pada siklus II mengalami 

peningkatan rata-rata hasil belajar siswa 72,40% persentase ketuntasan belajar 

siswa sebesar 80%, kinerja guru 79%. Hal ini berarti adanya peningkatan hasil 

belajar siswa dengan model pembelajaran Student Team Achivement Division 

(STAD) pada pembelajaran IPA. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar  Belakang  Masalah  

 Pendidikan yang diselenggarakan pada setiap sekolah bertujuan untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional secara utuh.Dimana pendidikan 

merupakan suatu yang sangat urgen bagi kehidupan manusia, melalui 

pendidikan manusia dapat belajar dan mengambil manfaat dari alam semesta 

demi mempertahankan hidupnya, yang esensial dalam kehidupan umat 

manusia melalui pendidikan manusia dalam membentuk kepribadian. 

Tujuan pendidikan Nasional adalah tujuan pendidikan yang mengacu 

pada pendidikan Nasional yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni : pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak 

mulia, sehat, berilmu, cakep, kreatif, dan mandiri dan menjadi negara yang 

demokkratis dan bertanggung jawab (UUD No.2003:5) 

Namun pada kenyataannya dari hasil observasi di MI Al-Islamiyah 

masih ditemukan model yang digunakan oleh guru pada pelajaran IPA belum 

cukup bervariasi karena guru tersebut hanya menggunakan metode ceramah 

dan menulis untuk menerangkan materi Ilmu Pengetahuan Alam dalam setiap 

pertemuan. 

 Sehingga di tengah kegiatan pembelajaran siswa mulai terlihat jenuh 

karena siswa tidak terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Siswa cenderung 

hanya menjadi pendengar  dan penulis saja, sehingga siswa mulai beralih pada 

kegiatan masing-masing contoh, mengobrol, mengantuk, dan menganggu 

temanya. Bahkan ada yang selalu bulak-balik ijin kebelakang untuk sejedar 

cuci muka. 

Siswa yang duduk paling belakang tampak kurang diperhatikan karena 

guru hanya berdiri didepan kelas, sehingga suasana kelas menjadi tidak 

kondusif. Akibatnya, pembelajaran yang diberikan guru hanya seolah-olah 
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angin berlalu artinya masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Hal ini terbukti 

pada saat guru memberikan beberapa soal latihan, dari 25 siswa di kelas IV 

hanya 7 orang siswa yang mendapatkan nilai yang sesuai dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 65. 

Sementara pembelajaran yang diinginkan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa dan 

pembelajaran tersebut dilaksanakan dengan pendekatan dan model 

pembelajaran yang bervariasi diman guru berperan sebagai fasilitator, 

moticvator dan kreator. 

Dengan berlakunya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  

maka guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menyiapkan dan merancang 

model pembelajaran yang mengembangkan potensi siswa baik dalam ranah 

kognitif, afektif maupun psikomotor. Model pembelajaran yang berpusat pada 

siswa dan menciptakan suasana yang menyenangkan sangat diperlukan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

Sebenarnya banyak metode atau model pembelajaran yang bersifat 

kooperatif yang dapat membangkitkan bakat dan minat siswa dalam belajar. 

Diantaranya model pembelajaran yang  bersifat  kooperatif yaitu STAD ( 

Studen Team Achivement Division). Pembelajaran ini sangat menyenangkan 

dan membuat siswa untuk lebih aktif dan kreatif dan memberikan pengalman 

bahwa mengikuti bahwa mengikuti kegitan dikelas adalah keterlibatan penuh 

siswa dan guru bersama-sama sebagi rekan. Sebagaimana diungkapkan oleh 

Armadi dan Prasetya (1997:65)  Namun karena kurangnya pemahaman 

terhadap istilah tersebut dan kurangnya penguasaan terhadap model 

pembelajaran tersebut seorang guru jarang melaksanakannya karena kesulitan 

dalam memahami model tersebut. 

Oleh karena itu peneliti melakukan kajian lebih dalam tentang 

bagaimana  penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD ( Student 

Team Achivement Division)  terhadap hasil belajar Ipa dikelas IV MI Al-

Islamiyah Sangkanurip Kuningan? 
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B. Perumusan Masalah 

1. Identifikasi masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti  mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut : 

a. Kegiatan belajar mengajar tidak berjalan lancar. Dikarenakan pada 

setiap pembelajaran terlihat beberapa siswa sibuk dengan kegiatan 

masing-masing. 

b. Penggunaan model pembelajaran kurang variatif, dikarenakan guru 

hanya menggunakan metode ceramah dan menulis sehingga membuat 

siswa merasa monoton dan jenuh. 

c. Hasil belajar siswa rendah, ini terbukti dari hasil yang diperoleh hanya 

sekitar 7 siswa yang memenuhi standar KKM  dan 18 siswa masih 

dibawak KKM. 

2. Pembatasan masalah  

Agar masalah ini dapat terarah dan lebih jelas sehingga tidak terjadi 

kesalah pahaman dan kekeliruan, maka penulis membatasi masalah ini 

pada: 

a. Mata pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam ) masih rendah, 

dikarenakan masih banyak siswa yang nilainya dibawah KKM 

b. Modelpembelajaran yang digunakan guru kurang bervariasi, guru hanya 

menggunakan metode ceramah dan menulis  yang membuat siswa 

merasa jenuh dan monoton ketika proses pembelajaran berlangsung. 

3. Pertanyaan penelitian  

a. Bagaimana proses penerapan  model pembelajaran kooperatif   tipe 

(STAD) Student Team Achievement Division pada pembelajarn ipa di 

kelas IV MI Al-Islamiyah Bhakti Buana Sangkanurip Kuningan 

b. Bagaimana hasil  pembelajaran IPA dengan menggunakan  model 

pembelajaran kooperatif tipe (STAD) Student Team Achievement 

Division di kelas IV MI Al-Islamiyah Bhakti Buana Sangkanurip 

Kuningan. 
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C.  Tujuan Penelitian 

Dengan melihat rumusan masalah tersebut diatas, maka untuk itu tujuan 

penelitian ini secara khusus yaitu  : 

1) Untuk mengetahui  gambaran peningkatan hasil belajar siswa kelas IV 

MI Al-Islamiyah Bahkti Buana pada mata pelajaran IPA tentang 

penggolongan jenis makanan hewan   

2) Untuk meningkatkan semangat belajar siswa agar lebih giat dalam proses 

pembelajaran ipa di kelas IV MI Al-Islamiyah Bhkti Buana Sangkanurip 

Kuningan 

D. Manfaat penelitian  

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan banyak mamfaat 

bagi peneliti sendiri maupun bermamfaat bagi guru, siswa. Adapun mamfaat 

yang dapat dirasakan yaitu  

1. Manfaat  bagi peneliti : 

a. Mengetahui perbandingan cara penyelesaian masalah dengan cara-

cara lain 

b. Mampu menyelesaikan permasalahan yang sama  

c. Melatih kreatifitas dalam memecahkan permasalahan yang ada 

dikelas  

2. Manfaat bagi Guru : 

a. Menentukan tindakan dalam proses pembelajaran guna meningkatkan 

pembelajaran  

b. Meningkatkan komunikasi yang baik antara siswa, guru, dan semua 

pihak yang terkait sebagi stik holder. 

c. Motivasi bagi guru untuk melakukan penelitian dari masalah yang 

muncul dalam proses pembelajaran ipa 

d. Mencoba strategi yang baru untuk mencari pembelajaran yang lebih 

efektif 

3. Manfaat bagi Siswa  

a. Meningkatakan minat belajar dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe  STAD (Studen Team Achivement Division) 

b. Meningkatkan hasil belajar  
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c. Meningkatkan motovasi belajar terhadap siswa pada mata pelajaran 

ipa 

E. Kerangka pemikiran 

Ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan yang rasional dan objektif 

tentang alam semesta dengan segala isinya. IPA membahasa tentang gejala – 

gejala alam yang disusun secara sistematis oleh manusia. Pembelajaran IPA 

merupakan salah satu konsep yang ditawarkan di Sekolah Dasar (sd) atau 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang memiliki peranan penting dalam 

pembentukan kepribadian intelektual anak. Pada umumnya pembelajaran ipa 

adalah sebagai pola pembelajaran yang lebih banyak memberikan informasi 

tentang konsep - konsep materi ipa yang berupa fenomena – fenomena alam 

atau lingkungan sekitarnya (Wahidin, 2007:2) 

Tujuan pembelajaran ipa (sains) adalah terbentuknya kemampuan 

nalar pada diri siswa yang tercermin melalui kemampuan berpikir kritis dan 

sistematis serta memiliki sifat yang obyektif, jujur, disiplin dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Sementara itu untuk memperoleh aktifitas siswa dan hasil belajar 

siswa yang baik pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), maka 

siswa harus melalui proses belajar. Adapun pengertian belajar menurut 

Chaplin yang dikutip Muhibinsyah (2003:65) adalah perolehan perubahan 

tibgkah laku yang relatif menetap sebagi latihan dan pengalaman. Dengan 

demikain hasil belajar itu diharapkan adanya perubahan tingfkah laku, atau 

hasil belajar itu mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Dalam proses belajar dimana guru memegang peranan penting dalam 

menentukan kualitas yang dilaksanakannya. Oleh sebab itu guru harus 

memikirkan dan merencanakan secara seksama dan memperbaiki kualitas 

mengajarnya. Hal ini menuntut seorang guru untuk menciptakan kondisi 

belajar yang efektif dan efesien sehinggan hasil belajarnya pun optimal ( 

Sardiman, 2001:19) 

Model pembelajaran STAD (Studen Team Achivement Division) 

merupakan tipe pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa untuk aktif 
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dalam belajar terutama dalam membangun kesadaran bekerjasama, aktif 

bertukar pikiran dengan sesamanya dalam memahami materi (Trianto:2007) 

 Model pembelajaran STAD ( Student Team Achievement Division) 

dikenal juga dengan istilah tim siswa kelompok prestasi  adalah salah satu 

tipe pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa untuk aktif dalam 

bertukar pikiran dengan sesame teman dalam kelompoknya untuk 

membahas materi yang diberikan guru.Pembelajaran ipa (sain)  dengan 

penerapan model STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena 

dengan adanya suatu tim yang siap membantu dalam memahami materi 

terutama siswa yang daya tangkapnya lemah  

 Hasil belajar adalah hasil diperoleh seseorang setelah mengikuti 

kegiatan atau belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu atau setelah 

menyelesaikan suatu program tertentu yang mengakibatkan perubahan 

dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar (Oemar 

Hamalik, 2006:20) 

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa betapa pentingnya 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Studen Taem Achivement 

Division (STAD) dalam kegiatan belajar mengajar IPAuntuk hasil belajar 

yang memunuhi standar  

F. HIPOTESIS  

“ Apabila guru menggunakan model STAD pada pelajaran IPA di 

kelas IV Mi Al-IsLAMIYAH bhakti Buana Sangkanurip Kuningan akan 

meningkatkan hasil belajar IPA” 
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