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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teori 

1. Hakikat Prestasi belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan kegiatan berproses dan merupakan unsur yang 

sangat fundamental dalam setiap jenjang pendidikan. Kegiatan belajar 

haruslah terselengara dengan baik, karena dengan belajar siswa dapat 

mengetahui hal-hal yang baru dalam hidupnya, Oemar Malik (2011: 28) 

berpendapat bahwa belajar adalah: “suatu proses perubahan tingkah laku 

individu melalui interasi dengan lingkungan, proses di mana tingkah laku 

di ubah melalui latihan dan pengalaman yang diarahkan oleh guru untuk 

mencapai sebuah tujuan yang telah di tentukan.  

Proses belajar diarahkan kepada suatu tujuan dengan melihat, 

memahami dan mengamati sesuatu yang belum pernah siswa temukan 

sebelumnya, hal ini sependapat dengan Ahmadi (2013: 127) yang 

mengemukakan belajar merupakan: ”proses dari perkembangan hidup 

manusia, dengan belajar manusia melakukan perubahan-perubahan 

kualitatif individu sehingga tingkah lakunya berkembang”. Semua 

aktivitas dan prestasi hidup tidak lain adalah hasil dari belajar. Manusia 

selama hidupnya melakukan sebuah perubahan dan proses, selama itulah 

manusia sedang melakukan proses belajar. 
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Pendapat tersebut di perkuat oleh Gagne dalam Susanto(2013-1) 

yang menjelaskan bahwa belajar dapat didefinisikan sebagai”suatu 

proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat 

pengalaman”. Perilaku seseorang dapat berubah baik atau buru itu 

tergantung pengalaman yang di terima orang, pengalaman orang akan 

menjadikan orang tersebut belajar dari hal yang belum diketahui sampai 

orang tersebut mengetahuinnya. 

Berdasarkan definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu perubahan tingkah laku individu dari hasil 

pengalaman dan latihan. Perubahan tingkah laku tersebut, baik dalam 

aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan.  

b. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar dapat setiap siswa miliki tergantung pada 

kemauan belajar siswa jika siswa itu giat belajar maka prestasi belajarnya 

akan bagus dan ketika siswa tidak giat dalam belajar maka prestasi 

belajarnya akan menurun. Syah (2011: 216) berpendapat bahwa: 

”prestasi belajar berasal dari hasil belajar siswa yang mengarah pada 

ranah kognitif pada proses pembelajaran”. Prestasi belajar siswa untuk 

mengukur pemahaman siswa dengan adanya evaluasi. Prestasi belajar 

siswa sangat berkaitan dengan hasil belajar. Siswa dikatakan memiliki 

prestasi belajar yang baik di karenakan hasil belajar yang diperoleh juga 

baik. Sehinnga prestasi tidak jauh berbeda dengan hasil belajar. 
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Pendapat Syah di atas diperkuat oleh Arifin (2011:12) yang 

berpendapat bahwa: “prestasi belajar pada umumnya berkaitan dengan 

aspek pengetahuan yang dapat diketahui melalui evaluasi dan 

diwujudkan dalam bentuk angka atau nilai raport, sedangkan hasil belajar 

meliputi aspek pembentuk watak anak didik”. Kata prestasi banyak 

digunakan dalam berbagai bidang dan kegiatan antara lain dalam 

kesenian, olahraga, dan pendidikan, khusunya pembelajaran. 

Definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi belajar 

adalah hasil usaha belajar yang dicapai siswa berupa suatu kecakapan 

dari kegiatan belajar mengajar yang dapat diketahui melalui evaluasi dan 

diwujudkan dalam bentuk angka atau nilai raport. Jadi prestasi belajar 

IPA adalah hasil belajar yang dicapai siswa berupa suatu kecakapan yang 

diketahui melalui evaluasi dan diwujudkan dalam bentuk angka atau 

nilai.  

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar. 

 Prestasi belajar adalah hasil usaha belajar yang dicapai siswa 

berupa suatu kecakapan dari kegiatan belajar mengajar yang dapat 

diketahui melalui evaluasi dan diwujudkan dalam bentuk angka atau nilai 

raport, namun hasil usaha belajar siswa dapat di pengaruhi oleh berbagai 

faktor Slameto (2010: 54-71) berpendapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa di sekolah, secara garis 

besar dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

1) Faktor interen (faktor dari dalam diri siswa), yakni 

keadaan/kondisi jasmani atau rohani siswa. Faktor interen 
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dibagi menjadi tiga bagian yaitu faktor jasmaniah, faktor 

psikologis, dan faktor kelelahan. 

a) Faktor Jasmaniah, b) Faktor Psikologis, c) Faktor 

kelelahan. 

 

Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi satu sama lain, 

faktor jasmaniah dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa 

jika siswa jasmaninya tergangu maka Prestasi belajar siswa dapat 

terganggu, begitu juga faktor psikologi jika siswa kondisi 

psikologisnya sedang tidak baik maka prestasi belajar siswa akan 

menurun, faktor kelelahan juga dapat berdampak tidak baik, ketika 

siswa kondisi tubuh sedang lelah maka konsentrasi belajar siswa akan 

terganggu dan mengakibatkan prestasi belajar siswa menurun. 

2) Faktor ekstern (faktor dari luar siswa), yakni kondisi 

lingkungan sekitar siswa. Faktor eksteren dikelompokan 

menjadi tiga yaitu: 

a) Faktor keluarga, b) Faktor sekolah , c) Faktor masyarakat. 

 

Faktor ekstern dapat mempengaruhi siswa dalam belajar, pola 

asuh keluarga, lingkungan sekolah yang tidak mendukung, dan 

lingkungan masyarakat yang berpengaruh tidak baik terhadap siswa, 

ketiga faktor tersebut di atas dapat mempengaruhi siswa dalam 

belajar, jika lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat baik maka 

prestasi belajar siswa dapat berpengaruh baik, namun apabila 

lingkungan tersebut berdampak buruk bagi siswa maka akan 

berpengaruh buruk terhadap prestasi belajar siswa. 

Pendapat di atas dapat disimpulkan Faktor-faktor internal dan 

eksteren tersebut dapat mempengaruhi prestasi belajar seperti 
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lingkungan keluarga siswa, jika keluarga dalam mendidik siswa 

kurang baik, maka siswa dalam belajar tidak maksimal, lingkungan 

sekolah dan masyarakat juga berpengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa.   

2. Hakikat Rasa Ingin Tahu 

Setiap peserta didik mempunyai rasa ingin tahu, rasa ingin tahu  

sangat diperlukan dalam belajar, Yaumi (2014: 83) rasa ingin tahu adalah: 

”sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam 

dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar”. 

Menjadikan seseorang yang selalu ingin tahu sebenarnya bukanlah suatu 

perkara sulit, namun sering diperhadapkan dengan situasi keraguan, 

ketakutan, atau mungkin merasa belum mendesak untuk diketahui. Rasa 

ingin tahu adalah landasan dasar dalam proses belajar, karena dilakukan 

melalui proses bertanya dan bertanya, mencari informasi baru, 

mengumpulkan fakta dari beberapa sumber, kemudian membentuk pendapat 

sendiri. Orang yang selalu ingin tahu terhadap sesuatu pasti melakukan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1) Mengajukan pertanyaan 

2) Selalu timbul rasa penasaran 

3) Menggali, menjejaki, dan menyelidiki 

4) Tertarik pada berbagai hal yang belum ditemukan jawabanya 

5) Mengintai, mengintip, dan membonglar berbagai hal yang masih kabur. 
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Rasa ingin tahu merupakah sikap di miliki oleh setiap siswa. 

Nasution (2010: 3) berpendapat  rasa  ingin  tahu  adalah: ”suatu dorongan 

atau hasrat untuk lebih mengerti suatu hal yang sebelumnya kurang atau 

tidak siswa ketahui”. Rasa ingin tahu biasanya berkembang apabila melihat 

keadaan diri sendiri atau keadaan sekeliling yang menarik. Dari pengertian 

ini, berarti untuk memiliki rasa ingin tahu yang besar, syaratnya seseorang 

harus tertarik pada suatu hal yang belum diketahui. Keterkaitan itu ditandai 

dengan adanya proses yang berpikir aktif, yakni digunakannya semua 

panca indera yang kita miliki secara maksimal. Pengaktifan bisa diawali 

dengan pengamatan melalui mata atau mendengar informasi dari orang 

lain. Saat mendapatkan data dari berbagai sumber, maka kaitkan data 

tersebut satu sama lain sehingga menimbulkan suatu fenomena , yakni 

sembarang objek yang memiliki karakteristik yang dapat diamati. 

Setiap siswa mempunyai rasa ingin tahu yang di tandai dengan 

berbagai aspek yang berbeda-beda, seperti yang di kemukakan oleh 

Mustari (2011: 103) bahwa kurioritas (rasa ingin tahu) adalah: “emosi   

yang   dihubungkan   dengan   perilaku   mengorek   secara   alamiah   

seperti eksplorasi,  investigasi,  dan  belajar”.  Rasa  ingin  tahu  terdapat  

pada  pengalaman manusia, istilah tersebut dapat digunakan untuk 

menunjukkan perilaku itu sendiri yang disebabkan oleh emosi ingin tahu, 

karena emosi ini mewakili kehendak untuk mengetahui hal-hal baru, rasa 

ingin tahu bisa diibaratkan bensin atau kendaraan  ilmu dan disiplin lain 

dalam studi yang dilakukan oleh manusia. 
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Pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa rasa ingin tahu 

adalah sebuah sikap yang dimiliki oleh setiap individu untuk mempelajari 

sesuatu hal yang belum siswa ketahui untuk dipelajari lebih dalam, agar 

nantinya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang lain atau lingkungan 

sekitar. 

3. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di Sekolah Dasar  

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan mata pelajaran yang di 

ajarkan di sekolah dasar. Trianto (2010a: 136) mengatakan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Alam adalah: “suatu kumpulan teori yang sistematis, 

penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan 

berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen 

serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur dan 

sebagainya”. IPA merupakan teori yang sistematis, runtut, dan 

berkembang melalui sikap ilmiah, rasa ingin tahu, terbuka dan jujur, 

dengan berbagai sikap yang di miliki dalam pembelajaran IPA di 

harapkan siswa dapat menerapkannya di dalam kehidupannya. 

Pendapat di atas diperkuat juga oleh Susanto (2013: 167) yang 

menyatakan IPA adalah: “ usaha manusia dalam memahami alam semest 

a melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan 

prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran sehinnga menndapat suatu 

kesimpulan”. Guru dalam hal ini khususnya yang mengajarkan sains di 

Sekolah Dasar, yang diharapkan mengetahui dan mengerti hakikat 
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pembelajaran IPA, sehingga dalam pembelajaran IPA guru tidak 

kesulitan dalam mendesain dan melaksanakan pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

IPA merupakan ilmu pengetahuan alam yang disusun secara sistematis 

yang mengkaji tentang gejala-gejala alam semesta berupa kebendaan 

yang diperoleh dengan percobaan, metode, sikap, dan prinsip ilmiah. 

Dalam pembelajaran IPA terdapat nilai-nilai yang harus di 

tanamkan, sehingga dalam pembelajaran, siswa akan menerapkan nilai-

nilai tersebut di dalam kehidupan sehari-hari, menurut Trianto (2010a: 

141),  nilai-nilai IPA yang dapat ditanamkan dalam pembelajaran IPA 

antara lain sebagai berikut: 

1) Kecakapan bekerja dan berpikir secara teratur dan sistematis 

menurut langkah-langkah metode ilmiah. 

2) Keterampilan dan kecakapan dalam mengadakan pengamatan, 

mempergunakan alat-alat eksperimen untuk memecahkan 

masalah. 

3) Memiliki sikap ilmiah yang diperlukan dalam memecahkan 

masalah baik dalam kaitannya dengan pelajaran sains maupun 

dalam kehidupan. 

 

Nilai-nilai di atas seperti Kecakapan dalam bekerja, 

Keterampilan, dan sikap ilmiah harus guru sisipkan di dalam 

pembelajaran IPA karena dengan guru memberikan kecakapan dlam 

bekerja, ketrampila dan sikap ilmiah maka siswa akan menerapkannya 

dalam kehidupa sehari-hari, sehingga ilmu yang di terima siswa akan 

bermanfaat bagi dirinya. 

 

 

Upaya Meningkatkan Prestasi..., Bangkit Wahyunugroho, FKIP, UMP, 2016



 xxviii 

b. Tujuan Pengajaran IPA 

Pembelajaran IPA memiliki tujuan, untuk mencapai tujuan 

tersebut siswa harus belajar dengan giat dan sungguh-sungguh, menurut 

Susanto(, 2013 : 171)  tujuan pembelajaran IPA di Sekolah Dasar (SD) 

dan  Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah sebagai berikut:  

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha 

Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam 

ciptaan-Nya. 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara 

IPA, lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam 

memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam. 

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

 

Berdasarkan Tujuan pembelajaran tersebut dapat di simpulkan 

bahwa, jika siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran artinya siswa 

dapat menguasai pembelajaran ipa dengan baik, mampu mengembangkan 

pembelajaran ipa, dan dapat memecahkan masalah-masalah yang di 

hadapi oleh siswa. 

c. Karakteristik IPA di SD/MI 

Pembelajaran IPA memiliki karakteristik tersendiri yang 

membedakanya dengan bidang ilmu lainnya, karakteristik pembelajaran 

IPA menurut Susanto (2013: 170) yaitu: 
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1) IPA merupakan kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori. 

2) Proses ilmiah dapat berupa fisik dan mental. 

3) Sikap keteguhan hati dan keingin tahuan. 

4) IPA tidak dapat membuktikan semua akan tetapi hanya 

sebagian atau beberapa saja. 

5) Kebenaran IPA bersifat subjektif dan bukan kebenaran yang 

bersifat objektif. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pembelajaran 

sains merupakan pembelajaran yang  berdasarkan pada prinsip-prinsip 

dan  proses, yang mana dapat menumbuhkan sikap ilmiah siswa terhadap 

konsep-konsep. Oleh karena itu pembelajran IPA di Sekolah Dasar di 

lakukan dengan cara penyelidikan sederhana dan bukan hafalan terhadap 

kumpulan konsep IPA.  

d. Ruang Lingkup IPA di SD/MI 

Ruang lingkup Pembelajaran IPA untuk SD/MI menurut 

Kurikulum KTSP (Depdiknas, 2006) meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut: 

1) Mahluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, 

tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan, serta 

kesehatan. 

2) Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaanya meliputi: cair, padat 

dan gas. 

3) Energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, 

listrik cahaya dan pesawat sederhana. 

4) Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tat surya dan 

benda-benda langit. 

 

Standar Kompetensi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA)  kelas IV semester II: 8. Memahami berbagai bentuk energi dan 

cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari energi dan 

perubahannya. Adapun materi pokok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 
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Alam (IPA)  kelas IV semester II, meliputi: (1) energi panas; (2) energi 

bunyi; dan (3) penggunaan energi alternatif. 

4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

a. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran yang berfokus pada 

kelompok, Slavin (2009: 8) Mendefinisikan bahwa: ”model pembelajaran 

kooperatif sebagai model pembelajaran dimana siswa bekerjasama dalam 

suatu kelompok”. Dalam pembelajaran kooperatif para siswa akan duduk 

bersama dalam kelompok yang beranggotakan empat orang untuk 

menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Siswa nantinya akan di 

suruh untuk belajar bersama secara berkelompok, tanpa adanya 

persainggan di dalam annggota kelompok. 

Belajar kooperatif dengan membentuk kelompok dapat 

mengembangkan solidaritas sosial antar siswa. Sedangkan menurut  

Trianto (2010:58), pembelajaran kooperatif: ”merupakan sebuah 

kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara 

berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama”. Tujuan pembelajaran 

kooperatif berbeda dengan kelompok tradisional yang menerapkan 

sistem kompetisi, keberhasilan individu diorentasikan pada kegagalan 

orang lain. sedangkan Tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah 

menciptakan situasi keberhasilan individu yang ditentukan atau 

dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD juga berkaitan dengan teori belajar Kontruktivisme 
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yang menekankan bagaimana pentingnya keterlibatan anak secara aktif 

dalam pengetahuan secara lingkungannya, seseorang akan belajar lebih 

mudah mempelajari sesuatu bila belajar itu didasari kepada apa yang 

telah diketahui orang lain, bertukar pikiran dan pengalaman dengan 

teman lainnya. 

Pembelajaran kooperatif memiliki unsur-unsur yang berkaitan 

satu sama lain, menurut Trianto (2010:60), terdapat lima unsur penting 

dalam pembelajaran kooperatif yaitu:  

a) Saling ketergantungan yang bersifat positif antar siswa, b) 

Interaksi antar siswa yang semakin meningkat, c) Tanggung 

jawab individual, d) Keterampilan interpersonal, e) kelompok 

kecil. 

 

Berdasarkan uraian di atas pembelaajran kooperatif adalah 

pembelajaran berkelompok di mana siswa melakukan pembelajaran 

tanpa adanya persaingan antar anggota kelompok. Belajar kooperatif juga 

memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya, jika salah 

satu unsur tersebut tidak dilaksanakan maka pembelajaran tidak akan 

berjalan dengan baik. 

b. Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD  

Pembelajaran kooperatif terdiri dari berbagai macam model 

pembelajaran, salah satunya adalah model pembelajaran STAD. Slavin 

(2009: 143), berpendapat bahwa: ”tipe STAD merupakan salah satu 

model pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan merupakan 

model yang baik untuk permulaan bagi para guru yang baru 

mennggunakan pendekatan kooperatif”. Tipe STAD dikembangkan oleh 
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Slavin merupakan salah satu tipe kooperatif yang menekankan pada 

adanya aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi 

dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai 

prestasi yang maksimal (Isjoni, 2011:51). 

c. Komponen Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Ada lima komponen utama dalam pembelajaran kooperatif tipe 

STAD Menurut Slavin (2009: 143)  yaitu: 

1) Presentasi kelas 

2) Tim 

3) Kuis 

4) Skor Kemajuan Individual  

5) Rekognisi Tim  

 

Komponen utama model pembelajaran STAD seperti yang di 

sebutkan di atas merupakan komponen yang akan di laksanakan guru 

dalam melakukan pembelajaran menggunakan model STAD, guru 

melaksanakan pembelajaran harus runtut, pertama-tama guru melakukan 

presentasi di dalam kelas, lalu guru menyuruh siswa untuk membuat tim 

yang teridir dari 4-5 siswa, setelah tim selesai dibuat guru memberikan 

siswa sebuah kuis individual yang ahrus di kerjakan oleh siswa, 

kemudian guru menghitung skor kemajual individual siswa, dan yang 

terakhir guru melakukan penghargaan kepada tim yang memperoleh skor 

terbanyak. Guru dalam melakukan pembelajaran STAD harus berurutan 

sperti itu sehingga pembelajaran yang guru lakukan akan mendapatkan 

hasil yang maksimal. 
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d. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Belajar Kooperatif tipe STAD memiliki lima tahapan 

pembelajaran yang meliputi: tahap penyajian materi, tahap kegiatan 

kelompok, tahap tes individual, tahap perhitungan skor perkembangan 

individu, dan tahap pemberian penghargaan kelompok (Slavin, 

2009:143-165). 

 

1) Tahap Penyajian Materi 

Guru memulai dengan menyampaikan indikator yang 

harus dicapai hari itu dan memotivasi rasa ingin tahu siswa  

tentang materi yang akan dipelajari, dalam penelitian ini 

adalah materi tentang energi panas dan bunyi. Dilanjutkan 

dengan memberikan presepsi dengan tujuan mengingatkan 

siswa terhadap materi prasarat yang telah dipelajari, agar siswa 

dapat menghubungkan materi yang akan disajikan dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki. Mengenai teknik penyajian 

materi pelajaran dapat dilakukan dengan cara klasikal ataupun 

melalui audiovisual. Lamanya presentasi dan berapa kali harus 

dipresentasikan tergantung pada kelompok materi yang akan 

dibahas. 

Dalam membandingkan materi pembelajaran perlu 

ditekankan hal-hal sebagai berikut: a) mengembangkan materi 

pembelajaran sesuai dengan apa yang akan dipelajari siswa 
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dalam kelompok, b) menekankan bahwa belajar adalah 

memahami makna, dan bukan hapalan, c) memberikan umpan 

balik sesering mungkin untuk mengontrol pemahaman siswa, 

d) memberikan penjelasan mengapa jawaban pertanyaan itu 

benar atau salah dan e) beralihlah kepada materi selanjutnya 

apabila siswa telah memahami permasalahan yang ada. 

2) Tahap kerja kelompok  

Pada tahap ini setiap siswa diberi lembar tugas sebagai 

bahan yang akan dipelajari. Kerja kelompok siswa saling 

berbagi tugas, saling membantu memberikan penyelesaian agar 

semua anggota dapat memahami materi yang akan dibahas, 

dan satu lembar dikumpukan sebagai hasil kerja kelompok. 

Pada tahap ini guru berperan sebagai fasilitator dan motivator 

kegiatan tiap kelompok. 

3) Tahap Tes Individu  

Kegiatain ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan 

belajar siswa yang telah dicapai dengan diadakan tes secara 

individual mengenai materi yang telah dibahas. Pada penelitian 

ini tes individual mengenai materi yang telah dibahas. Pada 

penelitian ini tes individual diadakan pada setiap pertemuan. 

Skor perolehan individu ini didata dan diarsipkan, yang akan 

digunakan pada perhitungan perolehan skor kelompok. 
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4) Tahap Perhitungan Skor Perkembangan Individu 

Dihitung berdasarkan skor awal, dalam penelitian ini 

didasarkan pada nilai ulangan harian. Berdasarkan skor awal 

setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk 

memberikan sumbangan skor maksimal bagi kelompoknya 

berdasarkan skor tes yang diperolehnya. Perhitungan 

perkembangan skor individu dimaksudkan agar siswa terpacu 

untuk memperoleh prestasi terbaik sesuai dengan 

kemampuannya. Adapun perhitungan skor perkembangan 

individu pada penelitian ini diambil dari penskoran 

perkembangan individu yang dikemukakan Slavin seperti 

terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 Penskoran Perkembangan Individu 

Skor tes Skor Perkembangan Individu 

a. Lebih dari 10 poin di bawah skor 

awal 

b. 10 hinngga 1 poin di bawah skor 

awal 

c. Skor awal sampai 10 poin di 

atasnya 

d. Lebih dari 10 poin di atas skor 

awal 

e. Nilai sempurna (tidak berdasaran 

skor awal) 

5 

 

10 

 

20 

 

30 

 

30 
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Slavin (2009: 159)  

Perhitungan  skor kelompok dilakukan dengan cara 

menjumlahkan masing-masing perkembangan skor individu 

dan hasilnya dibagi sesuai jumlah anggota kelompok. 

5) Tahap Pemberian Penghargaan Kelompok  

Pembagian penghargaan diberikan berdasarkan 

perolehan skor rata-rata yang dikategorikan menjadi 

kelompok baik, kelompok hebat dan kelompok super. 

Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan 

pemberian penghargaan terhadap kelompok adalah sebagai 

berikut: (a) kelompok dengan skor rata-rata 15, sebagai 

kelompok baik, (b) kelompok dengan skor rata-rata 20, 

sebagai kelompok hebat, dan (c) kelompok dengan skor rata-

rata 25 sebagai kelompok super. Prosedur pelaksanaan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran IPA 

dapat digambarkan sebagai berikut: guru merencanakan 

proses pembelajaran yang sesuai dengan silabus pengajaran 

dengan menyiapkan rpp, lks, soal evaluasi, materi pelajaran, 

kuis, lembar angket observasi aktivitas siswa dan guru, 

angket rasa ingin tahu, dalam pembelajaran IPA adalah 

energi. Pada saat yang sudah ditentukan semua perencanaan 

dilaksanakan dikelas IV SD N 2 Purbadana. 
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B. Penelitian Yang Relevan 

1. Hasil penelitian yag dilakukan oleh Ketut Itiqomah mahasiswi UIN Sunan   

Kali Jaga Yogyakarta pada tahun 2015 dengan judul: Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD di Kelas VA SDN Adisucipto 1 

Depok Sleman”, menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 

matematika siswa. Motivasi siswa dilihat dari aspek minat untuk belajar, 

ketekunan dalam belajar, partisipasi aktif dalam belajar, usaha untuk 

belajar, dan penyelesaian tugas. Prestasi belajar siswa dilihat dengan 

adanya kenaikan rata-rata skor tes dari siklus sebelumnya dan sedikitnya 

70% dari jumlah siswa mencapai KKM sebesar 65. Secara kuantitatif, 

hasil persentase motivasi belajar siswa dari aspek minat untuk belajar, 

ketekunan dalam belajar, partisipasi aktif dalam belajar, usaha untuk 

belajar, dan penyelesaian tugas terhadap pelajaran matematika mengalami 

peningkatan dari 60%, 70,25%, 43,25%, 34, 5%, dan 56,25% menjadi 

68,75%, 65,5% 72,75%, 68,75%, dan 65,5%. Dan prestasi belajar siswa 

juga mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari nilai terendah sebesar 

30 pada siklus I menjadi 55 pada siklus II. Begitu juga nilai tertinggi pada 

siklus I sebesar 65 meningkat menjadi 77,5 pada siklus II. Kesimpulan dari 

penelitian tersebut ialah, bahwa pembelajaran dengan meodel STAD dapat 

meningkatkan motivasi dan prestasi belajar matematika siswa di Kelas VA 

SDN Adisucipto 1 Depok Sleman. 
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2. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Erika Hutabalian Mahasiswa 

Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2013 dengan judul “Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial Melalui Penerapan Model Kooperatif Tipe STAD di 

Kelas IV SDN Kertajaya IV Surabaya”,  menunjukkan bahwa aktivitas 

guru mengalami peningkatan selama dua siklus. Siklus pertama 

memperoleh sebesar 69,4% dan mengalami peningkatan yang bagus. Pada 

siklus pertama hasil penelitian menunjukkan sebanyak 75% dan pada 

siklus kedua persentase aktivitas siswa juga menunjukkan kemajuan 

sebesar 92%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan 

bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Kertajaya IV Surabaya. 

3. Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu 

adalah:  

a. Penelitian yag dilakukan oleh Ketut Itiqomah, untuk meningkatkan 

motivasi dan prestasi belajar matematika siswa di Kelas V SD. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Erika Hutabalian, untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas IV SD pada mata pelajaran IPS. 

c. Penelitian yang akan peneliti lakukan adalah untuk meningkatkan 

prestasi belajar dan rasa ingin tahu pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) di kelas IV Sekolah Dasar. 
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C. Kerangka Berfikir 

Pembelajaran IPA di sekolah dasar merupakan pembelajaran awal, 

sehingga pada siswa sekolah dasar tahap berfikir siswa yaitu kongkret ke 

abstrak. Oleh karena itu dalam pembelajaran IPA dibutuhkan pembelajaran 

yang membuat siswa mempunyai rasa ingin tahu dan prestasi belajar siswa 

meningkat. 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu 

model pembelajaran yang inovatif dalam proses pembelajarannya. Melalui 

pembelajaran kooperatif tipe STAD itu dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran, agar nantinya siswa dapat berkembang sesuai 

dengan potensi yang ada dalam diri siswa, serta dapat meningkatkan rasa 

ingin tahu siswa dan prestasi belajar siswa. Karena model pembelajaran ini 

menuntut keaktifan siswa dan siswa akan berpikir kritis terhadap 

permasalahan yang ada pada materi pelajaran tersebut. Berdasarkan 

penjelasan di atas maka dapat dibuat kerangka berfikir penelitian 

pembelajaran IPA melalui pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe 

STAD. 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka berfikir di atas maka hipotesis 

tindakan dalam penelitian ini adalah melalui penggunaan pembelajaran model 

kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan prestasi belajar dan rasa ingin tahu 

siswa pada materi energi di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 2 Purbadana. 

 

 

 

Kondisi awal Sebelum 

menggunakan model 

pembelajaran 

kooperatif tipe STAD 

Rendahnya prestasi 

belajar dan rasa ingin 

tahu siswa 

Dalam Pembelajaran  guru 

menggunakan metode 

pembelajaran Kooperatif 

Learning Tipe STAD 

SIklus I 

Siswa melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan model 

kooperatif tipe STAD 

Siklus II 

Tindakan 

Prestasi Belajar dan rasa ingin tahu 

siswa meningkat 
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