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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPA 

kelas IV SD N 2 Tulung Klaten melalui strategi Student Team Achievement 

Division. Sebelum diberikan tindakan, keaktifan dan hasil belajar siswa kurang 

dan guru sudah mengupayakan alternatif pemecahannya dengan menggunakan 

berbagai strategi.Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini menggunakan 

strategi Student Team Achievement Division. Subyek pelaksanaan tindakan siswa 

kelas IV SD N 2 Tulung berjumlah 12 siswa.  Penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian tindakan kelas dengan dua siklus, tiap siklus dilaksanakan dalam dua 

kali pertemuan dan terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan,dan refleksi. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif dan 

kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, tes, dokumentasi dan 

wawancara. Validitas data yang dilakukan melalui tekhnik triangulasi sumber. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat dari tingkat keaktifan siswa 

pada kondisi awal diperoleh prosentase 48,5%, pada siklus I menjadi 57,6%, dan 

pada siklus II meningkat menjadi 77,7%. Sedangkan peningkatan hasil belajar 

siswa sebagai berikut, dari 12 siswa diperoleh prosentase pada kondisi awal 

59,16%, pada siklus I menjadi 66%, dan pada siklus II meningkat menjadi 76,1%. 

Ketuntasan siswa juga mengalami peningkatan dari kondisi awal sebesar 33,3%, 

siklus I 50%, dan siklus II 83,3%.Bedasarkan hasil penelitian ini, dapat 

disarankan guru hendaknya menggunakan strategi Student Team Achievement 

Division untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan Sekolah Dasar merupakan jenjang pendidikan formal yang 

pertama dan mempunyai tanggung jawab  mengembangkan sikap dan ketrampilan  

siswa. Dalam pendidikan formal juga diterapkan dasar-dasar ilmu  ilmu 

pengetahuan, kepribadian, moral, pembentukan watak untuk hidup di masyarakat. 

Dengan adanya  pemberian dasar ilmu yang positif maka  akan berpengaruh 

terhadap kualitas pendidikan  yang lebih baik ke jenjang pendidikan yang 

selanjutnya.  

Dengan begitu dapat melakukan pergeseran paradigma dalam proses 

pembelajaran, yaitu perubahan orientasi pembelajaran yang semula hanya 

berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sehingga 

guru harus menciptakan suasana belajar yang melibatkan interaksi yang baik 

antara guru dengan siswa, siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Dalam 

menciptakan interaksi yang baik diperlukan sebuah profesional dari seorang 

guru,dalam usaha membangkitkan serta mengembangkan keaktifan belajar siswa, 

karena keaktifan belajar siswa sangat menentukan keberhasilan tujuan 

pembelajaran. 

Suatu pembelajaran dikatakan berhasil jika didukung dengan adanya 

keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran khususnya IPA. Tetapi keberhasilan 

juga dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam  menguasai materi IPA. 

Bedasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan bahwa hasil belajar IPA dikelas 

IV SD Negeri 2 Tulung masih rendah. Dan jika dilihat dari hasil ulangan harian 

untuk mata pelajaran IPA, yang menunjukkan bahwa dari 12 siswa yang terdiri 

dari 9 ssiswa laki-laki dan 3 siswa perempuan. Dan hanya 4 siswa (33,3%) saja 

yang mencapai ketuntasan, sedangkan 8 siswa   ( 66,7%) lainnya belum mencapai 

ketuntasan. Untuk itu perlu dilakukan model pembelajaran yang menyenangkan  



untuk meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa khususnya dalam 

pembelajaran IPA. 

Dengan kondisi tersebut, maka guru diharapkan untuk mampu 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa sehingga siswa ikut 

aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dari banyaknya strategi yang ada, ada salah 

satu strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar  

siswa dikelas yaitu strategi Student Team Achievement Division ( STAD ).  

Pemilihan strategi ini karena kooperatif dan sederhana, selain itu STAD juga 

merupakan strategi yang sangat efektif.   

Keaktifan adalah kegiatan atau aktifitas atau segala sesuatu yang dilakukan 

atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun nonfisik ( Elfatru : 2010 ) 

bahwa aktifitas tidak hanya ditentukan oleh aktifitas fisik semata, tapi juga 

ditentukan oleh aktifitas nonfisik seperti mental, intelektual, dan emosianal. 

Sedangkan keaktifan menurut Sriyono,dkk (1992:75) keaktifan belajar adalah 

pada saat guru mengajar ia harus mengusahakan agar murid-muridnya aktif 

jasmanai maupun rohani. 

Bedasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut : “Apakah penerapan strategi Student Teams 

Achievement Division (STAD) untuk  meneingkatkan keaktifan dan hasil belajar 

IPA siswa kelas IV SD Negeri 2 Tulung Klaten Tahun 2013/2014?” 

Bedasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan khusus penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPA di kelas IV SD Negeri 

2 Tulung Klaten. Keaktifan dalam pemebelajaran IPA diamati dari indikator (1) 

mendengarkan penejlasan guru (2) keterlibatan kerjasam kelompok (3) keberanian 

dalam bertanya (4) memberi gagasan cemerlang. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan 

belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam 

sebuah kelas secara bersama (Suharsini Arikunto:2008). 



Lokasi penelitian dilaksanakan ditempat peneliti mengajar yaitu di SD 

Negeri 2 Tulung. SD ini terletak dipinggir jalan sehingga mudah dijangkau. 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan oktober 2013 sampai bulan Februari 2014.  

Siswa dan guru di SD Negeri 2 Tulung menjadi subyek dalam penelitian ini. 

Subyek yang menjadi penerima tindakan ini adalah siswa kelas IV, yang 

berjumlah 12 dengan rincian 3 siswa perempuan dan 9 siswa laki-laki. Sedangkan 

guru yang menjadi subyek pelaku tindakan adalah Sri Kusjaryah,S.Pd. Adapun 

alasan peneliti memilih SD N 2 Tulung untuk dijadikan tempat penelitian adalah 

karena keaktifan dan hasil belajar IPA siswa kelas IV masih rendah. 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, merupakan penelitian yang dilakukan 

secara kerjasama antara peneliti dengan guru kelas IV yaitu Sri Kusjaryah S.Pd 

guna untuk memperoleh hasil yang maksimal melalui cara dan prosedur yang 

efektif sehingga dimungkinkan adanya tindakan yang berulang untuk 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPA siswa kelas IV. Dalam penelitian ini 

terdiri dari 2 siklus, dan pada setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Adapun tekhnik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, tes, 

dokumentasi, dan wawancara. Selain itu instrumen atau alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah  lembar observasi, lembar wawancara, dan soal test. 

Untuk menghasilkan data yang valid peneliti menggunakan tekhnik trianggulasi. 

Tekhnik trianggulasi yang digunakan peneliti adalah trianggulasi sumber yaitu 

teknik membandingkan data dengan mengecek ulang dengan sumber yang ada, 

yaitu lembar observasi yang diisi peneliti dibandingkan dengan lembar observasi 

yang dibuat guru (kolaborator). Tekhnis analisis menggunakan analisis interaktif 

adapun tekhnik analisis ada 3 tahapan yaitu: reduksi data msrupakan 

penyederhanaan kata-kata dari data kualitatif,sajian data merupakan penyajian 

data yang berupa gambar, grafik, dan tabel dengan tujuan menggabungkan 

informasi sehingga menggambarkan suatu keadaan yang terjadi, sedangkan 

penariakan simpulan merupakan aktifitas pengulangan untuk tujuan 

pemantapan,penelusuran data kembali dengan cepat. 

 



PEMBAHASAN  

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam dua siklus. Dalam setiap 

siklus dilaksanakan dalam dua kali pertemuan, sehingga siklus I dua kali 

pertemuan dan siklus II dua kali pertemuan. Sebelum tindakan dilakukan 

keaktifan dan hasil belajar masih rendah hal ini disebabkan pemeblajaran yang 

dilakukan guru masih bersifat konvensional, ataupun kurangnya penggunan media 

saat pembelajaran.sehingga siswa merasa bosan, dan kesulitan dalam menerima 

pembelajaran dari guru. Dengan hal tersebut menyebabkan hasil belajar siswa 

yang belum mencapai KKM (62) masih banyak.Adapun keaktifan siswa sebelum 

tindakan sebesar 48,5%, sedangkan hasil belajar sebesar 59,16%. 

Pada siklus I merupakan usaha yang dilakukan peneliti untuk melakukan 

perbaikan dari proses pembelajaran IPA yang sebelumnya yaitu dengan materi 

gaya dapat mengubah gerak suatu benda. Pada proses pembelajaran siklus I ini 

persiapan dan keaktifan siswa masih kurang baik, bisa dilihat saat mengikuti 

kerjasama kelompok ada beberapa siswa yang masih ramai, selaian itu 

kebanyakan siswa masih mengalami kesulitan dengan strategi yang diberikan oleh 

guru yaitu strategi STAD.Selain itu saat guru memberikan pertanyaan kurang 

bervariasi, tujuan pembelajaran yang diberikan guru juga masih kurang. Dengan 

hal tersebut dapat dilihat tingkat keaktifan siswa pada siklus I sebesar 57,6% dan 

hasil belajar siswa sebesar 66%. Dengan hal tersebut maka dilakukan tindakan 

berikutnya. 

Pada siklus II merupakan usaha perbaikan dari siklus I. Dalam tindakan 

siklus II ini sudah adanya peningkatan yaitu saat mendengarkan guru, saat 

mengikuti kerjasama kelompok, saat bertanya, dan memberi gagasan yang 

cemerlang saat diskusi. Dalam hal ini sisw juga sudah mengetahui langkah-

langkah strategi STAD yang diberikan guru sehingga keaktifan siswa meningkat 

sebesar 77,7% dan hasil belajar sebesar 76,1%. 

Tabel 1. Peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa 

No Tindakan Rata-rata Kelas Pencapaian 

KKM 

Keaktifan 

1 Kondisi awal 59,16% 4 siswa (33,3%) 48,5% 

2 Siklus I 66,0% 6 siswa ( 50%) 57,6% 



3 Siklus II 76,1% 10 siswa ( 83,3%) 77,7% 

 

Dengan melihat tabel diatas, maka keaktifan, hasil belajar dan pencapaian 

KKM siswa mengalami peningkatan. Dengan menerapan strategi Student Team 

Avhievement Division dapat membentu siswa lebih mudah dalam memahami 

materi pembelajaran IPA khususnya materi tentang gaya. Dengan penggunaan 

strategi yang inovatif maka dapat merangsang siswa dalam menerima pelajaran 

sehingga siswa akan lebih aktif. Selain itu strategi ini juga dapat melatih siswa 

dalam melakukan kerjasama dengan temannya dan tanggungjawab dalam 

menyelesaikan tugas. 

Dengan hal tersebut sesuai dengan teori Mulyasa (2009), menyatakan 

bahwa pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas jika seluruh atau 

setidaknya sebagian besar 75% siswa terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Sehingga penerapan strategi STAD dalam pemeblajaran IPA 

mampu untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPA karena lebih dari 

75% siswa mencapai KKM. 

Bedasarkan uraian diatas maka terbukti penerapan strategi STAD dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Tulung 

Tahun 2013/2014. 

Keterbatasan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dalam hal waktu, hal 

kemampuan,  dana dan tenaga maka penelitian ini tidak semuanya diungkap 

secara keseluruhan. Dengan melihat hal diatas, maka pada proses pembelajaran 

selanjutnya seorang guru hendaknya melakukan pembelajaran yang berpusat pada 

siswa yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa agar lebih aktif dan termotivasi 

dalam mengikuti proses pembelajaran. 

 

SIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan 

strategi Student Teams Achievement Division ( STAD ) dapat meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 2 Tulung, Klaten. Hal 



ini dapat dibuktikan dari hasil nilai keaktifan dan hasil belajar siswa selama 

penelitian yaitu :  

Adanya peningkatan keaktifan dari kondisi awal siswa yaitu dengan rata-

rata 48,5%, setelah diberi tindakan di siklus I menjadi  sebesar 57,6% , dengan 

melihat hasil dari siklus I belum mencapai target penelitian maka diberi tindakan 

yaitu siklus II menjadi sebesar 77,7%. 

Adanya peningkatan hasil belajar siswa dari kondisi awal yaitu dengan 

rata-rata 59,16%, kemudian diberi tindakan di siklus I menjadi sebesar 66%, 

dengan melihat hasil dari siklus I belum mencapai target penelitian maka diberi 

tindakan yaitu siklus II menjadi sebesar 76,1%. 

Selain itu ketuntasan siswa juga mengalami peningkatan dari kondisi awal 

sebesar 33,3%, kemudian setelah diberi tindakan pada siklus I menjadi 50%, 

dengan melihat hasil dari siklus I belum mencapai target penelitian maka diberi 

tindakan yaitu siklus II menjadi sebesar 83,3%. 
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