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 BAB II  

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Teori

1. Pembelajaran tematik

a. Definisi Pembelajaran Tematik

Pembelajaran tematik adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran 

secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intramata pelajaran 

maupun antar mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada peserta didik (Majid,2014:85). Dengan adanya pembelajaran 

terpadu tersebut peserta didik akan mendapatkan pengetahuan serta 

keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran dapat bermakna bagi peserta 

didik. Bermakna yang dimaksudkan ialah pembelajaran tematik peserta didik 

akan memperoleh pemahaman konsep-konsep yang mereka pelajari melalui 

pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan antar konsep dalam 

intra maupun antar mata pelajaran. Menurut Daryanto, (2014:31) Pembelajaran 

tematik adalah suatu pembelajaran yang dikaitkan atau dipadukan dengan 

beberapa KD (Kompetensi Dasar) dan indikator dari kurikulum atau standart 

isi (SI) dari beberapa mapel menjadi satu kesatuan untuk dikemas dalam satu 

tema.  

Berdasarkan definisi pembelajaran tematik diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran tematik harus lebih menekankan pada pengalaman dan 

kebermaknaan dalam belajar, sehingga peserta didik memperoleh pemahaman 

yang utuh dalam proses pembelajaran yang mengaitkan antar mata pelajaran. 
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b. Prinsip Pembelajaran Tematik  

Prinsip pembelajaran tematik integratif menurut Majid (2014:89), yaitu 

a) pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema  yang aktual; b) 

pembelajaran tematik integratif memilih materi beberapa mata pelajaran yang 

mungkin saling terkait; c) pembelajaran temati integratif tidak boleh 

bertentangan dengan tujuan kurikulum namun harus mendukung tujuan 

kegiatan pembelajaran yang ada di kurikulum; d) materi pembelajaran yang 

dapat dipadukan dalam satu tema selalu mempertimbangkan karakteristik 

siswa; e) materi pelajaran yang dipadukan tidak terlalu dipaksakan.  

Menurut Trianto, (2007:9), prinsip-prinsip pembelajaran terpadu dapat 

diklasifikasikan menjadi: a) prinsip penggali tema merupakan prinsip utama 

dalam pembelajaran terpadu; b) prinsip pengelolaan pembelajaran merupakan 

kemampuan guru menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam 

proses pembelajaran; c) prinsip evaluasi; dan d) prinsip reaksi merupakan 

perolehan hasil belajar setelah melakukan evaluasi. 

Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disebutkan, dapat disimpulkan 

bahwa prinsip pembelajaran tematik harus sesuai dengan tema yang nyata, 

bermakna, dan harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

c. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar disebut sebagai suatu 

upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Pembelajaran tematik memiliki 

beberapa karakteristik menurut Daryanto (2014:5), sebagai berikut : a) 

Berpusat pada siswa yaitu lebih banyak menepatkan siswa sebagai subjek 

belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator; b) 
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Memberikan pengalaman langsung yaitu dengan pengalaman siswa 

dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkret) untuk memahami sesuatu yang 

lebih abstrak; c) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas yaitu fokus 

pembelajaran diarahkan pada pembahasan tema-tema yang paling dekat 

dengan siswa; d) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran yaitu siswa 

mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh, hal ini diperlukan 

untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang muncul; e) Bersifat 

fleksibel yaitu guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran 

dengan mata pelajaran yang lainnya dan dapat mengaitkan dengan lingkungan 

siswa; f) Hasil pembelajaran sesuai minat dan kebutuhan siswa untuk 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa; g) Menggunakan prinsip belajar 

sambil bermain yang menyenangkan. 

Menurut Trianto (2007:13), pendekatan pembelajaran tematik memiliki 

beberapa karakteristik yaitu:a. Holistik, b. Bermakna, otentik dan aktif. 

Berdasarkan karakteristik pembelajaran tematik yang telah disebutkan, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran tematik siswa diharuskan terlibat dalam 

proses pembelajaran secara langsung, karena pembelajaran yang diperoleh 

merupakan pengalaman secara nyata dari siswa tersebut. 

d. Kelebihan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik dalam kenyataannya memiliki kelebihan seperti 

pembelajaran terpadu. Menurut Majid (2014:92) pembelajaran terpadu 

memiliki kelebihan  sebagai berikut: a) Pengalaman dan kegiatn belajar peserta 

didik akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak; b) Kegiatan yang 

dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik; c) Seluruh 
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kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik sehingga hasil belajar akan 

dapat bertahan lebih lama; d) Pembelajaran teepadu menumbuhkan 

keterampilan berpikir dan sosial peserta didik; e) Pembelajaran terpadu 

meyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis, yaitu dari  permasalahan yang 

sering ditemui dalam kehidupan atau lingkungan nyata peserta didik; f) Jika 

pembelajaran terpadu dirancang bersama dapat meningkatkan kerja sama antar 

guru bidang kajian terkait, guru dengan peserta didik, peserta didik dengan 

peserta didik, peserta didik/guru dengan nara sumber sehingga belajar lebih 

menyenangkan, belajar dalam situasi nyata, dan dalm konteks yang lebih 

bermakna. 

Berdasarkan definisi kelebihan pembelajaran tematik yang telah 

disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik memiliki 

kelebihan yaitu dapat menumbuhkan  keterampilan berpikir siswa, 

memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa, dan pembelajaran 

dikaitkan dengan permasalahn yang sering dijumpai dikehidupan sehari-hari. 

2. Model Pembelajaran  

Menurut Priansa, (2017:319) model pembelajaran merupakan sebagai 

acuan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan secara sistematis 

berdasarkan pola-pola sesuai dengan kepentingan serta kebutuhan 

pembelajaran. Menurut Arends (dalam Trianto,2010:51) Model pembelajaran 

mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di 

dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, 

lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Menurut Joyce dan Well 

(dalam Trianto,2010:51) model pembelajaran adalah model yang dapat 
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membantu siswa untuk mendapatkan atau memperoleh informasi, ide 

keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan ide diri sendiri. 

Berdasarkan definisi model pembelajaran yang telah disebutkan, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu bentuk perencanaan 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas 

yang dapat membantu siswa memperoleh suatu informasi serta ide-ide baru 

secara nyata. 

3. Pembelajaran Kooperatif 

a. Definisi Kooperatif tipe STAD 

Menurut Priansa, (2017:320) STAD (Student Teams Achievment 

Division) adalah salah satu metode pembelajaran Kooperatif yang sederhana 

dan model yang paling baik untuk permulaan bagi para guru. Kooperatif tipe 

STAD adalah guru menyampaikan suatu materi, sementara para siswa 

tergabung dalam kelompoknya yang terdiri atas 4 atau 5 orang untuk 

menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, siswa diberi 

kuis/tes secara individual. Skor hasil kuis/tes tersebut disamping untuk 

menemukan skor individu juga digunakan untuk menentukan skor 

kelompoknya.(Slavin, 2015:53) 
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b. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif tipe STAD  

Menurut Fathurrohman, (2015:54) langkah-langkah penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai berikut. 

1) Guru membentuk beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari 

4-5 siswa 

2) Guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan 

kepada siswa sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai 

3) Guru memberikan lembar kerja kelompok, didiskusikan dalam 

kelompok untuk mencapai kompetensi dasar. Pembelajaran 

kooperatif tipe STAD, biasanya digunakan untuk pemahaman 

materi. 

4) Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, 

mengarahkan, dan memberikan penegasan pada materi 

pembelajaran yang telah dipelajari. 

5) Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individual. 

6) Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan 

nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis 

berikutnya. 

c. Kelebihan Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

Menurut Aris Shoimin (2014:189), Kooperatif tipe STAD memiliki 

beberapa kelebihan yaitu: 

1) Siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung 

tinggi norma-norma kelompok. 
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2) Siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil 

bersama. 

3) Aktif berperan sebagai 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 

8) Tidak memiliki rasa dendam 

d. Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

Menurut Aris Shoimin (2014:189), Kooperatif tipe STAD memiliki 

beberapa kelebihan yaitu: 

1) Kontribusi dari siswa berprestasi siswa rendah menjadi kurang. 

2) Siswa berprestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan karena 

peran anggota yang pandai lebih dominan. 

3) Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit 

mencapai target kurikulum. 

4) Membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga pada umumnya guru 

tidak mau menggunakan pembelajaran kooperatif. 

5) Memnutuhkan kemampuan khusus sehingga tidak semua guru dapat 

melakukan pembelajaran kooperatif. 

6) Menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. 
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4. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tema 1 Subtema 1 

Pembelajaran 1 Kelas IV 

Tema 1 terdapat 3 Subtema, dan peneliti mengambil Subtema 1. Setiap 

subtema terdiri atas 6 pembelajaran, namun peneliti menggunakan 

pembelajaran 1 yang terdiri dari 3 mata pelajaran yaitu Bahasa indonesia, IPA, 

IPS. Berikut ini kompetensi dasar dan indikator terdapat dalam tema 1 subtema 

1 pembelajaran 1 yang akan digunakan penelitian: 

Tabel 2.1 SK-KD Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 1 

 1. Bahasa Indonesia   

 Kompetensi Dasar Indikator Materi 

3.1 Mencermati gagasan pokok dan 

gagasan pendukung yang 

diperoleh dari teks lisan, tulis, 

atau visual. 

 Mengidentifikasi   

gagasan pokok dan 

gagasan 

pendukung. 

 Menjelaskan 

gagasan pokok dan 

gagasan pendukung 

 

 

 

Gagasan pokok dan 

gagasan pendukung 

4.1 Menata informasi yang didapat 

dari teks berdasarkan 

keterhubungan antargagasan ke 

dalam kerangka tulisan. 

 Menyajikan 

gagasan pokok dan 

gagasan pendukung 

ke dalam bentuk 

peta pikiran 

 

 
  

2. IPA 

 Kompetensi Dasar Indikator Materi 

3.6 Menerapkan sifat-sifat bunyi 

dan keterkaitannya dengan 

indera pendengaran. 

 Mengidentifikasi 

cara menghasiklan 

bunyi 

 Menjelaskan sifat-

sifat bunyi  

 

 

Cara menghasilkan 

bunyi 

4.6 Menyajikan laporan hasil 

percobaan tentang sifatsifat 

bunyi. 

 Membuat laporan 

pengamatan 

tentang cara 

menghasilkan 

bunyi 
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 3. IPS   

 Kompetensi Dasar Indikator Materi 

3.2 Mengidentifikasi keragaman 

sosial, ekonomi, budaya, etnis, 

dan agama di provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa 

Indonesia; serta hubungannya 

dengan karakteristik ruang. 

 Mengidentifikasi 

keragaman budaya, 

etnis dan agama 

dengan teman 

sekelas 

 Menjelaskan 

keragaman budata, 

etnis dan agama 

 

 

 

 

 

Keragaman 

Budaya, etnis dan 

agama 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi 

mengenai keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis, dan 

agama di provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa 

Indonesia; serta hubungannya 

dengan karakteristik ruang. 

 Mengomunikasikan 

secara lisan dan 

tulisan keragaman 

budaya, etnis dan 

agama dengan 

teman sekelas 

 

 

5. Aktivitas  

a. Definisi Aktivitas 

Menurut Hamalik (2012 : ) aktivitas adalah proses belajar yang 

dilakukan siswa untuk memperoleh suatu pemahaman, pengetahuan, dan 

keterampilan. Aktivitas merupakan suatu kegiatan dalam interaksi belajar 

mengajar (Sardiman, 2011:100).  

Berdasarkan definisi aktivitas yang telah disebutkan, dapat disimpulkan 

bahwa aktivitas merupakan proses yang dialami siswa sehingga dapat 

mendorong terjadinya interaksi antar individu yang mencakup aspek 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang menghasilkan perubahan sikap 

yang bersifat permanen. 
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b. Jenis-jenis Aktivitas 

Menurut Paul B. Diedrich (dalam Hamalik 2012:172) Aktivitas belajar 

yang dilakukan oleh siswa saat pembelajaran berlangsung memiliki beberapa 

jenis diantaranya yaitu :  

1) Kegiatan visual seperti kegiatan membaca, melihat gambar, 

mengamati, eksperimen, demonstrasi. 

2) Kegiatan lisan seperti kegiatan mengemukakan pendapat, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, wawancara, diskusi. 

3) Kegiatan mendengarkan seperti mendengarkan percakapan atau 

diskusi kelompok, mendengarkan penyajihan bahan, mendengarkan 

radio. 

4) Kegiatan menulis seperti menulis laporan, menulis cerita, membuat 

rangkuman, mengerjakan tes dan mengisi angket. 

5) Kegiatan menggambar seperti membuat grafik, diagram peta dan 

pola. 

6) Kegiatan mental seperti mengingat, merenungkan, memecahkan 

masalah, menganalisis, melihat, dan membuat keputusan. 

7) Kegiatan metrik seperti melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, menyelenggarakan permainan, menari. 

8) Kegiatan emosional seperti berminat, senang atau gembira, berani, 

tenang, bersemangat. 

Berdasarkan kurikulum 2013, aktivitas dalam pembelajaran meliputi 

kegiatan 5M (mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan 
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mengkomunikasikan). Dalam penelitian ini, peneliti memilih aktivitas belajar 

5M yang disesuaikan dengan pembelajaran tematik.  

c. Indikator Aktivitas 

Komponen aktivitas meliputi kegiatan 5M (mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan) dalam penelitian ini indikator 

aktivitas diambil dari Lampiran Permendikbud Nomor 103 tahun 2014. 

Indikator aktivitas yang akan diamati sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Indikator Aktivitas 

No. Aktivitas Indikator Keterangan 

1. Mengamati a. Mengamati gambar yang 

diberikan oleh guru 

b. Membuat hasil diskusi 

yang dilakukan 

Kegiatan visual 

 

Kegiatan 

menulis 

2. Menanya a. Tanya Jawab dengan 

guru 

b. Mengajukan pertanyaan 

saat presentasi 

Kegiatan lisan 

 

Kegiatan lisan 

3. Mencoba a. Melakukan diskusi 

untuk menyelesaikan 

permasalahan 

b. Mengumpulkan data 

dari sumber lain 

Kegiatan 

metrik 

 

Kegiatan visual 

4. Menalar a. Mengolah data dan 

menarik kesimpulan dari 

kegiatan pembelajaran 

b. Menyelesaikan soal 

yang telah diberikan 

oleh guru 

Kegiatan 

mental 

 

Kegiatan 

mental 

5. Mengkomunikasikan a. Menyajikan hasil 

diskusi secara tertulis 

b. Mempresentasikan hasil 

diskusi didepan kelas 

Kegiatan 

menulis 

 

Kegiatan lisan 
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Pedoman penskoran aktivitas setiap indikator selama pembelajaran 

berlangsung sebagai berikut: 

Skor 1 : Jika aktivitas siswa tidak dilakukan 

Skor 2 : Jika akivitas siswa dilakukan cukup baik 

Skor 3 : Jika aktivitas siswa dilakukan dengan baik 

Skor 4 : Jika aktivitas siswa dilakukan sangat baik 

6. Hasil belajar 

a. Definisi hasil belajar 

Menurut Addurrahman (dalam Jihad dan Haris,2009:14) Hasil Belajar 

adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. 

Menurut Juliah (dalam Jihad dan Haris,2009:15) hasil belajar adalah segala 

sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai akibat dari kegiatan belajar yang 

dilakukannya. Berdasarkan definisi hasil belajar yang telah disebutkan, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan siswa secara nyata setelah 

dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pengajaran.  

Menurut Benyamin Bloom (dalam Nana Sudjana,2008:22) hasil belajar 

mempunyai tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotoris. 

Ranah Kognitif  hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni 

pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, serta sintesis dan 

evaluasi. Ranah Afektif hasil belajar yang berkenaan dengan sikap yang terdiri 

dari lima aspek, yakni penerimaan, jawaban, penilaian, serta organisasi dan 

internalisasi. Ranah Psikomotoris hasil belajar yang berkenaan dengan 

keterampilan dan kemampuan bertindak. Berdasarkan dari ketiga ranah 

tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Dari ketiga ranah itu, ranah yang 
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digunakan peneliti adalah Ranah kognitif, Ranah afektif, Ranah psikomotor, 

karena penilaian terhadap tiga ranah tersebut digunakan untuk melihat hasil 

belajar siswa secara keseluruhan.  

b. Jenis penilaian 

Menurut Sudjana (2008:5) jenis penilaian ada beberapa macam, yaitu 

penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, penilaian selektif, 

dan penilaian penempatan. Penilaian dari masing-masing jenis penilaian yaitu: 

a) Penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program 

belajar mengajar agar terlihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu 

sendiri; b) Penilaian Sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir 

unit program, yaitu akhir catur wulan, akhir semester, dan akhir tahun; c) 

Penilaian diagnostik adalah Penilaian yang bertujuan untuk melihat 

kelemahan-kelemahan siswa serta faktor penyebabnya; d) Penilaian selektif 

adalah penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi; e) Penilaian 

penempatan adalah penilaian yang ditunjukan untuk mengetahui keterampilan 

prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar. 

Berdasarkan jenis penilaian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa 

jenis penilaian yang digunakan peneliti adalah penilaian Formatif karena 

peneliti ingin melihat hasil belajar siswa di akhir pembelajaran. 

B. Kajian penelitian yg relevan 

Berikut ini hasil penelitian yang relevan tentang model pembelajaran 

Kooperatif STAD. Pertama yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Jatimah 

(2015) dengan judul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar IPS Melalui 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Variasi Permainan Nagawan Pada Siswa 
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Kelas V SD Negeri Perumnas”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD variasi permainan “Nagawan” 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 56,25%. 

Ketuntasan belajar siswa kelas V SD Inpres Perumnas mengalami peningkatan 

72,50%. Demikian pula nilai rata-rata siswa meningkat dari 58,75 menjadi 

89,37. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPS kelas V Inpres Perumnas dapat ditingkatkan dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Lia Agustin pada tahun 

2015 dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative 

Learning) Tipe Make-A Match Berbantuan Media Komik Interaktif Untuk 

Meningkatkan Aktivitas Belajar Dan Hasil Belajar IPS”. Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil belajar dan aktivitas belajar pada 

siklus I dan siklus II. Data yang didapat pada siklus I untuk hasil belajar 66,7 

% siswa untuk tuntas KKM yang ditetapkan 65 dengan rata-rata 70,1, 

sedangkan aktivitas belajar siswa 48% pada kategori tinggi. Untuk siklus II 

prestasi belajar 95,2 % siswa tuntas KKM dengan rata-rata 80,2, sedangkan 

aktivitas belajar siswa 52% pada kategori sangat tinggi. Dari penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Make-A Match 

berbantuan media komik interaktifdapat meningkatkan hasil belajar dan 

aktivitas belajar siswa. Dengan demikian, penerapan model kooperatif tipe 

STAD dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dikelas V SDN 01 

Tuntang pada pembelajaran IPS. 
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Ketiga, hasil penelitian yang dilakukan oleh Yustin Susanti, dkk pada 

tahun 2017 yang berjudul “Peningkatan Aktivitas Dan Hasil Belajar Melalui 

Pembelajaran Kooperatif  Tipe STAD” Pada siklus I nilai rata-rata aktivitas 

belajar siswa mencapai nilai 66,27% dan masuk ke dalam kriteria baik. 

Selanjutnya pada siklus II nilai rata-rata aktivitas belajar siswa mencapai nilai 

80,27%. Hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan aktivitas belajar 

siswa sebesar 14%. Hasil belajar siswa setelah penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada subtema pentingnya kesehatan diri dan lingkungan 

mengalami peningkatan. Pada kondisi awal, jumlah siswa yang tuntas 

sebanyak 3 siswa (15%), selanjutnya pada siklus II meningkat 8 siswa (40%) 

menjadi 11 siswa (55%). Pada siklus II, hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan lagi sebesar 6 siswa (30%). Artinya, pada siklus II jumlah siswa 

yang tuntas belajar yaitu 17 siswa (85%). 

 Persamaan dari ketiga penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang 

adalah pada model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran 

Kooperatif. Namun, ada perbedaan dari penelitian terdahulu dengan peneliti 

sekarang yaitu kurikulum yang digunakan pada jenjang sekolah dasar dan 

subyek penelitian dilakukan peneliti sekarang di kelas IV SDN Mojolangu 5 

Malang.  
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan 

Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas 4 SDN Mojolangu 5 Malang 

Permasalahan 

Tidak Menerapkan Model 

Pembelajaran 

Kondisi ideal 

1. Pembelajaran tidak monoton 

2. Menerapkan diskusi kelompok 

3. Siswa berpartisipasi secara 

aktif 

4. Hasil belajar mencapai KKM 

 

Kondisi Faktual 

1. Pembelajaran menggunakan 

metode konvensional 

2. Diskusi kelompok kurang 

diterapkan 

3. Kurangnya antusias dan 

partisipasi siswa 

4. Hasil belajar masih rendah 
 

Solusi : 

Menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif STAD 

 

Metode penelitian : 

1. Jenis penelitian : Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) 

2. Lokasi : SDN Mojolangu 5 Malang 

3. Waktu: Desember-Januari 

4. Instrumen (wawancara, tes tulis, 

lembar observasi guru dan lembar 

obsevasi siswa) 

 


