
 

Page | 1  
FKIP UNIVERSITAS JAMBI 

 

 

 

 

ARTIKEL ILMIAH 

 

 

 

 

MENINGKATKAN KUALITAS STUDENT-CENTERED LEARNING  DENGAN  

MODEL  PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS STUDENT 

TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISION PADA SISWA 

KELAS V A SDN 55/I SRIDADI 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

 

NOVIA KHAIRUN NISA 

A1D113034 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN  GURU SEKOLAH  DASAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS  

JAMBI 

2017



 

FKIP UNIVERSITAS JAMBI   Page | 2  

 

 

 

 

 

MENINGKATKAN KUALITAS STUDENT-CENTERED LEARNING  DENGAN  

MODEL  PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS STUDENT 

TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISION PADA SISWA 

KELAS V A SDN 55/I SRIDADI 

 

Oleh 

NOVIA KHAIRUN NISA 

 

 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP 

Universitas Jambi 

 

ABSTRAK 

 

Kata kunci : student-centered learning, model pembelajaran interaktif, student teams-

achievement division modification 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi pada kualitas pembelajaran siswa yang kurang maksimal. 

Hal itu ditandai dengan adanya siswa yang kurang bekerjasama saat pembelajaran 

berlangsung. Saat diskusi dalam tim, tugas kelompok hanya dikerjakan oleh 1 atau 2 orang. 

Pembelajaran tidak dikaitkan pada pengalaman siswa, sehingga pembelajaran menjadi 

kurang bermakna. Kemudian, saat kelompok menampilkan hasil diskusinya di depan kelas, 

tidak ada tanggapan dari kelompok lain sehingga pembelajaran hanya terjadi satu arah dan 

tidak interaktif. Pemilihan model dan media dalam penyampaian materi pembelajaran 

masih tergolong rendah. Model pembelajaran cenderung berpusat pada guru dan peran guru 

sangat menonjol sebagai sumber belajar. Semua itu akhirnya bermuara pada rendahnya 

kualitas SCL. Penelitian ini bertujuan untuk meningktakan kualitas SCL dengan model 

pembelajaran interaktif berbasis STAD Modification pada siswa kelas V A SDN 55/I 

Sridadi.  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri dari dua siklus, 

dimana data yang diambil yaitu berupa data observasi melalui lembar observasi kualitas 

SCL dan observasi guru yang dilakukan pada tiap proses pembelajaran menggunakan 

model STAD Modification. Penelitian ini dilakukan dengan 4 tahap yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan model pembelajaran Interaktif berbasis STAD 

Modification dapat meningkatkan kualitas SCL siswa kelas V A SDN 55/I Sridadi. 

Berdasarkan lembar observasi siswa, kualitas SCL menunjukkan adanya peningkatan, 

terbukti dari siklus I pertemuan I terdapat 6 orang dan pada pertemuan II terdapat 12 orang. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada siklus I ini terdapat 33%. Kemudian, pada siklus 

II meningkat pada pertemuan I terdapat 20 siswa dan pada pertemuan II terdapat 21 siswa 

yang memiliki kualitas SCLyang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada siklus II 

ini terdapat 75,91% siswa yang memiliki kualitas SCL yang baik. 
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Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kualitas SCL dapat ditingkatkan menggunakan 

model pembelajaran interaktif berbasis STAD Modification pada tema Organ Tubuh 

Manusia dan Hewan di kelas V A SDN 55/I Sridadi. Saran dalam penelitian ini diharapkan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FKIP UNIVERSITAS JAMBI   Page | 4  

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran adalah suatu proses interaksi (hubungan timbal balik) antara guru 

dengan siswa. Tugas utama seorang guru adalah mengantarkan dan mengajak siswa 

melampaui batas (limit) kemampuannya. Hasil akhir dari pembelajaran adalah 

tercapainya penguasaan Kompetensi Dasar (KD) dengan baik dan benar yang 

sesuai dengan standar Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan No. 57 Tahun 

2013.  

Proses pembelajaran melibatkan berbagai kegiatan dan tindakan yang perlu 

dilakukan oleh siswa untuk memperoleh hasil yang baik. Hasil yang baik akan 

tercapai dengan melakukan berbagai kegiatan yang berpusat pada siswa atau sering 

disebut Student-Centered Learning (SCL). Pembelajaran yang berpusat pada siswa 

yaitu siswa yang berperan aktif dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Redolfo dalam (Rosyada:2015) menyebutkan bahwa “SCL adalah model 

pembelajaran yang memfasilitasi para siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran”. SCL berarti menempatkan siswa sebagai pusat dari kegiatan belajar. 

Dalam hal ini, guru mensimulasi pembelajaran. Tugas guru dalam pembelajaran 

SCL yaitu membantu siswa untuk menentukan tujuan yang dicapai, membantu 

siswa untuk bekerja sama dalam kelompok dan mendorong siswa untuk dapat 

menilai hasil belajarnya sendiri. 

Dalam proses pembelajaran yang terjadi masih ditemukan bahwa belum terlihatnya 

proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Proses pembelajaran ini ditemukan 

pada sekolah yang telah menerapkan Kurikulum 2013. Padahal, dalam Kurikulum 

2013 guru dituntut untuk menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa, bukan 

pembelajaran yang terpusat pada guru.  

Pada tanggal 27 Juli 2016, penulis melakukan observasi. Selanjutnya, pada 

tanggal 03 Oktober 2016 penulis melakukan dokumentasi dalam bentuk video di 

kelas V A SDN 55/I Sridadi. Terdapat permasalahan yang ada di kelas V A SDN 

55/I Sridadi. Masalah-masalah tersebut diantaranya, yaitu: beberapa siswa 

menunjukkan sikap kurang harmonis pada saat pembagian kelompok. Sikap itu 

ditunjukkan oleh siswa A yang langsung duduk di lantai ketika daftar kelompoknya 

dibacakan oleh Ibu wali kelas (00:56). Pada menit ke (03:27), siswa A merasa tidak 

puas dengan pembagian kelompok dari guru. Sehingga ia menunjukkan 

kekecewaannya ini dengan menundukkan kepala dan bahkan ingin menangis. 

Beberapa siswa tidak mau mengeluarkan pendapatnya saat diskusi sedang 

berlangsung. Siswa B dan siswa C (07:41) yang tidak memperhatikan gurunya saat 

menerangkan materi yang akan didiskusikan. Siswa D tidak mau bekerja sama 

justru melakukan kegiatan lain. Seperti yang dilakukan oleh siswa C yang 

mengganggu anggota kelompok lain. (11:22) siswa C tampak melakukan kegiatan 

lain yang tidak berhubungan dengan tugas kelompok pada saat itu, seperti 

membuka buku Iqra. Pada saat membacakan hasil diskusinya, siswa D tampak 

kurang percaya diri dan tidak paham dengan materi diskusinya. Hal itu disebabkan 

karena kurangnya interaksi yang dilakukan oleh E pada saat diskusi berlangsung.  

Penulis juga melakukan wawancara terhadap siswa mengapa ia memilih-

milih teman (27/7). Jawaban siswa sebagai berikut: “Kami tu dak mau bekawan 

samo dio, bu. Dio tu dak enak. Dak mau kerjo”, kata siswa F.  

Penyebab masalah siswa di kelas V A, yaitu, saat diadakan diskusi, guru 

membiarkan siswa membentuk kelompoknya sendiri, lebih memilih-memilih 

teman. Siswa malu mengemukakan pendapatnya karena pada saat ia 
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menyampaikan pendapatnya, siswa kurang dihargai bahkan diejek oleh teman yang 

lain. Pada proses pembelajaran, guru sedikit sekali menerangkan. Kemudian, guru 

meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang ada di buku siswa tanpa adanya 

tanggapan dari siswa lain. Proses diskusi bersifat pasif karena guru hanya meminta 

siswa untuk membuat laporan. Siswa kurang bertanggung jawab dengan tugas yang 

diberikan oleh guru. Hal itu terbukti masih terdapat siswa yang sering berjalan-jalan 

keluar dari anggota tim. Saat timnya menyelesaikan tugas kelompok, masih ada 

anggotanya yang membicarakan hal yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran 

yang berlangsung. Tidak ada siswa yang menanggapi hasil penyajian dari anggota 

yang menanpilkan hasil diskusinya, sehingga terjadi sikusi satu arah. Tidak adanya 

penghargaan nyata yang diberikan oleh guru untuk membuat siswa lebih 

termotivasi untuk belajar.  

Hal ini berakibat pada beberapa hal, diantaranya diskusi yang tidak berjalan sesuai 

dengan yang direncanakan, karena prosesnya pasif. Siswa hanya berteman dengan 

yang itu-itu saja. Siswa tidak bisa mengkomunikasikan pendapat di depan teman-

temannya. Guru hanya mementingkan aspek kognitif siswa, tanpa memperhatikan 

aspek afektif dan psikomotorik siswa. Pembelajaran hanya berpusat kepada guru.  

Salah satu upaya agar kualitas SCL dalam mencapai KD yang diinginkan 

yaitu dengan menerapkan model pembelajaran interaktif. Menurut Komara 

(2014:42) “model pembelajaran interaktif adalah suatu cara pembelajaran yang 

digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, dimana guru pemeran 

utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif .... dalam menunjang 

tercapainya tujuan pembelajaran”. 

Tujuan dari menerapkan model interaktif adalah agar terpenuhinya siswa yang 

dapat memahami KD sesuai dengan tuntutan K-13. Penilaian pada Kurikulum 2013 

tidak hanya mengacu pada aspek kognitif saja, tetapi aspek afektif dan juga 

psikomotorik siswa. Komara (2014:44) menyebutkan beberapa model yang 

termasuk ke dalam model pembelajaran interaktif. Student Team Achievment 

Division (STAD) merupakan salah satu model yang disebutkan. Rusman 

(2014:213) mengatakan ada 6 langkah dalam pembelajaran STAD, yaitu: (1) 

penyampaian tujuan dan motivasi, (2) pembagian kelompok, (3) presentase dari 

guru, (4) kegiatan belajar dalam tim (kerja tim), (5) kuis (evaluasi), dan (6) 

penghargaan prestasi tim.  

Karena SCL adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa dan memberi 

kesempatan pada siswa untuk membangun sendiri pengetahuannya, maka STAD 

akan dimodifikasi untuk memaksimalkan kinerja siswa dalam membangun 

pengetahuannya. Yang dimodifikasi adalah poin ke (6) dari langkah-langkah STAD 

yang disampaikan oleh Rusman. Pada poin ke (6) penilaian yang disampaikan oleh 

Rusman hanya penilaian dari guru. Untuk memaksimalkan kinerja siswa, pada poin 

ini ditambah penilaian dari siswa terhadap kelompok yang menyajikan hasil 

diskusinya berdasarkan rubrik yang telah disediakan oleh guru. Setelah itu, siswa 

menentukan skor dan menghitungnya menjadi nilai. Lalu, siswa diberi kesempatan 

untuk menyampaikan alasan mengapa mereka memberi nilai tersebut. Penulis 

mendeskripsikan sebagai STAD Modification. Jadi, STAD Modification adalah 

model pembelajaran yang sesuai dengan K-13 yang menuntut siswa untuk 

membangun sendiri pengetahuannya dan terlibat langsung secara aktif dalam 

kelompok serta dapat menentukan nilai berdasar standar nilai dari siswa. Hal ini 

didukung oleh Teori Vygotsky (dalam Amri, 2013:23) yang beranggapan bahwa 
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“anak-anak hanya dapat belajar dengan cara terlibat langsung dengan aktivitas-

aktivitas bermakna dengan orang-orang yang lebih pandai”.Berdasarkan uraian di 

atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Meningkatkan 

Kualitas Student-Centered Learning dengan Model Pembelajaran Interaktif 

berbasis Student Teams-Achievement Division Modification pada Siswa Kelas 

V A SDN 55/I Sridadi”. 
 

2.1 BAB KAJIAN TEORI 

2.1.1 Penelitian Relevan 

Penelitian relevan dengan penulis lakukan adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Prayekti pada tahun 2008 dengan Judul “Penerapan  Model Pembelajaran  

Interaktif  Pada Mata Pelajaran  IPA  di SD”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

(1) Kinerja belajar siswa  meningkat  setelah  pembelajaran IPA  menggunakan 

model pembelajaran interaktif.  Siswa sangat antusias   membahas topik dalam 

diskusi, dan  berusaha menjawab dan  menemukan informasi tentang topik tersebut. 

Siswa saling berebut mengemukakan informasi (apa yang mereka ketahui) tentang 

topik. Setelah dilakukan pembagian tugas kelompok siswa bekerja sesuai dengan 

tugasnya masing-masing; (2) Prestasi belajar siswa meningkat setelah mengalami 

pembelajaran interaktif dengan kerja kelompok. Pada siklus pertama nilai rata-rata 

siswa  perorangan 5,859; nilaia rata-rata  kelompok  sebesar 6,102. Pada siklus 

kedua  nilai rata-rata siswa 6,512 dan nilai rata-rata kelompok 7,615; sedangkan 

pada siklus ketiga nilai rata-rata siswa 7,948 dan nilai rata-rata kelompok 7,384. 

Berdasarkan nilai yang diperoleh siswa dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran interaktif dengan kerja kelompok dapat digunakan pada penelitian 

tindakan kelas. Pada penelitian ini sama-sama menggunakan model pembelajaran 

interaktif. Perbedannya terletak pada basis yang digunakan. Penelitian yang 

dilakukan oleh penulis berbasis STAD Modification, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Prayekti menggunakan kerja kelompok.  

2.2 Pembelajaran 

Belajar merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan dengan 

tujuan dan bahan acuan interaksi. Menurut Trianto (2014:18) “belajar secara umum 

diartikan sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman, dan 

bukan karena pertumbuhan atau perkembaangan tubuhnya atau karakteristik 

seseorang sejak lahir”. Manusia banyak belajar sejak lahir dan bahkan ada yang 

berpendapat sebelum lahir. Bahwa antara belajar dan perkembangan sangat erat 

kaitannya. Menurut Suyono (2012:9) “ belajar adalah suatu aktivitas atau suatu 

proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki 

perilaku, sikap, dan pengokohan pribadi”. 

2.3.2 Karakteristik student centered learning 

karakteristik pembelajaran berbasis student centered learning menurut Wina 

Sanjaya (2007:97), yaitu:  

“(1) Mengajar berpusat pada siswa bukan pada guru. (2) Proses 

pembelajaran berlangsung dimana saja. (3) Pembelajaran berorientasi 

pada pencapaian tujuan. (4) Suasana berpusat pada siswa. (5) siswa 

yang mengendalikan proses. (6) siswa yang bertanggung jawab. (7) 

Pembelajaran bersifat kooperatif, kolaboratif, atau independen. (8) 

Siswa harus saling bekerja sama. (9) Siswa berkompetisi dengan kinerja 

mereka sebelumnya”. 
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2.3.3 Keunggulan dan kelemahan  SCL  

Berikut terdapat keunggulan dan kelemahan pembelajaran berpusat pada 

siswa menurut beberapa ahli. Keunggulan SCL menurut  Kurdi (2009:110) antara 

lain: 

(a) Peserta didik dapat merasakan bahwa pembelajaran menjadi 

miliknya sendiri, karena diberi kesempatan yang luas untuk 

berpartisipasi; (b) Peserta didik memiliki motivasi yang kuat untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran. c) Tumbuhnya suasana demokratis 

dalam pembelajaran, sehingga terjadi dialog dan diskusi untuk saling 

belajar-membelajarkan di antara siswa; (d) Menambah wawasan 

pikiran dan pengetahuan bagi guru karena sesuatu yang dialami dan 

disampaikan belum diketahui sebelumnya oleh guru. 

 

Kelemahannya SCL menurut  Sudjana (2005:38), antara lain: 

(1) Sulit diimplementasikan pada kelas besar (jumlah siswa banyak) 

(2) Memerlukan waktu lebih banyak;  

(3) Tidak cocok untuk siswa yang tidak terbiasa aktif, mandiri, dan demokratis. 

2.4 Model Pembelajaran Interaktif 

Secara khusus, istilah model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan 

sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatn. Sunarwan (1991) dalam Sutikno 

(2004 :15) mengartikan model merupakan gambaran tentang keadaan nyata. Model 

pembelajaran atau model mengajar sebagai suatu rencana atau pola yang digunakan 

dalam mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk kepada mengajar di kelas 

dalam setting pengajaran. 

2.5 Student Teams-Achievment Division Modification 

2.5.1 Pengertian STAD Modification 

Menurut Abidin (2014:248) “STAD adalah salah satu bentuk pembelajaran 

kooperatif tempat siswa belajar secara berkelompok, berdiskusi guna menemukan 

dan memahami konsep-konsep. Semua anggota kelompok berbagi tanggung 

jawab”.  

Rusman (2014:213) menyebutkan bahwa ada 5 langkah STAD, yaitu :  

1. Penyampaian tujuan dan motivasi 

2. Pembagian kelompok 

3. Presentase dari Guru 

4. Kegiatan belajar dalam Tim (kerja tim) 

5. Kuis (Evaluasi) 

6. Penghargaan prestasi tim 

Setelah pelaksanaan kuis, guru memeriksa hasil kerja siswa dan 

memberikan angka dengan rentang 0-100. Selanjutnya pemberian penghargaan 

atas keberhasilan kelompok dapat dilakukan oleh guru dengan melakukan 

tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1) Menghitung skor individu 

Menurut Slavin, untuk menghitung perkembangan skor individu 

dihitung sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 perhitungan perkembangan skor individu 

No Nilai Tes 
Skor 

Perkembangan 
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1 Lebih dari 10 poin di bawah skor dasar 0 poin 

2 10 sampai 1 poin di bawah skor dasar 10 poin 

3 Skor 0 sampai 10 poin di atas skor dasar 20 poin 

4 Lebih dari 10 poin di atas skor dasar 30 poin 

5 
Pekerjaan sempurna (tanpa memperhatikan 

dasar) 

40 poin 

Sumber: Rusman. 2014. Model-Model Pembelajaran: 

Mengembangkan Profesionalisme Guru. Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada. 

2) Menghitung Skor Kelompok 

Skor kelompok dihitung dengan membuat rata – rata skor 

perkembangan anggota kelompok, yaitu dengan menjumlahkan semua skor 

perkembangan anggota kelompok dan membagi sejumlah anggota kelompok 

tersebut.  

Penghitungan skor pada STAD konvensional hanya dilakukan oleh guru. 

Sedangkan, pada STAD Modification, penentuan skor dilakukan  oleh guru 

dan siswa (Karea, 2016). Penilaian oleh siswa dilakukan, pada saat kelompok 

lain menyampaikan hasil diskusinya. Semua kelompok bertugas wajib 

melakukan penskoran tentang apa yang disampaikan oleh kelompok penyaji. 

Penentuan skor dari siswa berdasarkan rubrik yang telah disediakan oleh 

guru. Setelah itu, siswa menentukan skor dan menghitungnya menjadi nilai. 

Lalu, siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan alasan mengapa mereka 

memberi nilai tersebut.Kegiatan ini melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran secara langsung dan aktif dalam kelompok serta dapat 

meningkatkan tanggung jawab belajar, baik secara individu maupun 

kelompok. Kegiatan ini pada akhirnya akan mampu memperbaiki proses 

pembelajaran pada STAD. 

Ada 3 indikator yang harus dinilai siswa saat kelompok lain menyampaikan 

hasil diskusinya. Indikator tersebut yaitu: (1) kelengkapan jawaban, (2) 

kelengkapan laporan hasil diskusi dan (3) kemampuan menyampaikan hasil 

diskusi.  

Pertama, seluruh jawaban lengkap. Maksudnya adalah seluruh jawaban yang 

diisi oleh siswa benar dan sesuai dengan masalah yang diberikan oleh guru. 

Kedua, kelengkapan laporan hasil diskusi. Pada poin ini diharapkan agar 

seluruh anggota mencatat hasil diskusi yang telah dimusyawarahkan di dalam 

kelompok. Karena dengan mencatat, ada 3 proses yang dilakukan siswa, yaitu 

melihat, mendengarkan dan kemudian menuangkannya ke dalam tulisan. 

Selain itu, hal ini bertujuan agar seluruh anggota kelompok mempunyai data 

dan dapat memahami pembelajaran secara utuh. Ketiga, kemampuan 

menyampaikan hasil diskusi. Kemampuan tersebut antara lain dapat 

menyampaikan dengan percaya diri, penyampaian dilakukan dengan suara 

yang lantang, dapat mengemukakan ide, dan dapat berpendapat dengan baik. 

Untuk mempermudah penyampaian di atas, perhatikan tabel berikut! 

Tabel 2.2 penilaian dari siswa 
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NO Kelompok 

Kelengkapan 

Jawaban 

Mencatat 

hasil 

diskusi 

Kemampuan 

menyampaikan 

hasil diskusi 

Jumlah 

skor  
Keterangan 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  

1                

2                

3                

4                

5                

Nilai= 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
 X 100 

 

Tabel 2.3 pedoman penskoran 

Indikator 
Skor 

4 3 2 1 

Kelengkapan 

jawaban 

Seluruh 

jawaban 

lengkap dan 

sesuai dengan 

pertanyaan  

75% 

jawaban 

benar sesuai 

pertanyaan 

50 % 

jawaban 

sesuai 

pertanyaan 

Sama sekali 

tidak tidak 

mengerjakan 

Mencatat hasil 

diskusi  

Seluruh 

anggota 

mencatat 

1 dari 

seluruh 

anggota 

tidak 

mencatat 

2 dari 

seluruh 

anggota 

tidak 

mencatat 

3 dari seluruh 

anggota tidak 

mencatat 

Kemampuan 

menyampaikan 

hasil diskusi 

 Penyampaia

n dilakukan 

dengan 

percaya diri 

 Suara 

lantang 

 Dapat 

mengemuka

kan ide 

 Dapat 

berpendapat 

dengan baik 

terdapat 1 

kriteria dari 

4 skor tidak 

terpenuhi 

terdapat 2 

kriteria dari 

4 skor tidak 

terpenuhi 

terdapat 3 

kriteria dari 4 

skor tidak 

terpenuhi 

Sumber: Buku Guru Tema: Kerukunan dalam Bermasyarakat Kelas V (Buku 

Tematik Terpadu Kurikulum2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2014). 

 

 

Penghitungan  skor akhir dilakukan dengan menjumlahkan skor dari siswa 

dan skor guru.Langkah selanjutnya yaitu penentuan siapa yang menjadi tim 

yang istimewa, tim yang baik sekali ataupun tim yang baik sesuai dengan 

tabel perkembangan skor yang dimodifikasi oleh STAD.  

Tabel 2.4 Penghitungan Perkembangan Skor Kelompok STAD 

No Rata-rata skor Kualifikasi  
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1 0 ≤ N ≤ 5 - 

2 6 ≤ N ≤ 15  Tim yang baik (Good team) 

3 16 ≤ N ≤ 20 Tim yang baik sekali (Great 

team) 

4 21 ≤ N ≤ 30 Tim yang istimewa (Super team) 

Sumber: Rusman. 2014. Model-Model Pembelajaran: 

Mengembangkan Profesionalisme Guru. Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada. 

 

Tabel 2.5 Penghitungan Perkembangan Skor Kelompok STAD 

Modification 

No Rata-rata skor Kualifikasi  

1 0-54,99 - 

2 55,00-69,99 Tim yang baik (Good team) 

3 70,00-84,99 Tim yang baik sekali (Great 

team) 

4 85,00-100 Tim yang istimewa (Super team) 

 

3) Pemberian hadiah dan pengakuan skor kelompok 

Setelah masing-masing kelompok satu tim memperoleh predikat, guru 

memberikan hadiah atau penghargaan kepada masing-masing kelompok 

sesuai dengan prstsinya (kiteria tertentu yang ditetapkan guru). 

2.5.3 Keunggulan dan kelemahan STAD Modification 

Menurut Istarani (2014:20) terdapat enam keunggulan STAD, yaitu: 

“(a) Arah pembelajaran akan lebih jelas karena pada tahap awal guru 

terlebih dahulu menjelaskan materi yang dipelajari. (b) membuat 

suasana belajar lebih menyenangkan karena siswa dikelompokkan 

dalam kelompok yang heterogen. Jadia ia tidak cepat bosan sebab 

mendapat kawan atau teman baru dalam pembelajaran. (c) 

pembelajaran lebih terarah sebab guru menyajikan materi dahulu 

sebelum menyajikan materi. (d) dapat meningkatkan kerjasama 

diantara siswa, sebab dalam pembelajarannya siswa diberikan 

kesempatan untuk berdiskusi dalam suatu kelompok. (e) dengan 

adanya model pertanyaan model kuis akan dapat meingkatkan 

semangat anak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. (f) dapat 

mengetahui kemampuan siswa dalam menyerap materi, sebab guru 

memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa dan sebelum 

kesimpulan diambil guru terlebih dahulu melakukan evaluasi 

pembelajaran”. 

 

3.1 BAB METODE PENELITIAN 

3.1.1 Subjek dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu siswa kelas V A 

SDN 55/I Sridadi. Jumlah siswa 27 orang yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 

16 orang perempuan. Dalam penelitian ini semua populasi dijadikan subjek 

penelitian. Adapun alasan penulis mengadakan penelitian dengan subjek siswa 
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kelas V yaitu karena pembelajaran masih bersifat pada guru. Seharusnya, 

pembelajaran berpusat pada siswa, apalagi sekolah ini sudah menerapkan 

kurikulum 2013.  

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian dalam penelitian ini, akan dilaksanakan pada semester 

genap tahun ajaran 2016/2017 Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada jadwal 

penelitian. 

Tempat penelitian yaitu di SDN 55/I Sridadi, kecamatan Muara Bulian, 

Kabupaten Batanghari. Alasan peneliti  memilih tempat penelitian di SDN SDN 

55/I Sridadi pada kelas V karena peneliti juga melakukan praktek pengalaman 

lapangan di Sekolah Dasar tersebut dan peneliti benar-benar menemukan masalah 

pada kelas tersebut. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Menurut Aries (2012:1) “penelitian tindakaan kelas merupakan penelitian berdaur 

ulang yang dilakukan guru untuk melakukan perbaikan-perbaikanterhadap proses 

pembelajaran”. 

 

 

 
3.3.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini kegiatan yang dilakukan anatar lain, sebagai 

berikut: 

a. Menentukan waktu dan tempat penelitian. 

b. Menbuat jadwal kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan. 

c. Membuat rencana kegiatan pembelajaran berupa silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan model Interaktif 

berbasis STAD Modification . 

d. Menyiapkan lembar kerja siswa dan lembar observasi siswa. 
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3.3.2 Pelaksanaan tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada silkus 1 dilakukan selama 2 kali pertemuan. 

Tahap tindakan dilakukan oleh guru dengan menerapkan model interaktif berupa 

model STAD Modification. Proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan jadwal 

pembelajaran aktif kelas V A SDN 55/I Sridadi. Adapun tindakan yang akan 

dilakukan pada tiap siklus, yaitu sebagai berikut: 

1.) Pendahuluan 

Guru mengucapkan salam, kemudian guru mengajak siswa untuk berdoa guna 

menanamkan sikap melalui pembiasaan. Siswa melakukan gerakan literasi 

berupa membaca surah-surah pendek, membaca cerita, ataupun menyebutkan 

perkalian secara serentak. Setelah itu guru mengabsen siswa untuk mengecek 

kehadiran siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  

2.) Kegiatan Inti  

 Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, dimana setiap kelompoknya 

terdiri dari 4 – 5 siswa dan dibagi secara heterogen. Guru menyampaikan 

materi pelajaran dengan terlebih dahulu. Kemudian, menjelaskan tujuan 

pelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut serta pentingnya pokok 

bahasan tersebut dipelajari. Guru memberi motivasi siswa agar dapat belajar 

dengan aktif dan kreatif. Di dalam proses pembelajaran guru dibantu oleh 

media, demonstrasi, pernyataan atau masalah nyata yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. Dijelaskan juga tentang keterampilan dan kemampuan 

yang diharapkan dikusai siswa, tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan serta 

cara-cara mengerjakannya. Siswa belajar dalam kelompok yang telah dibentuk. 

Guru menyiapkan lembar kerja sebagai pedoman bagi kerja kelompok, 

sehingga semua anggota menguasai dan masing-masing memberikan 

kontribusi. Guru mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis tentang 

materi yang dipelajari  dan juga melakukan penilaian terhadap presentasi hasil 

kerja masing-masing kelompok. Siswa diberikan kursi secara individual dan 

tidak dibenarkan bekerja sama. Guru dan siswa menetapkan skor batas 

penguasaan untuk setiap soal. Setelah pelaksanaan kuis, guru memeriksa hasil 

kerja siswa dan memberikan angka dengan rentang 0-100. Selanjutnya 

pemberian penghargaan atas keberhasilan kelompok. 

3.) Penutup  

 Dengan bimbingan guru, siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dipelajari. Guru melakukan refleksi bersama siswa tentang pembelajaran yang 

telah dilakukan. Selanjutnya, guru mengajak semua siswa untuk berdo’a.  

3.3.3 Observasi 

Observasi dilakukan selama proses pembelajaraan dengan menggunakan lembar 

observasi yang telah disiapkan dan mencatat kejadian-kejadian yang tidak  terdapat 

dalam lembar observasi dengan catatan lapangan. Hal-hal yang diamati selama 

prses pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran dan aktifitas. Observasi dalam 

penelitian ini di fokuskan  pada kualitas SCL yang dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Selain itu, observasi juga difokuskan pada pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan model interaktif berbasis STAD Modification. 

Lembar observasi digunakan peneliti untuk menjaring data dalam proses belajar 

mengajar. Pedoman observasi yang ada pada lembar observasi memudahkan 

peneliti mengamati aktivitas siswa. Aktivitas yang dijaring dalam lembar observasi  
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terhadap bahan pembelajaran. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar 

observasi yaitu lembar penilaian pembelajaran SCL. Observasi yang akan 

dilakukan meliputi beberapa aspek, yaitu: (1) siswa saling bekerjasama dalam tim, 

(2) siswa bertanggung jawab, (3) siswa aktif mencari pengetahuan, (4) siswa yang 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 

IV. BAB IV HASIL PENELITIAN 

4.1 DESKRIPSI KONDISI PRATINDAKAN 

Pada proses pembelajaran di kelas V A SDN 55/I Sridadi, pemilihan model dan 

media dalam penyampaian materi pembelajaran masih rendah. Model pembelajaran 

cenderung berpusat pada guru dan peran guru sangat menonjol sebagai sumber 

belajar. 

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Siklus I  

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas student-

centered learning (SCL) menggunakan model STAD Modification pada siswa kelas 

V A SDN 55/I Sridadi. Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil observasi 

dan dokumentasi berupa video kegiatan siswa dan guru dalam setiap pembelajaran. 

Kegiatan didokumentasikan melalui video dan menggunakan lembar observasi 

kegiatan siswa dan guru yang disajikan secara deskriptif. Kelemahan-kelemahan 

yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung dianalisis bersama guru 

kolabolator untuk dicari pemecahannya. Setelah ditemukan pemecahannya, maka 

pemecahan tersebut digunakan untuk acuan perbaikan pada pembelajaran 

berikutnya. Penelitian ini terdiri dari dua siklus dan setiap siklus terdiri dari dua kali  

pertemuan. Setiap siklus memiliki 4 tahapan, yaitu: (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) refleksi.  

Penelitian siklus I dilaksanakan pada tanggal 9 dan 12 Januari 2017 selama 6 jam 

pelajaran dilakukan dalam dua kali pertemuan. Penelitian ini dibagi dalam 4 

tahapan: 

4.2.1 Siklus I pertemuan I  

1) Perencanaan  

Pada tahap perencaan siklus I yang dilakukan yaitu mempersiapkan perangkat 

pembelajaran yang akan digunakan yaitu, silabus pembelajaran, rencana 

pelaksanaan pembelajaran, lembar kuis untuk individu, lembar observasi kegiatan 

siswa dan lembar observasi kegiatan guru. Silabus dan rencana kegiatan 

pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di SDN 55/I Sridadi, 

yaitu Kurikulum 2013. Peneliti menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran 

berbasis tematik. 

4.2.2 Siklus I pertemuan II 

Penelitian siklus I pertemuan I dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2017 selama 

3 jam pelajaran. Penelitian ini dibagi dalam 4 tahapan: 

1) Perencanaan  

Pada tahap perencaan siklus I yang dilakukan yaitu mempersiapkan perangkat 

pembelajaran yang akan digunakan yaitu, silabus pembelajaran, rencana 

pelaksanaan pembelajaran, lembar kuis untuk individu, lembar observasi kegiatan 

siswa, dan lembar observasi kegiatan guru. Silabus dan rencana kegiatan 

pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di SDN 55/I Sridadi, 

yaitu Kurikulum 2013. Peneliti menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran 

berbasis tematik. 
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2) Pelaksanaan 

Kegiatan Pendahuluan  
Guru mengucapkan salam pada awal pembelajaran, kemudian mengajak siswa 

untuk berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-masing sebelum memulai 

kegiatan pembelajaran. Siswa berdo’a  dipimpin oleh ketua kelas. Setelah itu guru 

mengecek kesiapan diri siswa dengan mengisi lembar kehadiran. Guru menanyakan 

materi yang dipelajari sebelumnya untuk menumbuhkan ingatan siswa, kemudian 

menghubungkannya dengan materi yang akan dipelajari melalui pendekatan tema, 

yaitu tema “Organ Tubuh Manusia dan Hewan”. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan disampaikan untuk menumbuhkan semangat siswa dalam 

belajar. 

Kegiatan Inti 

Guru memperlihatkan gambar “1001 Racun pada Sebatang Rokok” dan “Tubuh 

Seorang Perokok”. Guru meminta siswa untuk mengamati gambar yang diberikan 

oleh guru. Guru dan siswa bertanya jawab tentang gambar pertama, yaitu gambar 

“1001 Racun pada Sebatang Rokok” dan bahaya merokok bagi diri sendiri, bagi 

orang lain dan bagi lingkungan sekitar. Kemudian siswa diminta untuk mengamati 

gambar kedua, yaitu gambar “Tubuh Seorang Perokok”. Siswa diminta 

menyebutkan apa saja organ yang telah dirusak oleh rokok. Guru membentuk 

kelompok secara heterogen. Siswa diminta mengambil lembar kerja kelompok 

untuk dikerjakan bersama temannya (berdiskusi) tentang kandungan yang terdapat 

di dalam rokok. Organ yang diserang akibat merokok. Penyakit yang disebabkan 

oleh rokok. Siswa berdiskusi tentang kandungan yang terdapat di dalam rokok. 

Organ yang diserang akibat merokok. Penyakit yang disebabkan oleh rokok. Siswa 

dapat mencari jawaban dari media gambar yang diberikan oleh guru. Guru 

membantu siswa yang merasa kesulitan atau belum paham. Setelah diskusi dalam 

tim selesai, siswa membuat laporan. Guru menyebutkan nomor kelompok untuk 

menyajikan hasil diskusinya. Setiap kelompok, menyajikan hasil diskusi. Guru 

mengingatkan siswa bahwa mereka harus menilai teman yang sedang menampilkan 

hasil diskusinya. Setiap kelompok harus memperhatikan penyajian dari materi yang 

dibacakan oleh temannya. Siswa dan guru mencocokkan hasil pekerjaan. Siswa 

mengerjakan soal secara individual. Guru dibantu siswa menghitung skor 

perkembangan individu berdasarkan skor dasar yang diperoleh masing-masing 

anggota kelompok. Guru memberikan penghargaan kelompok kepada kelompok 

yang memenuhi kriteria. 

Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan akhir, guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan dan 

mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan sekitar materi yang belum 

dipahami. Setelah itu guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang 

diajarkan.  

3) Observasi  

Observasi kegiatan siswa 

Penelitian kali ini hanya dilakukan terhadap 26 siswa, dikarenakan 1 siswa sedang 

sakit. Hasil pengamatan pada pertemuan ini akan dibahas secara detail berdasarkan 

indikator yang telah ditentukan, berikut merupakan penjelasan dari masing-masing 

indikator. 

(1) Kerjasama dalam tim  
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Pada indikator ini terdapat 3 deskriptor yang dapat dilihat selama proses 

pembelajaran berlangsung. Deskriptor tersebut yaitu berada di dalam kelompok 

kerja saat kegiatan berlangsung, siswa saling membantu teman apabila ada teman 

yang membutuhkan pertolongan dan terdapat tanya jawab antar anggota kelompok 

untuk mengambil keputusan/kesepakatan bersama. Kerjasama antar siswa pada 

pertemuan kedua ini sudah mengalami peningkatan. Hal itu dibuktikan pada 

indikator ini terdapat 3 siswa yang melakukan 3 deskriptor, 16 siswa yang 

melakukan 2 deskriptor dan sebanyak 7 siswa yang melakukan 1 deskriptor.  

Pada pertemuan II ini kerjasama dalam tim sudah mulai membaik. Hal itu dapat 

dilihat pada pertemuan I hanya 4 orang yang melakukan 3 dekriptor, tetapi pada 

pertemuan ini menjadi 11 orang. Peningkatan terjadi pada ARK dan AZW pada 

menit ke (30:50). ARK dan AZW mempunyai kerjasama yang baik. EDZ tampak 

mendikte kalimat yang terdapat pada gambar. Sedangkan ARK yang 

menuliskannya di buku. ARK dan AZW juga bertanya jawab tentang kalimat mana 

yang cocok untuk dituliskan di buku. Itu merupakan perubahan yang sangat baik. 

Penyebabnya yaitu, karena mereka sudah terbiasa untuk bekerjasama. Karena guru 

juga menetapkan waktu, sehingga mereka saling bekerjasama untuk melakukan 

yang terbaik.  

Selain itu ada juga yang belum menunjukkan perubahna positif. Pada saat anggota 

timnya bekerjasama untuk menyelesaikan tugas kelompok, ia malah bermain dan 

tidak membantu temannya untuk mengambil kesimpulan/kesepakatan bersama. 

Contohnya yang dilakukan oleh MFR. Penyebabnya karena ia belum terbiasa kerja 

dalam kelompok dan belum terbiasa untuk mengambil kesepakatan bersama 

tentang pembelajaran. Jadi, pada indikator kerjasama dalam tim pada pertemuan II 

ini, peneliti akan memberikan tindakan lanjutan untuk dapat mencapai kriteria 

ketuntasan yang telah ditentukan. 

V PENUTUP 
 5.1 Simpulan 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas V A SDN 55/I Sridadi sebanyak dua siklus dengan 

menerapkan model pembelajaran interaktif berbasis STAD Modification pada proses pembelajaran. 

Selama penelitian siklus I dilakukan, kualitas SCL siswa kelas V A berada pada kategori cukup baik. 

Selanjutnya, peneliti memperhatikan kekurangan pada tahap obsservasi guru dan siswa. Jika 

kekurangan-kekurangan pada hasil siklus I tidak optimal, maka akan diperbaiki pada siklus II. 

Setelah dilakukan perbaikan-perbaikan pada siklus II, terbukti bahwa model STAD Modification 

dapat meningkatkan kualitas SCL di kelas VA SDN 55/I Sridadi.  

Berdasrkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kualitas SCL siswa kelas V A SDN 

55/I Sridadi terkait indikator pertama, yaitu  kerjasama dalam tim, kedua siswa yang bertanggung 

jawab, ketiga aktif mencari pengetahuan dari berbagai sumber, dan keempat berpartisipasi aktif saat 

proses pembelajaran baik itu mengeluarkan ide/pendapat atau bertanya kepada kelompok lain. 

Berdasarkan lembar observasi siswa, kualitas SCL menunjukkan adanya peningkatan, terbukti dari 

siklus I pertemuan I terdapat 6 orang dan pada pertemuan II terdapat 12 orang. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pada siklus I ini terdapat 33%. Kemudian, pada siklus II meningkat pada 

pertemuan I terdapat 20 siswa dan pada pertemuan II terdapat 21 siswa yang memiliki kualitas 

SCLyang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada siklus II ini terdapat 75,91% siswa yang 

memiliki kualitas SCL yang baik. 

 Dari hasil penelitian tersebut, maka terbukti dengan menerapkan model STAD 

Modification dapat meningkatkan kualitas SCL di kelas VA SDN 55/I Sridadi. Dengan kata lain 

model STAD Modification tepat dan berhasil untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan kualitas 

SCL. Keberhasilan model ini karena sesuai karakteristiknya yang dapat membangkitkan kerjasama 

dan keingintahuan siswa untuk belajar dan berinteraksi dengan siswa lain, menuntut siswa untuk 

berpikir secara mandiri dan kritis terhadap masalah yang ditemukannya.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil peneltian maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1) Bagi siswa diharapkan agar memiliki tingkat kualitas SCL yang lebih tinggi dan 

berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

model STAD Modification. 

2) Saat melaksanakan model STAD Modification dalam pembelajaran sebaiknya 

menggunakan media yang paling dekat dengan siswa agar pembelajaran lebih 

bermakna dan menarik. 

3) Tujuan dan manfaat pembelajaran perlu dijelaskan dengan lebih lugas. 

4) Guru hendaknya mengajar dengan santai dan tidak terlalu tegang pada saat 

mengajar dan usahakan menggunakan reward verbal yang mendukung siswa 

dalam berproses di kelas. 

5) Bagi sekolah hendaknya dengan hasil penelitian ini dapat menentukan kebijakan 

pelaksanaan pembelajaran agar kualitas pembelajaran siswa meningkat 

6) Peneliti yang lain dapat mengembangkan penelitian baik model pembelajaran 

interaktif STAD Modification maupun model pembelajaran yang lain sehingga 

dapat meningkatkan kualitas SCL. Karena hasil dari setiap penelitian tidak selalu 

sama. Hal itu tergantung pada situasi kelas dan kondisi yang berbeda. 
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