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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahuai perbedaan aktivitas belajar siswa dengan  

penerapan model pembelajaran STAD berbasis demonstrasi pada mata pelajaran IPA kelas V 

SDN Sempalwadak Kec. Bululawang tahun pelajaran 2016/2017. Jenis penelitian ini  adalah 

quasi experimen. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN Sempalwadak 

Kec. Bululawang yang berjumlah 46 siswa. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Kelas 

VB sebagai kelas eksperimen (23 siswa) dan kelas VB sebagai kelas kontrol (23 siswa). Kelas 

eksperimen diberikan perlakuan menggunakan model pembelajaran STAD berbasis 

demonstrasi sedangkan kelas kontrol tidak menggunakan model pembelajaran STAD berbasis 

demonstrasi. Hasil penelitian ini adalah  terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan 

penerapan model pembelajaran STAD berbasis demonstrasi terhadap aktivitas belajar (Fhitung  

= 68.751 dengan signifikansi = 0,000).  

 

Kata kunci : Model STAD, Demonstrasi,  Aktivitas Belajar 

 

 The purpose of this study to determine the difference in student learning activities 

with the application of STAD-based learning model class on the class IPA class V SDN 

Sempalwadak Kec. Bululawang year lesson 2016/2017. This type of research is quasi 

experiment. The population of this research is all students of grade V SDN Sempalwadak 

Kec. Bululawang which takes 46 students. This study used a saturated sample. Class VB as 

experiment class (23 students) and class VB as control class (23 students). The experimental 

class was given therapy using STAD-based class learning model was not using 

demonstration-based STAD learning model. The result of this research is difference between 

influence of STAD learning model significance to learning activity (F_hitung = 68.751 with 

significance = 0,000). 
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PENDAHULUAN 

 

Kenyataan di lapangan saat peneliti melakukan observasi menunjukan bahwa banyak 

siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi IPA. Bahkan tidak jarang ditemukan 

yang mengatakan bahwa pelajaran IPA sangat membosankan dan tidak menarik. Adapun 

yang mengatakan bahwa pelajaran IPA sering kali mengakibatkan siswa semakin tidak 

bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran dan malas untuk  mempelajari pelajaran 

IPA. 

Persepsi negatif terhadap pembelajaran IPA seperti  yang telah disebutkan diatas 

terjadi pada siswa kelas V SDN Sempalwadak Kec. Bululawang. berdasarkan observasi di 

sekolah tersebut, persepsi siswa berdampak pada kurangnya perhatian siswa terhadap 

pembelajaran IPA. Hal ini ditunjukan dengan banyaknya siswa yang tidak aktif di dalam kelas 

dalam menjawab pertanyaan guru, memberi tanggapan, tidak mau bertanya saat siswa diberi 

kesempatan untuk bertanya, dan hanya cenderung menjadi pendengar. Banyak siswa yang 

asik bercanda, asik bermain dengan teman sebangku, menggoda teman yang ada di bangku 

dengannya, menggambar di buku pelajarannya, serta melamun saat guru menyampaikan 

materi pembelajaran IPA. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Pertama, proses 

pembelajaran yang dilakukan menggunakan metode konvensional secara terus menerus 

seperti ceramah dan pemberian tugas. Dengan metode ceramah, akan berpusat kepada guru 

(teacher centered), sehingga siswa hanya diam mendengarkan penjelasan guru dan 

menjadikan siswa kurang aktif dalam bertanya maupun memberi tanggapan. Setelah 

berceramah, guru memberikan tugas untuk mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS) tanpa 

memberikan fedback kepada siswa apakah siswa sudah benar-benar memahami penjelasan 

guru. Hasil Kerja LKS terkadang tidak dibahas oleh guru dan berlanjut ke materi berikutnya. 

Kedua, media yang digunakan guru kurang dapat menarik perhatian dan minat belajar siswa. 

Guru hanya menggunakan buku paket dan LKS sebagai media belajar. Sehingga siswa hanya 

terpaku pada gambar-gambar yang ada pada dibuku. Sedangkan  pada usia sekolah dasar, 

telah memasuki tahap operasional konkrit. 

Penelitian yang dilakukan adalah dengan  menggunakan model pembelajaran yang 

menyenangkan, tidak membosankan,dan menuntut siswa aktif atau berpartisipasi dalam 

pembelajaran. Model pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran STAD (Student Teams Achievement Division) yang dikombinasikan dengan 
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metode demonstrasi. Model pembelajaran STAD berbasis demonstrasi dianggap mampu 

mengatasi masalah yang terjadi di kelas V SDN Sempaladak Kec. Bululawang yang bersifat 

heterogen, baik dari jenis kelamin, latar belakang, orang tua, maupun kemampuan berfikirnya. 

Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan model pembelajaran STAD yang 

dikombinasikan dengan metode pembelajaran berbasis Demonstrasi untuk mengatasi 

pemersalahan diatas. 

Metode STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan kawan-kawannya dari 

Universitas John Hopknis. Model ini dipandang paling sederhana dan langsung dari 

pendekatan pembelajaran kooperatif, dan  merupakan  model yang paling baik untuk 

permulaan agi para guru yang baru menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif, dan 

merupakan model yang paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru menggunakan 

pendekatan kooperatif. Model STAD terdiri dari atas lima komponen utama yaitu: (1) 

presentasi kelas, (2) tim, (3) kuis, (4) skor kemajuan individual, dan (5) rekognisi tim 

(Slavin,2008: 143). 

Seperti yang telah disebutkan oleh Natanael (2012:8) yaitu: pertama, model 

pembelajaran STAD menunjang pada proses pembelajaran karena mengharuskan siswa 

bekerjasama dalam memahami materi. Kedua, STAD tidak hanya membuat siswa yang cerdas 

lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi siswa berkemampuan rendah juga berperan aktif 

untuk mengembangkan keterampilan menguasai material. 

Pengunaan  model pembelajaran STAD biasanya bentuk lembar kerja siswa (LKS) dan 

soal kuis masih konvensioanal, jadi siswa tidak tertarik untuk mengerjakan LKS dan soal kuis 

karena dianggap membosankan dan menjenuhkan.Apa lagi mengerjakan LKS dan soal kuis 

adalah salah satu rangkaian pembelajaran yang membutuhkan pemikiran dan menguras otak, 

jadi LKS dan soal kuis pembelajaran harus lebih menarik dan menyenangkan maka 

diperlukan penggunaan alat bantu agar siswa dapat lebih aktif dalam pembelajaran. Metode 

pembelajaran demonstrasi adalah salah satu alat bantu yang lebih mudah untuk digunakan 

dalam menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan. 

Menurut Sanjaya (2009:152) metode demonstrasi adalah metode penyajian 

pembelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukan kepada siswa tentang suatu proses, 

situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya tiruan dan tidak terlepas dari 

penjelasan secara lisan oleh guru. Pembelajaran dengan STAD berbasis demonstrasi dapat 

berpengaruh terhadap prestasi siswa dan aktivitas belajar siswa materi Gaya Magnet Karena 

kelemahan pada STAD diminimalisir dengan adanya bantuan dari metode demonstrasi. 
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Metode demonstrasi akan membantu meningkatkan kemampuan siswa tidak hanya dalam 

bentuk verbal tetapi juga secara tertulis, sehingga dapat memiliki pemahaman terhadap materi 

secara teliti. 

 Hasil penelitian Novitasari, 2015 yang berjudul “Perbedaan Aktivitas dan Prestasi 

Belajar IPA  Menggunakan Model Pembelajaran STAD berbantu Word Square dan tidak 

menggunakan Model Pembelajaran STAD  berbantu Word Square Siswa Kelas III SDN 

Martopuro 1 Purwosari”. Menyatakan bahwa ada perbedaan aktivitas belajar siswa kelas III 

SDN Martopuro 1 Purwosari yang signifikan setelah menggunakan model pembelajaran 

STAD berbantu Word Square dan yang tidak menggunakan model pembelajaran Word 

Square . Hal serupa juga disampaikan Cahyani. 2016 dalam penelitanya yang berjudul 

“Pengaruh Model Pembelajaran  Inkuiri Terbimbing dan Demonstrasi Terhadap Prestasi 

Belajar IPA  Ditinjau dari Self Regulated Learning Siswa Kelas VI SDN  Kasin Malang” 

menunjukan bahwa ada perbedaan prestasi belajar IPA siswa yang menggunakan model 

pembelajaran inkuiri dan metode pembelajaran demonstrasi. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Peneliti  menggunakan  penelitian kuantitatif dengan rancangan eksperimen semu 

(quasi eksperimen). Rancangan  penelitian eksperimen semu ( quasi eksperiment) yang 

dilakukan dalam peneliti ini adalah menggunakan desain penelitian pretest- postest 

Nonequivalent Control Group Desain seperti yang digambarkan berikut ini. 

 

Tabel  Desain Penelitian Pretest-Postest Nonequivalent Control Group Desain 

Kelas Pretest Postest Peralakuan (treatment) 

Eksperimen O1 O2 X1 

Kontrol  O3 O4  

(Sumber, Sugiyono,2011:79) 

Keterangan 

O1 : Pretest prestasi belajar IPA kelas eksperimen 

O2 : Postes prestasi belajar IPA kelas eksperimen 

X1 : Pemberian perlakuan (treatment) kepada kelas eksperimen denganmodelSTAD 

berbasis demonstrasi. 

O3  : Pretest prestasi belajar IPA kelas kontrol. 

O4: Postest prestasi belajar IPA kelas kontrol. 
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Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan yaitu instrumen pembelajaran,dan 

instrumen pengukuran yaitu sebagai berikut. 

1. Instrumen pembelajaran  

Instrumen pembelajaran yang digunakan untuk melaksanakan proses 

pembelajaran,terdiri dari silabus rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan 

lembar kerja siswa (LKS). Instrumen ini dikembangkan sesuai dengan sintak STAD 

berbasis demonstrasi pada kelas eksperimen.  

2. Instrumen Pengukuran  

 Instrumen pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui 

ketercapaian tujuan penelitian. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data 

dari aktivitas belajar siswa. Instrumen yang  digunakan yaitu angket diperlukan 

untuk mengukur aktivitas belajar siswa dalam mengikuti proses pembelalajaran.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil uji validasi instrumen uji coba angket penelitian yang diolah menggunakan SPSS 

16.0. Analisis validitas instrumen angket disajikan pada tabel di bawah ini.  

Tabel Hasil Uji Validitas Instrumen Angket 

 
Variabel rhitung rtabel, N = 23 Keterngan 

Butir soal 1 1,000 0,413 Valid 

Butir soal 2 0,999 0,413 Valid 

Butir soal 3 1,000 0,413 Valid 

Butir soal 4 0,999 0,413 Valid 

Butir soal 5 0,999 0,413 Valid 

Butir soal 6 1,000 0,413 Valid 

Butir soal 7 1,000 0,413 Valid 

Butir soal 8 1,000 0,413 Valid 

Butir soal 9 1,000 0,413 Valid 

Butir soal 10 1,000 0,413 Valid 

Butir soal 11 1,000 0,413 Valid 

Butir soal 12 1,000 0,413 Valid 

Butir soal 13 1,000 0,413 Valid 

Butir soal 14 1,000 0,413 Valid 

Butir soal 15 1,000 0,413 Valid 

Butir soal 16 1,000 0,413 Valid 

Butir soal 17 1,000 0,413 Valid 

Butir soal 18 1,000 0,413 Valid 

Butir soal 19 1,000 0,413 Valid 

Butir soal 20 1,000 0,413 Valid 

Butir soal 21 1,000 0,413 Valid 

Butir soal 22 1,000 0,413 Valid 

Butir  soal 23 1,000 0,413 Valid 

Butir  soal 24 1,000 0,413 Valid 

Butir  soal 25 1,000 0,413 Valid 

   Sumber : Hasil Analisis Data dengan menggunakan SPSS 16.0 
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Berdasarkan data pada tabel terseburt, diperoleh r𝑡𝑎𝑏𝑒 l dengan df (N-2) = 23-2= 21 

dan taraf signifikan 5% yaitu sebesar 0,413. Hasil analisa  dari uji validitas yang diolah 

menggunakan SPSS 16.0 memiliki ketentuan jika r ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  yang di peroleh dalam perhitungan 

ternyata sama atau > r𝑡𝑎𝑏𝑒 l , maka dapat di ambil kesimpulan bahwa kedua variabel yang di 

cari korelasinya, ternyata memang secara signifikan memang berkorelasi. Namun  jika rℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  

< r 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   berarti tidak ada korelasi yang signifikan. Hasil uji validitas yang telah dilakukan 

pada tabel 4.2  menunjukan  bahwa  angket/ kuesioner  no 1 sampai 25  menunjukan  nilai 

korelasi di atas r 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   atau > 0,431. Dari hasil pengujian instrumen tes diatas dapat di 

simpulkan bahwa 25 angket/ kuesioner di katakan valid. Jadi 25 angket/ kuesioner tersebut 

yang dipakai oleh peneliti sebagai penelitian. 

Pada Tabel data hasil uji  reliabilitas yang diolah menggunakan SPSS 16.0 for 

windows, didapat suatu output menunjukan bahwa nilai Reliabilitas (Cronbach’s Alpha) 

sebesar 0,808. suatu  instrumen dikatakan reliabel jika  𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   dengan nilai 

Cronbach’s Alpha di atas 0,06. Dengan  demikian dapat disimpulkan bahwa alat ukur atau 

instrumen dalam penelitian ini reliabel dengan kreteria tinggi atau baik yaitu 0,808. 

 

Tabel  Hasil Uji Reliabilitas  Uji Coba Instrumen Angket  
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,808 26 

Sumber : Hasil analisa data dengan menggunakan SPSS 16.0 

 

Hasil perhitungan uji normalitas aktivitas belajar menunjukkan nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05 (sig. > 0,05) yaitu 0,054 pada aktivitas belajar kelas eksperimen dan 0,084 

pada aktivitas kelas kontrol. Dengan demikian data  aktivitas belajar  pada aktivitas belajar 

kelas eksperimen dan aktivitas kelas kontrol  berdistribusi normal. 
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Tabel Uji Normalitas Aktivitas belajar 

 

 

 

 

 

 

    sumber: data primer yang diolah melalui SPSS 16.0) 

 

Hasil pengujian homogenitas Aktivitas belajar adalah sebagai berikut: 

 

Tabel Uji Homogenitas Aktivitas Belajar 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Aktivitas_Belajar   

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

3.679 1 38 .063 

 

Berdasarkan tabel Uji Homogenitas Aktivitas belajar  kelas eksperimen dan Aktivitas 

kelas kontrol  menunjukkan nilai sig =0,063, sehingga nilai sig > α, maka H0 = diterima. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Aktivitas belajar kelas  eksperimen dan Aktivitas kelas 

kontrol berasal dari populasi yang mempunyai varians sama. 

Perbedaan antara aktivitas belajar siswa dengan menggunakan dan tanpa 

menggunakan  model pembelajaran STAD berbasis demonstrasi pada mata pelajaran IPA 

kelas V SDN Sempalwadak Kec. Bululawang tahun pelajaran 2016/2017”. Berdasarakan  

tabel analisis, maka diperoleh Fhitung  = 68.751  sedangkan nilai signifikan adalah 0,000 

sehingga dapat dikatakan terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan pengunaan model 

STAD  pembelajaran dan metode demonstrasi  terhadap aktivitas belajar  kreteria pengujian : 

(⍺ =0,05) 

 

 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Aktivitas_Belajar_Kel

as_Eksperimen 
.171 20 .127 .906 20 .054 

Aktivitas_Belajar_Kel

as_Kontrol 
.158 20 .200

*
 .916 20 .084 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    
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Dengan hipotesis : 

HO  :  Tidak ada perbedaan antara aktivitas belajar dengan penerapan  model 

pembelajaran STAD berbasis demonstrasi pada mata pelajaran IPA kelas V 

SDN  Sempalwadak Kec. Bululawang tahun pelajaran 2016/2017. 

Ha   :  Ada perbedaan antara aktivitas belajar dengan penerapan  model pembelajaran 

STAD berbasis demonstrasi pada mata pelajaran IPA kelas V SDN 

Sempalwadak Kec. Bululawang tahun pelajaran 2016/2017. 

 Artinya bahawa HO  ditolak dan  Ha  diterima, ini berarti ada perbedaan antara 

aktivitas belajar siswa dengan penerapan model  pembelajaran STAD berbasis demonstrasi 

pada mata pelajaran IPA kelas V SDN Sempalwadak Kec. Bululawang tahun pelajaran 

2016/2017. 

 

Tabel Uji Hipotesis 

Tests of Between-Subjects Effects 

      

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 10085.832
a
 3 3361.944 73.000 .000 

Intercept 142735.217 1 142735.217 3.09933 .000 

Aktivitas_belajar 3164.629 1 3164.629 68.715 .000 

Error 1934.276 42 46.054   

Total 273025.000 46    

Corrected Total 12020.109 45    

a. R Squared = ,839 (Adjusted R Squared = 

,828) 

   

Sumber : Hasil analisa data dengan menggunakan SPSS 16.0 

  Hasil penelitian diketahui secara umum bahawa siswa yang diajar menggunakan 

model pembelajaran STAD berbasis demonstrasi memiliki aktivitas belajar lebih tinggi 

dibandingkan dengan siswa yang diajar tanpa  menggunakan model STAD berbasis 

demonstrasi . menurut  Hakim ( 2000: 21) Aktivitas adalah kegiatan” . jadi pengertian 

aktivitas belajar siswa adalah kegiatan yang dilakukan baik dalam sekolah maupn diluar 

sekolah. Dalam  proses  belajar mengajar, keaktifan peserta didik merupakan  hal yang 

sangat penting  dan perlu diperhatikan oleh guru, sehingga proses belajar mengajar yang 

ditempuh benar- benar  memperoleh  hasil  yang optimal. Aktivitas besar pengaruhna 

terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari yang dipelajari tidak sesuai 

dengan aktivitas siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena 
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tidak ada daya tarik baginya. Ia segan-segan untuk belajar, ia tidak memperoleh  kepuasan 

dari mata pelajaran itu. Bahan  pelajaran menarik aktivitas siswa, lebih mudah dipelajari 

dan disimpan, kareana minta menambah kegiatan  belajar. Siswa  yang memiliki Aktivitas 

belajar yang tinggi akan  mempunyai banyak energi dan bersemangat untuk melakukan 

kegiatan belajar. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan  oleh Amelia 

Novitasari (2011). 

  Berdasarkan hasil penelitiannya yang dilakukan oleh Amelia Novitasari tahun 

2011 yang berjudul “ Pengaruh Model STAD berbantuan Media Kongkrit Dan Aktivitas 

Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siawa  Kelas IV SDN Martopuro 1 Purwosari”. Yang 

menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan  jenis model  

pembelajaran dan aktivitas belajar terhadap prestasi belajar  siswa. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai Fhitung   sebesar 196,052 lebih besar dari Ftabel   3,29 selain itu besar 

konstribusi variabel bebas dalam hal ini penggunaan model STAD berbantuan media 

kongkrit (X1) dan aktivitas belajar (X2) terhadap variabel terikat dalam hal ini adalah 

prestasi belajar siswa cukup tinggi yaitu 91,6%. Presentase  tersebut merupakan nilai 

koefesiaen determinasi dari penyajian regesi berganda yang dilakukan. dari presentase  

tersebut maka sisanya sebesar 8,4% merupakan kontribusi varibel lain diluar penelitian 

yang dilakukan prestasi belajar dipengaruhi oleh  penggunaan model STAD berbantuan 

media kongkrit dan aktivitas belajar 

 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil  data dari penelitian yang telah dilakukan terhadap siswa SDN 

Sempalwadak Kec. Bululawang dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, maka dapat 

disimpulkan bahwa 3. Ada perbedaan aktivitas belajar siswa  dengan penerapan model 

pembelajaran STAD  berbasis demonstrasi  pada mata pelajaran IPA pada  siswa kelas V 

SDN Sempalwadak Kec. Bululawang tahun pelajaran 2016/2017. 
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