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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Hasil Belajar 

Sudjana (2004) mendefinisikan bahwa hasil belajar adalah suatu 

akibat dari proses belajar dengan menggunakan alat pengukuran yaitu 

berupa tes yang disusun secara terencana, baik tes tertulis, tes lisan 

maupun tes perbuatan. Hasil belajar dibagi menjadi tiga macam yaitu: 

keterampilan dan kebiasaan; pengetahuan dan pengertian; serta sikap dan 

cita-cita, yang masing-masing golongan dapat diisi dengan bahan yang ada 

pada kurikulum sekolah. Dimyanti (2006) mengemukakan hasil belajar 

adalah hasil yang dicapai dalam bentuk angka-angka atau skor melalui tes 

diakhir pembelajaran. Rahayuningsih (2009) mengemukakan hasil belajar 

merupakan indikator dari perubahan yang terjadi pada individu setelah 

mengalami proses belajar mengajar, dimana untuk mengungkapkannya 

menggunakan suatu alat penilaian yang disusun oleh guru, seperti tes 

evaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa 

tersebut memahami dan mengerti pelajaran yang diberikan.  

Berdasarkan pengertian hasil belajar yang dikemukakan para ahli 

diatas, dalam penelitian ini mengacu pada pengertian hasil belajar 

menurut Dimyanti (2006) yaitu hasil yang dicapai dalam bentuk angka-

angka atau skor melalui tes diakhir pembelajaran. 

 

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

 Slameto (2003) mengungkapkan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar dan dapat dibedakan menjadi 2 golongan 

yaitu: faktor yang ada pada diri siswa itu sendiri yang disebut faktor 

individu (intern), yang meliputi: faktor biologis, yang terdiri dari kesehatan, 

gizi, pendengaran dan penglihatan. Faktor biologis menjadi satu kesatuan, 

jika salah satu terganggu maka akan mempengaruhi faktor yang lain dan 

hasil belajar siswa juga akan terpengaruh. Faktor psikologis, meliputi: 

intelegensi, minat dan motivasi serta perhatian ingatan berfikir. Faktor 

kelelahan, meliputi: kelelahan jasmani dan rohani. Kelelahan jasmani 

nampak dengan adanya lemah tubuh, lapar dan haus serta mengantuk. 

Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan 

sehingga minat dan dorongan untuk mengahasilkan sesuatu akan hilang; 
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faktor yang ada pada luar individu (ekstern), yang meliputi: faktor 

keluarga, keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan 

terutama. Keluarga merupakan lembaga pendidikan dalam ukuran kecil 

tetapi bersifat menentukan pendidikan dalam ukuran besar: faktor 

sekolah, meliputi: metode mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan 

siswa, siswa dengan siswa dan berdisiplin di sekolah; faktor masyarakat, 

meliputi: bentuk kehidupan masyarakat sekitar yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa. 

  Winkel dalam Nugraha (2009), terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor pada pihak siswa, terdiri dari 

faktor psikis intelektual, yang meliputi taraf intelegensi, motivasi belajar, 

sikap, perasaan, minat, kondisi akibat keadaan sosiokultural atau ekonomis 

dan faktor fisik yang meliputi keadaan fisik. Faktor dari luar siswa terdiri 

dari faktor pengatur proses belajar disekolah, yang meliputi kurikulum 

pengajaran, disiplin sekolah, teacher efektivenes, fasilitas belajar dan 

pengelompokan siswa; faktor sosial disekolah yang meliputi sistem sosial, 

status sosial, dan interaksi guru serta siswa; dan faktor situasional, yang 

meliputi keadaan politis ekonomis, keadaan waktu dan tempat serta 

musim iklim. Penelitian ini mengacu pada pendapat yang dikemukakan 

oleh Slameto (2003). 

 

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD   

 Model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement 

Division (STAD) yang dikembangkan oleh Slavin dan teman-temannya di 

Universitas John Hopkin merupakan model pembelajaran kooperatif yang 

paling sederhana, dan merupakan model pembelajaran kooperatif yang 

cocok digunakan oleh guru yang baru mulai menggunakan pembelajaran 

kooperatif. Pembelajaran kooperatif tipe STAD terdiri dari beberapa 

tahapan yaitu: presentasi kelas yang dilakukan oleh guru dengan 

menggunakan model pembelajaran, kerja kelompok yang terdiri 4 – 5 

siswa untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi, tes, peningkatan skor 

individu, dan penghargaan kelompok. Menurut Nurhadi dalam Sugiyatno 

(2008) model pembelajaran kooperatif tipe STAD dipandang sebagai model 

pembelajaran yang paling sederhana dan menekankan pada berbaga ciri 

pengajaran langsung yaitu siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk 

berlatih menyelesaikan masalah. Siswa bekerja pada situasi yang didorong 

dan dikehendaki untuk bekerja sama pada suatu tugas yang bersama dan 
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mereka harus mengkoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugas, 

sehingga melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini diharapkan 

dapat meningkatkan keaktifan dalam proses pembelajaran. Secara garis 

besar model pembelajaran kooperatif tipe STAD terdiri dari: pembentukan 

kelompok heterogen yang berdasarkan gender, kemampuan siswa 

(pandai-kurang pandai), dan ketua-anggota; penjelasan materi kegiatan 

kelompok; pelaksanaan evaluasi setelah diskusi kelompok; dan pemberian 

penghargaan.   

  Menurut Surianto dalam Rahayuningsih (2009), model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan model pembelajaran yang 

paling sederhana dan sangat cocok bagi guru pemula. Salah satu ciri STAD 

adalah siswa dalam kelompoknya menggunakan bantuan lembar kegiatan 

siswa atau perangkat pembelajaran lain untuk menuntaskan materi 

pelajarannya, dan kemudian dalam kelompoknya siswa saling membantu 

satu sama lain untuk memahami bahan pelajaran tersebut. STAD sangat 

sesuai untuk mengajarkan materi tang dirumuskan dengan tajam dan 

apabila siswa diminta mengerjakan masalah atau soal.  

  Penelitian ini mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh 

Nurhadi dalam Sugiyatno (2008). 

4. Langkah–langkah Model Pembelajaran Kooperatif tipe  STAD 

 Menurut Nurhadi dalam Sugiyatno (2008) langkah – langkah model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD meliputi: guru mempersiapkan lembar 

kegiatan yang akan dipelajari siswa dan membagi siswa dalam kelompok 

heterogen yang masing – masing kelompok terdiri dari 4 – 5 orang, dimana 

pembagian kelompok berdasarkan gender, kemampuan siswa (pandai-

kurang pandai), dan ketua-anggota; guru menyampaikan materi pelajaran 

dengan terlebih dahulu menjelaskan tujuan pelajaran yang ingin dicapai 

pada pertemuan tersebut serta pentingnya pokok bahasan tersebut 

dipelajari; siswa belajar dalam kelompok dan menyampaikan hasil kerja 

kelompok; guru memberikan evaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis 

tentang materi yang dipelajari secara individu dan melakukan penilaian 

terhadap hasil kerja masing-masing kelompok; dan guru memberikan 

penghargaan pada kelompok yang memiliki nilai tertinggi. 

 Menurut Surianto dalam Rahayunigsih (2009) langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe STAD meliputi: guru mempersiapkan lembar 

kegiatan siswa; guru membagi siswa dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 

siswa berdasarkan kemampuan akademik, jenis kelamin, latar belakang; 



8 
 

guru menyampaikan materi; siswa belajar bersama dalam kelompok dan 

menyampaikan hasil kerja kelompok di depan kelas; guru memberikan 

evaluasi dan penilaian; guru memberikan penghargaan atau hadiah kepada 

kelompok dengan nilai tertinggi.    

 Penelitian Tindakan Kelas ini menggunakan langkah–langkah 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dikemukakan oleh Nurhadi 

dalam Sugiyatno (2008). 

5. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Kata penelitian terjemahan dari bahasa Inggris, Research. PTK 

termasuk ke dalam rumpun jenis penelitian tindakan yang pertama kali 

dikembangkan oleh Kurt Lewin. Kurt Lewin dalam Aprudin (2012) 

berasumsi bahwa cara terbaik memajukan orang adalah dengan 

melibatkan mereka dalam penelitian mereka sendiri dan yang ada dalam 

kehidupan mereka sendiri. Penelitian tindakan mengedepankan adanya 

kolaborasi dan partisipasi yang bersifat demokratis, antara peneliti dengan 

sasaran pnelitian. Penelitian Tindakan Kelas merupakan terjemahan dari 

Classroom Research, yaitu suatu action research yang dilakukan oleh guru 

di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk 

memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi 

meningkat. 

Arikunto (2007) mengemukakan bahwa Penelitian Tidakan Kelas 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 

tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama. Guru melakukan sebuah tindakan yang diamati secara terus 

menerus dilihat dari plus minusnya, kemudian pengubahan kontrol sampai 

pada upaya maksimal dalam bentuk tindakan yang paling tepat. Ebbutt 

(Media Edukasi 2012) mengemukakan bahwa Penelitian Tindakan Kelas 

adalah kajian sistematik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktek 

penelitian oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan 

dalam pembelajaran, berdasarkan reflektif mereka mengenai hasil 

tindakan-tindakan tersebut.  

Penelitian ini mengacu pada pengertian PTK menurut Sunendar 

(2008) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis reflektif 

terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru yang sekaligus 

sebagai peneliti, sejak disusunnya suatu perencanaan sampai penilaian 

terhadap tindakan nyata di dalam kelas yang berupa kegiatan belajar-

mengajar, untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang dilakukan. 
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6. Model-model Penelitian Tindakan Kelas 

Menurut Sukayati dalam Aprudin (2012) terdapat beberapa model 

PTK yang dikembangkan oleh para pakar, yaitu: model Kurt Lewin, model 

Ebbut, model Kemmis & Mc Taggart, model Elliot, model Mc Kernan, 

model Hopkins. Menurut Kurt Lewin konsep pokok penelitian tindakan 

terdiri dari empat komponen, yaitu: perencanaan (planning), tindakan 

(acting), pengamatan (observing), refleksi (reflecting)  

 

 
 

Gambar 1. Model PTK Kurt Lewin 

 

Model PTK Ebbut adalah berdasarkan asumsi dasar yang 

dikemukakan pertama kalinya oleh Lewin, yaitu cara yang terbaik untuk 

memajukan orang adalah dengan melibatkan mereka dalam penelitian 

mereka sendiri dan yang ada di dalam kehidupan mereka. Penelitian 

tindakan mengedepankan adanya kolaborasi dan partisipasi yang bersifat 

demokratis, antara peneliti dengan sasaran penelitian. Model PTK Ebbut 

lebih memusatkan kegiatan pada adanya kesenjangan antara mengajar 

untuk pemahaman dan mengajar untuk kebutuhan. Dalam analisisnya, 

Ebbut menelaah adanya dilema yang timbul dalam kolaborasi antara 

peneliti yang berasal dari luar kelas dengan agenda penelitiannya dan 

guru-guru yang lain menyelidiki dan memperoleh gambaran atau pantulan 

dari apa yang telah mereka praktikan sendiri. Dalam PTK, Ebbut 

mengedepankan dua hal, yakni: sangat memperhatikan alur logika 

penelitian tindakan dan menjabarkan teori sistem yang terdiri atas 

subsistem-subsistem atau konseptual ke ke dalam bentuk kegiatan 

operasional.  
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Gambar 2. Model PTK Daave Ebbut 

 

Menurut Hopkins, prosedur penelitian tindakan kelas dilakukan 

dalam tiga siklus atau lebih, di mana setiap siklusnya terdiri atas beberapa 

kali tindakan. Hal ini sesuai dengan kriteria keberhasilan penelitian yang 

telah ditetapkan. 

Model Kemmis dan Taggart mengemukakan bahwa penelitian 

tindakan kelas terdiri atas empat kegiatan. Keempat kegiatan tersebut 

adalah diskusi, negosiasi, menyelidiki, dan menelaah kendala-kendala yang 

ada. Model Kemmis dan Taggart merupakan suatu sistem spirak refleksi 

diri yang terdiri atas empat tahapan. Keempat langkah tersebut yakni: 

rencana, tindakan, pengamatan, dan refleksi.  

Model PTK dari John Elliot ini lebih rinci jika dibandingkan dengan 

model Kurt Lewin dan model Kemmis-Mc Taggart. Dikatakan demikian, 

karena di dalam setiap siklus terdiri dari beberapa aksi, yaitu antara tiga 

sampai lima aksi (tindakan). Sementara itu, setiap tindakan kemungkinan 

terdiri dari beberapa langkah yang terealisasi dalam bentuk kegiatan 

belajar-mengajar. PTK model Elliot dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 3. Model PTK John Elliot 

 

Mc Kernan mengembangkan dua konsep dasar dalam 

merumuskan model PTK. Pertama, sangatlah penting untuk mengingat 

bahwa kita tidak perlu selalu terikat oleh waktu, terutama untuk 

pemecahan permasalahan. Kedua, Beliau berpendapat bahwa hendaknya 

pemecahan masalah atau tindakan itu dilakukan secara rasional dan 

demokratis. Model PTK yang dikembangkan oleh Mc Kernan kemudian 

dikenal dengan Model Proses Waktu (a time process model). Berdasarkan 

Model Proses Waktu, tidak nampak adanya kegiatan observasi dan refleksi 

secara eksplisit. Namun demikian, apabila kita simpulkan setiap langkah 

PTK sudah terangkum dalam model tersebut, hanya penggunaan istilah 

yang berbeda. 

Penelitian Tindakan Kelas ini menggunakan model spiral dengan 

siklus yang berisi tahapan-tahapan perencanaan, tindakan, observasi dan 

refleksi (model Kemmis & Mc Taggart). Tahapan-tahapan dalam siklus 

tersebut terlihat pada gambar di bawah ini. 
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B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2008) dengan judul 

“Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD Pada Siswa Kelas IV SDN Bowongso”. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD meningkatkan hasil belajar. Siswa yang nilainya tuntas dengan model 

pembelajaran biasa yaitu dengan ceramah hanya sebanyak 40% dengan 

nilai rata – rata 53,9. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan dengan 

tingkat ketuntasan 80%, nilai rata – rata 66,6 pada siklus 1 dan 100% 

dengan nilai rata – rata 82,6 pada siklus 2 setelah diajar dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Penelitian yang dilakukan oleh Pujiati 

(2005) dengan judul “Peningkatan Motivasi dan Ketuntasan Belajar 

Matematika Melalui pembelajaran Kooperatif tipe STAD’’. Subjek 

penelitian adalah  siswa kelas VII D SMP Negeri 4 Porwokerto tahun 

pelajaran 2005/2006. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar matematika. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  motivasi belajar meningkat rata-rata 2,008 pada siklus I; 

2,740 pada siklus II; dan 3,156 pada siklus III dan ketuntasan belajar 

sebesar 71,43 % pada siklus I dan 76,19 % pada siklus II dan siklus III 

83,33%. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Pada dasarnya secara individu manusia itu berbeda-beda, 

demikian pula dalam memahami konsep-konsep akan dicapai melalui 

tingkat belajar yang berbeda-beda. Matematika sebagai ilmu yang 

sasarannya cenderung sulit diterima dan dipahami oleh siswa, 

menyebabkan siswa kurang berminat dalam mempelajari matematika, 

sehingga perlu model pembelajaran yang lebih bervariasi dalam 

Siklus 

II 

pelaksanaan 

Siklus 

I 

observasi 

perencanaan perencanaan 

pelaksanaan 

observasi 

refleksi refleksi 

Gambar 4. Tahapan Model PTK Kemmis & Mc Taggart  
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pembelajaran matematika. Salah satu alternatifnya adalah dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Siswa seharusnya tidak hanya sebagai 

pendengar dan penerima pengetahuan saja dari guru ketika dalam proses 

pembelajaran, dan guru juga tidak hanya menyampaikan pengetahuan 

yang dimilikinya kepada siswa, namun guru harus mampu mempengaruhi 

siswa untuk berpikir dan mampu menerapkan ilmu matematika yang 

dipelajari untuk menyelesaikan soal secara sistematis. Penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD di dalam kelas diharapkan akan 

membuat siswa lebih mengenal dan paham tentang konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip matematika yang diajarkan guru dan  siswa terpancing 

untuk berpikir, menganalisa, bertanya, dan mengevaluasinya kembali, 

sehingga dengan demikian siswa tersebut aktif berpartisipasi di dalam 

belajar. 

Pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD guru berperan 

sebagai pemberi masalah dan memikirkan masalah yang sesuai dengan 

jangkauan pemikiran, jangan sampai masalah yang diberikan terlalu sulit 

atau terlalu mudah. Guru harus mampu membangkitkan kemauan siswa 

menyelesaikan soal yang diberikan, sehingga diharapkan keefektifan 

pembelajaran akan tercapai yaitu dengan tercapainya ketuntasan belajar 

siswa, tercapainya tujuan pembelajaran, dan tercapainya tingkat 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan oprasi hitung bilangan bulat. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka berpikir 

seperti terlihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Bagan Kerangka Berpikir PTK 

Guru menggunakan 

model pembelajaran 

konvensional 

Siswa kurang aktif dalam 

proses pembelajaran, sehingga 

menyebabkan hasil belajar 

siswa masih rendah 

Guru menggunakan 

model pembelajaran 

yang dapat 

mengaktifkan siswa 

dalam pembelajaran 

Guru menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe 

STAD 

Siswa menjadi lebih aktif 

dalam proses pembelajaran 

 Melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Klero 02 
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D. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

Penerapan model pembelajaran tipe STAD dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa, yang ditunjukkan dengan meningkatnya 

nilai siswa kelas IV SDN Klero 2 pada materi operasi bilangan. 

 

 

 

 

 

 


