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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1.  Pengertian Metode student team achievement division (STAD) 

Pembelajaran model koooperatif tipe STAD merupakan salah satu pembelajaran 

kooperatif yang diterapkan untuk menghadapi kemampuan siswa yang heterogen. 

Dimana model ini dipandang sebagai metode yang paling sederhana dan langsung dari 

pendekatan pembelajaran kooperatif. 

Metode ini paling awal ditemukan dan dikembangkan oleh para peneliti 

pendidikan di John Hopkins Universitas Amerika Serikat dengan menyediakan suatu 

bentuk belajar kooperatif. Di dalamnya siswa diberi kesempatan untuk melakukan 

kolaborasi dan elaborasi dengan teman sebaya dalam bentuk diskusi kelompok untuk 

memecahkan suatu permasalahan (Arindawati, 2004: 83 - 84).  

Dalam model pembelajaran ini, masing-masing kelompok beranggotakan 4 – 5 

orang yang dibentuk dari anggota yang heterogen terdiri dari laki-laki dan perempuan 

yang berasal dari berbagai suku, yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah. 

Jadi, model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah salah satu model pembelajaran 

yang berguna untuk menumbuhkan kemampuan kerjasama, kreatif, berpikir kritis dan 

ada kemampuan untuk membantu teman serta merupakan pembelajaran kooperatif yang 

sangat sederhana. Pembelajaran kooperatif tipe STAD terdiri lima komponen utama, 

yaitu:  

1.    Penyajian kelas 

Guru menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan penyajian kelas. 

Penyajian kelas tersebut mencakup pembukaan, pengembangan dan latihan 

terbimbing. 

2.    Kegiatan kelompok 

Siswa mendiskusikan lembar kerja yang diberikan dan diharapkan saling membantu 

sesama anggota kelompok untuk memahami bahan pelajaran dan menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan. 
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3.    Kuis (Quizzes) 

Kuis adalah tes yang dikerjakan secara mandiri dengan tujuan untuk mengetahui 

keberhasilan siswa setelah belajar kelompok. Hasil tes digunakan sebagai hasil 

perkembangan individu dan disumbangkan sebagai nilai perkembangan dan 

keberhasilan kelompok. 

4.    Skor kemajuan (perkembangan ) individu 

Skor kemajuan individu ini tidak berdasarkan pada skor mutlak siswa, tetapi 

berdasarkan pada beberapa jauh skor kuis terkini yang melampui rata-rata skor 

siswa yang lalu. 

5.    Penghargaan kelompok  

Penghargaan keompok adalah pemberian predikat kepada masing-masing 

kelompok. Predikat ini diperoleh dengan melihat skor kemajuan kelompok. Skor 

kemajuan kelompok diperoleh dengan mengumpulkan skor kemajuan masing-

masing kelompok sehingga diperoleh skor rata-rata kelompok. (Arindawati, 2004: 

83 - 84). 

 

2.1.2 Langkah-langkah proses pembelajaran model kooperatif tipe STAD 

Langkah-langkah pada model pembelajaran kooperatif Type STAD adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengajar, mempresentasikan pelajaran. 

2. Belajar dalam tim, peserta didik bekerja dalam tim mereka dan dipandu dengan 

lembar kegiatan siswa untuk menuntaskan materi pelajaran. 

3. Tes, peserta didik mengerjakan kuis atau tugas individual lain (misalnya tes essay 

atau kinerja). 

4. Penghargaan tim, skor tim dihitung berdasarkan skor peningkatan anggota tim, 

sertifikat dan laporan berkala kelas atau papan pengumuman untuk memberikan 

penghargaan terhadap tim yang berhasil mencetak skor tertinggi (Dian Mahsunah. 

2012: 376) 

 
2.1.1.2 Keuntungan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, yaitu: 

Keuntungan model pembelajaran kooperatif  tipe STAD menurut Roestiyah (2001: 

17), yaitu :  
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1 Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan keterampilan 

bertanya dan membahas suatu masalah. 

2 Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih intensif mengadakan 

penyelidikan mengenai suatu masalah. 

3 Dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan keterampilan 

berdiskusi. 

4 Dapat memungkinkan guru untuk lebih memperhatikan siswa sebagai individu dan 

kebutuhan belajarnya. 

5 Para siswa lebih aktif bergabung dalam pelajaran mereka dan mereka lebih aktif 

dalam diskusi.  

6 Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan rasa 

menghargai, menghormati pribadi temannya, dan menghargai pendapat orang lain.  

 

2.1.2. Media LKS 

 Pengertian Lembar kerja siswa (LKS) adalah lembaran-lembaran yang 

digunakan sebagai pedoman di  dalam pembela jaran ser ta ber is i  tugas yang 

harus d iker jakan o leh peser ta d idik dalam kaj ian tertentu.. LKS sangat baik 

dipergunakan dalam rangka strategi heuristik maupun ekspositorik. Dalam strategi 

heur ist ik LKS dipakai dalam metode penemuan terb imbing, sedangkan 

dalam strategi  ekspositor ik LKS dipakai untuk member ikan latihan 

pengembangan. Sela in i tu  LKS sebagai penunjang untuk meningkatkan 

akti f i tas siswa dalam proses bela jar dapat mengoptimalkan hasil belajar. 

(Rescha, 2010:2) 

Menurut Dhari dan Haryono (1988) yang dimaksud dengan lembar kerja siswa 

adalah lembaran yang berisi pedoman bagi siswa untuk melakukan kegiatan yang 

terprogram. Setiap LKS berisikan antara lain: uraian singkat materi, tujuan kegiatan, 

alat/ bahan yang diperlukan dalam kegiatan, langkah kerja pertanyaan – pertanyaan 

untuk didiskusikan, kesimpulan hasil diskusi, dan latihan ulangan.  

Jadi, Lembar Kerja Siswa ( LKS) bisa diartikan lembaran-lembaran yang 

digunakan peserta didik sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, serta berisi 

tugas yang dikerjakan oleh siswa baik berupa soal maupun kegiatan yang akan 

dilakukan peserta didik. Prinsipnya lembar kerja siswa adalah tidak dinilai sebagai dasar 
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perhitungan rapor, tetapi hanya diberi penguat bagi yang berhasil menyelesaikan 

tugasnya serta diberi bimbingan bagi siswa yang mengalami kesulitan. Mengandung 

permasalahan (problem solving) sehingga siswa dapat mengembangkan pola pikir 

mereka dengan memecahkan permasalahan tersebut. Lembar kerja siswa merupakan 

bahan pembelajaran cetak yang yang paling sederhana karena komponen isinya bukan 

pada materi ajar tetapi pada pengembangan soal-soalnya serta latihan. LKS sangat 

baik dipergunakan dalam rangka strategi heuristik maupun ekspositorik. Dalam strategi 

heuristik LKS dipakai dalam metode penemuan terbimbing, sedangkan dalam strategi 

ekspositorik LKS dipakai untuk memberikan latihan pengembangan.. Selain itu LKS 

sebagai penunjang untuk meningkatkan aktifitas siswa dalam proses belajar dapat 

mengoptimalkan hasil belajar. 

Peran LKS dalam proses pembelajaran adalah sebagai alat untuk memberikan 

pengetahuan, sikap dan ketrampilan pada siswa. Penggunaan LKS memungkinkan 

guru mengajar lebih optimal, memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami 

kesulitan, memberi penguatan, serta melatih siswa memecahkan masalah. (Dhari dan 

Haryono, 1988) 

Adapun bagi siswa penggunaan LKS menurut Dhari dan Haryono (1988:1) 

bermanfaat untuk: 

1. Meningkatkan aktifitas siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. 

2.  Melatih dan mengembangkan ketrampilan proses pada siswa sebagai dasar 

penerapan ilmu pengetahuan. 

3. Membantu memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari melalui kegiatan 

tersebut. 

4. membantu menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui 

kegiatan belajar siswa secara sistematis. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan bahan pembelajaran cetak 

terutama lembar kerja siswa adalahpada pengembangan GBPP bahan ajar cetak yang 

telah dikembangkan sebelumnya, terutama pada analisis kompetensi sampai pada 

insikator ketercapaiannya. Pengembangan indikator dalam GBPP haruslah benar-benar 

mewakili standart kompetensi dan kompetensi dasarnya,karena nantinya indikator ini 

yang akan dijadikan panduan dalam membuat soal. Materi yang ada di dalam lembar 
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kerja siswa merupakan hanya sebuah ringkasan saja tetapi sudah mencangkup tentang 

apa yang akan dimengerti oleh siswa.  

Latihan dan soal-soal yang dikembangkan harus menggunakan berbagai bentuk 

dan teknik yang beraneka ragam sehingga tidak membosankan. Harus dicantumkan 

pula bagaimana langkah-langkah pengerjaanya jika soal tersebut berbentuk esai 

ataupun penugasan. Macam- macam lembar kerja siswa dibagi menjadi dua yaitu LKS 

terbuka dan LKS tertutup. 

a) LKS tertutup, lembaran kegiatan siswa yang digunakan dalam pembelajaran di 

kelas secara teratur dan sistematis. Contohnya, biasanya setelah guru 

menyampaikan materi maka siswa diberikan lembar kerja yang harus 

diselesaikan oleh peserta didik, guru bisa menggunakan lembar kerja siswa 

tertutup ini. 

b) LKS terbuka, yaitu lembar kegiatan siswa yang di dalamnya tidak terikat 

dengan aturan-aturan. Jadi, siswa disuruh menyelesaikan masalah yang ada di 

dalam LKS ini dengan caranya sendiri beserta dengan petunjuk guru. 

 Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa LKS adalah media 

cetak yang t e r d i r i  dari satu atau dua lembar atau lebih yang diberikan kepada setiap 

siswa disatu kelas dengan tujuan untuk melakukan aktivitas belajar mengajar. LKS 

harus disusun dengan tujuan dan prinsip yang jelas. Adapun tujuan meliputi: 

1. Memberikan pengetahuan dan sikap serta ketrampilan yang perlu dimiliki siswa, 

2. Mengecek tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah disajikan, 

3. Mengembangkan dan menerapkan materi pelajaran yang sulit dipelajari. 

Sedang prinsipnya meliputi: 

1. Tidak dinilai sebagai dasar perhitungan rapor, tetapi hanya diberi penguat bagi 

yang berhasil menyelesaikan tugasnya serta diberi bimbingan bagi siswa yang 

mengalami kesulitan. 

2. Mengandung permasalahan. 

3. Sebagai alat pengajaran. 

4. Mengecek tingkat pemahaman. 

5. Pengembangan dan penerapannya. 

6. Semua permasalahan sudah dijawab dengan benar setelah selesai pembelajaran. 

(Rescha, 2010:2)  
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Dalam penelitian ini media LKS yang digunakan adalah LKS yang mampu 

menarik perhatian siswa dan mampu merangsang kreatifitas siswa dalam mengerjakan 

soal. 

 

2.1.3. Pengertian Belajar dan Hasil Belajar. 

Nana Sudjana (1989:5) berpendapat: “Belajar adalah sustu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari 

proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan 

pengetahuan, sikap, dan tingkah laku, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan serta 

perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar”. 

Slameto (2003:2) berpendapat: “Belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannnya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya”.   

Hasil belajar yang diperoleh siswa adalah sebagai akibat dari proses belajar 

yang dilakukan oleh siswa, dan harus lebih tinggi hasil belajar yang diperoleh oleh 

siswa. Proses belajar merupakan penunjang hasil belajar yang diperoleh siswa (Nana 

Sudjana, 1989 : 111) 

Menurut Anni (2004:4) Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar menurut Nana 

Sudjana (1989:22) adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa setelah siswa 

tersebut mengalami aktivitas belajar.  

Gagne mengungkapkan ada lima kategori hasil belajar , yakni : informasi verbal, 

kecakapanintelektul, strategi kognitif, sikap dan keterampilan. Sementara Bloom 

mengungkapkan tiga tujuan pengajaran yang merupakan kemampuan seseorang yang 

harus dicapai dan merupakan hasi l  bela jar  yaitu : kognitif, afektif dan psikomotorik 

(Nana Sudjana, 1989:22).  
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2.1.4. Hakikat Mata Pelajaran Matematika 

Matematika menurut schaaf dalam Muhsetyo (2008:12) memiliki tiga ciri yaitu 

abstrak, general, dan tetap dalam strukturnya. Bersifat abstrak karena semua objek 

matematika bersifat abstraksi. Dengan abstraksi orang berfikir tanpa terganggu hal-hal 

yang konkrit.  

Terkait pembelajaran matematika, banyak kecenderungan baru yang tumbuh dan 

berkembang di banyak Negara, sebagai inovasi dan reformasi model pembelajaran yang 

diharapkan sesuai dengan tantangan zaman sekarang dan mendatang. Model-model 

pembelajaran yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut : (1) Cooperative learning, (2) 

Realistic Mathematic Education (RME), (3)  Contextual Learning, (4) Problem solving, (5) 

Mathematical Investigation, (6) Guided discovery,  (7) Open-ended (multiple solution, 

multiple method of solution), (8) Manipulative material, (9) Concept map, (10) Quantum 

teaching/learning, dan (11) Writing in mathematic. (Muhsetyo, 2008:12).  

Dengan adanya pilihan model pembelajaran tersebut guru dapat memilih model 

mana yang cocok untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. 

Sebagai upaya  untuk mereformasi pembelajaran di Indonesia, guru banyak 

ditawari dengan aneka pilihan model pembelajaran. Dalam hal ini dituntut kreatifitas guru 

untuk mencoba dan mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik siswa dan suasana pembelajaran. Penerapan pembelajaran yang sesuai 

diharapkan akan meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

2.1.5. Penggunaan Model Pembelajaran STAD media LKS dalam Pembelajaran 

Matematika. 

Dalam materi pembelajaran Matematika khususnya pada Kompetensi Dasar 

Melakukan operasi hitung bilangan bulat termasuk penggunaan sifat-sifatnya, 

pembulatan dan penaksiran dan Menggunakan faktor prima untuk menentukan KPK 

dan FPB guru menerapkan langkah-langkah pembelajaran sesuai model pembelajaran 

kooperatif seperti teori yang telah dipaparkan di atas. 

Setelah pendahuluan berupa apersepsi dan penyampaian tujuan pembelajaran 

guru membentuk kelompok yang anggotanya = 4 orang secara heterogen (campuran 

menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dan lain-lain). Pada kegiatan inti (eksplorasi) 

Guru menyajikan materi pelajaran. Pada saat elaborasi guru memberi tugas pada 



13 

 

13 

 

kelompok berupa LKS  untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. Anggotanya 

yang sudah mengerti dapat menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua anggota 

dalam kelompok itu mengerti. Pada saat konfirmasi guru memberi kuis/ pertanyaan 

kepada seluruh siswa. Pada saat menjawab kuis tidak boleh saling membantu. Pada 

bagian akhir guru Memberi evaluasi berupa tes formatif. Setelah itu guru bersama siswa 

membuat kesimpulan dari materi pelajaran.  

LKS yang digunakan oleh guru saat diskusi adalah berupa bagan yang berisi 

kolom-kolom kosong yang harus diisi oleh siswa. Hal-hal yang harus diisikan oleh siswa 

adalah hal yang berkaitan dengan materi sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat pada 

siklus I, FPB dan KPK pada siklus II.  

Adapun langkah-langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut: 

1. Pendahuluan  

a. Guru memberikan informasi kepada siswa tentang materi yang akan mereka 

pelajari, tujuan pembelajaran dan  pemberian motivasi agar siswa tertarik pada 

materi.  

2. Kegiatan inti 

Eksplorasi 

a. Guru membentuk siswa kedalam kelompok yang masing-masing anggotanya 4 

orang secara heterogen (campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dan 

lain-lain). 

b. Guru menyajikan pelajaran. 

Elaborasi 

a. Guru memberi tugas pada kelompok berupa LKS (Lembar Kerja Siswa) untuk 

dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. Anggotanya yang sudah mengerti 

dapat menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua anggota dalam 

kelompok itu mengerti. 

Konfirmasi 

a. Guru memberi kuis/ pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat menjawab 

kuis tidak boleh saling membantu. 

4. Kegiatan akhir 

a. Guru memberi evaluasi kemudian dikumpulkan untuk dinilai. 

b. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran. 
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Aktifitas guru dan siswa diamati oleh observer. Pengamatan dilakukan pada saat 

siswa melakukan diskusi, karena dalam penelitian ini inti dari metode koopertif type STAD 

adalah keberhasilan pemahaman tentang materi pelajaran dengan diskusi kelompok 

menggunakan media LKS.   

 

2.2. Penelitian yang Relevan 

Model pembelajaran Kooperatif Type STAD ini paling awal ditemukan dan 

dikembangkan oleh para peneliti pendidikan di John Hopkins Universitas Amerika Serikat 

dengan menyediakan suatu bentuk belajar kooperatif. Di dalamnya siswa diberi 

kesempatan untuk melakukan kolaborasi dan elaborasi dengan teman sebaya dalam 

bentuk diskusi kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan” (Arindawati, 2004: 83-

84).  

Hasaruddin Hafid dan Komariah Asikin, 2010 dalam penelitiannya yang berjudul 

“Peningkatan hasil belajar matematika pecahan melalui pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD pada siswa kelas IV SD Inpres BTN IKIP I Makassar semester I tahun 

2010/2011”, Pelaksanaan penelitian dilakukan pada siswa kelas IV SD Inpres BTN IKIP 

I Makassar sebanyak 25 siswa semester ganjil 2010. Penelitian dilaksanakan sebanyak 

2 siklus, masing-masing siklus dilakukan sebanyak dua kali pertemuan pembelajaran. 

Data kuantitaf diperoleh melalui tes untuk hasil belajar dan data kualitatif tentang 

kegitan guru dan siswa melalui lembaran observasi. Hasil analisis kuantitatif 

menunjukkan bahwa skor rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas IV SD Inpres 

BTN IKIP I Makassar mengalami peningkatan. Pada siklus I skor rata-rata hasil belajar 

matematika berada pada kategori “cukup” dan pada siklus II terjadi peningkatan hasil 

belajar berada pada kategori “baik”. Secara kualitatif terjadi peningkatan motivasi, 

minat, dan aktivitas siswa, serta kegiatan guru dalam proses pembelajaran pecahan 

matematika melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD meningkat. Berdasarkan hasil 

penelitian ini disimpulkan bahwa dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV SD Inpres BTN IKIP 

I Makassar (Hasaruddin Hafid. 2010) 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, menjadi dasar bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian yang sama. Dalam hal ini peneliti ingin memperbaiki hasil belajar 
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Matematika siswa SDN Tlutup menggunakan Model Pembelajaran kooperatif tipe 

STAD menggunakan media LKS. 

 

2.3.  Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kajian teoritis di atas maka dirumuskan kerangka pemikiran, dengan 

adanya penerapan model pembelajaran Student Team Acheivement Division (STAD) 

menggunakan media LKS siswa yang pandai akan mengajari temannya yang kurang 

pandai dalam kelompok diskusi. Penggunaan media LKS yang inovatif berupa bagan atau 

diagram yang kosong akan menarik perhatian siswa untuk mengisinya. 

Dengan adanya kerjasama yang efektif diharapkan akan meningkatkan hasil belajar 

berupa tes formatif siswa terhadap materi Melakukan operasi hitung bilangan bulat 

termasuk penggunaan sifat-sifatnya, pembulatan, dan penaksiran serta Menggunakan 

faktor prima untuk menentukan KPK dan FPB. Kerjasama juga akan mengaktifkan siswa 

dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan kajian teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berfikir di atas maka 

dapat dirumuskan hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan akan dipaparkan dalam subbab di 

bawah ini. 

 

2.4. Hipotesis Tindakan 

Diduga Penggunaan model pembelajaran  student team achievement division 

(STAD) media LKS dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa Kelas V SDN 

Tlutup  tahun pelajaran 2012/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


