
5 
 

BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Kajian Teori 
2.1.1 Belajar dan Hasil Belajar 

Pengertian belajar menurut Soejadi (1985: 34) bahwa belajar mengacu pada 
perubahan perilaku atau potensi individu sebagai hasil dari pengalaman dan 
perubahan tersebut tidak disebabkan oleh insting, pematangan atau kelelahan dan 
kebiasaan. Jadi perubahan perilaku yang dimaksud adalah perubahan pada sikap 
seseorang karena pengaruh belajar sebagai hasil dari sebuah pengalaman 
seseorang melalui kegiatan belajar mengajar. 

Jadi, yang dimaksud hasil belajar adalah segala sesuatu baik berupa pikiran 
maupun yang lainnya yang diperoleh dari berusaha atau berlatih. Berlatih yang 
dimaksud adalah kegiatan belajar. Melalui berlatih atau belajar, segala sesuatu 
yang dulunya belum dimengerti akan dipahami. Hasil belajar tersebut tidak lepas 
dari kegiatan belajar mengajar yang merupakan tumpuan dari hasil yang 
diharapkan.  

Menurut Sudjana (2005: 3) hasil belajar adalah perubahan tingkah laku 
individu yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Sudjana 
(1989: 38-40) hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama 
yakni faktor dari dalam diri siswa itu dan faktor yang datang dari luar diri siswa 
atau faktor lingkungan. Faktor yang datang dari diri siswa terutama kemampuan 
yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya terhadap 
hasil belajar yang dicapai. Faktor kemampuan yang dimiliki siswa, juga ada faktor 
lain, seperti motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, 
ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis. 

Hasil belajar merupakan segala upaya yang menyangkut aktivitas otak (proses 
berfikir) terutama dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Proses berfikir ini 
ada enam jenjang, mulai dari yang terendah sampai dengan jenjang tertinggi 
(Arikunto, 2003: 114-115).  
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Hasil belajar itu tergantung dari proses belajar, karena dengan belajar 
merupakan pengetahuan yang didapat untuk merubah kelakuan seperti yang 
dikatakan oleh Hamalik (2008: 27) dalam bukunya bahwa “Belajar adalah 
modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman (learning is defined as 

the modification or strengtheningof behavior through experiencing)”.  
 
 

2.1.2 PKn di SD 
Menurut National Council Of Social Studies (NCSS) Amerika Serikat dalam 

Ellis (1994: 43) menyebutkan bahwa PKn adalah proses yang meliputi semua 
pengaruh positif yang dimaksud untuk membentuk pandangan seorang warga 
negara dalam peranannya dimasyarakat.  

Menurut pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa ciri yang penting dari 
PKn adalah 1) merupakan program pendidikan (proses yang meliputi pengaruh 
positif); 2) fokus materinya adalah ideologi nasional, proses pemerintahan 
sendiri,hak dan kewajiban asasi dan warga negara sebagaimana yang dijamin 
dalam konstitusi ditambah dengan pengaruh posif dari keluarga, sekolah dan 
masyarakat; 3) tujuannya adalah membentuk orientasi warga negara tentang 
peranannya dalam masyarakat. 

Menurut Sumantri (1976:15) bahwa PKn adalah program pendidikan yang 
berintikan demokrasi politik, yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan 
lainnya, pengaruh positif pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang 
kesemuanya itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar berfikir kritis, analitis, dan 
bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis dengan 
berlandaskan pancasila dan UUD 1945. 

 
 

2.1.3 Pembelajaran Kooperatif Model STAD 
Pembelajaran kooperatif adalah suatu pengajaran yang melibatkan siswa 

untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok untuk menetapkan tujuan bersama 
(Felder, 1994: 2). 



7 
 

Wahyuni (2001: 8) menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan 
strategi pembelajaran dengan cara menempatkan siswa dalam kelompok-
kelompok kecil yang memiliki kemampuan berbeda. 

Sependapat dengan pernyataan tersebut Setyaningsih (2009: 8) 
mengemukakan bahwa metode pembelajaran kooperatif memusatkan aktivitas di 
kelas pada siswa dengan cara pengelompokan siswa untuk bekerja sama dalam 
proses pembelajaran. 

Berdasarkan dari tiga pengertian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu metode pembelajaran dengan cara 
mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerjasama 
dalam memecahkan masalah. Kemampuan siswa dalam setiap kelompok adalah 
hiterogen. 

Selama pelaksanaan pembelajaran kooperatif, siswa tidak hanya sebagai 
objek belajar tetapi menjadi subjek belajar karena mereka dapat berkreasi secaraa 
maksimal dalam proses pembelajaran. Hal ini terjadi karena pembelajaran 
kooperatif merupakan metode alernatif dalam mendekati permasalahan, mampu 
mengerjakan tugas besar, meningkatkan keterampilan komunikasi dan sosial, 
serta perolehan kepercayaan diri. 

Langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif model STAD adalah 
sebagai berikut: 
1) Kelompokkan siswa dengan masing-masing kelompok terdiri dari tiga sampai 

dengan lima orang. Angota-anggota kelompok dibuat heterogen, meliputi 
karakteristik kecerdasan, kemampuan, motivasi belajar, jenis kelamin, 
ataupun latar belakang etnis yang berbeda. 

2) Kegiatan pembelajaran dimulai dengan presentasi guru dalam menjelaskan 
pelajaran berupa paparan masalah, pemberian data, pemberian contoh. 
Tujuan presentasi adalah untuk mengenalkan konsep dan mendorong rasa 
ingin tahu siswa. 

3) Pemahaman konsep dilakukan dengan cara siswa diberi tugas-tugas 
kelompok Mereka boleh mengerjakan tugas-tugas tersebut secara serentak 
atau saling bergantian menanyakan kepada temannya yang lain atau 



8 
 

mendiskusikan masalah dalam kelompok atau apa saja untuk menguasai 
materi pelajaran tersebut. Para siswa tidak hanya dituntut untuk mengisi 
lembar jawaban, tapi juga untuk mempelajari konsepnya. Anggota kelompok 
diberitahu bahwa mereka dianggap belum selesai mempelajari materi sampai 
semua anggota kelompok memahami materi pelajaran tersebut.  

4) Siswa diberi tes atau kuis individual dan teman sekelompoknya tidak boleh 
menolong satu sama lain. Tes individual ini bertujuan untuk mengetahui 
tingkat penguasaan siswa terhadap suatu konsep dengan cara siswa 
diberikan soal yang dapat diselesaikan dengan cara menerapkan konsep yang 
dimiliki sebelumnya.  

5) Hasil tes atau kuis selanjutnya dibandingkan dengan rata-rata sebelumnya 
dan poin akan diberikan berdasarkan tingkat keberhasilan siswa mencapai 
atau melebihi kinerja sebelumnya. Poin ini selanjutnya dijumlahkan untuk 
membentuk skor kelompok.   

6) Setelah itu guru memberikan penghargan kepada kelompok yang terbaik 
prestasinya atau yang telah memenuhi kriteria tertentu. Penghargaan disini 
dapat berupa hadiah, sertifikat, dan lain-lain.  
 
 

2.1.4 Pembelajaran PKn dengan Model Kooperatif STAD 
Penerapan model kooperatif STAD pada pembelajaran PKn tentang struktur 

organisasi desa dan kecamatan dengan cara siswa dibentuk kelompok-kelompok 
kecil. Tujuan pembentukan kelompok tersebut dengan maksud siswa dapat 
berkomunikasi dan berperan aktif dalam pembelajaran khususnya mempelajari 
PKn tentang struktur organisasi desa dan kecamatan. Kelompok-kelompok kecil 
terbentuk, kemudian guru atau peneliti memberi penjelasan kepada siswa tentang 
materi struktur organisasi desa dan kecamatan dan memberi apersepsi untuk 
memancing siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Siswa diberi tugas untuk 
mendiskusikan struktur organisasi desa dan kecamatan. Selama kegiatan ini 
terjadinya interaksi timbal balik antara siswa dengan siswa dan guru sebagai 
pembimbing. Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan pos-test untuk mengukur 
tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru. 
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Melalui cara seperti tersebut, siswa yang biasanya tidak aktif dalam mengikuti 
pembelajaran akan tertarik untuk berdiskusi kelompok dengan temannya sehingga 
pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan meningkat. 

 
 

2.2 Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 
Beberapa penelitian tentang peningkatan hasil belajar telah banyak dilakukan oleh 

banyak guru melalui Penelitian Tindakan Kelas dengan berbagai ragam karakteristik. 
Ada yang meneliti peningkatan hasil belajar dengan mengamati aspek  pengembangan 
materi ajar, aspek motivasi belajar siswa, aspek peran orang tua, aspek penggunaan 
media pembelajaran, aspek metode mupun pendekatan belajar, dan masih banyak lagi 
yang lainnya. 

Peningkatan hasil belajar siswa memang menjadi bahan kajian yang sangat 
menarik bagi guru, karena  hasil belajar yang optimal akan sangat berguna bagi 
perkembangan siswa dalam menghadapi persaingan global. 

Beberapa hasil penelitian yang mengkaji tentang peningkatan hasil belajar siswa 
adalah sebagai berikut: 

2.2.1 Adam (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Pembelajaran perkalian 

pecahan melalui belajar kooperatif model STAD di kelas 5 SD Sumbersari 04 

Kota Malang” (Skripsi: Universitas Negeri Malang. Program Pasacasarjana. 
Program Studi Pendidikan Matematika) dan hasilnya juga sama yaitu dengan 
penerapan metode STAD tingkat pemahaman siswa tentang perkalian 
pecahan meningkat. 

2.2.2 Yasin (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Meningkatkan kemampuan 

menemukan kalimat utama dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

di kelas 4 SDN Candibinangun 04 Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Pasuruan” juga terbukti benar terbukti meningkatnya kemampuan siswa 
dalam menemukan kalimat utama. 

2.2.3 Rusika (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan pembelajaran 

kooperatif model stad dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas 4 SDN Pogar 03 Kecamatan Bangil Pasuruan” terbukti 
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pula bahwa dengan penerapan metode STAD dalam pembelajaran IPS dapat 
meningkatkan hasil belajar.  

2.2.4 Yuliani (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan menganalisis 

unsur intrinsik cerpen melalui model student teams-achievement divisions 

(STAD) kelas 5 SDN Juwet 02 Kabupaten Kediri”  (Skripsi (Sarjana)--
Universitas Negeri Malang). Hasilnya adalah dengan menggunakan metode 
STAD pemahaman siswa dalam menganalisis unsure interinsik cerpen lebih 
meningkat. 

 
 

2.3 Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 
Kerangka Pikir 

 
Berdasarkan gambar 2.1 Kerangka Pikir dapat dijelaskan bahwa kondisi awal 

pembelajaran PKn tentang struktur organisasi desa dan kecamatan pada siswa kelas 4 
SDN Gesengan 02 kabupaten Pati tahun pelajaran 2012-2013 belum menggunakan 
metode STAD sehingga berdampak pada pembelajaran yang kurang aktif sehingga 
hasil belajar PKn rendah. 
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Berawal dari pemilihan metode yang kurang sesuai tersebut peneliti berpikir 
melakukan tindakan perbaikan pembelajaran pada mata pelajaran PKn tentang struktur 
organisasi desa dan kecamatan dengan menggunakan model STAD. Model STAD 
dipandang peneliti sesuai jika diterapkan pada pembelajaran PKn karena dengan 
menggunakan model STAD siswa dibimbing dalam kelompok-kelompok kecil untuk 
diajak berdiskusi sehingga pembelajaran lebih aktif. Pembelajaran tidak hanya 
didominasi oleh guru saja, tetapi dalam pembelajaran terjadi interaksi aktif antara guru 
dan siswa serta siswa dengan siswa yang lain dalam berdiskusi tersebut.  

Pada siklus I pembelajaran sudah menggunakan model STAD, dalam 
pembelajaran siswa membentuk kelompok-kelompok kecil dengan anggota siswa 
memilih sendiri. Pelaksanaan siklus II tindakan yang dilakukan peneliti tetap sama yaitu 
menggunakan model STAD hanya kelompok-kelompok kecil dari siswa tersebut 
ditentukan oleh peneliti. Setiap kelompok dicampur sebagian siswa yang 
berkemampuan tinggi dan sebagian siswa yang berkemampuan rendah dan 
berkemampuan sedang dengan maksud dapat berdiskusi dengan benar sehingga 
semua siswa dapat memahami materi tentang struktur organisasi desa dan kecamatan. 

Jadi, dengan penerapan model STAD diharapkan dapat meningkatkan hasil 
belajar  PKn tentang struktur organisasi desa dan kecamatan pada SD tersebut. 

 
 

2.4 Hipotesis Tindakan 
Berdasarkan pada permasalahan dalam penelitian tindakan yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Prestasi Belajar PKn tentang Struktur Organisasi Desa dan Kecamatan 
melalui Metode Kooperatif Model STAD pada siswa kelas 4 SDN Gesengan 02 Tahun 
Pelajaran 2012-2013 yang dilakukan oleh peneliti, dapat dirumuskan hipotesis tindakan 
sebagai berikut: 

"Pembelajaran kooperatif STAD dapat meningkatkan hasil belajar PKn tentang 
struktur organisasi desa dan kecamatan pada siswa kelas 4 SDN Gesengan 02 
kabupaten Pati tahun pelajaran 2012-2013.” 

 


