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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA  

 

2.1. Kajian Teori  
2.1.1. Hasil Belajar  

Menurut (Dimyati, 1999: 250-251 dalam Indra, 2009) hasil belajar 

merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sisi siswa dan dari sisi 
guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental 
yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. 

Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah 
kognitif, afektif dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar 
merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran.  

Menurut (Hamalik, 2006: 30 dalam Indra, 2009) hasil belajar adalah bila 
seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang 
tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi 
mengerti. 

Berdasarkan teori (Bloom, 2007: 102-124 dalam Indra, 2009) hasil 
belajar dalam rangka studi melalui tiga kategori ranah antara lain kognitif, afektif, 
psikomotor. Perinciannya adalah sebagai berikut :  
a. Ranah Kognitif  

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek 
yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. 

b. Ranah Afektif  
Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima 

jenjang kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, menilai, 
organisasi dan karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. 

c. Ranah Psikomotor 
Meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda, koordinasi 

neuromuscular (menghubungkan, mengamati).  
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Tipe hasil belajar kognitif lebih dominan daripada afektif dan psikomotor 

karena lebih menonjol, namun hasil belajar psikomotor dan afektif juga harus 
menjadi bagian dari hasil penilaian dalam proses pembelajaran di sekolah.  

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 
setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar digunakan oleh guru 
untuk dijadikan ukuran atau kreteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. 
Hal ini dapat tercapai apabila siswa sudah memahami belajar dengan diiringi 
oleh perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi. 

Howard Kingsley membagi 3 macam hasil belajar :  
a. Keterampilan dan kebiasaan  
b. Pengetahuan dan pengertian  
c. Sikap dan cita-cita  

Pendapat dari (Kingsley, 2005: 22 dalam Indra, 2009) ini menunjukkan 
hasil perubahan dari semua proses belajar. Hasil belajar ini akan melekat terus 
pada diri siswa karena sudah menjadi bagian dalam kehidupan siswa tersebut.  

Dari penjelasan beberapa ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa belajar 
pada hakekatnya adalah proses perubahan perilaku siswa dalam bakat 

pengalaman dan pelatihan. Artinya tujuan kegiatan belajar mengajar ialah 
perubahan tingkahlaku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, 
sikap, bahkan meliputi segenap aspek pribadi. Kegiatan belajar pengajar seperti 
mengorganisasi pengalaman belajar, menilai proses dan hasil belajar, termasuk 
dalam cakupan tanggung jawab guru dalam pencapaian hasil belajar siswa.  

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disintesiskan bahwa hasil 
belajar adalah suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah 
dilakukan berulang-ulang, serta akan tersimpan dalam jangka waktu lama atau 
bahkan tidak akan hilang selama-lamanya karena hasil belajar turut serta dalam 
membentuk pribadi individu yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik lagi 
sehingga akan merubah cara berpikir serta menghasilkan perilaku kerja yang 
lebih baik.  
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2.1.2. Hakekat Matematika  
Beberapa pengertian matematika yaitu :  
a. Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara 

sistematik.  
b. Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi.  
c. Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logis dan berhubungan 

dengan bilangan.  
d. Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah 

tentang ruang dan bentuk.  
e. Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik yang 

bersifat konsisten.  
f. Matematika adalah pengetahuan tentang aturaan-aturan yang ketat.  

Pada awalnya berhitung adalah sangat penting dan mendasar, 
berdampak: matematika = ilmu pasti. Akibatnya matematika sekolah berisi: ilmu 
ukur, aljabar, trigonometri, goniometri, stereometri, ilmu ukur lukis, dan 
sebagainya. Matematika bertumpu pada logika dikotomik dan himpunan klasik.  

Pergeserannya berkembangnya matematika “baru” yang tidak lagi 

bertumpu pada logika dikotomik dan himpunan klasik.  
Karakteristik matematika yaitu :  

a. Memiliki objek kajian yang abstrak.  
b. Bertumpu pada kesepakatan.  
c. Berpola pikir deduktif.  
d. Memiliki simbol yang kosong dari arti.  
e. Memperhatikan semesta pembicaraan.  
f. Konsisten dalam sistemnya.   

Kata matematika berasal dari perkataan Latin mathematika yang 
mulanya diambil dari perkataan Yunani mathematike yang berarti mempelajari. 
Perkataan itu mempunyai asal katanya mathema yang berarti pengetahuan atau 
ilmu (knowledge, science). Kata matematike berhubungan pula dengan kata 
lainnya yang hampir sama, yaitu mathein atau mathenein yang artinya belajar 
(berpikir). Jadi, berdasarkan asal katanya, maka perkataan matematika berarti 
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ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir (bernalar). Matematika lebih 

menekankan kegiatan dalam dunia rasio (penalaran), bukan menekankan dari 
hasil eksperimen atau hasil observasi matematika terbentuk karena pikiran-
pikiran manusia, yang berhubungan dengan idea, proses, dan penalaran siswa 
akan memperoleh pengetahuan baru (new knowledge).  

 
2.1.3. Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams Achievments 

Divisions) 
Pembelajaran kooperatif (cooperatif learning) mengandung pengertian 

sebagai suatu pembelajaran yang menggunakan grup kecil, siswa bekerjasama 
belajar satu sama lain, berdiskusi dan saling berbagi ilmu pengetahuan, saling 
berkomunikasi, saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Belajar 
kooperatif mempunyai pengertian lebih luas dari hanya sekedar kerja kelompok. 
Di dalam belajar kooperatif setiap anggota kelompok bertanggung jawab 
terhadap keberhasilan anggota-anggota kelompoknya dalam mencapai tujuan 
pembelajaran (Chairani, 2003 : 10 dalam Farhan, 2011). Pembelajaran 
kooperatif dikembangkan untuk setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran 
penting, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan 
pengembangan keterampilan sosial (Ibrahim, dkk, 2000 : 7 dalam Farhan, 2011). 

Dalam model pembelajaran kooperatif, diberikan beberapa jenis 
pendekatan yang salah satunya STAD (Student Teams Achievments Divisions). 
Pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievments Divisions) 
merupakan pendekatan yang dikembangkan untuk melibatkan siswa dalam 
menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran (Rachmadiarti, 2001: 75 
dalam Farhan, 2011). 

Pembelajaran model kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievments 

Divisions) merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang diterapkan untuk 
menghadapi kemampuan siswa yang heterogen. Di mana 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 
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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 Yuliatmoko, 2011). 

STAD (Student Teams Achievments Divisions) merupakan salah satu 
metode atau pendekatan dalam pembelajaran kooperatif yang sederhana dan 
baik untuk guru yang baru mulai menggunakan pendekatan kooperatif dalam 
kelas, STAD (Student Teams Achievments Divisions) juga merupakan suatu 
metode pembelajaran kooperatif yang efektif.  

Pembelajaran tipe STAD (Student Teams Achievments Divisions) terdiri 
dari lima komponen utama, yaitu penyajian kelas, belajar kelompok, kuis, skor 
pengembangan dan penghargaan kelompok. Selain itu STAD juga terdiri dari 
siklus kegiatan pengajaran yang teratur.  

Pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah salah satu model 
pembelajaran kooperatif di mana siswa belajar dengan bantuan LKS secara 
berkelompok, berdiskusi guna memahami konsep-konsep. Semua anggota 
dibagi tanggung jawab, semua siswa secara individu diberi tes yang akan 

berpengaruh terhadap evaluasi seluruh kelompok, sehingga untuk memperoleh 
suatu penghargaan, hasil belajar tiap kelompok tersebut dibandingkan.  

Siswa dalam satu kelas dipecah menjadi beberapa kelompok yang terdiri 
atas 4-5 orang. Setiap tim atau kelompok hendaknya memiliki anggota yang 
heterogen baik jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), ras, etnik, maupun 
berbagai kemampuan (tinggi, sedang, rendah).  

Tiap anggota tim menggunakan lembaran kerja akademik (lembar kerja 
siswa) dan kemudian saling membantu untuk menguasai bahan ajar melalui 
tanya jawab atau diskusi antar sesama anggota tim secara individu atau tim, tiap 
satu atau dua minggu diadakan evaluasi untuk mengetahui penguasaan mereka 
terhadap bahan akademik yang telah dipelajari. Tiap siswa dan tiap tim diberi 
skor atas penguasaannya terhadap bahan ajar, dan kepada siswa secara 
individu atau tim yang meraih prestasi tinggi atau memperoleh skor sempurna 
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diberi penghargaan. Kadang-kadang beberapa atau semua tim memperoleh 

penghargaan jika mampu meraih suatu kriteria atau standar tertentu.  
Bila dibandingkan dengan pembelajaran model ceramah yang biasa 

dilakukan selama ini, siswa harus mengikuti cara belajar yang dipilih gurunya 
dengan penuh mempelajari urutan yang diterapkan gurunya bahkan kurang 
sekali mendapat kesempatan mengemukakan pendapat. Pembelajaran secara 
kooperatif tipe STAD membuka peluang dan kesempatan siswa 
mengembangkan diri sesuai kemampuannya. 

Menurut (Rina, 2006 : 15 dalam Kangdarukanti, 2011), pembelajaran 
kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievments Divisions) memiliki 5 
komponen utama, yaitu :  
a. Bahan pelajaran disajikan oleh guru baik secara langsung ataupun melalui 

media pembelajaran.  
b. Anggota kelompok terdiri dari 4-5 orang yang heterogen dari segi 

penampilan akademik, jenis kelamin dan etnis.  
c. Dilakukan tes individual setelah beberapa kali siswa mengerjakan latihan.  
d. Dilakukan penilaian terhadap kemajuan individual siswa.  

e. Diberikan pengakuan terhadap tim berdasarkan kemajuan anggota 
kelompok.  

Sedangkan menurut (Rina, 2006 : 16 dalam Kangdarukanti, 2011), 
pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievments Divisions) 
memiliki 7 komponen utama, yaitu :  
a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.  
b. Persiapan pembelajaran termasuk di dalamnya pembentukan kelompok, 

presentasi tugas siswa.  
c. Kepastian bahwa siswa telah memahami isi materi pelajaran.  
d. Pembentukan kelompok pada STAD (Student Teams Achievments Divisions) 

terdiri dari siswa yang heterogen.  
e. Kuis individual yang dilakukan dalam rangka meyakinkan keberhasilan siswa 

dalam belajar dan sebagai indikator tanggung jawab siswa.  
f. Kemajuan nilai secara individual.  
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g. Pengakuan dan hadiah terhadap kelompok.  

Tahapan-tahapan yang dilalui dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD 
(Student Teams Achievments Divisions), meliputi:  
a. Tahap Penyajian Materi  

Guru menyajikan materi melalui ceramah, demonstrasi, ekspositori, 
atau membahas buku pelajaran matematika. Dalam tahap ini guru 
menyampaikan tujuan pembelajaran khusus dan memotivasi rasa ingin tahu 
siswa tentang konsep yang akan dipelajari, agar siswa dapat 
menghubungkan apa yang telah dimiliki dengan yang disampaikan oleh guru. 
Dalam hal ini, siswa harus benar-benar memperhatikan agar dapat 
mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru.  

b. Tahap Kegiatan Kelompok  
Guru membagikan LKS kepada setiap siswa sebagai bahan yang 

dipelajari guna kerja kelompok. Guru menginformasikan bahwa LKS harus 
benar-benar dipahami bukan sekedar diisi dan diserahkan pada guru. LKS 
juga digunakan sebagai keterampilan kooperatif siswa. Dalam hal ini, apabila 
di antara anggota kelompok yang belum memahami maka teman 

sekelompoknya wajib memberi penjelasan kembali karena guru hanya 
sekedar menjadi fasilitator yang memonitor kegiatan setiap kelompok.  

c. Tahap Tes Individu (Hasil Belajar)  
Tes individu atau hasil belajar ini dilakukan setelah kegiatan 

kelompok usai dan dikerjakan secara individu. Tes ini bertujuan supaya 
siswa dapat menunjukkan apa yang mereka pahami saat kegiatan kelompok 
berlangsung dan disumbangkan sebagai nilai kelompok.  

d. Tahap Nilai Perkembangan Individu  
Nilai tes diperoleh atas jawaban benar, setelah diperoleh nilai maka 

dihitung berdasarkan suatu aturan nilai yang diperoleh dapat menunjukkan 
keberhasilan dalam kelompoknya.  

e. Tahap Penghargaan Kelompok  
Penghargaan kelompok diberikan secara sederhana oleh penulis 

atas dasar aktivitas dan jumlah siswa yang tuntas belajar. Bentuk 
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penghargaannya sangat situasional. Penulis (guru) bisa memberikan point 

pada kelompok dengan aturan-aturan khusus ataupun dengan cara 
sederhana yang intinya kerja keras siswa beserta kelompoknya dihargai 
sekecil apapun hasilnya.  

Terdapat 6 langkah utama atau tahapan di dalam pelajaran yang 
menggunakan pembelajaran kooperatif. Pelajaran dimulai dengan guru 
menyampaikan tujuan pelajaran dan memotivasi siswa untuk belajar. 

Fase satu, guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa : guru 
menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran 
tersebut dan memotivasi siswa. 

Fase kedua, menyajikan informasi : guru menyajikan informasi 
kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. 

Fase ketiga, mengkoordinasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok 
belajar : guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk 
kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transaksi 
secara efisien. 

Fase keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar: guru 

membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan 
tugas mereka. 

Fase kelima, evaluasi: guru mengevaluasi hasil belajar tentang 
materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil kerjanya.  

Fase keenam, memberikan penghargaan: guru mencari cara-cara 
untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok 
(Rachmadiarti, 2001 : 8 dalam Farhan, 2011). 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan manfaat pembelajaran 
kooperatif bagi siswa dengan hasil belajar yang rendah (Ibrahim dkk, 2000 : 
18 dalam Farhan, 2011), antara lain: 
1. Meningkatkan pencurahan waktu pada tugas  
2. Rasa harga diri menjadi tinggi  
3. Memperbaiki sikap terhadap mata pelajaran dan sekolah 
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4. Memperbaiki kehadiran  

5. Angka putus sekolah menjadi lebih rendah  
6. Penerimaan terhadap perbedaan individu menjadi lebih besar 
7. Perilaku mengganggu menjadi lebih kecil  
8. Konflik antar pribadi berkurang  
9. Sikap apatis berkurang  
10. Pemahaman yang lebih mendalam  
11. Motivasi lebih besar  
12. Hasil belajar lebih tinggi  
13. Retensi lebih lama  
14. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi. 

Selain itu, terdapat beberapa keuntungan dalam penerapan 
pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievments Divisions). 
Menurut (Rina, 2006 : 7 dalam Kangdarukanti, 2011) menjelaskan tiga 
keuntungan, di antaranya :  
a. Semua siswa memiliki kesempatan untuk menerima hadiah setelah 

menyelesaikan suatu materi pelajaran.  

b. Siswa mempunyai kemungkinan untuk mencapai hasil belajar yang tinggi.  
c. Hadiah yang diberikan kepada kelompok dapat digunakan untuk memberikan 

motivasi berprestasi pada semua siswa.  
Strategi STAD (Student Teams Achievments Divisions) lebih 

mementingkan sikap daripada teknik dan prinsip, yakni sikap partisipasi dalam 
rangka mengembangkan potensi kognitif dan afektif.  

Kelebihan sistem ini, antara lain : 
1. Siswa lebih mampu mendengar, menerima dan menghormati serta menerima 

orang lain.  
2. Siswa mampu mengidentifikasi akan perasaannya juga perasaan orang lain. 
3. Siswa dapat menerima pengalaman dan dimengerti orang lain. 
4. Siswa mampu menyakinkan dirinya untuk orang lain dengan membantu 

orang lain dan meyakinkan dirinya untuk saling memahami dan mengerti. 
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5. Mampu mengembangkan potensi individu yang berhasil guna dan berdaya 

guna, kreatif, bertanggung jawab, mampu mengaktualisasikan, dan 
mengoptimalkan dirinya terhadap perubahan yang terjadi. 

 Kelemahan : 
a. Hanya memberikan kesempatan kepada peserta didik yang aktif dan mampu 

berperan.  
b. Sulit menemukan fasilitas yang beragam baik berupa fisik maupun sumber 

pembelajaran yang disediakan.  
Penulis mengumpulkan STAD (Student Teams Achievments Divisions) 

adalah model pembelajaran di mana siswa belajar dengan cara berkelompok 
kecil antara 4 – 5 siswa per kelompok, setiap kelompok dibagi secara heterogen. 
Dalam penyelesaian tugas kelompok setiap anggota saling bekerja sama dan 
membantu memahami suatu bahan pelajaran. Setiap individu dan tiap tim diberi 
skor dan diberi penghargaan.  

 
2.1.4. Media Pembelajaran  
2.1.4.1. Media  

Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu jamak dari kata medium yang 
secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau 
pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan (Sadiman, 2002 : 6 dalam 
Muhammad Sofyan, 2010).  

Secara umum media pembelajaran dalam pendidikan disebut media, 
yaitu berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 
merangsangnya untuk berpikir (Sadiman, 2002 : 6 dalam Sofyan, 2010). Jadi, 
media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 
pesan dari pengirim dan penerima sehingga dapat merangsang pikiran, 
perasaan, minat dan perhatian sedemikia rupa sehingga proses belajar terjadi 
(Sadiman, 2002: 6 dalam Sofyan, 2010). 

Menurut (Hamdani, 2005 : 17 dalam Sofyan, 2010) menyatakan bahwa 
media pembelajaran adalah bahan, alat atau teknik yang digunakan dalam 
kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi 
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edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan 
berdayaguna.  

Selanjutnya ditegaskan oleh (Eldarni (2001 : 4 dalam Listiyo, 2007) 
yaitu: “media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 
pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 
perhatian dan minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar”. 

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diberikan, maka media 
pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan 
pembelajaran agar dapat merangsang pikiran, perasaan, minat dan perhatian 
siswa sehingga proses interaksi komunikasi edukasi antara guru (atau pembuat 
media) dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdayaguna.  

Media dalam pembelajaran matematika menjadi penghubung 
pengetahuan yang telah dimiliki siswa dengan materi yang sedang dipelajari. 
Dengan perantara penghubung yang tepat dalam pembelajaran, materi yang 
sedang dipelajari akan lebih mudah dipahami dan diterima siswa. Dengan media 
yang tepat siswa akan memiliki pengetahuan yang konkret dan lebih tahan lama 
dalam memorinya.  

 
2.1.4.2. Penerapan Manik-manik melalui STAD (Student Teams Achievments 

Divisions) 
Guru memberi penjelasan tentang penjumlahan bilangan dapat juga 

menggunakan media manik-manik. Cara mengerjakan soal penjumlahan 
bilangan melalui media manik-manik berwarna.  
-   Manik-manik yang berwarna merah untuk ratusan. 
-   Manik-manik yang berwarna kuning puluhan. 
-   Manik-manik yang berwarna hijau satuan.  
 
Contoh : 
127 + 141 =  127 

141  + 
... .  
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Cara menghitung : 

Tambahkan satuan dengan satuan.  
7 + 1 = 8 

Tambahkan puluhan dengan puluhan.  
 2 + 4 = 6  
Tambahkan ratusan dengan ratusan.  
 1 + 1 = 2 
Jadi 127 + 141 = 268  
 
127   

141  + 

268 

 
 

2.1.4.3. Manik-manik sebagai Media Pembelajaran  
Dalam pembelajaran matematika khususnya penjumlahan bilangan, kita bisa 

menambah media supaya siswa lebih mudah memahami dan menguasai materi. 
Dalam perbaikan pembelajaran penulis menggunakan media manik-manik yang 
berwarna-warni.  

 
2.2. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan  

a. Dari hasil penelitian Suwini (2009), yang berjudul Upaya meningkatkan 
keterampilan belajar siswa tentang penjumlahan bilangan bulat melalui metode 
STAD (Student Teams Achievement Division) di SD Karangsari 03 kelas 4 
semester II. Dalam penelitiannya, peneliti membandingkan strategi belajar 
kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division) dengan strategi 
belajar biasa dan memberikan hasil bahwa kelas yang menggunakan 
pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division) skor 
rata-rata post testnya 32,24% lebih baik jika dibandingkan dengan kelas yang 
menggunakan pembelajaran biasa. 

+ 
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b. Skripsi Heri (2007), berjudul Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD (Student Teams Achievement Division) Terhadap Kemampuan 
Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VII SMP N 2 Adimulyo Kebumen 
pada Sub Pokok Bahasan Persegi Panjang dan Persegi. Berdasarkan hasil 
penelitian dan pembehasan dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil tes 
kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen lebih baik dari pada 
kelas kontrol. Sehingga dapat dikatakan pembelajaran kooperatif tipe STAD 
(Student Teams Achievement Division) lebih efektif dari pada pembelajaran 
ekspositori terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 
VII SMPN 2 Adimulyo Kebumen pada sub pokok bahasan persegi panjang dan 
persegi. Disarankan guru dapat terus menerapkan pembelajarna kooperatif tipe 
STAD pada pembelajaran pokok bahasa  yang lainnya.  

c. Skripsi Tri (2007), berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VII A SMPN 
Negeri 1 Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 2006/2007 pada Materi Pokok 
Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Satu Variabel Melalui Implementasi 
Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division). Hasil penelitian pada siklus 1 dan siklus 2 diperoleh 

jumlah siswa yang mendapat nilai minimal 60 pada aspek pemahaman konsep 
87,5% pada siklus 1 dan 92% pada siklus 2, aspek penalaran konsep 82,5% 
pada siklus 1 dan 87% pada siklus 2, aspek pemecahan masalah 80% pada 
siklus 1 dan 87% pada siklus 2. Sedangkan hasil observasi keaktifan siswa 
dengan rata-rata skor pada siklus 1 diperoleh 2,29 dan pada siklus 2 diperoleh 
2,98. Hasil pengamatan kooperatif untuk guru pada siklus 1 skor rata-rata 2,5 
dan 3,0 pada siklus 2.  

d. Skripsi Fandi (2011), berjudul Penerapan Metode Kooperatif Tipe STAD (Student 

Teams Achievement Division) dalam Pembelajaran Matematika dengan 
Menggunakan Alat Peraga untuk Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi Belajar 
Siswa. Dari hasil penelitian prestasi siswa meningkat dilihat dari kondisi awal 
31,57% pada siklus 1  36,84% siklus 2 65,78% siklus 3 menjadi 92,10%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan metode STAD menggunakan ala 
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peraga matematika dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan 

keaktifan dan prestasi siswa.  
 

2.3. Kerangka Berpikir  
Pada tahap awal sebelum guru menggunakan model pembelajaran dengan 

tipe STAD (Student Teams Achievement Division) dengan media manik-manik guru 
masih menggunakan metode ceramah, hasil belajar siswa dalam pelajaran 
Matematika di SD Sumur 03 Kelas II masih rendah. Guru berupaya melakukan 
inovasi pembelajaran, yaitu menambah model pembelajarannya dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) dengan media manik-manik. Penelitian ini akan membuktikan 
adanya peningkatan hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran 
dengan tipe STAD (Student Teams Achievement Division) di SDN Sumur 03 kelas II. 

Untuk memberikan penjelasan dapat digambarkan dalam kerangka berpikir : 
a. Pada kondisi awal, guru melaksanakan pembelajaran dengan metode ceramah. 

Hasil belajar siswa masih rendah dan siswa yang tuntas di bawah 50%. 
b. Setelah dilakukan PTK dalam dua siklus dengan menggunakan model 

pembelajaran tipe STAD (Student Teams Achievement Division) diharapkan 
dapat meningkatkan hasil belajar matematika dalam pokok bahasan 
penjumlahan bilangan. 
 

2.4. Hipotesis Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan maka hipotesis 

tindakan dalam penelitian tindakan adalah sebagai berikut :  
Penerapan pembelajaran model STAD (Student Teams Achievement Division) 
dengan media manik-manik dapat meningkatkan hasil belajar matematika tentang 
penjumlahan bilangan sampai 500 pada siswa SD Sumur 03 kelas II semester 1 
tahun ajaran 2011/2012 di Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.  

 
 
 


