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BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Pembelajaran Matematika 

2.1.1.1. Pengertian Belajar 

Slameto (1988: 2), mengemukakan definisi belajar sebagai suatu 

proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman 

individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungannya. 

Definisi lain dikemukakan oleh Winkel (1984: 136) bahwa belajar 

adalah suatu aktifitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi 

dengan lingkungan yang menghasilkan pengetahuan-pengetahuan, 

ketrampilan, nilai dan sikap serta perubahan itu bersifat relative konstan 

dan berbekas. 

Menurut Hamalik (2001: 27) belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Selanjutnya Usman (1993: 4) 

mengemukakan bahwa belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah 

laku pada diri individu berkat adanya interaksi individu dengan individu 

dan individu dengan lingkungannya sehingga mereka lebih mampu 

berinteraksi dengan lingkungannya. Pendapat lain dikemukakan oleh 

Sudjana (1991: 5) bahwa belajar adalah suatu perubahan yang relatif 

permanen dalam suatu kecenderungan tingkah laku sebagai hasil dari 

praktek atau latihan. 

Belajar dianggap sebagai proses dan pengalaman dan latihan. 

Higgard dan Sanjaya (2007 : 53) mengatakan bahwa belajar adalah proses 

perubahan melalui kegiatan atau prosedur, baik latihan di dalam 

laboratorium maupun di lingkungan alamiah. Belajar bukanlah sekedar 

mengumpulkan pengetahuan. Sehingga menyebabkan munculnya 

perubahan perilaku. 
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Berdasarkan beberapa definisi belajar di atas maka dapat 

dirumuskan definisi belajar yaitu proses perubahan tingkah laku yang 

dialami oleh individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 

Perubahan yang terjadi dapat berupa perubahan-perubahan dalam 

kebiasaan (habit), kecakapan-kecakapan (skill), atau dalam ketiga aspek 

yakni pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan dasar 

(Psikomotor). 

 

2.1.1.2. Hasil Belajar  

Amirin dan Samsu Irawan (2000 43), mengatakan hasil belajar 

adalah kemajuan yang diperoleh seseorang dalam segala hal akibat dan 

belajar. Seseorang yang mempelajani suatu melalui proses pembelajaran 

telah mernperoleh hasil dan apa yang telah dipelajarinya, hasil maksimal 

yang diperoleh inilah yang dikatakan hasil belajar. 

Sudjana (2001 : 82), menjelaskan hasil belajar adalah kemampuan  

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajamya. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002 : 95), hasil belajar 

merupakan hasil dan suatu intruksi tindak belajar dan tindak mengajar. 

Hasil belajar menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan yang 

diaplikasikan dalam bentuk penilaian dalam rangka memberikan 

pertimbangan apakah tujuan pendidikan tersebut tercapai. Penilaian hasil 

belajar tersebut dilakukan terhadap proses belajar mengajar untuk 

mengetahui tercapainya tidaknya tujuan pengajaran dalam hal penguasaan 

bahan pelajaran oleh siswa, selain itu penilaian tersebut dilakukan untuk 

mengetahui keefektifan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. 

Dengan kata lain rendahnya hasil belajar yang dicapai siswa tidak hanya 

disebabkan oleh kurang berhasilnya guru mengajar. 

Sujana (2001), mengatakan hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. 
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Dalam sistem pendidikan rasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan 

kurikulum maupun tujuan intruksional, menggunakan kiasifikasi hasil 

belajar matematika dan Bloom (dalam Sujana, 2001) secara garis besar 

menjadi tiga ranah yaitu: 

a. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

dan enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sentesis, dan evaluasi. 

b. Ranah efektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dan lima aspek 

yakni, penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan 

internalisasi. 

c. Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak yang terdiri dan enam aspek yakni, gerakan 

refleksi, ketepatan, gerakan keterampilan kompleks dan gerakan 

ekspresif dan interpretatif. 

Dimyanti dan Mujiono (2002), mengatakan hasil belajar merupakan 

hasil dari suatu intraksi tindak belajar dan tindak mengajar. 

Dari beberapa pendapat diatas maka hasil belajar dapat diartikan sebagai 

tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu 

pembelajaran matematika. 

2.1.1.3. Matematika  

Matematika merupakan pelajaran yang memerlukan pemusatan 

pikiran untuk mengingat dan mengenal kembali semua aturan-aturan yang 

ada dan harus dipenuhi untuk menguasai materi yang dipelajari (Hamzah, 

2002 : 60).  

Selanjutnya Djaali mendefinisikan matematika bahwa matematika 

sebagai ilmu pengetahuan tentang ruang dan bilangan, ia sering dilukiskan 

sebagai suatu kumpulan sistem matematika yang mempunyai struktur 

tersendiri dan bersifat deduktif. Matematika berkenaan dengan ide-ide, 

struktur dan hubungannya yang teratur menurut aturan yang logik 

(Anonim, 1991 : 59). 
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Belajar matematika merupakan belajar konsep dan struktur yang 

terdapat dalam bahan-bahan yang sedang dipelajari, serta mencari 

hubungan diantara konsep dan struktur tersebut (Karso, 1994: 40). 

Brunner (dalam Hudoyo, 1988:56) mengatakan tentang belajar 

matematika sebagai berikut : 

“Belajar matematika adalah belajar tentang konsep-konsep dan 
strukturstruktur matematika yang terdapat dalam materi-materi 
yang dipelajari serta menjalankan hubungan antara konsep-
konsep dan struktur-struktur itu. Lain dari itu peserta didik lebih 
mudah mengingat matematika itu, bila yang dipelajari merupakan 
pola yang terstruktur.” 

Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar matematika 

mempunyai empat aspek yaitu fakta, konsep, prinsip dan skill. 

Menurut Pandoyo (1984:3-5) pengertian tersebut di atas adalah 

sebagai berikut. 

a. Fakta adalah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan atau sesuatu 

yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contoh : simbol, 

angka, notasi. 

b. Konsep adalah ide abstrak yang dimungkinkan untuk 

mengelompokkan benda-benda (obyek) ke dalam contoh atau bukan 

contoh.  

c. Prinsip sebagai pola hubungan fungsional antara konsep-konsep, 

prinsipprinsip pokok disebut hukum atau teorema yang disajikan 

dalam bentuk rumus. Contoh prinsip adalah penjumlahan dua 

bilangan real adalah komutatif, dua garis lurus yang tidak sejajar dan 

terletak dalam suatu bidang datar akan berpotongan di satu titik. 

d. Skill (keterampilan) adalah keterampilan mental untuk menjalankan 

prosedur dalam menyelesaikan masalah atau suatu kemampuan 

memberikan jawaban yang benar dan cepat. Contoh dari skill adalah 

kemampuan dapat menyelesaikan materi pengukuran luas daerah 

persegi dan persegi panjang. 

Depdiknas (2004) memaparkan fungsi matematika sekolah adalah 

sebagai salah satu unsur masukan instrumental, yang memiliki obyek 
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dasar abstrak dan berlandaskan kebenaran konsistensi, dalam sistem 

proses mengajar belajar untuk mencapai tujuan sekolah. Dan tujuan  

umum diberikannya matematika di jenjang pendidikan dasar dan 

menengah adalah sebagai berikut (Depdiknas :2004): . 

a. Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan 

di dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkambang, melalui 

latihan bertindak atas dasar pemikiran logis, rasional, kritis, cermat, 

jujur, efektif dan efisien. 

b. Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematila dan pola 

pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari., dan dalam 

mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. 

Dengan demikian tujuan umum pendidikan matematika pada 

jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah memberi tekanan 

pada penataan nalar dan pembentukan sikap siswa serta juga memberi 

tekanan pada keterampilan dan penerepan matematika. 

Sedangkan tujuan pengajaran matematika di SD menurut 

Depdiknas (2004) sebagai berikut. 

a. Menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan berhitung 

(menggunakan bilangan sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari). 

b. Menumbuhkan kemampuan siswa, yang dapat dialihgunakan, 

melalui kegiatan matematika. 

c. Mengembangkan pengetahuan dasar matematika sebagai bekal 

belajar lebih lanjut di Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

d. Membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif dan disiplin. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa siswa-siswa SD 

setelah selesai mempelajari matematika bukan saja diharapkan memiliki 

sikap kritis, jujur, cermat, dan cara berpikir logis dan rasional dalam 

menyelesaikan suatu masalah, melainkan juga harus mampu menerapkan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki pengetahuan 

matematika yang cukup kuat sebagai bekal untuk mempelajari 

matematika lebih lanjut dan dalam mempelajari ilmu-ilmu lain. 
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2.1.1.4. Ketuntasan Belajar Matematika 

Melalui belajar tuntas ini, siswa yang sudah menguasai materi 

pelajaran perlu diberikan kegiatan pembelajaran pengayaan (enrichment), 

sedangkan kepada siswa yang belum menguasai materi pelajaran perlu 

diberikan kegiatan. 

Pembelajaran perbaikan (remedial). sehingga sebagian besar atau 

seluruh siswa dapat mencapai ketuntasan belajar yang diharapkan (Muhtar 

dan Rusmini, 2003). 

Pembelajaran remedial merupakan suatu bentuk pembelajaran yang 

bersifat mengobati, menyembuhkan atau membetulkan pembelajaran dan 

membuatnya menjadi lebih baik dalam mencapai tujuan pembelajaran 

yang optimal, terutama di peruntukkan bagi para siswa yang mengalami 

kesulitan dalam belajar atau belum dapat mencapai ketuntasan belajar. 

Pembelajaran pengayaan adalah pembelajaran yang bersifat memperluas. 

memperdalam dan menunjang satuan pelajaran dan di peruntukkan btii 

siswa yang telah tuntas belajar. Melalui pembelajaran remedial dan 

pengayaan mi, perhatian guru tidak hanya tertuju pada pemberian bantuan 

dan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar, tetapi juga 

ditujukan kepada siswa yang memiliki kemampuan belajar yang lebih 

tinggi dan pada yang dituntut oleh program standar, agar kelebihan yang 

mereka miliki tidak sia-sia (Muktar dan Rusmini, 2003). 

Untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan 

pembelajaran dan suatu unit pelajaran tertentu tersebut dapat di ukur 

melalui tes hasil belajar siswa. 

Dapat disimpulkan, ketuntasan belajar matematika adalah tingkat 

penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran. 

 

2.1.2. Pembelajaran Kooperatif 

Definisi mengajar yang dianut negara-negara maju saat ini adalah 

“Teaching is the guidance of learning”, mengajar adalah bimbingan 

kepada siswa dalam proses belajar. Dari definisi tersebut menunjukkan 
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bahwa yang harus aktif adalah siswa yang mengalami proses belajar 

(Slameto, 1995:2). dalam pembelajaran siswa harus aktif membangun 

pengetahuan yang diberikan guru dalam benaknya sendiri. Guru juga harus 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menuangkan ide-idenya, 

guru hanya memberikan tangga kepada siswa untuk membantu mencapai 

tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Guru harus dapat membimbing 

siswa menjadi pelajar mandiri. 

Uraian tersebut didasarkan atas teori pembelajaran 

konstruktivisme. Esensi teori konstruktivisme adalah ide bahwa siswa 

harus secara individual menemukan dan mentransfer informasi-informasi 

kompleks apabila mereka ingin menjadikan informasi itu miliknya sendiri 

(Muhammad Nur, 1998:2). 

Teori ini mengajarkan peranan yang lebih aktif bagi siswa dalam 

pembelajaran. Karena penekanannya pada siswa yang aktif maka 

pembelajaran konstruktivisme sering disebut juga sebagai pembelajaran 

yang berpusat kepada siswa (student centered instruction) (Muhammad 

Nur, 1998:2). 

Konstruktivisme muncul dari gagasan Piaget dan Vygotsky yang 

menekankan perubahan kognitif akan terjadi jika siswa konsepsi-konsepsi 

yang telah dipahami sebelumnya diolah melalui proses ketidakseimbangan 

dalam upaya memahami informasi-informasi baru dan juga menekankan 

adanya hakikat sosial dari belajar dan keduanya menyarankan untuk 

menggunakan kelompok-kelompok belajar dengan kemampuan anggota 

yang berbeda-beda (Muhammad Nur, 1998:3).  

Cooperative learning atau pembelajaran kooperatif terdiri dari dua 

kata yaitu cooperative dan learning. Cooperative berarti acting together 

with a common purpose. (Sally Welheimer, 2000:276) Basyirudin Usman 

(2002:14) mendefinisikan cooperative sebagai belajar kelompok atau 

bekerja sama. Menurut Burton (2000:148) yang dikutip oleh Nasution, 

cooperative atau kerjasama ialah cara individu mengadakan relasi dengan 

individu lain untuk mencapai tujuan bersama. 
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Arthur T Jersild yang dikutip Syaiful Sagala (2003:12), 

mendefinisikan bahwa learning is modification of behavior through 

experience and training yakni pembentukan perilaku melalui pengalaman 

dan latihan. Dia menambahkan bahwa learning sebagai kegiatan 

memperoleh pengetahuan, perilaku dan ketrampilan dengan cara mengolah 

bahan ajar (2003:12).  

Pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran dimana siswa bekerja 

dalam kelompok dengan kemampuan berbeda-beda. Pembelajaran 

kooperatif merupakan sistem pembelajaran yang memberi kesempatan 

kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-

tugas terstruktur. Model pembelajaran kooperatif menuntut kerjasama 

siswa dan saling ketergantungan dalam struktur tugas dan tujuannya (Anita 

Lie, 2004:12). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah 

suatu pembelajaran dimana siswa secara aktif bekerjasama dalam 

kelompok yang heterogen untuk saling membantu dan mencapai tujuan 

bersama. 

 

2.1.3. Tipe STAD (Students Teams Achievement Divisions) 

Dalam pembelajaran kooperatif terdapat beberapa tipe dari model 

tersebut. Salah satunya adalah STAD. STAD singkatan dari Students 

Teams Achievement Divisions, merupakan salah satu tipe dalam model 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana yang dikembangkan oleh 

Robert E Slavin. STAD merupakan pembelajaran kooperatif untuk 

pengelompokan campuran dengan langkah-langkah presentasi kelas, 

pembagian kelompok, diskusi kelompok, pemberian kuis, pemberian skor 

kemajuan individual dan terakhir pemberian reward atau penghargaan. 

STAD merupakan metode pembelajaran yang baik untuk permulaan bagi 

para guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif. Tipe STAD 

terdiri dari lima unsur yaitu: 
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1. Presentasi Kelas 

Materi pertama-tama diperkenalkan dalam presentasi kelas. Ini 

merupakan pengajaran langsung seperti yang sering dilakukan. 

Presentasi kelas harus benar-benar terfokus pada unit-unit STAD, 

dengan cara ini, para siswa akan menyadari bahwa mereka harus 

benar-benar memberi perhatian penuh selama presentasi kelas, sebab 

akan membantu mereka dalam menjawab kuis yang akan diberikan 

nantinya. 

2. Tim 

Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh 

bagian dari kelas. Fungsi utama tim adalah memastikan semua 

anggota tim benar-benar belajar, dan lebih khususnya lagi adalah 

untuk mempersiapkan anggotanya agar bisa mengerjakan kuis dengan 

baik. Setelah guru menyampaikan materinya tim berkumpul untuk 

mempelajari lembar-lembar kegiatan atau materi lainnya. Yang paling 

sering terjadi, pembelajaran itu melibatkan pembahasan permasalahan 

bersama, membandingkan jawaban dan mengoreksi tiap pemahaman 

apabila anggota tim ada yang membuat kesalahan. 

3. Kuis 

Setelah guru memberikan presentasi dan sekitar satu atau dua 

periode presentasi kelas, para siswa akan mengerjakan kuis individual. 

Para siswa tidak boleh saling membantu dalam mengerjakan kuis 

sehingga para siswa bertanggung jawab secara individual untuk 

mengerjakan kuis. 

4. Skor kemajuan individual 

Gagasan dibalik skor kemajuan individual adalah untuk 

memberikan kepada tiap siswa tujuan kinerja yang akan dicapai 

apabila mereka bekerja lebih giat. Tiap siswa dapat memberikan 

kontribusi poin yang maksimal kepada timnya dalam sistem skor ini. 

Selanjutnya siswa akan mengumpulkan poin untuk tim mereka 

berdasarkan tingkat kenaikan skor individual mereka. 
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5. Rekognisi tim 

Rekognisi tim atau pengakuan tim adalah penetapan tim yang 

paling menonjol atau paling berprestasi untuk kemudian diberi 

penghargaan atau hadiah. Tim akan mendapat penghargaan apabila 

skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu yang telah ditetapkan 

oleh guru (Anita Lie, 2004:12). 

 

2.1.4. Penerapan Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

Penerapan cooperative learning tipe STAD dalam pembelajaran 

Matematika secara garis besar dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah 

sebagaimana dalam tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 
Fase-Fase Penerapan Cooperative Learning 

  Fase Tingkah laku guru 
Fase-1 
Menyampaikan tujuan dan 
memotivasi peserta didik 
 
 
Fase-2 
Menyajikan informasi  
 
 
Fase-3 
Mengorganisasikan peserta 
didik ke dalam kelompok-
kelompok belajar 
 
 
Fase-4 
Membimbing kelompok 
bekerja dan belajar 
 
 
Fase-5 
Evaluasi 
 
 
 
 

 
Guru menyampaikan semua tujuan 
pelajaran yang ingin dicapai pada 
pelajaran tersebut dan memotivasi peserta 
didik belajar. 
 
Guru menyajikan informasi kepada 
peserta didik dengan jalan demonstrasi 
atau lewat bahan bacaan. 
 
Guru menjelaskan kepada peserta didik 
bagaimana caranya membentuk 
kelompok belajar dan membantu setiap 
kelompok agar melakukan transisi secara 
efisien. 
 
Guru membimbing kelompok-kelompok 
belajar pada saat mereka mengerjakan 
tugas mereka. 
 
Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 
materi yang telah dipelajari atau masing-
masing kelompok mempresentasikan 
hasil kerjanya. 
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  Fase Tingkah laku guru 
 
Fase-6 
Kuis 
 
Fase-7 
Memberikan penghargaan 

 
Guru memberikan kuis kepada siswa 
yang harus dijawab secara individual 
 
Guru mencari cara-cara untuk 
menghargai baik upaya maupun hasil 
belajar individu dan kelompok (Muslimin 
Ibrahim, 2001:10). 

 

Sebelum mulai melaksanakan pembelajaran dengan metode 

pembelajaran STAD guru perlu menyiapkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan nilai rata-rata harian dari peserta didik. Nilai ini 

digunakan sebagai acuan untuk membentuk kelompok yang heterogen 

dan sebagai skor awal untuk menentukan skor kemajuan individual. 

2. Guru membentuk kelompok peserta didik yang heterogen tanpa 

membedakan kecerdasan, suku atau bangsa, maupun agama. Sebaiknya 

masing-masing anggota kelompok merasa cocok dan nyaman satu sama 

lain. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. 

3. Guru mempersiapkan materi dan LKS serta kunci jawaban LKS untuk 

mengecek pekerjaan peserta didik. 

4. Membuat tes atau ulangan untuk melihat ketercapaian hasil belajar yang 

diharapkan. 

5. Guru membuat kuis, berupa tes singkat untuk seluruh peserta didik. 

Kuis beda dengan ulangan harian. Waktu kuis sekitar 10-15 menit. 

 

Setelah semua persiapan dilaksanakan kemudian langkah-langkah 

pembelajaran dengan tipe STAD adalah sebagai berikut: 

1. Guru menyajikan materi pelajaran seperti biasa 

2. Guru membimbing siswa untuk membentuk kelompok belajar yang 

heterogen dan mengatur tempat duduk peserta agar setiap anggota 

kelompok dapat saling bertatap muka. 

3. Guru membagi LKS yang sudah disiapkan kepada siswa. 
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4. Anjurkan agar setiap peserta didik dalam kelompok dapat mengerjakan 

LKS secara berpasang-pasangan dua-dua atau tiga-tiga. Kemudian 

saling mengecek pekerjaan diantara teman dan pasangan 

5. Bila ada siswa yang tidak dapat mengerjakan maka teman satu 

kelompok bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada teman yang 

tidak bisa. 

6. Guru memberikan kunci jawaban agar dapat mengecek pekerjaannya 

sendiri. 

7. Bila ada pertanyaan dari peserta didik mintalah mereka mengajukan 

pertanyaan tersebut kepada teman satu kelompoknya terlebih dahulu 

sebelum mengajukan kepada guru. 

8. Guru berkeliling untuk mengawasi kinerja kelompok. 

9. Ketua kelompok melaporkan keberhasilan kelompoknya atau melapor 

kepada guru tentang hambatan yang dialami anggota kelompoknya 

dalam mengerjakan LKS. Jika diperlukan guru dapat memberikan 

bantuan kepada kelompok secara proporsional. 

10. Ketua kelompok harus dapat menetapkan bahwa setiap anggota telah 

memahami materi 

11. Guru bertindak sebagai nara sumber atau fasilitator jika diperlukan 

12. Setelah selesai mengerjakan LKS kemudian guru memberi kuis kepada 

seluruh peserta didik. Peserta didik tidak boleh bekerja sama dalam 

mengerjakan kuis. Setelah peserta didik mengerjakan kuis langsung 

dikoreksi oleh guru untuk melihat hasilnya. 

13. Memberikan penghargaan kepada kelompok dengan skor tertinggi 

berdasarkan skor kemajuan individual. 

14. Guru memberikan tugas atau PR secara individual kepada peserta didik 

tentang pokok bahasan yang dipelajari. 

15. Guru bisa membubarkan kelompok dan peserta didik kembali ke tempat 

duduk masing-masing. 

 

 



 

 

18 

2.2. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Penelitiam yang sejenis pernah dilakukan oleh Rusdianto (2008), 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, yang berjudul “Usaha Meningkatkan Hasil Belajar Matematika 

Siswa Melalui Metode STAD ( Student Team Acievement Devision ) PTK 

Pembelajaran Matematika Pokok Bahasan Pecahan Pada Siswa Kelas VII-

D SMP N 3 Petarukan). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa yang meliputi aspek afektif dan kognitif melalui 

metode pembelajaran STAD (Student Team Acievement Devision). Aspek 

afektif siswa yang dimaksud di sini adalah siswa bertanya, siswa 

mengemukakan ide, siswa maju kedepan kelas, siswa mengerjakan tugas. 

Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VII-D SMP Negeri 3 

Petarukan yang berjumlah 42 siswa, subyek pelaksanaan tindakan adalah 

guru matematika kelas VII-D. Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis 

data secara deskriptif kualitatif dengan persentase dengan model alur. 

Hasil penelitian tindakan kelas menyimpulkan: 1. Peningkatan aspek 

afektif belajar siswa terhadap matematika yang meliputi: a). Siswa 

bertanya yang sebelumnya (35,7%) meningkat menjadi (76,1%). b). Siswa 

mengemukakan ide yang sebelumnya (28,6%) meningkat menjadi 

(71,4%). c). Siswa maju kedepan kelas yang sebelumnya (31%) meningkat 

menjadi (71,4%) d). Siswa mengerjakan tugas yang sebelumnya (42,9%) 

meningkat menjadi (78,6%). 2. Peningkatan aspek kognitif belajar 

matematika siswa yakni hasil nilai test/ ujian siswa yang sebelumnya 

(35,7%) meningkat menjadi (71,4%). Kesimpulan penelitian ini adalah 

bahwa metode pembelajaran STAD dalam pembelajaran matematika dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa yang meliputi aspek afektif 

dan kognitif. 
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2.3. Kerangka Berfikir 

Sebagai salah satu komponen pengajaran, metode memiliki arti 

penting dan patut dipertimbangkan dalam rangka meningkatkan kualitas 

pembelajaran. tanpa menggunakan metode kegiatan interaksi edukatif 

tidak akan berproses, oleh karna itu tidak pernah ditemui guru mengajar 

tidak menggunakan metode. 

Ada beberapa metode yang bisa digunakan oleh guru untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah. Diantara cara yang digunakan 

adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif. 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam model 

pembelajaran Matematika sangat baik digunakan untuk meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar siswa sebab di dalamnya ada diskusi kelompok. 

Dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD diharapkan siswa lebih 

aktif , dan hasil belajar juga meningkat. 

Adapun kerangka berfikir mengenai penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat dilihat pada bagan di bawah ini : 

 
Gambar 2.1 

Alur Kerangka Berfikir Penelitian Tindakan Kelas 

Diduga terdapat peningkatan hasil 
belajar Matematika tentang 

menjumlahkan dan mengurangkan 
berbagai bentuk pecahan melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD pada siswa kelas V SDN 

Timbang 01 Kecamatan Banyuputih 
Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 

2011/2012 
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2.4. Pengajuan Hipotesis 

Penulis dapat mengambil hipotesis tindakan sebagai berikut: 

“Terdapat peningkatan hasil belajar Matematika tentang menjumlahkan 

dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada siswa kelas V SDN Timbang 01 Kecamatan 

Banyuputih Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 2011/2012”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


