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BAB 11 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori merupakan paparan dari pendapat para ahli yang mendukung 

penelitian. Kajian teori dalam penelitian ini membahas mengenai variabel penelitian 

yang akan diteliti yaitu pembelajaran matematika, model pembelajaran STAD 

(Student Teams Achievement), dan hasil belajar. 

2.1.1 Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik menentukan keberhasilan 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran pendidik berpedoman pada kurikulum. 

Setiap pelajaran  yang diajarkan memiliki beban materi yang berbeda – beda. Maka,  

pelajaran matematika di sekolah dasar memiliki beban materi yang berbeda dengan 

pembelajaran yang lainnya. Berikut ini pengertian pembelajaran dan matematika 

secara lebih rinci. 

2.1.1.1 Pembelajaran 

Pembelajaran adalah hubungan timbal balik yang dilakukan oleh peserta didik 

dengan pendidik serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Lingkungan 

belajar merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur tujuan, bahan pelajaran, 

strategi, alat, peserta didik dan pendidik (Anitah, 2009:18).  Semua komponen dalam 

lingkungan belajar saling terkait, saling mempengaruhi dan berfungsi  pada tujuan 

pembelajaran. Suatu pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila mampu 

memenuhi kriteria tujuan pembelajaran. Pemahaman pendidik mengenai 

pembelajaran akan berpengaruh pada penerapan pembelajaran oleh pendidik dalam 

mengajar. Lebih lanjutnya Pembelajaran merupakan proses kreatif yang mendorong 

peserta didik untuk membangun pengetahuannya secara mandiri dan mengeluarkan 

seluruh potensi yang terdapat dalam dirinya (Abidin, 2013:3). Pembelajaran 

merupakan kegiatan yang direncanakan untuk membantu seseorang untuk menguasai 

suatu kompetensi tertentu (Sagala, 2010:61).  
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 Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 Prinsip – prinsip pembelajaran pada 

pendidikan dasar dan menengah antara lain sebagai berikut : 

1. Peserta didik mencari tahu bukan diberi tahu 

2. Peserta didik belajar dari berbagai sumber (lingkungan 

menjadi sumber belajar). 

3. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah 

4. Pembelajaran berbasis kompetensi 

5. Pembelajaran terpadu 

6. Pembelajaran open ended. 

7. Pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif 

8. Peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan 

keterkaitan antara hard – kills dan soft – skiills. 

9. Pembelajaran mengutamakan pembudayaan dan 

pemberdayaan wa sebagai pembelajar sepanjang hayat. 

10. Pembelajaran yang menerapkan nilai – nilai, membangun 

kemauan dan kreativitas peserta didik. 

11. Pembelajaran tidak hanya diluar kelas tetapi bisa dilakukan 

diluar kelas. 

12. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

efesiensi dan efektivitas pembelajaran. 

13. Pengakuan atas perbedaan individu dan latar belakang 

budaya peserta didik. 

14. Suasana belajar yang menyenangkan dan menantang 

15. Menggunakan penilaian otentik 

16. Mengembangkan kemampuan berbahasa (literasi) 

Pembelajaran merupakan proses pengajaran yang berdampak pada hasil 

belajar (Widiantono, 2017). Apabila hasil belajar peserta didik baik maka dapat 

dikatakan bahwa proses pengajaran berjalan sesuai dengan tujuan. Pembelajaran 

dalam Permendikbud Nomor 103 Tahun (2014:2) pembelajaran merupakan suatu 

proses pengembangan potensi dan pengembangan karakter setiap peserta didik 

sebagai hasil dari sinergi antara pendidikan yang berlangsung di sekolah, keluarga 

dan masyarakat. Proses pembelajaran memberikan kesempatan bagi peserta didik 

untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dalam ranah sikap, ranah pengetahuan, 

maupun ranah keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupannya di masyarakat, 

bangsa serta berguna bagi kesejahteraan hidup umat manusia. 
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Berdasarkan paparan  pembelajaran diatas, pembelajaran yang dilaksanakan 

harus dapat mengarahkan peserta didik untuk aktif mencari tahu sendiri, berpikir 

kritis, meneliti secara sistematis dalam pembelajaran. Dengan demikian proses 

pembelajaran diharapkan dapat  berpusat pada peserta didik (student center). Dari 

pengertian pembelajaran dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan upaya 

yang dilakukan melalui proses belajar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

diri seseorang.  

2.1.1.2 Matematika  

Matematika berasal dari bahasa Latin mathematika yang mulanya diambil dari 

bahasa Yunani mathematike yang berarti mempelajari. Kata mathematike 

berhubungan pula dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu mathein atau 

mathenein yang artinya belajar (berpikir). Jadi berdasarkan asal katanya, maka 

matematika berarti ilmu pengetahuan yang didasarkan dengan berpikir/ bernalar 

(Tiurliana, 2010:3). 

Matematika adalah  cabang  ilmu  pengetahuan  yang  eksak  dan  

terorganisasi  secara sistematik.  Selain  itu,  matematika  merupakan  ilmu  

pengetahuan  tentang penalaran  yang  logik  dan  masalah  yang  berhubungan  

dengan bilangan (Sudjono dalam Fathani, 2009 :19). Matematika dapat didefinisikan 

dengan melihat  kebermanfaatannya.  Lebih lanjutnya  matematika  merupakan  salah  

satu disiplin  ilmu  yang dapat  meningkatkan kemampuan  berpikir,  berargumentasi, 

memberi  kontribusi  dalam  penyelesaian  masalah  sehari-hari  dan  dalam  dunia 

kerja,  serta  memberikan  dukungan  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan dan 

teknologi (Ahmad Susanto, 2013: 185) . 

Menurut beberapa pendapat para ahli yang telah dikemukakan, dapat 

disimpulkan bahwa matematika merupakan ilmu pasti yang menekankan pada 

penalaran yang logis tersajikan dalam simbol,notasi atau lambang secara sistematis 

dapat meningkatkan kemampuan berfikir yang menunjang permasalahan kehidupan 

sehari-hari serta pembangun ilmu pengetahuan dan teknologi. 



12 
 

 
 

2.1.1.3 Pembelajaran matematika SD 

Pembelajaran Matematika SD yang tertuang dalam K13 Standar Isi 2013 

pembelajaran matematika diharapkan dapat mengembangkan kreativitas peserta 

didik untuk bersaing dikehidupan yang akan datang. Matematika SD diajarkan 

melalui pegenalan konsep, pemikiran dan pendekatan hal ini bertujuan agar dapat 

membiasakan peserta didik untuk berfikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan 

yang diajukan. 

Pembelajaran matematika merupakan proses belajar mengajar yang dibangun 

oleh pendidik untuk mengembangkan kreativitas terhadap peserta didik yang dapat 

mengembangkan kemampuan berfikir peserta didik, meningkatkan suatu 

pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan terhadap materi 

matematika (Susanto, 2013:186). Pembelajaran matematika di sekolah dasar 

dirancang untuk menciptakan suasana peserta didik dalam memperoleh pengalaman 

belajar matematika. Pengalaman peserta didik dapat diperoleh melalui proses 

pembelajaran yang diberikan dengan mendasarkan pada kemampuan berfikir secara 

logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif serta kemampuan bekerjasama. 

 Standar kompetensi kelulusan dalam pembelajaran matematika pada tingkat 

SD/MI (Ibrahim dan Suparni, 2012:37): 

1. Memahami konsep bilangan bulat dan pecahan, operasi 

hitung dan sifat – sifatnya serta mengunakannya dalam 

pemecahan masalah kehidupan sehari – hari. 

2. Memahami bangun datar dan bangun ruang sederhana, 

unsur – unsur dan sifatnya serta menerapkannya dalam 

pemecahan masalah kehidupan sehari – hari. 

3. Memahami konsep ukuran dan pengukuran berat, panjang, 

luas, volume, sudut, waktu, debit, serta 

mengaplikasikannya dalam pemecahan masalah kehidupan 

sehari – hari. 

4. Memahami konsep koordinat untuk menentukan letak 

benda dan menggunakannya dalam pemecahan kehidupan 

sehari – hari. 

5. Memahami konsep pengumpulan data, penyajian data, 

dengan table, gambar dan grafik (diagram), 

menpendidiktkan data, rentangan data, rerata hitung, 
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modus serta menerapkannya dalam pemecahan masalah 

kehidupan sehari – hari. 

6. Memiliki sikap menghargai matematika dan kegunaannya 

dalam sehari – hari. 

7. Memiliki kemampuan berfikir kritis, analitis dan kreatif. 

Teori Brunner dalam belajar matematika adalah belajar mengenai konsep – 

konsep dan struktur – struktur matematika yang terdapat pada materi yang dipelajari, 

serta mencari hubungan antara konsep – konsep dan struktur – struktur matematika 

itu (Lestari, 2014). Kegiatan belajar menurut teori brunner dilakukan melalui proses 

pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan keteraturan melalui 

kegiatan memanipulasi benda ataupun alat peraga dengan cara  mengotak – atik 

benda atau alat peraga untuk memahami suatu konsep belajar matematika. Maka dari 

itu dalam belajar matematika peserta didik diharuskan terlibat secara aktif untuk 

mengenal struktur maupun konsep terkait materi yang sedang dipelajari. Melalui 

kegiatan memanipulasi benda atau alat peraga peserta didik dapat melihat secara 

langsung pola struktur benda yang sedang diamati, kemudian peserta didik dapat 

menghubungkan kemampuan intuitif yang sudah dimilikinya. Belajar matematika 

dapat menunjukkan kemampuan berpikir peserta didik secara matematis yang 

diartikan sebagai alat ataupun bahasa untuk menyelesaikan permasalahan di 

kehidupan.  

Dapat disimpulkan pembelajaran matematika di sekolah dasar merupakan 

pelajaran yang diajarkan dengan jelas dan tepat kepada peserta didiksesuai dengan 

jenjangnya dari yang sederhana hingga kompleks. Dalam pembelajaran matematika 

pendidik  menggunakan metode, pendekatan dan media pembelajaran yang sesuai, 

pengenalan dengan media pembelajaran untuk membantu pemahaman hal baru 

maupun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

2.1.2 Efektivitas Pembelajaran 

Menurut Echols dan Shadily“efektivitas berasal dari kata “effective” yang 

mempunyai arti ditaati atau berhasil” (Machmud, 2013). Menurut Effendy”efektifitas 

merupakan komunikasi yang dilakukan dengan proses mencapai tujuan dengan biaya 
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yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan” 

(Wahyudwiyanto, 2013). Efektifitas menurut pengertian ahli diatas menyatakan 

bahwa efektifitas merupakan pengukuran dalam mencapai sasaran atau tujuan sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan. Efektivitas mengarah pada tercapainya hasil 

akhir dari tujuan yang telah ditentukan.  

Menurut Sters efektivitas merupakan  usaha dalam menciptakan suasana kerja 

untuk menciptakan efesiensi dalam mencapai tujuan (Novianti, 2011).Selanjutnya 

Barnard menjelaskan “Effectiveness isthe degree to which operative goals have been 

attained” yang berarti efektivitas mengarah pada pencapaian tujuan kerja yang 

dimiliki oleh setiap pekerja, efektivitas seorang pekerja dapat dikatakan baik apabila 

seorang pekerja mampu mencapai tujuan yang telah diberikan pada dirinya 

(Machmud, 2013). Dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas merupakan usaha maupun cara yang dilakukan dalam mencapai tujuan. 

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat membawa peserta 

didik belajar efektif. Pembelajaran akan efektif jika waktu yang tersedia sedikit saja 

untuk pendidik melakukan ceramah dan waktu yang besar adalah untuk kegiatan 

intelektual dan untuk pemeriksaan pemahaman peserta didik (Slameto, 2010:93). 

Slameto mengemukakan bahwa suatu pembelajaran dikatakan efektif jika memenuhi 

beberapa syarat. Syarat – syarat tersebut antara lain: 

1). Belajar secara aktif, belajar secara mental maupun fisik. 

(2) adanya variasi metode dalam pembelajaran, (3) adanya 

motivasi, (4) kurikulum yang baik dan seimbang, (5) adanya 

pertimbangan perbedaan individu, (6) adanya perencanaan 

sebelum pembelajaran, (7) adanya suasana yang demokratis, 

(8) penyajian bahan pelajaran yang merangsang peserta didik 

untuk berfikir, (9) interaksi semua pelajaran, (10) kaitan antara 

kehidupan nyata kehidupan sekolah, (11) kebebasan peserta 

didik dalam interaksi pembelajaran, (12) pengajaran remedial. 

Efektivitas pembelajaran menunjukan seberapa besar keberhasilan dari suatu 

proses pembelajararan. Kriteria keefektifan pembelajaran yang baik adalah segala 

upaya yang dilakukan oleh pendidik dalam proses belajar mengajar yang bertujuan 
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untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan maksimal (Trianto, 2010). 

Sedangkan Menurut Yusuf dalam Hamzah dan Nurdin (2012:173-174) 

mengemukakan bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat 

menghasilkan belajar yang bermanfaat dan terfokus pada peserta didik (student 

centered), melalui penggunaan prosedur yang tepat. Dalam meningkatkan efektifitas 

pembelajaran untuk mencapai ketuntasan belajar yaitu KKM (kriteria kentutasan 

minimal), seorang pendidik harus dapat menentukan penggunaan model yang sesuai 

dengan materi pembelajaran. Dengan demikian pencapaian hasil belajar peserta didik 

salah satunya ditentukan oleh penggunaan model pembelajaran. Jika hasil belajar 

peserta didik mengalami peningkatan maka model pembelajaran yang digunakan 

efektif dan apabila hasil belajar peserta didik tidak mengalami peningkatan maka 

model pembelajaran yang digunakan tidak efektif. 

Dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD efektivitas 

pembelajaran menekankan pada proses belajar peserta didik secara aktif dengan 

adanya kerjasama peserta didik dengan kelompok belajarnya untuk mencapai hasil 

yang baik dalam kelompok. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam 

pencapaian hasil belajar bergantung pada efektivitas kelompok belajarnya (Huda, 

2013). Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan model pembelajaran yang 

menuntut peserta didik untuk saling bekerja sama dengan kelompok kecilnya dalam 

memahami materi pembelajaran. Antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya 

dalam kelompok saling membantu untuk belajar dan menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh pendidik. Dengan menerapkan model pembelajaran STAD diharapkan 

dapat membantu peserta didik dalam mencapai ketuntasan belajar yang maksimal. 

Faktor yang mempengaruhi ketuntasan belajar yaitu peran pendidik, peran peserta 

didik dan model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran (Hamdani, 

2011:60) 

Efektivitas pembelajaran dapat diukur melalui tingkat pencapaian peserta 

didik. Terdapat empat indikator dalam pencapaian belajar peserta didik diantaranya 

yaitu 1) kecermatan penguasaan perilaku yang dipelajari, 2) kecepatan unjuk kerja, 3) 
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tingkat alih belajar, dan 4) tingkat retensi (Hamdani, 2011:60). Kecermatan 

penguasaan perilaku yang dipelajari disebut dengan tingkat kesalahan unjuk kerja. 

Berarti semakin peserta didik menguasai perilaku yang dipelajari, semakin efektif 

pembelajaran yang telah dijalankan. Dengan kata lain semakin kecil tingkat kesalahan 

berarti semakin efektif pembelajaran yang telah dilakukan. Indikator kecepatan unjuk 

kerja terkait dengan jumlah waktu yang dibutuhkan dalam menampilkan unjuk – 

kerja, semakin cepat peserta didik menampilkan unjuk kerja maka semakin efektif 

pembelajaran yang dilakukan. Sedangkan untuk indikator tingkat alih belajar 

merupakan indikator kemampuan peserta didik dalam melakukan alih belajar dari apa 

yang telah dikuasainya ke hal lain yang serupa. Semakin cermat penguasaan peserta 

didik pada unjuk kerja tertentu maka semakin besar peluang untuk melakukan alih 

belajar pada unjuk kerja yang sejenis. Dengan demikian semakin tinggi kualitas hasil 

yang diperlihatkan peserta didik, maka semakin besar peluang keberhasilan dalam 

melakukan alih belajar pada hasil unjuk kerja.Indikator yang keempat yaitu tingkat 

retensi yaitu unjuk kerja yang masih mampu ditampilkan peserta didik setelah selang 

waktu tertenu. 

Dimensi efektivitas pembelajaran menurut Novianti (2011) meliputi dua 

karakteristik yaitu karakteristik pendidik dan karakteristik peserta didik.  

a. Karakteristik pendidik yang efektif dalam proses 

pembelajaran yaitu pendidik yang memiliki kemampuan 

dalam pengembangan kurikulum dan aplikasi teknologi.  

Indikator karakteristik pendidik meliputi pemilihan metode 

pembelajaran yang tepat, pengorganisasian materi 

pelajaran, sikap positif pendidik terhadap peserta didik, 

pelaksanaan penilaian yang berkelanjutan, kreatif dalam 

penggunaan media pembelajaran dan menekankan pada 

pemberdayaan peserta didik. 

b. Karakteristik peserta didik yang efektif dalam proses 

pembelajaran adalah peserta didik yang aktif dan mudah 

menyesuaikan dalam penerapan strategi atau pendekatan 

belajar. Indikator karakteristik peserta didik meliputi: 

mampu bekerjasama, bertanggung jawab, belajar dari apa 

yang telah dipelajari dan aktif dalam pembelajaran. 
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Dari pendapat Ahli diatas dapat disimpulkan efektifitas merupakan usaha 

yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang dapat memberikan hasil secara 

maksimal.Pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila proses pembelajaran terfokus 

pada peserta didik dan melalui pengukuran tingkat pencapaian pembelajaran sesuai 

prosedur yaitu kecermatan penguasaan perilaku yang dipelajari, kecepatan unjuk 

kerja, tingkat alih belajar dan tingkat refensi. Efektifitas pembelajaran seharusnya 

lebih ditingkatkan agar tujuan pendidikan dapat terlaksana dengan baik. 

2.1.3.Hasil Belajar  

2.1.3.1 Pengertian Hasil Belajar  

Pendidikan tidak lepas dari kegiatan belajar. Hal ini dikarenakan  berhasil atau 

tidaknya dalam melaksanakan tujuan  belajar  di ukur dari hasil belajar. Menurut 

Slameto (Firosalia, 2016) hasil belajar yaitu perubahan yang terjadi dalam diri 

seseorang, berkesinambungan dan tidak statis. Setiap perubahan yang terjadi akan 

mempengaruhi perubahan selanjutnya dan dapat berguna bagi kehidupan maupun 

proses belajar selanjutnya. 

Hasil belajar merupakan sejumlah pengalaman yang diperoleh peserta didik 

mencangkup aspek kognitif, aspek psikomotorik dan aspek afektif yang mempunyai 

peranan penting dalam kegiatan pembelajaran yaitu penilaian terhadap hasil belajar 

(Rusman, 2012). Melalui proses penilaian pendidik dapat mengetahui dan 

memperoleh data tentang kemajuan belajar peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. Pencapaian kemajuan belajar peserta didik diketahui oleh pendidik 

dengan nilai peserta didik yang telah mencapai kriteria ketuntasan maksimum atau 

KKM yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil belajar merupakan hasil yang 

diperoleh dari proses belajar, hasil belajar menunjuk pada skor yang diukur dari 

aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik (Rumini, 2016). Dari kegiatan 

pemberian nilai hasil belajar peserta didik dapat mengukur kualitas pembelajaran 

yang telah dilakukan. Hasil belajar peserta didik dapat diketahui oleh pendidik salah 
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satunya yaitu dari hasil evaluasi. Penilaian hasil belajar peserta didik dapat dilakukan 

melalui dua cara yaitu melalui tes dan non tes.  

Hasil belajar dapat diukur melalui rata – rata hasil tes yang sebelumnya telah 

diberikan. Tes hasil belajar mencakup sekelompok tugas atau pertanyaan yang harus 

diselesaikan oleh peserta didik dengan mengukur kemajuan belajar peserta didik. 

Melalui kegiatan evaluasi pendidik dapat memperoleh informasi dan data yang dapat 

menunjukkan keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Data 

hasil evaluasi peserta didik dapat menunjukkan sejauh mana kemampuan peserta 

didik dalam menguasai materi pembelajaran yang telah dipaparkan oleh pendidik 

(Slameto, 2008). 

Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan hasil belajar peserta didik 

merupakan perubahan kemampuan, sikap maupun prilaku seseorang yang diperoleh 

dari proses belajar. Hasil belajar peserta didik diketahui melalui proses pengukuran  

belajar yang bertujuan untuk memperoleh bukti berupa data tentang tingkat 

kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran.  

2.1.3.2 Dimensi Hasil Belajar 

Hasil belajar dalam Benyamin S. Bloom mencangkup kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif meliputi knowledge (ingatan, 

pengetahuan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), 

application (menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis 

(mengorganisasikan, merencanakan dan membentuk bangunan baru), dan evaluation 

(menilai). Ranaf afektif meliputi receiving (sikap menerima), responding 

(memberikan respon), valuing (nilai), organization (organisasi), characterization 

(karakterisasi).Dan  ranah psikomotor meliputi initiatory,pre-routine dan rountized 

(Suprijono, 2009:6-7).  

Tingkatan ranah kognitif dalam taxsonomy Bloom mencakup tingkatan C1 

sampai C5 yaitu ingatan (C1), pemahaman (C2), penerapan (C3), analisis (C4), 

evaluasi (C5) dan mencipta atau creat (C6).  Kemampuan kognitif merupakan 

kemampuan yang diperoleh dari pemahaman, pengenalan, pengetahuan dan 
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penalaran (Wardani, 2012:96).. Kemampuan afektif merupakan kemampuan yang 

berkaitan dengan emosi, perasaan, sikap, derajat, penolakan atau penerimaan 

terhadap suatu objek. Tingkatan kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan 

melakukan kegiatan yang melibatkatan anggota gerak badan. Untuk mencapai tujuan 

dan hasil pembelajaran yang maksimal pendidik dalam proses mengajar 

menggunakan beberapa cara seperti penggunaan model, pendekatan, strategi, media 

maupun metode pembelajaran. 

Keberhasilan pembelajaran pada ranah kognitif dan psikomotorik dipengaruhi 

oleh kondisi afektif peserta didik. Peserta didik yang mempunyai minat belajar dan 

sikap positif untuk menyukai mata pelajaran dapat mempengaruhi pencapaian hasil 

belajar peserta didik secara optimal(Wardani, 2012). Berdasarkan pendapat dari para 

ahli diatas dapat disimpulkan bahwa dimensi hasil belajar peserta didik meliputi 

dimensi kognitif, dimensi, afektif dan dimensi psikomotorik. Dimensi kognitif 

peserta didik merupakan dimensi yang terkait dengan tingkat berfikir peserta didik, 

dimensi afektif merupakan dimensi yang terkait dengan tingkah laku peserta didik 

dan dimensi psikomotorik merupakan dimensi yang terkait dengan keterampilan 

peserta didik. 

2.1.3.3 Faktor – faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil  belajar  yang  dicapai  peserta didik dipengaruhi oleh dua faktor dari dalam 

diri peserta didik itu dan faktor yang datang dari luar diri peserta didik atau faktor 

lingkungan. Faktor yang datang dari diri peserta didik terutama kemampuan  yang  

dimilikinya.  Di  samping  faktor  kemampuan  yang  dimiliki peserta didik, juga ada 

faktor lain, seperti motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, 

ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis (Sudjana, 2011:39) 

Pencapaian hasil belajar yang optimal dipengaruhi oleh beberapa faktor 

(Slameto, 2010:54-72): 

1. Faktor Intern 

 Faktor intern adalah faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar peserta didik yang berasal dari dalam diri peserta 
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didik. Faktor dari dalam diri peserta didik terdiri atas faktor  

jasmaniah  faktor psikologis, dan kelelahan. 

a). Faktor jasmaniah.  

 Faktor jasmaniah merupakan faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar peserta didik. Faktor jasmaniah terdiri dari 

faktor kesehatan dan cacat tubuh. 

 Faktor Kesehatan 

 Faktor kesehatan merupakan faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik yang berasal 

dari kesehatan peserta didik seperti kurang 

bersemangat, cepat lelah, pusing, maupun kelainan – 

kelaian fungsi alat indera lainnya. 

 Faktor Cacat tubuh  

 Faktor cacat tubuh merupakan faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik, apabila 

peserta didik mengalami cacat tubuh maka proses 

belajar peserta didikakan terganggu. Peserta didik yang 

mengalami cacat tubuh akan belajar di lembaga 

pendidikan khusus. 

b). Faktor Psikologis 

 Faktor psikologis yang mempengaruhi hasil belajar peserta 

didik diantaranya: 

 Intelegensi 

 Intelegensi merupakan kecakapan yang terdiri dari tiga 

jenis kecakapan yaitu kecakapan untuk menghadapi dan 

menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat 

da efektif, mengetahui dan menggunakan konsep – 

konsep abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan 

mempelajarinya dengan cepat. 

 Perhatian 

 Perhatian peserta didik yang baik akan mempengaruhi 

hasil belajar peserta didik 

 Minat 

 Minat berpengaruh besar terhadap belajar, peserta didik 

yang memiliki minat yang baik terhadap mata pelajaran 

akan mempunyai daya tarik tersendiri untuk 

meningkatkan hasil belajarnya. 

 Motif 

 Dalam kegiatan belajar mengajar motif sangat penting 

untuk mendorong peserta didik agar dapat belajar 

dengan baik. 

 Kematangan 
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 Kematangan merupakan tingkat dalam pertumbuhan 

seseorang, dimana alat – alat tubuh siap untuk 

menerima dan melaksanakan kegiatan belajar. 

 Kesiapan 

 Kesiapan merupakan respon yang siap untuk menerima 

pengetahuan, peserta didik yang sudah ada kesiapan 

maka hasil belajarnya akan lebih baik. 

c). Faktor kelelahan 

 Faktor kelelahan terbagi menjadi dua yaitu faktor kelelahan 

jasmani dan rohani. Kelelahan jasmani dapat terlihat dari 

lemahnya tubuh, sedangkan kelemahan rohani dapat dilihar 

dari kebosanan peserta didik. 

2. Faktor Ekstern 

 Faktor ekstern adalah faktor berasal dari luar yang 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Faktor dari luar 

diri peserta didik meliputi faktor keluarga, faktor sekolah 

dan faktor masyarakat. 

 Faktor keluarga 

 Faktor keluarga meliputi cara orang tua mendidik, 

relasi antar keluarga dan suasana rumah tangga dan 

keadaan ekonomi keluarga. Cara orang tua mendidik 

merupakan pengaruh perhatian orang tua terhadap 

pendidikan anak. Relasi antar anggota keluarga 

diwujudkan dalam hubungan seperti sikap kasih saying, 

pengertian, kebencian, acuh tak acuh dan sikap keras. 

Suasana rumah tangga berpengaruh terhadap kebosanan 

dan kemalasan anak, suasana rumah tangga contohnya 

keributan, pertengkaran. Keadaan ekonomi keluarga 

erat hubungannya dengan keberhasilan belajar anak. 

Kegiatan belajar anak harus terpenuhi untuk mencapai 

keberhasilan dalam proses belajar. 

 Faktor Sekolah 

 Faktor sekolah meliputi keberhasilan belajar peserta 

didik seperti kurikulum, metode mengajar, relasi 

peserta didik dengan pendidik, relasi peserta didik 

dengan peserta didik, relasi pendidik dengan peserta 

didik, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, 

standar pelajaran. 

 Faktor masyarakat 

 Faktor masyarakat yang berpengaruh terhadap hasil 

belajar seperti pergaulan peserta didik maupun budaya 

kehidupan masyarakat. 
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 Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian hasil belajar 

dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri peserta didik dan faktor dari luar diri peserta 

didik. Faktor dari dalam diri peserta didik meliputi faktor jasmaniah, faktor 

psikologis dan faktor kelelahan. Faktor dari luar diri peserta didik meliputi faktor 

keluarga, sekolah dan masyarakat. 

2.1.3.4 Karakteristik Penilaian Hasil Belajar 

 Menurut Permendikbud (2016: 5-6) dalam buku Panduan Teknis Pembelajaran 

dan Penilaian di Sekolah Dasar mengungkapkan karakteristik penilaian Kurikulum 

2013 diantaranya sebagai berikut:  

1. Belajar Tuntas 

Ketuntasan belajar merupakan capaian minimal dari 

kompetensi setiap muatan pelajaran yang harus dikuasai 

peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Ketuntasan 

belajar meliputu ketuntasan aspek sikap (KI-1) dan (KI-2) 

yang ditunjukan dengan adanya perilaku yang baik, 

ketuntasan aspek pengetahuan (KI-3) dan keterampilan (KI-

4). Apabila dalam ketuntasan sikap perilaku peserta didik 

belum menunjukan baik maka pendidik memberikan umpan 

balik dan pembinaan sikap secara langsung dan terus – 

menerus sampai peserta didik menunjukan perilaku baik. 

Ketuntasan belajar aspek pengetahuan (KI-3) dan 

keterampilan (KI-4) ditentikan oleh satuan pendidikan. 

Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar diberi 

kesempatan melalui remedial/perbaikan, dan peserta didik 

tidak diperbolehkan untuk melanjutkan pembelajaran 

kompetensi selanjutnya sebelum kompetensi tersebut tuntas. 

Kriteria ketuntasan dijadikan acuan oleh pendidik untuk 

mengetahui kompetensi yang sudah atau belum dikuasai 

peserta didik. Melaluicara tersebut, pendidik dapat 

mengetahui dengan cepat kesulitan yang dialami peserta 

didik sehingga pencapaian kompetensi yang kurang optimal 

dapat segera diperbaiki. 

2. Otentik 

Penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi secara holistik. Aspek sikap, pengetahuan dan 

keterampilan dinilai secara bersamaan sesuai dengan kondisi 

nyata. Penilaian dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian 
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kompetensi peserta didik yang dikaitkan dengan situasi 

nyata. Penilaian dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian 

kompetensi peserta didik yang dikaitkan dengan situasi 

nyata bukan dunia sekolah. Oleh karena itu, dalam 

melakukan penilaian digunakan berbagai bentuk dan teknik 

penilaian. Penilaian otentik tidak hanya mengukur apa yang 

diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan 

mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. 

3. Berkesinambungan 

Penilaian berkesinambungan dimaksudkan sebagai penilaian 

yang dilakukan secara terus – menerus dan berkelanjutan 

selama pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk 

mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan 

hasil belajar peserta didik, memantau proses, kemajuan, dan 

perbaikan hasil terus menerus dengan menggunakan 

berbagai bentuk penilaian. 

4. Menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi 

Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan 

karakteristik kompetensi yang akan diukur atau dinilai. 

Berbagai metode atau teknik penilaian dapat digunakan, 

seperti tes tertulis, tes lisan, penugasan, penilaian kinerja 

(praktik atau produk), penilaian proyek, portofolio, 

pengamatan dan observasi. 

5. Berdasarkan acuan kriteria 

Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

menggunakan acuan kriteria. Kemampuan peserta didik 

tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi 

dibandingkan terhadap ketuntasan yang ditetapkan. Kriteria 

ketuntasan ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan 

mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik 

mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. 

Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan oleh para ahli, karakteristik hasil 

belajar meliputi belajar tuntas, otentik, berkesinambungan, menggunakan bentuk dan 

teknik penilaian yang bervariasi dan berdasarkan acuan kriteria. Setiap karakter 

mempunyai pengaruh yang berbeda – beda terhadap karakteristik yang dimiliki oleh 

setiap peserta didik. Kemampuan peserta didik yang berbeda dalam memahami, 

mempelajari materi pelajaran akan mempengaruhi hasil belajarnya. Dengan adanya 
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karakter penilaian hasil belajar pendidik dapat lebih mudah untuk memahami 

karakter setiap peserta didik sehingga penilaian dapat mudah untuk dilakukan.  

Penilaian dilakukan dengan otentik yang mengukur tidak hanya situasi sekolah 

peserta didik saja tetapi juga dunia nyata peserta didik. Penilaian juga harus 

berkesinambungan yang berarti penilaian dilakukan secara terus menerus selama 

pembelajaran berlangsung. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kemajuan peserta didik yang dapat dilihat dari hasil pembelajaran. Dalam 

pelaksanaan penilaian pendidik menggunakan berbagai metode seperti tes tertulis, tes 

lisan, penugasan, penilaian kinerja, penilaian proyek, portofolio, pengamatan dan 

observasi dengan acuan kriteria penilaian yang meliputi aspek sikap, pengetahuan 

dan keterampilan. 

2.1.4 Model Pembelajaran Kooperatif  

2.1.4.1 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan sistem dalam proses pembelajaran yang utuh 

mulai dari awal hingga akhir yang melingkupi pendekatan pembelajaran, strategi 

pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran (Chatib, 2011:128). 

Selanjutnya pengertian model pembelajaran menurut Joyce dan Well dalam(Rusman,  

2012:133) mengemukakan bahwa model pembelajaran merupakan rencana atau pola 

yang digunakan untuk merancang kurikulum pembelajaran (pembelajaran jangka 

panjang), bahan – bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran dikelas. 

Lebih lanjutnya model pembelajaran merupakan pola atau strategi 

pembelajaran yang tepat atau sesuai yang dipilih oleh pendidik untuk tercapai tujuan 

pembelajaran (Rusman, 2012:133). Pendidik sebelum menentukan model 

pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran harus memperhatikan 

beberapa pertimbangan sebagai berikut : 

1. Tujuan yang hendak dicapai: 

a. Menyesuaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

dengan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik 

peserta didik. 
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b. Menyesuaikan karakter setiap peserta didik dengan 

tujuan yang akan dicapai. 

c. Memerlukan keterampilan dibidang akademik atau 

tidak. 

2. Hubungan model pembelajaran dengan materi yang akan 

diajarkan: 

a. Kesesuaian dengan konsep, fakta, maupun teori 

b. Apakah diperlukan syarat tertentu dalam mempelajari 

materi tertentu. 

c. Adakah sumber atau informasi yang sesuai dan relevan 

untuk mempelajari materi tertentu. 

3. Dari sudut pandang peserta didik: 

a. Kesesuaian materi yang akan diajarkan dengan 

karakteristik peserta didik seperti kecapaian dan 

kematangan setiap peserta didik. 

b. Kesesuaian materi yang akan diajarkan dengan minat 

dan bakat serta kondisi setiap peserta didik, apakah 

sesuai dengan cara belajar peserta didik masing – 

masing. 

4. Pertimbangan non-teknis: 

a. Ketercapaian tujuan pembelajaran dengan satu model 

pembelajaran 

b. Apakah diperlukan model pembelajaran yang lain 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

c. Tepatkah model pembelajaran yang diberikan. 

d. Pemilihan model pembelajaran yang digunakan apakah 

sudah efektif dan efesien dalam memberikan materi 

tertentu. 

Ciri – ciri model pembelajaran (Rusman, 2012:136): 

a. Model pembelajaran yang dipilih oleh pendidik harus 

berdasar atau sesuai dengan teori – teori pendidikan dan 

teori – teori tentang cara belajar menurut para ahli. 

b. Mempunyai misi untuk mewujudkan tujuan 

pembelajaran. 

c. Dapat dijadikan acuan atau pedoman untuk 

meningkatkan kualitas kegiatan belajar di kelas. 

d. Memiliki struktur model yang dinamakan: urutan cara – 

cara pembelajaran (syntax), adanya prinsip – prinsip 

reaksi, sistem sosial dan sistem pendukung. 

e. Mempunyai efek sebagai akibat penerapan model 

pembelajaran. 

f. Merancang rencana pembelajaran (desain instruksional) 

yang sesuai dengan model pembelajaran yang dipilih. 
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 Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan model pembelajaran 

merupakan sistem pembelajaran yang digunakan oleh pendidik untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Model pembelajaran memuat langkah – 

langkah pembelajaran, tata cara pembelajaran atau fase  pembelajaran  sesuai dengan 

model yang dipilih. Tujuan pembelajaran dicapai melalui pemilihan model 

pembelajaran yang sesuai, tepat dan efektif untuk diterapkan sesuai dengan materi 

yang diajarkan. 

2.1.4.2  Pembelajaran Kooperatif 

Kooperatif learning berasal dari kata cooperative yang artinya mengerjakan 

sesuatu secara bersama – sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai 

satu kelompok atau satu tim (Isjoni, 2011:15). Lebih lanjutnya kooperatif learning 

merupakan suatu model pembelajaran yang banyak digunakan untuk menciptakan 

kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik (student oriented), 

terutama untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan pendidik dalam 

mengaktifkan peserta didik, yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, peserta 

didik yang agresif dan tidak peduli pada yang lain (Isjoni, 2011:16). 

Pembelajaran kooperatif  merupakan model pembelajaran yang melibatkan 

peserta didik untuk saling bekerja sama didalam kelompoknya guna menyelesaikan 

tugas – tugas yang diberikan oleh pendidik untuk mencapai hasil dan proses 

pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan (Halimah, 2017). Pembelajaran 

kooperatif melibatkan peserta didik dalam satu kelompok untuk saling berpartisipasi 

secara aktif  bekerja sama dengan anggota lainnya. Dalam model ini peserta didik 

saling berinteraksi belajar dengan anggota kelompok kecil yang memliki tanggung 

jawab belajar untuk dirinya sendiri maupun membantu sesama anggota kelompok 

untuk belajar (Rusman, 2012). 

Pembelajaran kooperatif meliputi berbagai metode pengajaran dimana dalam 

proses pembelajarannya peserta didik saling bekerja sama dengan kelompok kecilnya 

dan saling membantu satu sama lainnya untuk mempelajari materi pelajaran. 
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Penerapan model pembelajaran kooperatif dapat terlaksana apabila sudah terbentuk 

suatu kelompok yang terdiri dari 4 – 6 orang, peserta didik didalam kelompoknya 

saling bekerja sama  secara terarah untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan 

(Slavin, 2016). Pengertian kooperatif untuk lebih lanjutnya yaitu  menurut Djahili 

dalam (Isjoni, 2014) memaparkan pembelajaran kooperatif diartikan sebagai model 

pembelajaran kelompok dengan menyesuaikan kemampuan peserta didik terhadap 

lingkungan belajarnya yang menuntut diterapkan pendekatan pembelajaran secara 

terarah, demokratis, humanistik dan sentris.  

 Karakteristik dari penerapan pembelajaran kooperatif (Slavin dalam Isjoni, 

2011:33-34): 

1. Penghargaan Kelompok 

 Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang 

terdiri dari kelompok kecil, yang didalamnya memiliki 

tujuan untuk memperoleh penghargaan kelompok. 

Penghargaan kelompok diberikan untuk kelompok yang 

mencapai skor sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Untuk memperoleh keberhasilan kelompok dipelukan 

hubungan saling membantu, saling mendukung, dan saling 

peduli antar individu dalam kelompok. 

2. Pertanggungjawaban Individu 

 Pencapaian keberhasilan kelompok tergantung dari 

pembelajaran individu dari semua anggota kelompok. 

Pertanggungjawaban menunjuk pada aktivitas anggota 

kelompok yang saling membantu dalam belajar. Dengan 

adanya pertanggungjawaban individu dapat menjadikan 

setiap anggota kelompok siap untuk menerima dan 

menyelesaikan tes maupun tugas – tugas yang diberikan 

secara mandiri. 

3. Kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan 

 Pembelajaran kooperatif menggunakan penilaian 

perkembangan berdasarkan  peningkatan prestasi yang 

dicapai peserta didik sebelumnya. Dengan penilaian ini 

bagi peserta didik yang memiliki kemampuan rendah, 

sedang dan tinggi sama – sama memperoleh kesempatan 

untuk mencapai keberhasilan bagi kelompoknya. 
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 Tujuan utama dalam penerapan model belajar mengajar kooperatif learning 

adalah agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok bersama teman – 

temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan memberikan kesempatan 

kepada orang lain untuk mengemukakan gagasannya dengan menyampaikan 

pendapat mereka secara berkelompok (Isjoni, 2011:21). Dari tujuan utama dalam 

penerapan model pembelajaran kooperatif memungkinkan peserta didik menjadi 

lebih terampil dalam berpikir kritis dan trampil dalam aspek sosialnya karena peserta 

didik berani untuk bertanya, mengeluarkan pendapatnya dan saling menghargai antar 

temannya. Sintaks Model pembelajaran kooperatif  (Rusman, 2013:211). 

Tabel 2.1 

Sintaks Model pembelajaran Kooperatif 

Fase Indikator Kegiatan Pendidik 

1 Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi peserta didik 

Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai, menekankan pentingnya topic dan 

memotivasi peserta didik belajar 

2 Menyajikan Informasi Pendidik menyajikan informasi atau materi kepada 

peserta didik dengan jalan demonstrasi atau 

melalui bahan bacaan 

3 Mengorganisasi peserta didik 

ke dalam kelompok – 

kelompok belajar. 

Pendidik menjelaskan kepada peserta didik 

bagaimana cara membentuk kelompok – kelompok 

belajar pada saat peserta didik mengerjakan tugas. 

4 Evaluasi Pendidik mengevaluasi hasil kerja peserta didik 

tentang materi yang telah dipelajari kepada 

individu peserta didik atau masing – masing 

kelompok dan kemudian mempresentasikan hasil 

kerjanya. 

5 Memberikan penghargaan Pendidik mencari cara untuk menghargai upaya 

atau hasil belajar individu maupun kelompok. 

 Sumber: Rusman (2013:211) 

Pembelajaran kooperatif dapat dirincikan sebagai pembelajaran yang terdiri dari 

kelompok kecil dilakukan secara terarah, terpadu, efektif – efesien bertujuan untuk 

mengkaji sesuatu melalui proses bekerja sama dan saling membantu dalam belajar 

sehingga tercapai hasil dan proses belajar yang produktif. Dari pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran berkelompok 
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dimana antara peserta didik yang satu dengan peserta didik anggota kelompok  

lainnya saling berinteraksi, bekerja sama dan saling membantu untuk mencapai hasil 

dan proses pembelajaran sesuai apa yang telah ditetapkan. 

2.1.5. Model Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division (STAD) 

2.1.5.1 Pengertian Model Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division 

(STAD) 

Student Teams Achievement Division STAD merupakan salah satu metode atau 

pendekatan kooperatif yang dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman – 

temannya di Universitas John Hopkin. Metode atau pendekatan Student Achievement 

Division (STAD) merupakan metode yang sederhana yang tepat digunakan oleh 

pendidik yang baru menggunakan metode pembelajaran kooperatif (Slavin, 2016). 

Dalam penerapan model Student Achievement Division STAD pendidik membantu 

peserta didik untuk saling membantu dan mendorong peserta didik dalam menguasai 

materi pembelajaran. 

Metode pembelajaran Student Achievement Division (STAD) merupakan metode 

pembelajaran yang menempatkan peserta didik pada kelompok – kelompok kecil 

yang terbentuk secara heterogen terdiri dari 4 – 5 peserta didik dalam setiap 

kelompoknya yang merupakan campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin, dan 

suku (Trianto, 2010). Kegiatan pembelajaran dengan model Student Achievement 

Division (STAD) diawali dari pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran, 

menyampaikan materi pembelajaran, kegiatan kelompok kecil yang dilakukan 

dengan saling bekerja sama antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya 

dalam satu kelompoknya, kemudian pendidik memberikan ekuis dan memastikan 

peserta didik untuk tidak saling bekerja sama saat mengerjakan kuis, diakhir 

pembelajaran pendidik memberikan penghargaan kelompok.  

Metode pembelajaran  Student Achievement Division (STAD) merupakan 

“metode pembelajaran yang menempatkan peserta didik ke tim – tim belajar yang 

beranggotakan empat orang yang berbeda – beda berdasarkan jenis kelamin, tingkat 
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kemampuan peserta didik, dan suku bangsa (Slavin dalam Firosalia Kristin, 2016). 

Model Student Teams Achievement Division (STAD) merupakan model 

pembelajaran yang banyak dikenal karena penerapan model ini luas di berbagai 

bidang studi yaitu seperti matematika, ilmu sosial, tingkat kelas dan membaca 

(Moore, 2009). Gagasan yang paling utama dari penerapan Student Teams 

Achievement Division (STAD) adalah membantu peserta didik dan memotivasi 

peserta didik agar dapat saling memberikan dukungan dan bantuan satu sama lain 

dalam menguasai materi (Mahmudi, 2014). Dalam memahami dan menguasai materi 

matematika membutuhan kemampuan bekerja sama antar peserta didik, kemampuan 

berfikir kritis peserta didik, kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan sosial 

peserta didik. 

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Student Teams 

Achievement Division (STAD) merupakan salah satu model, metode atau pendekatan 

kooperatif yang menggunakan kelompok kecil terdiri dari 4 – 5 orang dalam setiap 

kelompoknya yang terbentuk dari peserta didik yang memiliki kemampuan belajar 

berbeda, suku berbeda maupun jenis kelamin yang berbeda. Dalam penerapan model 

Student Teams Achievement Division (STAD) peserta didik diarahkan untuk saling 

bekerja sama, saling membantu, saling menghargai antar teman satu kelompok untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan sehingga mencapai hasil yang maksimal.  

2.1.5.2. Langkah – langkah Model Kooperatif Tipe Student Teams Achievement 

Division/ STAD 

Komponen penerapan modelpembelajaran tipe Student Teams Achievement Division/ 

STAD (Huda, 2014): 

1. Penyampaian tujuan yang akan dicapai dan motivasi 

pembelajaran agar peserta didik lebih termotivasi untuk 

mengikuti pembelajaran 

2. Pengorganisasian, yaitu langkah pembagian kelompok. 

Setiap kelompok terdiri dari 4 -5 peserta didik yang 

dibentuk secara heterogen, memprioritaskan keragaman 

jenis kelamin, suku, ras dan akademik. 
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3. Penyampaian materi pembelajaran. Penyampaian materi 

pembelajaran terlebih dahulu oleh pendidik sebelum 

kegiatan kerja kelompok dimulai. 

4. Kegiatan belajar dalam tim. Setiap kelompok saling 

menguasai materi yang telah dibahas sesuai pedoman 

lembaran kerja yang telah dibagikan oleh pendidik 

sebelumnya, selain itu setiap peserta didik didalam 

kelompoknya saling membantu peserta didiklain .Pendidik 

berperan sebagai motivator untuk menamati, membimbing 

dan memberikan dorongan. 

5. Pemberian kuis (evaluasi), untuk mengukur pemahaman 

peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari pendidik 

memberikan tindak lanjut berupa kuis.  

6. Pemberian penghargaan, setelah pemberian kuis pendidik 

memeriksa hasil kerja peserta didik dan memberikan skor 

untuk setiap soal yang telah dijawab. Penghargaan 

diberikan oleh pendidik  kepada kelompok yang mencapai 

kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.  

Langkah – langkah penerapan pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD)  meliputi enam langkah fase pembelajaran  

(Rusman, 2012:211): 

1. Fase 1 : Menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta 

didik 

 Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai, setelah itu pendidik memotivasi peserta didik 

untuk belajar. 

2. Fase 2 : Menyajikan informasi 

 Menyajikan informasi melalui bacaan dengan demonstrasi 

kepada peserta didik. 

3. Fase 3 : Mengorganisasikan peserta didik ke dalam 

kelompok – kelompok belajar 

 Menjelaskan kepada peserta didikcara membentuk 

kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar 

melakukan transisi secara efesien. 

4. Fase 4 : Membimbing kelompok bekerja dan belajar 

 Membimbing peserta didik dalam kelompok saat 

mengerjakan tugas yang diberikan. 

5. Fase 5 : Evaluasi 

 Melakukan evaluasi hasil belajar terkait materi 

pembelajaran yang telah dipelajari dengan 
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mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah 

dikerjakan. 

6. Fase 6 : Memberi penghargaan 

 Menghargai hasil dan usaha belajar individu dan kelompok. 

Pendidik memberikan penghargaan bagi kelompok yang 

mendapatkan hasil kerja terbaik. 

 Penghargaan atas keberhasilan kelompok dapat dilakukan oleh pendidik dengan 

melakukan tahapan – tahapan (Trianto, 2014:12): 

1. Menghitung skor individu 

Untuk menghitung skor perkembangan individu dapat dilakukan seperti tabel 

dibawah  ini: 

Tabel 2.2 Menghitung Skor Individu 

Nilai Tes Skor Perkembangan 

Lebih dari 10 poin dibawah skor awal 0 poin 

10 poin dibawah sampai 1 poin dibawah skor 

awal 

10 poin 

Skor awal sampai 10 poin diatas skor awal 20 poin 

Lebih dari 10 poin diatas skor awal 30 poin 

Nilai sempurna (tanpa memperhatikan skor 

awal) 

0 poin 

 

2. Menghitung skor kelompok 

Skor kelompok dihitung dengan membuat rata – rata skor perkembangan 

anggota kelompok, yaitu dengan menjumlahkan semua skor perkembangan 

yang diperoleh anggota kelompok dibagi dengan jumlah anggota kelompok. 

Sesuai dengan rata – rata skor perkembangan kelompok, diperoleh kategori 

skor kelompok sebagai berikut: 
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Tabel 2.3 Menghitung Skor kelompok 

Rata – rata Tim Predikat 

0 ≤ × ≤ 5 - 

5 ≤ × ≤ 15 Tim baik 

15 ≤ × ≤ 25 Tim hebat 

25 ≤ × ≤ 30 Tim super 

 

3. Pemberian hadiah dan pengakuan skor kelompok 

Setelah masing – masing kelompok memperoleh predikat, pendidik 

memberikan hadiah penghargaan kepada masing – masing kelompok sesuai 

predikat yang diperolehnya. 

 Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa proses kegiatan dalam 

penerapan model Student Teams Achievement Division (STAD) ini sederhana yaitu 

pertama penyampaian tujuan,pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan diajarkan. Kedua penyajian materi oleh pendidik terkait materi yang akan 

dipelajari. Ketiga kegiatan kelompok yang dilakukan melalui pemberian tugas 

kepada peserta didik untuk dikerjakan bersama kelompok belajarnya. Bagi peserta 

didik yang bisa mengerjakan tugas yang diberikan bertugas untuk menjelaskan 

kesemua anggota kelompoknya sampai semua anggotanya dapat memahami materi. 

Keempat pemberian kuis berupa sejumlah pertanyaan untuk dijawab dan dikerjakan 

oleh peserta didik, tidak diperbolehkan kerja sama dalam mengerjakannya. Bagi 

kelompok yang mendapat hasil terbaik mendapatkan penghargaan kelompok berupa 

setifikat atau penghargaan lainnya. 

2.1.5.3. Kelebihan dan kekurangan Model Kooperatif Tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) 

Kelebihan dan kekurangan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD), (Faizin, 2014): 
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a. Meningkatkan dan mengembangkan keterampilan berfikir 

kritis peserta didik serta kerja kelompok. 

b. Menciptakan hubungan positif antar peserta didik diantara 

perbedaan suku, ras dan kemampuan peserta didik. 

c. Meningkatkan kepedulian peserta didik untuk saling 

membantu teman dalam memahami materi pelajaran. 

d. Menerapkan lingkungan untuk saling menghargai nilai – 

nilai ilmiah. 

Selain kelebihan diatas model pembelajaran kooperatif tipe  Student Teams 

Achievement Division (STAD) juga memiliki kekurangan antara lain: 

a.  Bagi peserta didik yang belum terbiasa dengan penerapan 

model pembelajaran ini akan merasa kebingungan 

b.  Bagi pendidik yang belum terbiasa dengan model 

pembelajaran ini akan merasa kerepotan dalam pengelolaan 

kelas. 

Keunggulan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD)  (Rostiyah dalam Purwandari, 2013): 

a.  Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk 

menggunakan keterampilan bertanya dan membahas suatu 

masalah. 

b.  Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih 

fokus dalam menyelidiki permasalahan yang dihadapi 

c.  Mengajarkan keterampilan dalam diskusi dan 

mengembangkan bakat kepemimpinan 

d.  Meningkatkan kepekaan pendidik terhadap kebutuhan 

belajar peserta didik 

e.  Meningkatkan keaktifan peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran 

f.  Mengembangkan sikap peserta didik untuk saling 

menghargai, menghormati, dan menghargai pendapat orang 

lain 

 Kelemahan dalam penerapan model kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD) adalah bagi peserta didik yang kurang pandai sulit untuk 

menyesuaikan pembelajaran karena kerja kelompok hanya melibatkan mereka yang 

mampu untuk memimpin, serta model pembelajaran ini menuntut gaya dan tempat 

mengajar yang berbeda – beda. 
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 Menurut pendapat para ahli diatas penerapan model kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD) memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. 

Kelebihan dari model ini diantaranya yaitu dapat meningkatkan berfikir kritis peserta 

didik, kerja kelompok peserta didik, keaktifan peserta didik, saling menghargai antar 

teman, selain itu juga dapat memberikan peluang untuk peserta didik dalam 

mengeluarkan pendapatnya sehingga dapat meningkatkan keberanian peserta 

didikdalam berpendapat. Kekurangan dari model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD) yaitu bagi peserta didik yang kurang 

pandai sulit untuk menyesuaikan pembelajaran karena kerja kelompok hanya 

melibatkan peserta didik yang mampu memimpin. 

2.1.5.4 Pentingnya Penerapan Model Kooperatif Tipe Student Teams Achievement 

Division  (STAD) dalam Pembelajaran Matematika. 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Achievement Division (STAD) 

mempunyai ciri – ciri (1) Peserta didik dalam kelompok secara kooperatif belajar 

menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai kompetensi dasar yang ingin dicapai. (2) 

Kelompok dibentuk dari peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda – 

beda, baik tingkat kemampuan tinggi, sedang , dan rendah. Penerapan model ini juga 

memperhatikan perbedaan asal suku, agama, jenis kelamin peserta didik. (3) 

Penghargaan lebih menekankan pada kelompok dari pada masing – masing individu. 

 “Model pembelajaran Student Achievement Division (STAD) telah digunakan 

dalam berbagai mata pelajaran mulai dari Matematika, Seni, Bahasa, Ilmu Sosial dan 

Ilmu Pengetahuan Ilmiah lainnya, mulai dari kelas dua sampai perpendidikan tinggi. 

Lebih lanjut lagi, Slavin menambahkan STAD paling sesuai untuk mengajarkan 

bidang studi yang sudah terdefinisikan dengan jelas, seperti Matematika, berhitung 

dan studi terapan, penggunaan dan mekanika bahasa, geografi dan kemampuan peta, 

dan konsep – konsep ilmu pengetahuan ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran Student Achievement Division (STAD) sesuai dan dapat dilakukan 

dalam pelajaran Matematika di SD” (Slavin, 2016:12). 
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Pembelajaran yang efektif ditandai dengan terjadinya proses belajar dari peserta 

didik. Seorang dikatakan telah mengalami proses belajar apabila didalam dirinya 

telah terjadi perubahan, dari yang tidah tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti 

menjadi mengerti dan sebagainya (Annurahman, 2009:34). Penerapan pembelajaran 

Kooperatif Tipe Student Achievement Division (STAD) dilakukan dengan 

menempatkan peserta didik pada kelompok belajar untuk memahami materi 

pembelajaran. Dalam pembelajaran secara berkelompok peserta didik saling 

membantu antar teman sehingga pada saat mengerjakan tugas tidak banyak waktu 

yang dibutuhkan, Peserta didik juga dapat saling menghargai antar peserta didik yang 

memiliki perbedaan. Hal ini dapat membantu peserta didik untuk mengerti konsep 

materi yang dipelajari dan bukan sekedar menghafal sehingga dapat menjadikan 

peserta didik untuk berfkir kritis. 

2.1.5.5 Penerapan Model Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division 

(STAD) dalam pembelajaran Matematika 

Penerapan model pembelajaran  Student Teams Achievement Division (STAD) 

meliputi penyampaian tujuan, pengorganisasian kelompok, pemberian tugas, 

pemberian kuis, evaluasi dan penghargaan. Dalam pelaksanaan kegiatan peserta 

didik diharapkan dapat menyesuaikan diri pada suasana kerja sama dengan baik. 

Sebelum kegiatan pembelajaran setiap pendidik wajib untuk membuat RPP. Setiap 

RPP dibuat secara lengkap dan sistematis. Setiap RPP harus secara utuh memuat 

kompetensi dasar sikap spiritual (KD dari KI-1), sosial (KD dari KI-2), pengetahuan 

(KD dari KI-3) dan keterampilan (KD dari KI-4). RPP disusun dengan 

memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi 

belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, 

kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peaerta 

didik (Permendikbud Nomor 103, 2014).  

 Menurut Permendikbud Nomor 103 (2014:10) Penyusunan RPP meliputi 

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup, berikut penjelasannya: 

1. Kegiatan Pendahuluan. 

 Dalam kegiatan pendahuluan, pendidik 
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1. Mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan 

2. Mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan 

dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan 

kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan 

3. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan 

manfaatnya dalam kehidupan sehari – hari. 

4. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan 

kegiatan yang akan dilakukan. 

5. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan 

digunakan. 

2. Kegiatan Inti 

 Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi, yang dilakukan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. 

3. Kegiatan Penutup 

 Kegiatan penutup dalam pelaksanaan pembelajaran terdiri 

atas: 

a. Kegiatan pendidik bersama peserta didik. Kegiatan ini 

meliputi pembuatan rangkuman atau simpulan pelajaran. 

Selain itu dalam kegiatan ini pendidik juga melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

dan memberikan umpan balik terhadap proses maupun 

hasil pembelajaran. 

b. Kegiatan pendidik. Kegiatan ini meliputi kegiatan 

penilaian, merencanakan kegiatan remedial, program 

pengayaan, layanan konseling, pemberian tugas individu 

maupun kelompok yang disesuaikan dengan hasil belajar 

peserta didik dan penyampaian rencana pembelajaran 

pada pertemuan selanjutnya. 

4. Daya Dukung 

 Proses pembelajaran memerlukan daya dukung berupa 

ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Sarana 

pembelajaran meliputi peralatan pendidikan, media 

pendidikan, buku dan sumber belajar serta peralatan 

lainnya yang dapat menunjang proses pembelajaran yang 

teratur dan berkelanjutan. Prasarana meliputi lahan, ruang 

kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang 

bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi 
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daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, 

tempat bermain, tempat berekreasi dan tempat lainnya yang 

dapat menunjang proses pembelajaran yang teratur dan 

berkelanjutan. 

 Berdasarkan uraian yang sudah dibahas diatas pelaksanaan pembelajaran 

merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Dalam pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) wajib 

membuat RPP. 

1. Rencana pembelajaran (persiapan), meliputi: 

a. Merumuskan indikator yang akan dicapai. 

b. Merumuskan pembelajaran berorientasi pada 

pembelajaran dengan menggunakan  model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) pada mata pelajaran 

matematika melalui penyusunan RPP. 

c. Menyiapkan sumber dan bahan yang diperlukan. 

d. Membuat lembar observasi pendidik untuk melihat 

kondisi pembelajaran saat tindakan berlangsung. 

e. Membuat lembar kerja evaluasi untuk melihat hasil 

belajar peserta didik dalam pembelajaran. 

2. Pelaksanaan meliputi: 

Kegiatan Awal 

a. Pendidik memeriksa kesiapan peserta didikuntuk 

mengikuti pembelajaran. 

b. Peserta didik mengucapkan salam dan melakukan 

kegiatan berdoa 

c. Pendidik melakukan presentasi kehadiran peserta 

didik 

Kegiatan Inti 

1. Eksplorasi 

Fase 1: Menyampaikan tujuan dan motivasi peserta 

didik 

a. Peserta didik mendengarkan penjelasan pendidik 

mengenai tujuan pembelajaran. 

b. Peserta didik mendengarkan penjelasan pendidik 

tentang motivasi belajar terkait materi yang dipelajari. 

c. Peserta didik menjawab pertanyaan pendidik tentang 

hal – hal yang terkait dengan pembelajaran. 

2. Elaborasi 
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Fase 2: Menyajikan Informasi 

a. Peserta didik membaca bacaan yang disediakan oleh 

pendidik. 

b. Peserta didik mengamati benda – benda disekitar 

terkait bangun segi empat. 

c.  Peserta didik melakukan tanya jawab dengan 

pendidik. 

Fase 3: Mengorganisasian peserta didik ke dalam 

kelompok – kelompok belajar 

a. Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 5 orang. 

b. Peserta didik mendengarkan penjelasan pendidik 

mengenai bangun segi empat. 

    Fase 4: Membimbing kelompok bekerja dan belajar 

a.  Peserta didik menuliskan benda – benda di sekitar 

kelas berbentuk segi empat. 

b. Peserta didik mengelompokkan benda – benda 

berbentuk persegi dan persegi panjang. 

c. Peserta didik menggambarkan bangun persegi dan 

persegi panjang. 

d. Setiap kelompok membuat tabel sifat – sifat bagun 

datar persegi dan persegi panjang dan perbedaannya 

berdasarkan penjelasan dari pendidik. 

e. Peserta didik yang melakukan kegiatan lain diluar 

kegiatan pembelajaran diperingatkan oleh pendidik. 

f. Peserta didik bertanya kepada pendidik apabila ada 

proses kerja yang belum dipahami. Pendidik 

menjawab dan membimbing sesuai kebutuhan. 

Fase 5: Evaluasi 

a. Pendidik memberikan umpan balik hasil kerja 

kelompok .Peserta didik melakukan tanya jawab 

dengan pendidik ketika tabel dibuat dan kelompok 

masih perlu memperbaiki. 

b. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 

Kelompok lainnya menanggapi. 

c. Peserta didik yang sudah melakukan presentasi 

mengumpulkan hasil kerja kelompoknya. 

Fase 6 Pemberian penghargaan 

a. Hasil kerja kelompok diberikan skor oleh pendidik. 

b. Kelompok yang mendapat predikat berdasarkan skor 

yang diperoleh. 

c. Kelompok mendapatkan penghargaan dari pendidik. 

3. Konfirmasi 
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a.  Pendidik memberikan kesempatan peserta didik 

untuk bertanya mengenai materi yang belum jelas. 

b.  Pendidik memberikan umpan balik dan penguatan 

kepada peserta didik. 

3. Kegiatan Akhir 

a. Peserta didik dan pendidik membuat kesimpulan 

bersama mengenai materi pelajaran. 

b. Pendidik memberikan post test. 

c. Pendidik memberikan refleksi sebagai akhir dari 

pembelajaran berupa pertanyaan”apakah anak – anak 

senang belajar hari ini? Hari ini kita sudah belajar apa 

saja?”. 

d. Pendidik mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

 

2.2 Kajian Hasil – Hasil Penelitian yang Relevan 

Berikut hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti yang hasil penelitiannya 

relevan dengan penelitian ini yaitu : 

 Muchammad Faizin (2014) dalam penelitiannya mengungungkapkan bahwa 

terdapat perbedaan hasil belajar dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif  Tipe Student Teams Achievment Division (STAD) hasil belajar 

sepak sila peserta didik  SDN Pademonego kelas V Kabupaten Sidoarjo 

mengalami perubahan, yakni terdapat kenaikan hasil  belajar. Hal ini dapat 

dilihat dari kenaikan pre-test dan post-test yaitu untuk kaki kanan meningkat 

sebesar 11,11% dan untuk kaki kiri meningkat sebesar 2,35%. 

 Natajaya (2013) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat 

peningkatan  pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

terhadap prestasi belajar IPA ditinjau dari konsep diri akademik peserta didik 

kelas dibanding menggunakan metode ceramah. 

    Firosalia Kristin (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa model 

Pembelajaran Kooperatif tipe STAD lebih efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar IPS peserta didik dibanding model konvensional peserta didik kelas 4 

SDN Duyungan 2 Sragen. 
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Tabel hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 2.4 Kajian Pendidikan yang Relevan 
No Nama 

Peneliti 

Variabel Penelitian Kela

s 

Hasil 

Model 

Student 

Teams 

Achievement 

Division 

(STAD 

Mata 

Pelajaran 

Hasil 

Belajar 

Ada Tidak 

1 Muchamm

ad Faizin 

  PENJASORK

ES 

Hasil 

belajar 

sepak sila 

V Terdapat 

peningkatan 

hasil belajar 

pretest dan 

postest sebesar 

11,11% dan 

2,35% 

 

2 Natajaya   IPS Peningkata

n prestasi 

dan hasil 

belajar 

VII Terdapat 

perbedaan 

prestasi belajar 

IPS antara siswa 

yang mengikuti 

model 

pembelajaran 

kooperatif tipe 

STAD dan 

siswa yang 

mengikuti 

model 

pembelajaran 

konvensional 

dengan FA 

hitung = 9,493 

dan p < 0,05 

 

3 Firosalia 

Kristin 

  IPS Hasil 

belajar 

IV Terdapat 

peningkatan 

hasil belajar 

dengan rata – 

rata kelas 

eksperimen 

sebesar 82,08 

dibandingkan 

rata – rata kelas 

kontrol sebesar 

70,22 

 

4 Peneliti   Matematika Hasil 

belajar 

III -  

 

 Berdasarkan tabel kajian penelitian yang relevan dapat dilihat persamaan dan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya yaitu pada 

variabel pembelajaran model Student Teams Achievement Division (STAD) dalam 

penelitian Muchammad Faizin (2014), Natajaya (2013), Firosalia Kristin (2016)  
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yang menunjukkan adanya peningkatan pada hasil belajar peserta didik. Sedangkan 

perbedaannya yaitu pada Variabel mata pelajaran yang akan diteliti. Penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti sama – sama menggunakan model Student Teams 

Achievement Division (STAD), namun mata pelajaran yang akan diukur menjadikan 

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lainnya. 

2.3 KERANGKA PIKIR 

Telah dijelaskan dalam latar belakang bahwa pada dasarnya Matematika 

merupakan pembelajaran tentang logika, penalaran, dan kemampuan pemecahan 

masalah. Pembelajaran Matematika di tingkat sekolah dasar dalam proses 

pembelajarannya perlu diajarkan dengan pemahaman konsep agar peserta didik 

paham dengan materi yang diajarkan oleh pendidik. Dalam memahami suatu konsep 

pendidik menggunakan model pembelajaran yang tepat. Peningkatan proses belajar 

mengajar dapat ditentukan oleh penggunaan model pembelajaran yang sesuai dengan 

mata pelajaran dan materi pelajaran, hal ini dapat terlihat pada peningkataninteraksi 

di dalam kelas baik interaksi pendidik dengan peserta didik maupun peserta didik 

dengan pendidik dan peserta didik dengan peserta didik (Sudarso,2014). 

Penggunakan model pembelajaran  konvensional dianggap membosankan dan 

kurang dapat mengaktifkan peserta didik karena hanya memindahkan pengetahuan 

yang dimiliki oleh pendidik ke peserta didik. Peserta didik dalam pembelajaran lebih 

banyak menerima pengetahuan dengan cara menghafal. Melalui penggunaan model 

pembelajaran kooperatif Student Teams Achievement Division (STAD) dalam 

pembelajaran matematika ini diharapkan peserta didik dapat lebih aktif  dalam proses 

pembelajaran baik melalui interaksi maupun peningkatan perhatian peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas, maka pelaksanaan pembelajaran matematika 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division 

(STAD) adalah untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh penerapan model 

kooperatif  tipe Student Teams Achievement Division (STAD) terhadap pencapaian 
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hasil belajar peserta didik kelas 3 SD Negeri Koripan 01 dan SD Negeri Koripan 02 

Kecamatan Susukan. Adapun skema kerangka berpikir sebagai berikut: 

 

 

z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Skema Kerangka pikir 

Bagan diatas dijelaskan bahwa langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah 

menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Untuk selanjutnya yaitu melakukan 

pretest terhadap kelas kontrol dan kelas eksperimen. Langkah kedua menganalisis 

hasil pretest yang sudah dilakukan pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pada kedua kelompok tersebut. 

Kelompok kontrol dalam bagan diatas adalah kelompok yang tidak diberi 

treatment atau perlakuan. Kelompok kontrol dilakukan dengan menggunakan metode 

Pretest 

Kelompok kontrol 
Kelompok eksperimen 

Kelompok kontrol metode konvensional Kelompok kontrol metode eksperimen 

Posttest 

Hasil belajar metode konvensional 

Terdapat peningkatan hasil belajar dan peningkatan efektifitas belajar dalam penggunaan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) terhadap hasil 

belajar. 

Hasil belajar model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) . 
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konvensional. Metode konvensional merupakan metode yang biasa dipakai pendidik 

dalam pembelajaran, yang mengedepankan pemberian penjelasan dengan 

penyampaian secara lisan dari pendidik untuk peserta didik. Dalam penelitian ini 

yang mengajar di kelas kontrol adalah pendidik kelas itu sendiri. 

Dalam penelitian ini kelompok eksperimen diberikan treatment atau perlakuan. 

Dalam kelompok eksperimen dilakukan pembelajaran dengan menggunakan model 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD). Penerapan model 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) peserta didik dilatih 

untuk saling membantu dan bekerja sama dalam mengerjakan tugas maupun 

memahami materi pelajaran. Pembentukan kelompok belajar peserta didik dibentuk 

secara heterogen dengan mendasarkan pada  perbedaan kemampuan, jenis kelamin, 

ras maupun suku.  

Setelah dilakukan treatment atau perlakuan yang berbeda antara kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen. Selanjutnya kedua kelompok ini diberikan postest 

yang sama. Postest merupakan prosedur yang digunakan sebagai alat ukur untuk 

mengetahui keadaan maupun aturan – aturan yang telah ditentukan. Kemudian dari 

posstest kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dibandingkan, hal ini 

dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dan peningkatan efektifitas 

belajar dari kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Dari hasil belajar 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dapat diketahui perbedaan peningkatan 

hasil belajar dan peningkatan efektifitas belajarnya. Hasil akhir menunjukkan ada 

tidaknya peningkatan hasil belajar dan peningkatan efektivitas metode kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD). 

 

 

 

 

 


