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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Pembelajaran Matematika di SD 

Matematika, menurut Ruseffendi (dalam Heruman, 2010:1), adalah bahasa 

simol; ilmu deduktif  yang tidak menerima pembuktian secara induktif; ilmu 

tentang pola keteraturan, dan terorganisasi, mulai dari unsure yang tidak 

didefinisikan, ke unsure yang didefinisikan, ke aksioma atau posttulat, dan akhir 

ke dalil. Menurut Soedjadi (dalam Heruman, 2010:1) hakikat matematika yaitu 

memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu pada kesepakatan, dan pola berpikir 

deduktif. 

Aliran Konstruktivisme memandang bahwa untuk belajar matematika, yang 

dipentingkan adalah bagaimana membentuk pengertian pada anak. Ini berarti 

bahwa belajar matematika penekanannya adalah pada proses anak belajar, 

sedangkan guru berfungsi sebagai fasilitator (Paul Suparno dalam Hamzah 

2008:127). 

Siswa Sekolah Dasar (SD) pada umumnya berkisar antara 6 atau 7 tahun, 

sampai 12 atau 13 tahun. Menurut Piaget, mereka berada pada masa operasional 

konktret. Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah kemampuan dalam 

proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, meskipun masih 

terikat dengan objek yang bersifat konkrit (Heruman, 2010:1). 

Dalam Permendiknas No 22 Tahun 2006, mata pelajaran Matematika perlu 

diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali 

peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 

kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar 

peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, 

tidak pasti, dan kompetitif. 

Mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut: 
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1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat, dalam pemecahan masalah 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

 

Pencapaian tujuan Matematika dapat dimiliki oleh  kemampuan peserta didik 

yang standar dinamakan dengan Standar Kompetensi (SK) dan dirinci ke dalam 

Kompetensi Dasar (KD). Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)  

di SD merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh 

peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan 

pendidikan. 

Tabel 2.1 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata pelajaran Matematika 

Sekolah Dasar Negeri Ujung-ujung 02 kelas V semester 2  

tahun pelajaran 2011/2012 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Geometri dan 

Pengukuran 

6. Memahami sifat-sifat 

bangun dan 

hubungan antar 

bangun 

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun 

datar 

6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun 

ruang 

6.3 Menentukan jaring-jaring berbagai 

bangun ruang sederhana 

6.4 Menyelidiki sifat-sifat kesebangunan 

dan simetri 

6.5 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan bangun datar dan 

bangun ruang sederhana 
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2.1.2. Belajar dan Hasil Belajar 

a. Belajar 

Belajar merupakan memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan 

melalui pengalaman, mengingat, menguasai pengalaman, dan mendapatkan 

informasi atau menemukan. Dengan demikian, belajar memiliki arti dasar adanya 

aktivitas atau kegiatan dan penguasaan tentang sesuatu (Hilgrad dan Bower, 

dalam Baharudin 2007:13). 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamanya sendiri dalam interaksi dalam lingkungan (Slameto , 1995:2) 

Menurut Nana Sudjana (2011:28) mengemukakan bahwa belajar bukan 

menghafal dan bukan pula mengingat. Belajar adalah proses yang ditandai dengan 

adanya perubahan diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat 

ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya, 

pemahamannya, sikap, dan tingkah lakunya, keterampilannya. Kecakapan dan 

kemampuannya, daya reaksinya, daya reaksinya, daya penerimaannya dan lain-

lain aspek yang ada pada individu. 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulan bahwa belajar merupakan 

suatu proses untuk memperoleh pengetahuan yang disertai perubahan tingkah laku 

yang merupakan hasil dari pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan 

lingkungan. 

 

b. Hasil Belajar 

Setiap kegiatan belajar akan berakhir dengan hasil belajar. Hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman 

belajarnya (Sudjana, 2004: 22). Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam 

proses pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan 

informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-

tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar. Selanjutnya dari informasi tersebut 

guru dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, baik 

untuk keseluruhan kelas maupun individu. Sejalan dengan Sudjana, Agus 
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Suprijono (2011:7), juga mengemukakan hasil belajar adalah perubahan perilaku 

secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. 

Howard Kingsley (dalam Sudjana, 2011: 45) membagi tiga macam hasil 

belajar, yakni (a) keterampilan dan kebiasaan, (b) Pengetahuan dan pengertian, (c) 

sikap dan cita-cita, yang masing-masing dapat diisi dengan bahan yang ditetapkan 

dalam kurikulum sekolah. Sedangkan Gagne membagi lima kategori hasil belajar, 

yakni informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan 

keterampilan motoris. Menurut Lindgren hasil pembelajaran meliputi kecakapan, 

informasi, pengertian, dan sikap.  

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan 

menggunakan klasifikasi menurut Bloom (dalam Agus Suprijono, 2009:6) yakni 

hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah 

kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, 

yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. Aspek pengetahuan dan pemahaman disebut kognitif tingkat rendah. 

Ketiga ranah tersebut dinamakan dengan taksonomi tujuan belajar kognitif. 

Taksonomi tujuan belajar domain kognitif menurut Benyamin S. Bloom yang 

telah disempurnakan David Krathwohl serta Norman E. Gronlund dan R.W. de 

Maclay ds (Wardani, Naniek Sulistya, dkk, 2010:3.21) adalah menghafal 

(Remember), memahami (Understand), mengaplikasikan (Aply), menganalisis 

(Analize), mengevaluasi (Evaluate), dan membuat (create). Diantara ketiga ranah 

tersebut, ranah kognitif yang paling banyak dinilai oleh para guru di sekolah 

karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai bahan 

pengajaran. 

Menurut Dimyati (2006:256), bahan mentah hasil belajar terwujud dalam 

lembar-lembar jawaban soal ulangan atau ujian dan yang berwujud karya atau 

benda Semua hasil belajar merupakan bahan yang berharga bagi guru dan siswa. 

Bagi guru, hasi belajar berguna untuk melakukan perbaikan tindak mengajar dan 

evaluasi. Sedangkan bagi siswa berguna untuk memperbaiki cara belajarnya.  

Pada penggal proses belajar dilancarkan tes hasil belajar. Tes hasil belajar 

adalah alat untuk membelajarkan siswa (Dimyati, 2006). Tes hasil dapat 
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digunakan untuk menilai kemajuan belajar dan mencari masalah-masalah dalam 

belajar. Pada umumnya jenis tes digolongkan sebagai tes lisan dan tes tertulis. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa hasil belajar 

merupakan hasil yang dicapai melalui usaha belajar siswa dalam bentuk nilai hasil 

evaluasi yang dilakukan oleh guru setelah pembelajaran selesai. Dalam penelitian 

ini hasil belajar yang dimaksud adalah hasil yang dicapai siswa dalam 

pembelajaran matematika yaitu nilai tes matematika. 

Ukuran hasil belajar dapat diperoleh dari kegiatan pengukuran. Hasil 

pengukuran dapat berupa angka atau uraian tentang kenyataan yang 

menggambarkan derajat kualitas, kuantitas dan eksistensi keadaan yang diukur 

Sugihartono, dkk (2007:129).  Salah satu teknik khas pengukuran yang identik 

dengan pengertian pengukuran adalah tes. Tes adalah jenis asesmen yang 

menggunakan sejumlah prosedur spesifik untuk memperoleh informasi dan 

mengonversikan atau mengubah informasi tersebut menjadi bilangan atau skor 

(Friedenberg dalam Supratiknya, 2012:2). Dalam kegiatan belajar mengajar, 

pengukuran hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh perubahan 

tingkah laku siswa setelah menghayati proses belajar. Maka pengukuran yang 

dilakukan oleh guru lazimnya menggunakan tes sebagai alat pengukur. Hasil 

pengukuran tersebut berwujud angka ataupun pernyataan yang mencerminkan 

tingkat penguasaan materi pelajaran bagi para siswa. 

Hasil belajar digunakan guru sebagai ukuran atau kriteria dalam mencapai 

suatu tujuan pendidikan. Untuk mengukur hasil belajar siswa digunakanlah alat 

penilaian hasil belajar. Teknik yang digunakan dalam asesmen pembelajaran 

untuk mengukur hasil belajar siswa dapat menggunakan teknik tes dan non tes, 

antara lain: 

1. Tes  

Menurut Wardani, dkk (2012:142)  tes adalah prosedur pengukuran yang 

sengaja dirancang secara sistematis, untuk mengukur indikator/kompetensi 

tertentu, dilakukan dengan prosedur administrasi dan pemberian angka yang jelas 

dan spesifik, sehingga hasilnya relatif ajeg bila dilakukan dalam kondisi yang 

relatif sama. 
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2. Non Tes 

Menurut Sudjana (2009: 67), non tes yaitu teknik pengukuran hasil belajar 

yang sifatnya lebih komprehensif, artinya dapat digunakan untuk menilai berbagai 

aspek dari individu sehingga tidak hanya menilai aspek kognitif tetapi juga afektif 

dan psikomotoris. Sedangkan Wardani (2012:73), teknik non tes berisi pertanyaan 

atau pernyataan yang tidak memiliki jawaban benar atau salah. Penggunaan 

nontes untuk menilai hasil dan proses belajar masih sangat terbatas jika 

dibandingkan dengan penggunaan tes dalam menilai hasil dan proses belajar. 

 

2.1.3. Teori Belajar Dienes 

Zoltan P. Dienes (Somakim, 2007:7) adalah seorang matematikawan yang 

memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap siswa-siswa. Dasar 

teorinya bertumpu pada Piaget, dan pengembangannya diorientasikan pada siswa-

siswa, sedemikian rupa sehingga sistem yang dikembangkannya itu menarik bagi 

siswa yang mempelajarinya. 

Dienes yang ditulis Somakim (dalam Nyimas Aisyah dkk, 2007:2) 

berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi 

tentang struktur, memisah-misahkan hubungan-hubungan di antara struktur-

struktur dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. 

Seperti halnya dengan Bruner, Dienes mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep 

atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan 

dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa jika benda-benda atau 

objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi 

dengan baik dalam pengajaran matematika. 

Perkembangan konsep matematika menurut Dienes (dalam Somakim, 2007:8) 

dapat dicapai melalui pola berkelanjutan, yang setiap seri dalam rangkaian 

kegiatan belajar dari kongkret ke simbolik. Tahap belajar adalah interaksi yang 

direncanakan antara yang satu segmen struktur pengetahuan dan belajar aktif, 

yang dilakukan melalui media matematika yang disain secara khusus. Menurut 

Dienes, permainan matematika sangat penting sebab operasi matematika dalam 

permainan tersebut menunjukkan aturan secara kongkret dan lebih membimbing 
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dan menajamkan pengertian matematika pada anak didik. Dapat dikatakan bahwa 

objek-objek kongkret dalam bentuk permainan mempunyai peranan sangat 

penting dalam pembelajaran matematika jika dimanipulasi dengan baik. 

Menurut Dienes yang ditulis Somakim dalam Nyimas Aisyah Dkk (2007,8), 

konsep-konsep matematika akan berhasil jika dipelajari dalam tahap-tahap 

tertentu. Dienes membagi tahap-tahap belajar menjadi tahap, yaitu : 

1. Permainan Bebas (Free Play) 

Dalam setiap tahap belajar, tahap yang paling awal dari pengembangan 

konsep bermula dari permainan bebas. Permainan bebas merupakan 

tahap belajar konsep yang aktifitasnya tidak berstruktur dan tidak 

diarahkan. Anak didik diberi kebebasan untuk mengatur benda. Selama 

permainan pengetahuan anak muncul. 

2. Permainan yang Menggunakan Aturan (Games) 

Dalam permainan yang disertai aturan siswa sudah mulai meneliti pola-

pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Keteraturan ini 

mungkin terdapat dalam konsep tertentu tapi tidak terdapat dalam konsep 

yang lainnya. Anak yang telah memahami aturan-aturan tadi. Jelaslah, 

dengan melalui permainan siswa diajak untuk mulai mengenal dan 

memikirkan bagaimana struktur matematika itu. Makin banyak bentuk-

bentuk berlainan yang diberikan dalam konsep tertentu, akan semakin 

jelas konsep yang dipahami siswa, karena akan memperoleh hal-hal yang 

bersifat logis dan matematis dalam konsep yang dipelajari itu. Menurut 

Dienes, untuk membuat konsep abstrak, anak didik memerlukan suatu 

kegiatan untuk mengumpulkan bermacam-macam pengalaman, dan 

kegiatan untuk yang tidak relevan dengan pengalaman itu. 

3. Permainan Kesamaan Sifat (Searching for communalities) 

Dalam mencari kesamaan sifat siswa mulai diarahkan dalam kegiatan 

menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. 

4. Permainan Representasi (Representation)\ 

Representasi adalah tahap pengambilan sifat dari beberapa situasi yang 

sejenis. Para siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu. 

Setelah mereka berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat 

dalam situasi-situasi yang dihadapinya itu. Representasi yang diperoleh 

ini bersifat abstrak, Dengan demikian telah mengarah pada pengertian 

struktur matematika yang sifatnya abstrak yang terdapat dalam konsep 

yang sedang dipelajari. 

5. Permainan dengan Simbolisasi (Symbolization) 

Simbolisasi termasuk tahap belajar konsep yang membutuhkan 

kemampuan merumuskan representasi dari setiap konsep-konsep dengan 

menggunakan simbol matematika atau melalui perumusan verbal. 

6. Permainan dengan Formalisasi (Formalization) 

Formalisasi merupakan tahap belajar konsep yang terakhir. Dalam tahap 

ini siswa-siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan 

kemudian merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut, sebagai contoh 

siswa yang telah mengenal dasar-dasar dalam struktur matematika seperti 
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aksioma, harus mampu merumuskan teorema dalam arti membuktikan 

teorema tersebut. 

 

Sejalan dengan Somakim, Pitajeng (2009:34) juga berpendapat bahwa Dienes 

membagi tahap-tahap belajar menjadi 6 tahap yaitu:  

1. Permainan bebas ( fre play ) 

Dalam setiap tahap belajar, tahap yang paling awal dari pengembangan konsep 

bermula dari permainan bebas. Permainan bebas merupakan tahap belajar 

konsep yang aktifitasnya tidak berstruktur dan tidak diarahkan. Anak didik 

diberi kebebasan untuk mengatur benda. Selama permainan pengetahuan anak 

muncul. Dalam tahap ini anak mulai belajar membentuk struktur mental dan 

struktur sikap dalam mempersiapkan diri untuk memahami konsep. 

2. Permainan yang disertai aturan ( games ). 

Pada periode permainan disertai aturan ( terstruktur ), anak didik mulai 

meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat atau tidak terdapat dalam 

konsep matematika tertentu. Melalui permainan anak anak mulai mengenall 

dan memikirkan bagaimana struktur matematika itu. Pada tahap ini anak didik 

juga sudah mengabstraksikan konsep. Menurut dienes, untuk membuat konsep 

abstrak, anak didik memerlukan suatu kegiatan untuk mengumpulkan 

bermacam-macam pengalaman. Dan kegiatan untuk menolak yang tidak 

relevan. (hal ini selaras dengan dalil keanekaragaman pengkontrasan dari 

Bruner ). 

3. permainan kesamaan sifat ( Searching for comunities ) 

dalam permainan untuk mencari kesamaan sifat, anak mulai diarahkan dalam 

kegiatan untuk mencari sifat-sifat yang samadari permainan yang sedang 

diikuti. Untuk itu perlu diarahkan pada pentranlasian kesamaan struktur dari 

bentuk permainan lain. Tranlasi yang dilakukan tentu saja tidak boleh 

mengubah sifat-sifat abstrak dari permainan semula.  

4. Representasi (representation ) 

Represetation adalah tahap pengembalian kesamaan sifat dari beberapa situasi 

yang sejenis. Para anak didik menentukan representasi dari kosep-konsep 

tertentu. Representasi yang diperoleh ini bersifat abstrak. Dengan melakukan 

representasi, anak didik telah mengarah pada pengertian stuktur matematika 

yang bersifat abstrak pada topik-topik yang sedang dipelajari. 

5. Simbolisasi (syimbolization ) 

Simbolisasi adalah tahap belajar konsep yang membutuhkankemampuan 

untuk merusmuskan representasi dari setiap konsep –konsep dengan 

menggunakan simbol matematika  atau melalui perumusan verbal. 

6. Formalisasi ( formalization ) 

Tahap ini adalah konsep yang terakhir. Dalam tahap ini, anak didik dituntut 

untuk menurunkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat 

baru rumus tersebut. 

Berhubungan dengan tahap belajar, suatu anak didik dihadapkan pada 

permainan yang terkontrol dengan berbagai sajian. Kegiatan ini menggunakan 

kesempatan untuk membantu anak didik menemukan cara-cara dan juga untuk 
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mendiskusikan temuan-temuannya. Langkah selanjutnya, menurut Dienes, adalah 

memotivasi anak didik untuk mengabstraksikan pelajaran tanda material kongkret 

dengan gambar yang sederhana, grafik, peta dan akhirnya memadukan simbolo- 

simbol dengan konsep tersebut. Langkah-langkah ini merupakan suatu cara untuk 

memberi kesempatan kepada anak didik ikut berpartisipasi dalam proses 

penemuan dan formalisasi melalui percobaan matematika. Proses pembelajaran ini 

juga lebih melibatkan anak didik pada kegiatan belajar secara aktif darinpada 

hanya sekedar menghapal. Pentingnya simbolisasi adalah untuk meningkatkan 

kegiatan matematika ke satu bidang baru.  

Dari sudut pandang tahap belajar, peranan guru adalah untuk mengatur 

belajar anak didik dalam memahami bentuk aturan-aturan susunan benda 

walaupun dalam skala kecil. Anak didik pada masa ini bermain dengan simbol 

dan aturan dengan bentuk-bentuk kongkret dan mereka memanipulasi untuk 

mengatur serta mengelompokkan aturan-aturan Anak harus mampu mengubah 

fase manipulasi kongkret, agar pada suatu waktu simbol tetap terkait dengan 

pengalaman kongkretnya. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tahap permainan yang disertai 

aturan (games) yaitu permainan mencari jejak dengan 4 pos. berikut aturan dalam 

permainan mencari jejak yang telah peneliti tulis : 

a.) Siswa beserta kelompoknya harus melalui 4 pos untuk mencapai garis 

finish dengan rute yang sudah ditetapkan oleh guru. 

b.) Siswa beserta kelompoknya harus melalui pos permainan secara urut 

mulai dari pos 1, 2, 3, dan 4. 

c.) Di setiap pos, siswa beserta kelompoknya harus mengerjakan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) yang sudah ada sebagai syarat agar dapat melanjutkan 

perjalanan menuju pos selanjutnya. 

d.) Disetiap pos guru memberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan 

Lembar Kerja Siswa (LKS). 

e.) Apabila kelompok tidak berhasil menyelesaikan LKS pada batas waktu 

yang telah ditentukan maka kelompok tersebut harus tetap menyerahkan 

hasil pekerjaan mereka kepada guru dan beralih pada pos selanjutnya. 
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Dari aturan di atas, maka langkah-langkah permainan mencari jejak tersebut 

sebagai berikut: 

1.) Siswa diberikan waktu 5 menit untuk berdiskusi tentang materi yang 

telah dipelajari. 

2.) Guru menyediakan 4 pos yang harus dilalui siswa untuk mencapai garis 

finish. 

3.) Masing-masing kelompok harus menyelesaikan LKS (lembar kerja 

siswa) yang sudah disediakan di masing-masing pos. 

4.) Setiap anggota saling membantu dalam menyelesaikan LKS, siswa yang 

sudah menguasai meteri pelajaran mengajari temannya yang belum 

mengerti. Sehingga semua anggota kelompok menguasi materi tersebut 

dan tugas dapat diselesaikan dengan cepat. 

5.) Jika kelompok tidak berhasil menyelesaikan LKS pada batas waktu yang 

telah ditentukan maka kelompok tersebut harus tetap menyerahkan hasil 

pekerjaan mereka kepada guru dan beralih pada pos selanjutnya. 

 

2.1.4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

STAD merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana, dan merupakan model yang paling baik untuk permulaan bagi para 

guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif. 

Dalam Divisi Pencapaian-Tim Siswa (STAD-Student Team Achievement 

Division) (Slavin, 2011:21), siswa ditempatkan ke tim-tim belajar yang 

beranggotakan empat orang yang bercampur tingkat kinerja, jenis kelamin, dan 

suku bangsa. Guru menyajikan pelajaran dan kemudian siswa bekerja dalam tim 

mereka untuk memastikan semua anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. 

Akhirnya, semua siswa mengikuti ujian kecil sendiri-sendiri tentang bahan 

tersebut dan pada saat itu mereka tidak boleh membantu satu sama lain. Nilai 

ujian siswa dibandingkan dengan nilai rata-rata mereka sendiri masa lalu, dan 

angka diberikan berdasarkan sejauh mana siswa mencapai atau melampaui kenerja 

mereka sendiri sebelumnya. Angka ini kemudian dijumlahkan untuk membentuk 
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nilai tim dan tim yang memenuhi kriteria tertentu memeroleh sertifikasi atau 

imbalan lain. 

 

Langkah-langkah STAD 

Menurut Agus Suprijono (2012:133) langkah-langkah pembelajaran STAD 

ada;ah sebagai berikut: 

1. Membentuk kelompok yang anggotanya = 4 orang secara heterogen ( 

campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku dan lain-lain). 

2. Guru menyajikan pelajaran. 

3. Guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota 

kelompok. Anggotanya yang sudah mengerti dapat menjelaskan pada anggota 

lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti. 

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

tidak boleh saling membantu. 

5. Memberi evaluasi. 

6. Kesimpulan. 

Berdasarkan langkah-langkah di atas dapat diketahui bahwa pembelajaran 

STAD menurut Agus Suprijono dapat mendorong peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif dan berkompetissi dengan kelompok lainnya. Dimana siswa 

saling membantu dalam kelompok untuk mengasai materi pembelajaran. Sehingga 

semua anggota dalam kelompok dapat menguasai materi yang diberikan oleh 

guru. 

Slavin (2012:22) menyatakan bahwa langkah-langah STAD adalah sebagai 

berikut: 

1. Tempatkan siswa ke dalam tim yang masing-masing beranggotakan empat 

atau lima orang. Empat lebih disukai; bentuklah tim yang beranggotakan 

lima orang hanya jika kelas tersebut tidak dapat dibagi empat. Untuk 

menempatkan siswa, tentukan peringkat mereka mulai dari yang tertinggi 

hingga yang terendah berdasarkan ukuran kinerja akademis tertentu 

(misalnya nilai masa lalu, nilai ujian) dan bagi daftar yang sudah diberi 

peringkat tersebut menjadi empat kelompok, dengan menempatkan setiap 

siswa tambahan ke dalam kelompok tengah. Kemudian, masukkan satu 

siswa dari masing-masing kelompok ke dalam masin-masing tim sambil 

pastikan tim-tim tersebut sangat seimbang berdasar jenis kelamin dan suku 

bangsa. Siswa tambahan (tengah) dapat menjadi anggota kelima tim. 

2. Sediakan lembar kerja dan ujian kecil untuk pelajaran yang Anda 

rencanakan diajarkan. Selama studi tim (satu atau dua jam pelajaran), 

tugas anggota tim ialah menguasai bahan yang Anda sajikan ke dalam 

pelajaran Anda dan membantu teman satu tim mereka menguasai bahan. 

Siswa mempunyai lembar kerja atau bahan studi lain yang dapat mereka 
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gunakan untuk melatih kemampuan yang sedang diajarkan dan menilai diri 

sendiri dan teman satu tim mereka. 

3. Ketika Anda memperkenalkan STAD kepada siswa Anda, bacakanlah 

tugas tim. 

 Minta teman satu tim menyatukan meja mereka atau pindah ke meja tim 

dan sediakan bagi siswa sekitar 10 menit untuk memutuskan nama tim. 

 Bagikan lembar kerja atau bahan studi lain (dua untuk masing-masing 

tim). 

 Usulkanlah agar siswa dalam masing-masing tim bekerja berdua atau 

bertiga. Jika mereka mengerjakan soal (sperti matematika), masing-

masing siswa dalam pasangan atau bertiga hendaknya mengerjakan soal 

dan kemudian memeriksa bersama pasangannya. Jika salah seorang 

tidak dapat menjawab pertanyaan, teman satu tim siswa tersebut 

mempunyai tanggung jawab menjelaskannya. Jika siswa mengerjakan 

pertanyaan dengan jawaban singkat, mereka dapat saling menguji satu 

sama lain, dengan pasangan yang saling bergiliran memegang lembar 

jawab atau mencoba menjawab pertanyaan tersebut. 

 Tekankan kepada siswa bahwa mereka tidak boleh selesai belajar 

hingga mereka yakin semua teman satu tim mereka menghasilkan 100 

persen dalam ujian tersebut. 

 Pastikanlah siswa memahami bahwa lembar kerja digunakan untuk 

belajar bukan untuk diisi dan diserahkan. Itulah sebabnya penting bagi 

siswa mempunyai lembar jawab untuk memeriksa jawaban sendiri dan 

teman satu tim mereka ketika mereka belajar. 

 Minta siswa menjelaskan jawaban satu sama lain dan bukan hanya 

memeriksa satu sama lain berdasarkan lembar jawaban. 

 Apabila siswa mempunyai pertanyaan, minta mereka bertanya kepada 

teman satu tim sebelum bertanya kepada Anda. 

 Pada saat siswa bekerja dalam tim, berkelilinglah di kelas tersebut, 

sambil memuji tim yang bekerja dengan baik dan duduk bersama 

masing-masing tim untuk mendengar cara anggotanya bekerja. 

4. Bagikanlah ujian atau tugas lain, dan berilah siswa waktu yang memadai 

untuk menyelesaikannya. Jangan biarkan siswa bekerja sama dalam ujian 

tersebut; pada saat ini, mereka harus memperlihatkan apa yang telah 

mereka pelajari dalam individu. Mintalah siswa memisahkan meja mereka 

jika ini dimungkinkan. Biarkanlah siswa saling menukar kertas dengan 

anggota tim lain atau kumpulkan ujian tersebut untuk dinilai sesuiai 

pelajaran. 

5. Hitunglah nilai perorangan dan tim. Nilai tim STAD didasarkan pada 

peningkatan anggota tim jika dibandingkan catatan masa lalu mereka 

sendiri. Sesegera mungkin seusai masing-masing ujian, Anda harus 

menghitung nilai masing-masing tim, dan tulislah berita kelas (atau 

siapkan papan buletin kelas) untuk mengumumkan nilai tim. Jika memang 

memungkinkan, pengumuman nilai tim hendaknya dilakukan pada jam 

pelajaran pertama sesudah ujian. Ini menjelaskan antara kaitan antara 

kinerja yang baik dan penerimaan penghargaan kepada siswa, yang akan 
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meningkatkan motivasi mereka untuk melakukan yang terbaik. Hitunglah 

nilai tim dengan menambahkan angka peningkatan yang diperoleh 

anggota-anggota tim dan membagi jumlah anggota tim yang hadir pada 

hari ujian. 

6. Hargailah keberhasilan tim. Begitu anda sudah menghitung angka bagi 

masing-masing siswa dan menghitung nilai tim, Anda hendaknya 

menyediakan semacam penghargaan bagi setiap tim yang mencapai rata-

rata angka peningkatan 20 atau lebih. Anda dapat memberikan sertifikat 

kepada anggota tim atau menyiapkan pajangan papan buletin. Penting 

membantu siswa menghargai keberhasilan tim. Antusiasme Anda sendiri 

terhadap nilai tim akan membantu. Jika anda memberikan lebih dari satu 

kali ujian dalam satu minggu, gabungkanlah hasil ujian tersebut ke dalam 

satu nilai mingguan. Setelah 5 atau 6 minggu STAD, tempatkanlah siswa 

ke dalam tim baru. Ini memungkinkan siswa beker bersama teman kelas 

lain dan membuat program tersebut tetap segar. 

Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran yang diungkapkan oleh Slavin 

(2012:2) adalah sama, yaitu adanya kerjasama antar anggota kelompok untuk 

menguasai materi yang diterima sampai semua anggota kelompok menguasai 

materi tersebut. Namun, langkah-langkah yang dikemukakan oleh Slavin 

menambahkan adanya penghargaan pada kelompok berprestasi yang bertujuan 

untuk memotivasi siswa agar belajar dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh 

nilai yang lebih baik dari nilai sebelumnya. 

Sejalan dengan pendapat Slavin, Rusman (2011:215) mengemukakan 

langkah-langkah pembelajaran menggunakan STAD adalah sebagai berikut : 

a. Penyampaian tujuan dan motivasi 

Menyampaikan tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran 

tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar. 

b. Pembagian kelompok 

Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, dimana setiap kelompoknya 

terdiri dari 4-5 siswa yang mempriorotaskan heterogenitas (keragaman) 

kelas dalam prestasi akademin, gender/jenis kelamin, rasa tau etnik.  

c. Presentasi dari guru 

Guru menyampaikan materi pelajaran terlebih dahulu menjelaskan tujuan 

pelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut serta pentingnya 

pokok bahasan tersebut dipelajari. Guru member motivasi kepada siswa 

agar dapat belajar dengan aktif dan kreatif. 

d. Kegiatan belajar dalam tim (kerja tim) 

Siswa belajar dalam kelompok yang telah dibentuk. Guru menyiapkan 

lembar kerja sebagai pedoman bagi kerja kelompok, sehingga semua 

anggota menguasai dan masing-masing memberi  kontribusi. Selama tim 

bekerja guru melakukan pengamatan, memberikan bimbingan, dorongan 

dan bantuan bila diperlukan. 

e. Kuis (Evaluasi) 
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Guru mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis tentang materi 

yang dipelajari dan juga melakukan penilaian terhadap presentasi kerja 

masing-masing kelompok. Siswa diberikan kursi secara individual dan 

tidak diperbolehkan bekerja sama. Ini dilakukan untuk menjamin agar 

siswa secara individu bertanggung jawab kepada diri sendiri dalam 

memahami bahan ajar tersebut. 

f. Penghargaan Prestasi Tim 

Setelah pelaksanaan kuis, guru memeriksa hasil kerja siswa dan 

diberikan rentang angka dengan rentang 0-100. Selanjutnya pemberian 

penghargaan atas keberhasilan kelompok dapat dilakukan oleh guru. 

Langkah-langkah STAD yang dikemukakan oleh Rusman di atas mengarah 

kepada siswa untuk saling membantu dalam kelompok untuk menguasai meteri 

dan kerja sama dalam mengerjakan lembar kerja kelompok. Untuk menigkatkan 

semangat belajar siswa, dalam pembelajaran juga diberikan penghargaan bagi 

kelompok yang memperoleh nilai tertinggi. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dilihat bahwa pembelajaran STAD 

menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling 

memotivasi dan saling membantu dalam kelompok untuk menguasai materi 

pelajaran guna mencapai hasil belajar yang maksimal. Peneliti juga mengadopsi 

dan memodifikasi langkah-langkah pembelajaran STAD sebagai berikut: 

1. Siswa menyimak materi secara individu 

Siswa menyimak materi yang diberikan guru secara individu. Siswa harus 

benar-benar menyimak materi agar mereka memahami atau menguasai 

materi yang dipelajari. 

2. Pembentukan kelompok 

Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa 

yang ada di dalam kelas, dimana setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa 

yang dipilih secara heterogen. 

3. Belajar dalam tim 

Siswa belajar dalam kelompok yang sudah dibentuk, dengan menggunakan 

acuan LKS (lembar kerja siswa) yang diberikan oleh guru. Semua siswa 

saling bekerja sama di dalam tim untuk memecahkan tugas yang diberikan 

oleh guru. Siswa yang sudah menguasai meteri pelajaran mengajari 

temannya yang belum mengerti. Sehingga semua anggota kelompok 
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menguasi materi tersebut. Selama kerja tim dilaksanakan, guru mengamati 

dan membimbing kelompok yang masih kesulitan dalam menyelesaikan 

tugas dari guru. 

4. Siswa mengerjakan tes/kuis individual 

Siswa mengerjakan tes/kuis yang diberikan guru. Dalam mengerjakan, 

siswa tidak boleh saling membantu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana siswa menguasai materi saat belajar bersama kelompok. 

5. Memberikan penghargaan 

Penghargaan diberikan kepada kelompok yang berhasil mengumpulkan 

nilai tertinggi. Pemberian penghargaan perlu dilakukan untuk memotivasi 

semangat belajar siswa. 

 

2.1.5. Teori Belajar Dienes(Games) dalam Metode Pembelajaran STAD. 

Menurut Dienes (dalam Pitajeng, 2009:32), permainan matematika sangat 

penting sebab operasi matematika dalam permainan tersebut menunjukan aturan 

secara konkret dan lebih membimbing dan menajamkan pengertian matematika 

pada anak didik. Dapat dikatakan bahwa objek-objek konkret dalam bentuk 

permainan mempunyai peranan sangat penting dalam pembelajaran matematika 

jika dimanipulasi dengan baik. Menurut Dienes (dalam Pitajeng, 2009:32), 

konsep-konsep matematika akan berhasil jika dipelajari dalam tahap-tahap 

tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tahap permainan yang 

disertai aturan (games). 

Dienes (dalam Somakim, 2007:8) mengemukakan bahwa dalam permainan 

yang disertai aturan siswa sudah mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang 

terdapat dalam konsep tertentu. Keteraturan ini mungkin terdapat dalam konsep 

tertentu tapi tidak terdapat dalam konsep yang lainnya. Anak yang telah 

memahami aturan-aturan tadi. Jelaslah, dengan melalui permainan siswa diajak 

untuk mulai mengenal dan memikirkan bagaimana struktur matematika itu. Makin 

banyak bentuk-bentuk berlainan yang diberikan dalam konsep tertentu, akan 

semakin jelas konsep yang dipahami siswa, karena akan memperoleh hal-hal yang 

bersifat logis dan matematis dalam konsep yang dipelajari itu. 
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Permainan dengan aturan yang peniliti pilih yaitu permainan mencari jejak 

dengan 4 pos dengan aturan sebagai berikut : 

a.) Siswa beserta kelompoknya harus melalui 4 pos untuk mencapai garis 

finish dengan rute yang sudah ditetapkan oleh guru. 

b.) Siswa beserta kelompoknya harus melalui pos permainan secara urut 

mulai dari pos 1, 2, 3, dan 4. 

c.) Di setiap pos, siswa beserta kelompoknya harus mengerjakan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) yang sudah ada sebagai syarat agar dapat melanjutkan 

perjalanan menuju pos selanjutnya. 

d.) Disetiap pos guru memberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan 

Lembar Kerja Siswa (LKS). 

e.) Apabila kelompok tidak berhasil menyelesaikan LKS pada batas waktu 

yang telah ditentukan maka kelompok tersebut harus tetap menyerahkan 

hasil pekerjaan mereka kepada guru dan beralih pada pos selanjutnya. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD yang didasari pada kerja 

kelompok/diskusi memang dapat menumbuhkan kemampuan siswa dalam kerja 

sama. Model pembelajaran ini dapat dikembangkan dengan teori belajar Dienes 

yang mengutamakan pembelajaran menggunakan benda konkrit sebagai medianya 

dan sebuah permainan dengan beberapa aturan dalam pengemasannya (Dienes 

Games). Dengan menggunakan benda konkrit dan belajar sambil bermain, siswa 

dapat lebih mudah memahami suatu keadaan atau materi yang dipelajari. Maka 

tepat bila pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan dengan teori belajar 

Dienes agar lebih optimal dan menyenangkan bagi siswa. 

Langkah-langkah pembelajaran menggunakan teori Dienes (games) dalam 

metode pembelajaran STAD adalah sebagai berikut: 

1. Presentasi dari guru 

Siswa menyimak materi yang diberikan guru secara individu. Siswa harus 

benar-benar menyimak materi agar mereka memahami atau menguasai 

materi yang dipelajari. 

2. Pembentukan kelompok 
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Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa 

yang ada di dalam kelas, dimana setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa 

yang dipilih secara heterogen. 

3. Belajar dalam tim menggukan permainan dengan aturan (games) 

 Siswa diberikan waktu 5 menit untuk berdiskusi tentang materi yang 

telah dipelajari. 

 Guru menyediakan 4 pos yang harus dilalui siswa untuk mencapai 

garis finish. 

 Masing-masing kelompok harus menyelesaikan LKS (lembar kerja 

siswa) yang sudah disediakan di masing-masing pos. 

 Setiap anggota saling membantu dalam menyelesaikan LKS, siswa 

yang sudah menguasai meteri pelajaran mengajari temannya yang 

belum mengerti. Sehingga semua anggota kelompok menguasi materi 

tersebut dan tugas dapat diselesaikan dengan cepat. 

 Jika kelompok tidak berhasil menyelesaikan LKS pada batas waktu 

yang telah ditentukan maka kelompok tersebut harus tetap 

menyerahkan hasil pekerjaan mereka kepada guru dan beralih pada 

pos selanjutnya. 

4. Tes 

Siswa mengerjakan tes/kuis yang diberikan guru. Dalam mengerjakan, 

siswa tidak boleh saling membantu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana siswa menguasai materi saat belajar bersama kelompok. 

5. Pemberikan penghargaan 

Penghargaan diberikan kepada kelompok yang berhasil mengumpulkan 

nilai tertinggi. Pemberian penghargaan perlu dilakukan untuk memotivasi 

semangat belajar siswa. 

 

2.2. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Rusmalina Elie 2012 dengan judul 

“Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Metode STAD Terhadap Motivasi Belajar 

dan Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas IV SDN 
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Karangtengah 01” menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif metode STAD 

terbukti berpengaruh terhadap motivasi belajar, dengan didukung bukti skor rata-

rata motivasi belajar kelas eksperimen lebih tinggi daripada motivasi belajar kelas 

kontrol serta telah mencapai indikator kinerja yaitu skor motivasi belajar 

menunjukkan bahwa semua siswa kelas eksperimen telah berhasil mencapai level 

tinggi (≥ 118) dengan rata-rata skor motivasi belajar sebesar 128 (level sangat 

tinggi). Pembelajaran kooperatif metode STAD juga terbukti berpengaruh 

terhadap hasil belajar, dengan didukung bukti nilai rata-rata posttest kelas 

eskperimen lebih tinggi dibanding kelas kontrol serta telah mencapai indikator 

kinerja yakni semua siswa kelas eksperimen telah berhasil mencapai KKM yang 

ditentukan sekolah yakni ≥71 dengan nilai rata-rata 86,90. Kelebihan dari 

penelitian ini terletak pada pemilihan anggota kelompok, sehingga siswa yang 

sudah menguasai materi dapat mengajarkan kedapa siswa lain yang belum bisa. 

Sehingga terccipta suasana pembelajaran yang aktif siswa saling membantu di 

dalam kelompok. Sedangkan kelemahannya siswa yang aktif dalam kelompok 

mendominasi sehingga terjadi kecenderungan mengontrol anggota yang lain. 

Penelitian ini akan mengatasi masalah tersebut. 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Wurtanti Mey Syaroh Lies 

2012 dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Matematika dengan Menerapkan 

Model STAD (Student Teams Achievement Division) dengan Media Manikmanik 

Pada Siswa Kelas II SDN Sumur 03 Semester I/2011-2012.” Menyimpulkan 

bahwa persentase hasil belajar dalam pembelajaran meningkat. Peningkatan ini 

dapat dilihat dari hasil evaluasi rata-rata kelas 58,5 pada pra siklus menjadi 70,5 

pada siklus I dan 83 pada siklus II. Ketuntasan belajar klasikal dari 35% pada pra 

siklus menjadi 80% pada siklus I dan 90% pada siklus II. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran STAD (Student Teams 

Achievement Division) di SDN Sumur 03 kelas II dapat ditingkatkan. Kelebihan 

dari penelitian ini pada siklus 1 perilaku siswa selama KBM sudah ada 

peningkatan partisipasi, siswa mendengarkan penjelasan guru. Kekurangannya 

kurang heterogen dalam membagi kelompok, sehingga ada kelompok yang berisi 
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siswa yang berkemampuan kurang sehingga kelompok tidak dapat berdiskusi dan 

bekerja sama dengan baik. 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Kusumadewi, Putri Ayu 2012 

dengan judul “Peningkatkan Keaktifan dan Prestasi Belajar Siswa Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD pada Mata Pelajaran Matematika Materi 

Bilangan Pecahan Kelas IV SD Negeri Jebengsari Kecamatan Salaman Kabupaten 

Magelang Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012” Menyimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini nampak ada peningkatan pada ketrampilan sosial ditandai dengan 

kemampuan menjawab pertanyaan, kemampuan mengajukan pertanyaan dan 

keaktifan dalam diskusi kelompok menunjukkan adanya peningkatan dari 7,09 

menjadi 9,33 dari nilai maksimal yang harus diperoleh 12. Ketrampilan siswa 

menunjukkan angka 9,33 dan tergolong Baik Sekali. Peningkatan dalam 

ketuntasan belajar, yakni dari 28,58% sebelum siklus, meningkat menjadi 52,39 % 

pada siklus 1 dan 100 % pada siklus 2. Terjadi peningkatan rata-rata kelas dari 

50,95 sebelum tindakan, meningkat menjadi 62,80 pada siklus 1 dan menjadi 

89,52 pada siklus 2. Peningkatan skor minimal dari 45 pada sebelum siklus, 

menjadi 50 pada siklus 1, dan menjadi 60 pada siklus 2. Peningkatan skor 

maksimal dari 80 pada sebelum tindakan, tetap pada siklus 1 sebesar 90 dan 

menjadi 100 pada siklus 2. Kelebihan dalam penelitian ini pada siklus 1 guru 

sudah dapat menguasai kelas dengan baik dan siswa sudah dapat mengungkapkan 

apa yang telah dipelajari sehingga terjadi peningkatan hasil pembelajaran. 

Kelemahannya guru masih belum terlalu menguasai model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD 

Penelitian eksperiman yang dilakukan oleh Ferdianto Wanda (2011) dengan 

judul “Pengaruh Penerapan Teori Belajar Dienes dalam Model Pembelajaran 

Kooperatif  Tipe STAD Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Matematika Kelas 

IV Semester II di SD Negeri Salatiga 01”. Menyimpulkan bahwa pembelajaran 

menggunakan teori belajar Dienes dalam model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas IV di SD 

Negeri Salatiga 01. Kelebihan dalam penelitian ini proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik, pada aspek persiapan guru sudah mempersiapkan dengan 
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baik, dan di kegiatan inti juga berjalan dengan baik sesuai dengan rencana 

pembelajaran. 

  

2.3. Kerangka Berpikir 

Masalah yang terdapat dalam pembelajaran Matematia yaitu kurangnya minat 

siswa dalam mengikuti pembelajaran. Bagi siswa matematika dianggap sebagai 

pembelajaran yang sulit. Hal ini terjadi karena guru masih menggunakan model 

pembelajaran konvensional yang terpusat pada guru. Pembelajaran konvensional 

kurang menarik bagi siswa karena siswa merasa bosan dengan guru yang berperan 

aktif dalam proses pembelajaran. Dalam kondisini ini, siswa cenderung pasif, 

mengantuk dan bermain sendiri. Pada kondisi ini jika siswa diberi pertanyaan atau 

tes, hasil belajar yang diperoleh siswa masih dibawah KKM < 80 karena siswa 

tidak dapat mengerjakan tes secara optimal. 

Dengan menggunakan teori belajar Dienes dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD diharapkan siswa menjadi lebih aktif dan senang dalam 

pembelajaran matematika. Teori belajar Dienes, menjelaskan bahwa dalam 

pembelajaran matematika dilakukan dengan permainan sehingga akan menambah 

motivasi siswa dan pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Dalam 

pembelajaran STAD, siswa ditempatkan ke tim-tim belajar yang beranggotakan 

empat orang yang bercampur tingkat kinerja, jenis kelamin, dan suku bangsa. 

Sehingga dalam pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa jika dilakukan 

dengan permainan di dalam kelompok karena dengan permainan siswa akan 

merasa senang dan dalam kelompok siswa dapat saling membantu. Siswa yang 

sudah mengusai materi akan membantu siswa yang belum mengusai materi 

tersebut. 
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Gambar 2.1  

Skema Kerangka Berpikir Pembelajaran Matematika Melalui Teori Belajar 

Dienes (Games) dalam Model Pembelajaran STAD 

 

 

Proses Belajar Mengajar Matematiaka 

KD 6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar 
 

Pembelajaran Konvensional 

Metode : Ceramah, Guru menjelaskan materi 

dengan hanya berbantuan buku pegangan/LKS 

saja. 

Penilaian hasil 

belajar tes formatif 

Hasil belajar 

< KKM 80 

 

Teori belajar Dienes (games) dalam 

model pembelajaran STAD 

 

 

Hasil belajar 

> KKM 80 

 

Proses Belajar Mengajar Matematika 

KD 6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun 

ruang 

KD 6.3 Menyelidiki sifat-sifat kesebangunan 

dan simetri 

 

 

Siswa menyimak materi sifat-sifat 

bangun ruang 

 

Rubrik Menyimak 

 

Siswa berkelompok  4-5 siswa 

 

Siswa berdiskusi 5 menit tentang 

materi sifat-sfat bangun ruang 

 

Diskusi mengerjakan LKS di tiap 

Pos 

 

Presentasi hasil diskusi kelompok 

 

Tes formatif 

 

Rubrik Aktivitas 

 

Rubrik Diskusi 

 

Prosedur Penilaian 

LKS 

 

Rubrik Penilaian 

Presentasi 

 

Penilaian Hasil 

Belajar 

 

Penilaian 

Proses 
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2.4.Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa penggunaan Dienes Games pada 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada mata pelajaran Matematika dapat 

meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas 5 SD Negeri Ujung-Ujung 02  

Kecamatan Pabelan  Kabupaten Semarang semester II tahun pelajaran 2012/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


