
8 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

Pada kajian teori ini dipaparkan landasan teoritik yang dipergunakan 

dalam menentukan alternatif yang akan diimplementasikan. Kajian pustaka berisi 

falsafah dasar, teori, dan konsep yang sangat erat kaitannya dengan lingkup 

penelitian yang akan dilakukan. Dalam kajian teori ini akan dijabarkan tentang 

matematika, model kooperatif tipe STAD, permainan pengelompokan kartu dan 

hasil belajar.  

 

2.1.1 Matematika 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur yang 

abstrak dan pola hubungan yang ada didalamnya. 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. 

a. Pengertian Matematika 

  Belajar matematika pada hakikatnya adalah belajar konsep, struktur 

konsep, dan mencari hubungan antar konsep dan strukturnya. Menurut Russefendi 

(dalam Heruman, 2012:1) mengatakan bahwa matematika adalah bahasa simbol, 

ilmu deduktif, ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, 

mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan ke aksioma 

atau postulat dan akhirnya ke dalil. Menurut Soedjadi (dalam Heruman, 2012:1) 

hakikat matematika yaitu memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu pada 

kesepakatan, dan pola pikir yang deduktif. Matematika adalah salah satu mata 

pelajaran yang abstrak sehingga untuk membicarakan gagasan matematika, perlu 

memiliki pemikiran yang jelas dan bahasa matematika yang mantap (Shamsudin, 

2002:ix). Dari beberapa pendapat ahli tentang pengertian matematika, dapat 

disimpulkan bahwa matematika ilmu yang memiliki objek kajian yang abstrak dan 

memiliki pola pikir deduktif. 
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b. Karakteristik Matematika 

  Matematika memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya 

dengan ilmu lainnya. Menurut Soedjadi (1999:9)  menyebutkan bahwa 

karakteristik matematika adalah: 

a) Memiliki objek kajian abstrak. 

b) Bertumpu pada kesepakatan. 

c) Berpola pikir dedukatif. 

d) Memilki simbol yang kosong dari arti. 

e) Memperhatikan semesta pembicaraan. 

f) Konsisten dalam sistemnya. 

c. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Matematika 

Permendiknas No. 22 Tahun 2006, mata pelajaran Matematika pada satuan 

pendidikan SD/MI meliputi aspek – aspek sebagai berikut:  

1. Bilangan 

2. Geometri dan pengukuran 

3. Pengolahan data. 

d. Tujuan Mata Pelajaran Matematika 

Mata pelajaran matematika memiliki tujuan yang termuat dalam standar isi 

untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Permendiknas No. 22 Tahun 2006, 

menyebutkan bahwa mata pelajaran Matematika bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep 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. 
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2.1.2 Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika di Sekolah Dasar sebagai bagian dari sistem 

pendidikan nasional yang bertujuan antara lain agar siswa memiliki kemampuan 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika. 

a. Pengertian Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran menurut Gagne dan Briggs (dalam Aisyah.dkk, 2008:1.3) 

adalah upaya orang yang tujuannya adalah membantu orang belajar. Secara lebih 

rinci Gagne mendefinisikan pembelajaran sebagai seperangkat acara peristiwa 

eksternal yang dirancang untuk mendukung terjadinya beberapa proses belajar 

yang sifatnya internal.  Pembelajaran menurut Dimyati dan Mudjiono (dalam 

Sagala, 2011:62) adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain 

instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada 

penyediaan sumber belajar. 

Coey (dalam Aisyah.dkk, 2008:1.3) pembelajaran adalah suatu proses 

dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia 

turut serta dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap 

situasi tertentu. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bab 

1, pasal 1 menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut 

Isjoni (2010:14) pembelajaran adalah  sesuatu yang dilakukan oleh siswa bukan 

dibuat untuk siswa.  

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tentang pembelajaran, maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran adalah sebuah proses kegiatan yang sengaja 

dilakukan melalui interaksi antara peserta didik dan pendidik yang dilakukan 

untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Pembelajaran 

matematika  adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik 

melalui serangkaian kegiatan terencana sehingga peserta didik meperoleh 

kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari (Muhsetyo, 2007:1.26).  
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b. Langkah Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Menurut Heruman (2012:2-3) konsep-konsep pada kurikulum  matematika 

SD dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu: 

a. Penanaman Konsep Dasar, yaitu pembelajaran suatu konsep baru 

matematika, ketika siswa belum pernah mempelajari konsep tersebut. 

Pembelajaran penanaman konsep dasar merupakan sebuah jembatan yang 

harus mampu menghubungkan kemampuan kognitif siswa yang kongkret 

dengan konsep baru matematika yang abstrak.  

b. Pemahaman Konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep, yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep 

matematika. Pemahaman konsep terdiri dari dua pengertian. Pertama, 

merupakan kelanjutan dari pembelajaran penanaman konsep dalam satu 

pertemuan. Kedua, pembelajaran pemahaman konsep dilakukan pada 

pertemuan yang berbeda, tetapi masih merupakan kelanjutan dari 

penanaman konsep.  

c. Pembinaan Keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep dan pemahaman konsep. Pembelajaran ini bertujuan agar siswa 

lebih terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika.   

 

2.1.3 Model Pembelajaran Kooperatif 

  Pembelajaran kooperatif memiliki konsep yang lebih luas meliputi semua 

jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang dipimpin oleh guru atau 

diarahkan oleh guru. Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekadar belajar 

dalam kelompok. Pembelajaran kooperatif memiliki unsur dasar yang 

membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan secara asal-asalan. 

 

a. Pengertian Model Pembelajaran kooperatif 

Mills (dalam Suprijono, 2010:45) berpendapat bahwa model adalah bentuk 

representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau 

sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Menurut 

Winataputra (2001:3) model diartikan  sebagai kerangka konseptual yang 

digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Suprijono 

(2010:45) model merupakan interpretasi terhadap hasil observasi dan pengukuran 

yang diperoleh dari beberapa sistem. Dari beberapa pengertian tentang model 

yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa model adalah sebuah konsep 

yang diperoleh dari observasi beberapa sistem dan digunakan untuk pedoman 
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melakukan suatu kegiatan sehingga memungkinkan orang lain untuk meniru atau 

bertindak berdasarkan konsep itu. 

Arends (dalam Suprijono, 2010:46) mengemukakan model pembelajaran 

mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan 

pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Winataputra (2001:3)  menyebutkan bahwa 

model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menuliskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para pecancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas 

pembelajaran.   

Menurut Joyce, Wiel dan Chalhoun (2009:30) model pengajaran 

merupakan gambaran suatu lingkungan pembelajaran, yang juga meliputi perilaku 

kita sebagai guru saat model tersebut diterapkan. Suprijono (2010:46) berpendapat 

bahwa model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Berdasarkan beberapa 

pendapat ahli tentang model pembelajaran dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah sebuah pola yang terkonsep dan sistematis yang digunakan 

sebagai pedoman untuk merencanakan aktivitas  pembelajaran agar dapat 

mencapai suatu tujuan belajar. 

Joyce dan Weil (dalam Winataputra, 2001:8) mengemukakan bahwa setiap 

model pembelajaran memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 

1. Sintakmatik, ialah tahap-tahap kegiatan dari model itu. 

2. Sistem sosial, ialah situasi atau suasana, dan norma yang berlaku dalam 

model tersebut. 

3. Prinsip reaksi, ialah pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana 

seharusnya guru melihat dan memperlakukan para pelajar, termasuk 

bagaimana seharusnya pengajar memberikan respon terhadap mereka. 

4. Sistem pendukung, ialah segala sarana, bahan dan alat yang diperlukan 

untuk melaksanakan model tersebut. 

5. Dampak instruksional dan dampak pengiring. Dampak instruksional 

ialah hasil belajar yang dicapai langsung dengan cara mengarahkan para 

pelajar pada tujuan yang diharapkan. Dampak pengiring ialah hasil 

belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran, sebagai 
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akibat tercapainya suasana belajar yang dialami langsung oleh para 

pelajar tanpa pengarahan langsung dari pengajar. 

 

Isjoni (2010:8) mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif diartikan 

belajar bersama- sama saling membantu antara satu dengan yang lain untuk 

mencapai tujuan atau tugas yang telah yang telah ditentukan sebelumnya. Masih 

menurut Isjoni (2010:14-15) pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar 

dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat 

kemampuanya berbeda yang setiap anggota harus bekerja sama dan saling 

membantu untuk memahami materi pelajaran. Pembelajaran kooperatif adalah 

salah satu pendekatan mengajar di mana siswa bekerjasama di antara satu sama 

lain dalam keolmpok  belajar kecil untuk menyelesaikan tugas individu atau 

kelompok yang diberikan oleh guru,teknik pembelajaran kooperatif sangat sesuai 

di dalam sebuah kelas yang berisi siswa-siswa yang mempunyai berbagai tingkat 

kecerdasan. 

Johnson (dalam  Isjoni, 2010:21) mengatakan bahwa pembelajaran 

kooperatif sebagai satu kaedah pengajaran yang merupakan satu proses 

pembelajaran yang melibatkan siswa yang belajar dalam kumpulan yang kecil di 

mana siswa dalam kelompok yang dikehendaki bekerjasama untuk 

memperlengkap dan memperluas pembelajaran diri sendiri dan  yang lain untuk 

menerima arahan dari guru  dan melaksanakan tugas yang diberikan secara 

bersama-sama.  

Menurut Isjoni (2010:23) pembelajaran kooperatif adalah model 

pembelajaran yang berpusat pada siswa terutama untuk mengatasi permasalahan 

yang ditemukan guru untuk mengaktifkan siswa yang tidak dapat bekerjasama 

dengan orang lain, agresif, dan tidak  perduli dengan orang lain. Kerja kelompok 

merupakan salah satu strategi untuk mengaktifkan siswa dalam kegiatan belajar 

karena strategi ini banyak memberi kesempatan kepada siswa untuk memecahkan 

masalah secara bersama-sama. Pembelajaran  kooperatif  menekankan  pada 

kehadiran teman sebaya. 
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Roger dan David Johnson (dalam suprijono, 2010:58) mengatakan bahwa 

tidak semua belajar kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif, lima unsur 

dalam metode pembelajaran kooperatif yang harus diterapkan yaitu: 

a) Positive interpedence (saling ketergantungan) 

b) Personal responsibility (tanggung jawab perseorangan) 

c) Face to face promotiveinteraction (interaksi promotif) 

d) Interpersonal skil (komunikasi antar anggota) 

e) Group processing (pemprosesan kelompok) 

 

Suprijono (2010:65), menjelaskan bahawa ada 6 langkah dalam 

pembelajaran  kooperatif, adapun sintaks metode pembelajaran dapat dilihat dari 

tabel dibawah ini. 

Tabel 2.1. 

Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif 

Fase- fase Perilaku Guru 

1. 1. Menyampaikan tujuan 

dan mempersiapkan  

peserta didik 

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan peserta 

didik belajar 

2. 2. Menyajikan informasi Mempersentasikan informasi kepada peserta didik secara verbal 

3. 3. Mengorganisasi peserta 

didik kedalam  tim- tim 

belajar 

Memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang cara 

pembentukan tim belajar dan membantu kelompok melakukan 

transisi yang efisien  

4. 4. Membantu kerja tim dan 

belajar 

Membantu  tim- tim belajar selama peserta didik mengerjakan 

tugasnya 

5. 5. Mengevaluasi Menguji pengetahuan peserta didik mengenai berbagai materi 

pembelajaran atau kelompok- kelompok mempresentasikan 

hasil kerjanya 

6. Memberikan 

pengakuan atau  

penghargaan 

Mempersiapkan cara untuk mengakui usaha dan presentasi 

individu maupun kelompok 
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Berdasarkan Tabel  2.1 pembelajaran kooperatif memiliki enam fase. 

Pembelajaran kooperatif dimulai dengan penyampaian tujuan pembelajaran dan 

juga mempersiapkan siswa agar dapat mengikuti pembelajaran. Hal yang 

membedakan pembelajaran kooperatif dengan model lainnya adalah adanya 

pembentukan kelompok, kerja kelompok, dan penghargaan yang diberikan untuk 

usaha yang telah dilakukan oleh siswa.  

 

b. Ciri –ciri Pembelajaran Kooperatif 

Siswa dibentuk dalam kelompok yang terdiri dari bermacam-macam 

karakter yang berbeda latar belakang akademik, jenis kelamin maupun suku yang 

berbeda sehingga dengan beragamnya latar belakang siswa diharapkan akan 

terjadinya kerjasama dalam  kelompok. Peran semua siswa disini adalah sebagai 

tutor sebaya di mana siswa lebih mudah menerima informasi dari teman 

sebayanya. Menurut Isjoni (2010:27) ciri-ciri pembelajaran kooperatif adalah: 

a) Setiap anggota memiliki peran. 

b) Terjadi hubungann interaksi langsung antara siswa. 

c) Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya dan juga 

teman–teman sekelompoknya. 

d)  Guru membantu mengembangkan keterampilan–keterampilan 

interpersonal kelompok. 

e) Gurunya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. 

f) Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang sama dalam 

pembelajaran.  

 

 Sedangkan menurut Bennet (dalam Isjoni, 2010:60) menyatakan bahwa 

unsur dasar yang membedakan pembelajaran kooperatif dengan kerja kelompok 

adalah:  

a. Positive Interdependence yaitu terdapat hubungan timbal balik yang 

didasari adanya kepentingan yang sama atau perasaan yang diantara 

anggota kelompok di mana keberhasilan seseorang merupakan 

keberhasilan yang lain pula atau sebaliknya. 

b. Interaction Face to Face yaitu terjadinya interaksi antara siswa tanpa 

adanya perantara, tidak adanya penonjolan kekuatan individu yang 

ada hanya pola interaksi dan perubahan yang bersifat verbal diantara 

siswa yang ditingkatkan oleh adanya hubungan timbal balik yang 

bersifat positif sehingga data mempengaruhi hasil pendidikan dan 

pengajaran. 
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c. Adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi pelajaran dalam 

anggota kelompok. 

d. Membutuhkan keluwesan. 

e. Meningkatkan ketrampilan bekerjasama dalam memecahkan masalah 

(proses kelompok). 

 

c. Jenis-jenis Pembelajaran Kooperatif 

Slavin (2011:21) mengemukakan bahwa dalam model pembelajaran 

kooperatif ada beberapa model yaitu: (1) Student Achievement Divisions (STAD); 

(2)  Team Games Tournaments (TGT); (3) Jigsaw; (4) Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC); (5) Team Accelerated instruction (TAI); (6) 

Learning Together; (7) Group Investigation. 

1. Student Teams Achievement Division (STAD), siswa ditempatkan 

dalam tim belajar yang beranggotakan empat orang yang bercampur 

tingkat kinerja, jenis kelamin, dan suku bangsa. 

2. Team Games Tournaments (TGT), siswa mengikuti permainan dengan 

anggota tim lain untuk menambah angka ke nilai tim mereka. 

3. Jigsaw, suatu model pembelajaran dimana siswa ditempatkan dalam 

tim-tim yang beranggotakan enam orang untuk mengerjakan bahan 

akademis yang telah dipecah menjadi bagian-bagian untuk masing-

masing anggota. 

4. Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) adalah 

program komprehensif untuk mengajar membaca dan menulis di 

kelas-kelas atas sekolah dasar. Siswa bekerja dalam tim pembelajaran 

kooperatif yang beranggotakan empat orang. 

5. Team Accelerated Instruction (TAI) menggabungkan pembelajaran 

kooperatif dengan pengajaran yang individual. Siswa memasuki 

sekuen individual berdasarkan tes penempatan dan kemudian 

melanjutkannya dengan tingkat kemampuan mereka sendiri. Secara 

umum anggota kelompok bekerja pada unit pelajaran yang berbeda.  

6. Learning Together, melibatkan siswa yang mengerjakan tugas ke 

dalam  kelompok heterogen yang beranggotakan empat atau lima 

orang. Kelompok tersebut menyerahkan satu tugas yang sudah 

diselesaikan dan menerima pujian dan imbalan berdasarkan hasil 

kelompok. Metode ini menekankan kegiatan pembentukan tim 

sebelum siswa mulai bekerjasama dan diskusi teratur ke dalam 

kelompok tentang seberapa baik mereka bekerja sama.  

7. Group Investigation metode pembelajaran kelompok dimana siswa 

bekerja ke dalam kelompok-kelompok kecil dengan menggunakan 

investigasi kooperatif, diskusi kelompok, serta perencanaan dan 

proyek kooperatif, dan kemudian melakukan pemaparan kepada 

seluruh kelas tentang temuan mereka. 
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2.1.4 Student Teams Achievement Division (STAD) 

Model kooperatif tipe STAD didasarkan pada gagasan tentang siswa yang 

belajar dalam kelompok belajar kooperatif untuk memahami pelajaran. Siswa 

bekerja bersama-sama untuk mempelajari dan bertanggung jawab atas pelajaran 

mereka sendiri dan juga pembelajaran siswa lain. STAD menekankan penggunaan 

tujuan kelompok dan keberhasilan kelompok, yang hanya bisa dicapai jika semua 

anggota kelompok mempelajari materi yang sedang diajarkan. 

a. Pengertian STAD 

 Student Teams Achievement Division (STAD) merupakan salah satu 

metode dalam pembelajaran kooperatif yang sederhana dan baik untuk guru yang 

baru mulai menggunakan pendekatan kooperatif dalam kelas, STAD juga 

merupakan suatu metode pembelajaran kooperatif yang efektif. 

 Pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan oleh Slavin dan 

teman-temannya di Universitas John Hopkin. Guru yang menggunakan STAD, 

juga mengacu kepada belajar kelompok siswa, menyajikan informasi akademik 

baru kepada siswa setiap minggu menggunakan presentasi verbal atau teks. Guru 

membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang 

dan terdiri laki-laki dan perempuan yang berasal dari berbagai suku, memiliki 

kemampuan tinggi, sedang dan rendah.  

Slavin (2011:21) dalam pembelajaran Student Teams Achievement 

Division (STAD) siswa ditempatkan ke tim-tim belajar yang beranggotakan 

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

Guru menyajikan pelajaran kemudian siswa bekerja dalam kelompok kecil dan 

memastikan semua anggota sudah memahami tentang pelajaran yang diberikan.   

 

b. Komponen Pembelajaran Model Kooperatif tipe STAD 

Pembelajaran model kooperatif tipe STAD memiliki beberapa komponen 

utama yang menjadi dasar dalam setiap pembelajaran yang menggunakan tipe ini. 

Komponen STAD menurut Slavin (2005:143) adalah sebagai berikut:  

1. Presentasi kelas. Presentasi kelas haruslah benar-benar berfokus pada 

unit STAD. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok mereka. Siswa harus betul-betul memperhatikan presentasi 
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ini karena dalam presentasi terdapat materi yang dapat membantu 

untuk mengerjakan kuis yang diadakan setelah pembelajaran. 

2. Tim. Tim aalah fitur yang paling penting dalam STAD. Tim terdiri 

dari empat atau lima orang siswa yang mewakili seluruh bagian dalam 

hal kinerja akaemik, jenis kelamin, ras, dan etnisitas.  

3. Kuis. Setelah sekitar satu atau dua periode setelah guru memberikan 

presentasi dan sekitar satu atau dua periode praktik tim, para siswa 

akan mengerjakan kuis individual.   

4. Skor kemajuan individu. Tiap siswa dapat memberikan kontribusi poin 

maksimal kepada timnya dalam sistem skor ini.   

5. Penghargaan tim. Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk 

penghargaan yang lain apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria 

tertentu.   

 

Tahap pelaksanaan pembelajaran model STAD sebelum menyajikan guru 

harus mempersiapkan lembar kegiatan dan lembar jawaban yang akan dipelajari 

siswa dalam kelompok-kelompok kooperatif, kemudian menetapkan siswa dalam 

kelompok heterogen dengan jumlah maksimal 4 - 6 orang. Menurut Lie (2002:40) 

kelompok heteroenitas bisa dibentuk dengan memperhatkan keanekaragaman 

gender, latar belakang sosial ekonomi dan etnik, serta kemampuan akademis.  

Penyajian materi pelajaran, ditekankan pada ha-hal berikut: 

1. Pendahuluan. Disini perlu ditekankan apa yang akan dipelajari siswa 

dalam kelompok dan menginformasikan hal yang penting untuk 

memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang konsep-konsep yang akan 

mereka pelajari. 

2. Pengembangan. Dilakukan pengembangan materi yang sesuai yang 

akan dipelajari siswa dalam kelompok. Di sini siswa belajar untuk 

memahami makna bukan hafalan. Pertanyaan-peranyaan diberikan 

penjelasan tentang benar atau salah. Jika siswa telah memahami 

konsep maka dapat beralih kekonsep lain. 

3. Praktek terkendali. Praktek terkendali dilakukan dalam menyajikan 

materi dengan cara menyuruh siswa mengerjakan soal, memanggil 

siswa secara acak untuk menjawab atau menyelesaikan masalah agar 

siswa selalu siap dan dalam memberikan tugas jangan menyita waktu 

lama. 
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4. Kegiatan kelompok. Guru membagikan Lembar Kerja kepada setiap 

kelompok sebagai bahan yang akan dipelajari siswa . Isi dari Lembar 

kerja selain materi pelajaran juga digunakan untuk melatih kooperatif. 

Guru memberi bantuan dengan memperjelas perintah, mengulang 

konsep dan menjawab pertanyaan. 

5. Evaluasi. Dilakukan selama 45 - 60 menit secara mandiri untuk 

menunjukkan apa yang telah siswa pelajari selama bekerja dalam 

kelompok. Hasil evaluasi digunakan sebagai nilai perkembangan 

individu dan disumbangkan sebagai nilai perkembangan kelompok. 

6. Penghargaan kelompok. Dari hasil nilai perkembangan, maka 

penghargaan pada prestasi kelompok diberikan dalam tingkatan 

penghargaan seperti kelompok baik, hebat dan super. 

7. Perhitungan ulang skor awal dan pengubahan kelompok satu periode 

penilaian (3–4 minggu) dilakukan perhitungan ulang skor evaluasi 

sebagai skor awal siswa yang baru. Kemudian dilakukan perubahan 

kelompok agar siswa dapat bekerja dengan teman yang lain. 

d. Skor Kemajuan Individu 

Penghitungan perkembangan skor individu dimaksudkan agar siswa 

terpacun untuk memperoleh prestasi belajar yang terbaik sesuai dengan 

kemampuan masing-masing siswa. Slavin (dalam Isjoni, 2010:76) mengemukakan 

pedoman pemberian skor perkembangan individu sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Pedoman Pemberian Skor Perkembangan Individu 

 

Skor Tes Skor Perkembangan Individu 

a. Lebih dari 10 poin dibawah skor awal 5 

b. 10 hingga 1 pion dibawah skor awal 10 

c. Skor awal sampai 10 poin diatasnya 20 

d. Lebih dari 10 poin diatas skor awal 30 

e. Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor 

awal) 

30 
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Perhitungan skor kelompok dilakukan dengan cara menjumlahkan masing-

masing perkembangan skor individu dan hasilnya dibagi dengan sejumlah anggota 

kelompok. Pemberian penghargaan diberikan berdasarkan perolehan skor rata-rata 

yang tertinggi. 

 

e. Langkah-langkah Penerapan STAD 

Pembelajaran yang menggunakan model kooperatif tipe STAD memiliki 

sintaks kegiatan yang berbeda dengan kegiatan pembelajaran tipe lain. Menurut 

Suprijono (2010:133-134) langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran 

STAD sebagai berikut. 

1. Membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen 

campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dll). 

2. Guru menyajikan pelajaran. 

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

anggota kelompok. Anggota kelompok yang sudah mengerti dan 

memahami dapat menjelaskan pada anggota kelompok yang lain hingga 

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. 

 

Situasi yang berlaku dalam pembelajaran model kooperatif tipe STAD 

adalah diskusi kelompok kecil. Guru berperan sebagai fasilitator dan motivator 

sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Guru 

dituntut mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan 

membangkitkan keingintahuan siswa tentang materi pembelajaran. Penggunaan 

alat peraga dan sumber belajar yang bervariasi dapat mempermudah siswa dalam 

memahami materi pelajaran. Model kooperatif tipe STAD melatih siswa untuk 

berfikir mandiri dan bertanggung jawab melalui diskusi kelompok. Dengan 
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diskusi kelompok diharapkan siswa dapat saling membantu dalam memahami 

materi, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

f. Kelebihan dan Kelemahan tipe STAD 

Kelebihan dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

sebagai berikut: 

a. Mengembangkan serta menggunakan keterampilan berpikir kritis dan 

kerjasama kelompok. 

b. Mempererat hubungan antar pribadi yang positif diantara siswa yang 

berasal dari ras yang berbeda. 

c. Menerapkan bimbingan oleh teman. 

d. Menciptakan lingkungan yang menghargai nilai-nilai ilmiah. 

 

Sedangkan kelemahan dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD adalah sejumlah siswa mungkin bingung karena belum terbiasa dengan 

perlakuan seperti ini dan guru pada permulaan akan membuat kesalahan-

kesalahan dalam pengelolaan kelas. Akan tetapi usaha sungguh-sungguh yang 

terus menerus akan dapat terampil menerapkan model ini. 

 

2.1.5 Konsep Permainan Pengelompokan Kartu 

Menurut Silberman pengelompokan kartu merupakan strategi berbasis tim 

aktif yang dapat digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik 

pengklasifikasian, atau pengenalan produk atau untuk mengkaji ulang informasi 

(2010:167).  Pengelompokan kartu tidak hanya berupa kegiatan otak tetapi juga 

ada pergerakan fisik yang dapat membantu menyegarkan kembali kelompok yang 

lelah. Prosedur pelaksanaan permainan pengelompokan kartu:  

1. Berikan sebuah kartu indeks kepada setiap peserta, yang berisikan 

informasi yang cocok dengan satu kategori atau lebih.  

2. Mintalah para peserta didik untuk berkeliling ruangan dan mencari 

peserta lain yang memiliki kartu yang cocok dengan kategori yang 

sama. 

3. Peserta didik dengan kartu yang sama mempresentasikan kepada 

kelompok lainnya. 
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4. Ketika tiap kategori sedang dipresentasikan, buatlah poin-poin 

pengajaran yang dianggap penting. 

 

Dilihat dari prosedur pengelompokan kartu yang telah dijelaskan pada 

uraian sebelumnya, maka dilakukan modifikasi berkaitan dengan penggunaan 

kartu berwarna dan prosedur permainannya. Hal ini dilakukan karena karakteristik 

siswa yang berbeda kemampuan akademik serta penyesuaiaan terhadap materi 

pembelajaran yang diajarkan. Siswa SD umumnya belum bisa berdiskusi dan 

melakukan permainan yang terlalu rumit. Oleh karena itu permainan 

pengelompokan kartu lebih disederhanakan, sesuai dengan usia dan karakter 

siswa.  

Permainan pengelompokan kartu yang akan digunakan mulai dari awal 

pembelajaran pada saat mulai pembentukan kelompok dan juga pada saat kegiatan 

inti pembelajaran. Setiap siswa akan mendapatkan kartu berwarna yang berisi 

nomor antara 1-8. Siswa dengan nomor yang sama akan bergabung untuk 

membentuk satu kelompok. Demikian juga dengan pengelompokan kartu yang 

digunakan saat kegiatan inti. Masing-masing anggota kelompok mengambil kartu 

yang berisi tentang tugas masing-masing anggota. Tugas individu ini nantinya 

akan digunakan untuk mengerjakan soal kelompok yang diberikan. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan keaktifan semua anggota kelompok selama proses 

pembelajaran. 

 

2.1.6 Pembelajaran STAD Berbantuan Permainan Pengelompokan Kartu 

dalam   Pembelajaran Matematika 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD menempatkan siswa 

dalam tim belajar beranggotakan empat orang yang merupakan campuran menurut 

tingkat kinerjanya, jenis kelamin dan suku. Guru menyajikan pelajaran kemudian 

siswa bekerja dalam tim untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah 

menguasai pelajaran tersebut. Akhirnya seluruh siswa dikenai kuis tentang materi 

itu dengan catatan, saat kuis mereka tidak boleh saling membantu. Tipe 

pembelajaran inilah yang akan diterapkan dalam pembelajaran matematika siswa 

kelas 5 SD Negeri Sidomukti 3. 
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Pembelajaran STAD yang merupakan pembelajaran kelompok dapat 

dipadukan dengan permainan pengelompokan kartu. Dalam pembelajaran 

kelompok beberapa hal yang biasa terjadi adalah tidak semua siswa akan aktif 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Silberman (2010:161) menyatakan bahwa 

pembelajaran kelompok seringkali memiliki banyak permasalahan. Kemungkinan 

terdapat partisipasi yang tidak seimbang, komunikasi yang buruk, dan 

kebingungan dibandingkan pembelajaran yang sesungguhnya. Untuk 

memaksimalkan manfaat dari pembelajaran berkelompok dan untuk 

meminimalkan kesulitan diperlukan strategi yang bervariasi dan menarik. Oleh 

karena itu pembelajaran STAD dipadukan dengan permainan pengelompokan 

kartu. Dengan harapan semua anggota kelompok akan lebih aktif karena setiap 

anggota akan mendapatkan tugas masing-masing. 

  Dalam Permendiknas No 41 tahun 2007 tentang standar proses disebutkan 

bahwa pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup. 

1. Kegiatan pendahuluan berisi tentang persiapan sebelum pembelajaran, 

termasuk didalamnya apersepsi,  presensi, mpenyampaian tujuan 

pembelajaran, serta materi yang akan diajarkan.  

2. Kegiatan inti merupakan inti dari proses pembelajaran yang dilakukan untuk 

mencapai Kompetensi Dasar. Kegiatan ini dilakukan secara interaktif, 

menyenangkan, dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat 

meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

3. Kegiatan penutup mencakup pembuatan simpulan, penilaian serta refleksi. 

Selain itu guru juga harus memberikan umpan balik terhadap proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. Guru juga harus menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

Pelaksanaan pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

kooperatif tipe STAD yang berbantuan permainan pengelompokan kartu meliputi 
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kegiatan pendahuluan, kegiatan inti yang terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi, dan kegiatan penutup. 

a. Kegiatan awal 

1) Salam. 

2) Berdoa bersama, Presensi. 

3) Apersepsi “pernahkah kalian melihat ubin di kelas ini? Seperti apa 

bentuknya?” 

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan inti 

1) Eksplorasi: 

Dalam kegiatan eksplorasi: 

a) Siswa dibentuk menjadi 8 kelompok heterogen 

b) Pengelompokan dilakukan secara acak dengan mengambil kartu 

berwarna yang telah diberi nomor 

c) Guru menyampaikan peraturan pembelajaran yang akan dilakukan 

2) Elaborasi 

Dalam Kegiatan elaborasi: 

a) Siswa duduk sesuai kelompok mereka 

b) Siswa mendapatkan tugas kelompok  

c) Masing-masing anggota kelompok mengambil sebuah kartu berwarna 

yang bertuliskan tugas individu mereka 

d) Siswa berdiskusi dalam kelompoknya 

3) Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi: 

a) Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 

b) Kelompok lain menanggapi dan memperhatikan 

c) Siswa dan guru membahas soal yang telah dikerjakan 

d) Masing-masing siswa akan mendapat poin dari tugas kelompok yang 

telah dikerjakan 

e) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum dipahami oleh siswa 
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b. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup: 

1) Guru bersama siswa meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan 

penguatan dan penyimpulan 

2) Merefleksi materi yang telah disampaikan 

3) Memberikan umpan balik berupa PR  

4) Mmenginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya 

 

2.1.7 Hasil Belajar Matematika  

Hasil belajar sebagai objek penilaian pada hakikatnya menilai penguasaan 

siswa terhadap tujuan instruksional. Hal ini karena isi rumusan tujuan 

instruksional menggambarkan hasil belajar yang harus dikuasai siswa berupa 

kemampuan-kemampuan siswa setelah menerima atau menyelesaikan pengalaman 

belajarnya. 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar menurut Winkel (2004:59) adalah suatu aktivitas mental/psikis yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan 

perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-

nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif konstan dan berbekas. Travers 

(dalam Suprijono, 2010:2) belajar adalah proses menghasilkan penyesuaian 

tingkah laku. Menurut Witherington (dalam Sukmadinata, 2009:155) belajar 

merupakan perubahan dalam kepribadian, yang dimanifestasikan sbagai pola-

pola respons yang baru yang berbentuk keterampilan, sikap,  kebiasaan, 

pengetahuan dan kecakapan.  

Slameto (2010:2) mengemukakan belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Kolb (dalam Ghufron, 2012:6) belajar menjadi suatu proses yang 

memungkinkan individu untuk lebih adaptif. Ghufron (2012:27) belajar adalah 

tingkah laku manusia yang tampak tidak dapat diukur namun dapat diterangkan 
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melibatkan proses mental yang meliputi motivasi, kehendak, keyakinan, dan lain 

sebagainya. Berdasarkan beberapa pendapat ahli tentang belajar, dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah proses kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh 

individu secara sengaja melalui penyesuaian tingkah laku diri dan lingkungannya 

guna meningkatkan kualitas kehidupan.  

Menurut Suprijono (2010:5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-

nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil belajar 

siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku, yang mencakup bidang 

kognitif, afektif, dan psikomotoris (Sudjana, 2011:3). Horward Kingsley (dalam 

Sudjana,2011:21) membagi tiga macam hasil belajar, yaitu (a) keterampilan dan 

kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan cita-cita, yang masing-

masing golongan dapat diisi dengan bahan yang ada pada kurikulum sekolah. 

 Hasil belajar menurut Sukmadinata (2009:102) merupakan realisasi atau 

pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki 

seseorang. Suprijono (2010:7) menyatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan 

perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan 

saja. Dari beberapa pendapat ahli tentang hasil belajar, dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah perwujudan dari kecakapan atau potensi seseorang berupa 

perubahan perilaku yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotoris. 

Hasil belajar ini diperoleh siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar. 

Untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar siswa atau kemampuan siswa 

dalam suatu pokok bahasan guru biasanya mengadakan tes hasil belajar. Hasil 

belajar dinyatakan dalam bentuk nilai yang diperoleh siswa setelah mengikuti 

suatu tes hasil belajar yang diadakan setelah selesai program pengajaran.  

b. Jenis-jenis Hasil Belajar 

 Menurut Gagne (dalam Sudjana, 2011:22) hasil belajar dapat 

dikelompokan menjadi lima kategori yaitu: keterampilan intelektual, strategi 

kognitif, informasi verbal, ketampilan motorik, dan sikap. Pendapat ini dapat 

diartikan sebagai berikut: 1) keterampilan intelektual (itellectual skills) berarti 

belajar melakukan sesuatu secara intelektual; 2) strategi-strategi kognitif 

(cognitive strategies) merupakan kemampuan mengarahkan perilaku belajar, 
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mengingat, dan berfikir seseorang; 3) informasi verbal (verbalinformation) adalah 

belajar untuk mengetahui apa yang dipelajari baik dalam bentuk nama-nama 

objek, fakta-fakta, maupun pengetahuan yang telah disusun dengan baik; 4) 

keterampilan (motoric skills), kemahiran ini merupakan kemampuan siswa untuk 

melakukan sesuatu dengan menggunakan mekanisme otot yang dimiliki; 5) sikap 

(attitude) merupakan kemampuan mereaksi/merespon secara positif atau negarif 

terhadap seseorang, sesuatu, dan situasi. 

 Sedangkan Bloom (dalam Wingkel,2004: 273) membagi hasil belajar 

dalam tiga ranah yaitu: 1) ranah pengetahuan atau kognitif, 2) ranah sikap atau 

afektif, dan 3) ranah keterampilan atau psikomotor. 

1. Ranah Kognitif 

 Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual. 

Penggetahuan dibedakan menjadi 4, yaitu: factual knowledge (pengetahuan 

faktual), conceptual knowledge (pengetahuan konseptual), procedural 

knowledge (pengetahuan prosedural), dan metacognitive knowledge 

(pengetahuan metakognitif).  

2. Ranah Afektif 

          Ranah afektif berkenaan dengan sikap. Krathwohl (dalam Seifert, 

2012:152-154) membagi tahap perkembangan afektif menjadi 5 jenjang. 

Klasifikasi perkembangan afektif didasarkan pada asumsi bahwa perilaku 

tingkat yang lebih rendah merupakan prasyarat bagi perilaku tingkat yang 

lebih tinggi. Mulai dari tahap pertama yaitu menerima suatu nilai, keinginan 

untuk merespon, kepuasan yang didapat ketika merespon akan 

memunculkan penghargaan pada nilai itu, selanjutnya mengorganisasi nilai-

nilai ke suatu sistem nilai yang sifatnya amat pribadi, dan akhirnya 

berperilaku secara konsisten berdasarkan nilai yang dimiliki dan 

dipercayainya. 

 

3. Ranah Psikomotorik 

         Berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan kemampuan 

bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik, yakni (a) gerakan refleks, 
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(b) ketrampilan gerakan dasar, (c) kemampuan perseptual, (d) keharmonisan 

atau ketepatan, (e) gerakan ketrampilan kompleks, dan (f) gerakan ekspresif 

dan interpretatif. 

 Dalam penelitian ini hasil belajar yang dikaji adalah hasil belajar aspek 

kognitif. Hasil belajar ini dinyatakan dalam nilai yang diperoleh setiap akhir 

siklus.  

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa merupakan salah produk dari sebuah pembelajaran. 

Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor.  Menurut Slameto (2010:54) 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat dibedakan menjadi 2 

golongan yaitu: 

1. Faktor yang ada pada diri siswa itu sendiri yang disebut faktor individu 

(intern), yang meliputi : (1). Faktor biologis, meliputi: kesehatan, gizi, 

pendengaran, dan penglihatan. Jika salah satu dari faktor biologis 

terganggu akan mempengaruhi hasil prestasi belajar, (2). Faktor 

Psikologis, meliputi: intelegensi, minat dan motivasi serta perhatian 

ingatan berfikir, (3). Faktor kelelahan, meliputi: kelelahan jasmani dan 

rohani. Kelelahan jasmani nampak dengan adanya lemah tubuh, lapar 

dan haus serta mengantuk. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat 

dengan adanya kelesuan dan kebosanan sehingga minat dan dorongan 

untuk mengahasilkan sesuatu akan hilang. 

2. Faktor yang ada pada luar individu yang disebut dengan faktor ekstern, 

yang meliputi: (1). Faktor keluarga. Keluarga adalah lembaga 

pendidikan yang pertama dan utama. Merupakan lembaga pendidikan 

dalam ukuran kecil tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan dalam 

ukuran besar. (2). Faktor Sekolah, meliputi: metode mengajar, 

kurikulum, hubungan guru dengan siswa, siswa dengan siswa dan 

berdisiplin di sekolah. (3). Faktor Masyarakat, meliputi: bentuk 

kehidupan masyarakat sekitar dapat mempengaruhi prestasi belajar 

siswa. Jika lingkungan siswa adalah lingkungan terpelajar maka siswa 

akan terpengaruh dan mendorong untuk lebih giat belajar. 
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Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar di atas dapat 

dikaji bahwa salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar adalah 

metode guru  dalam mengajar (metode pembelajaran), selain itu juga hubungan 

guru dengan siswa dan juga siswa dengan siswa seperti yang dikemukakan oleh 

Slameto (2010). Sehingga perlu diperhatikan oleh pengajar atau guru bahwa 

penerapan metode dalam pembelajaran sangat menentukan hasil belajar siswa. 

 

d. Cara Mengukur Hasil Belajar  

Pengetahuan yang didapat dari siswa merupakan suatu prestasi utama dan 

sangat penting. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembelajaran perlu 

dimasukan cara mengukur hasil belajar. Agar guru mengetahui tingkat 

pengetahuan siswa, maka guru harus menguji hasil belajar siswa dengan 

menggunakan tes yaitu tes hasil belajar. Siswa dikatakan tuntas dalam belajarnya 

apabila siswa telah mencapai taraf penguasaan minimal yang diterapkan bagi 

setiap unit bahan yang dipelajarinya. 

Dari segi alatnya, penilaian hasil belajar dapat dibedakan menjadi tes dan 

non tes. Tes ini ada yang diberikan secara lisan, tes tertulis, dan tes tindakan. 

Dilihat dari fungsinya, penilaian  hasil belajar dibedakan menjadi 5 yaitu penilaian 

formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, penilaian selektif, dan penilaian 

penempatan (Sudjana, 2011:5). 

a) Penilaian Formatif: penilaian yang digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti proses pembelajaran. 

b) Penilaian Sumatif: penilaian yang digunakan untuk mengetahui 

penguasaan siswa atas sejumlah materi yang disampaikan dalam suatu 

waktu tertentu seperti caturwulan atau semester. 

c) Penilaian Diagnostik: penilaian untuk mengidentifikasi siswa yang 

negalami masalah dan menelusuri jenis masalah yang dihadapi 

d) Penilaian Selektif: penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi. 

e) Penilaian Penempatan: penilaian yang digunakan untuk menempatkan 

siswa dalam kelompok siswa sesuai dengan minat dan bakatnya.  
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Pembelajaran model kooperatiif tipe STAD hal pertama yang dilakukan 

adalah siswa mempelajari materi bersama dengan teman satu timnya, kemudian 

mereka diuji scara individu melalui kuis atau tes kecil. Skor yang didapat tiap 

anggota tim akan dijumlahkan dan hal itu akan menentukan tim mana yang paling 

unggul. Oleh karena itu tiap anggota tim harus memberikan kemampuan 

terbaiknya dalam mengerjakan kuis. Dalam penelitian ini tes yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi adalah tes formatif. 

 

2.1.8 Hubungan antara model kooperatif tipe STAD berbatuan permainan 

pengelompokan kartu dengan hasil belajar 

Salah satu cara untuk meningkatkan pembelajaran aktif adalah dengan 

memberikan tugas-tugas belajar yang dikerjakan dalam tim-tim kecil. Tetapi 

pembelajaran berkelompok seringkali memiliki banyak permasalahan. 

Kemungkinan terdapat partisipasi yang tidak seimbang, komunikasi yang buruk, 

dan kebingungan.   

Pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe STAD sudah 

banyak dievaluasi dan secara konsisten dinyatakan efektif berdasarkan penelitian 

yang diawasi dengan baik di sekolah-sekolah umum reguler (Sharan, 2012:7). 

Menurut Slavin (dalam Sharan, 2012:8) penggunaan model kooperatof tipe STAD 

secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan siswa terhadap ujian 

matematika standar. Pengaruh model kooperatif tipe STAD ini positif bagi siswa 

yang pintar, sedang, dan kurang pintar. Slavin (dalam Sharan, 2012:8) 

mengemukakan bahwa dalam  penelitiannya STAD telah memberikan perubahan 

yang signifikan dalam penghargaan diri, menyukai kelas, kehadiran, dan perilaku 

siswa.  

Pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe STAD 

memerlukan kerjasama dari seluruh anggota kelompok. Hal ini menumbuhkan 

sikap saling menghargai antar siswa. Siswa menjadi lebih bisa menghargai dirinya 

dan juga teman sekelompoknya. Dengan pembelajaran STAD siswa dibimbing 

untuk melakukan diskusi kelompok, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan 

karena siswa tidak semata-mata mendengarkan ceramah dari guru tetapi juga 
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melakukan kegiatan diskusi dengan teman sebayanya. Kegiatan diskusi bisa 

membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan siswa akan lebih menyukai 

kegiatan belajar. Dengan pembelajaran yang menarik siswa akan lebih termotivasi 

untuk berangkat sekolah dan mengikuti kegiatan pembelajaran.  

Model kooperatif tipe STAD perlu dipadukan dengan metode lain yang 

inovatif sehingga dapat memaksimalkan manfaat dari pembelajaran kelompok dan 

untuk meminimalkan kesulitan belajar siswa.  Dalam hal ini model kooperatif tipe 

STAD berbantuan permainan pengelompokan kartu digunakan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika. Metode 

permainan pengelompokan kartu tepat dipadukan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD karena metode pengelompokan kartu cukup menarik dan 

menyenangkan. Selain itu metode pengelompokan kartu juga melatih disiplin, 

tanggung jawab dan kerjasama yang lebih baik anatar anggota kelompok. Dalam 

permainan pengelompokan kartu setiap siswa mendapat tugas yang berbeda sesuai 

dengan kartu yang dia dapat. Tetapi tugas tersebut individu itu akan digunakan 

untuk menjawab tugas kelompok. Jadi setiap anggota akan terlibat secara aktif 

dalam kegiatan diskusi kelompok. 

 

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nugraha (2010) dengan judul 

“Peningkatan hasil belajar matematika dengan pokok bahasan bangun ruang 

melalui model Student Team Achievement Division (STAD) bagi siswa Kelas 5 

SDN 1 bowongso kalikajar wonosobo semester II tahun 2010/2011”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan Model STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa Kelas 5 SDN I Bowongso, 

Kalikajar, Wonosobo. Hal itu nampak pada (1) jumlah siswa yang tuntas dalam 

pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran yg biasa dan tidak 

menggunakan model STAD sebesar 40%, yang menggunakan STAD pada siklus I 

sebesar 80% dan siklus II sebesar 100% yakni peningkatan ketuntasan. (2) skor 

rata-rata kelas dalam pembelajaran yang tidak meggunakan (STAD) sebesar 

53,9% yang menggunakan STAD pada siklus I sebesar 66,6% dan pada siklus II 
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sebesar 82,6% yakni peningkatan terjadi sebesar 12,7%. (3) skor minimal dan 

skor maksimal dalam pembelajaran yang tidak menggunakan model STAD adalah 

20 dan 90 yang menggunakan model STAD pada siklus I adalah 40 dan 90 dan 

siklus II adalah 60 dan 100. Ini berarti skor minimum mengalami kenaikan 100%, 

dan skor maksimum mengalami kenaikan 0. Dengan demikian dapat dikemukakan 

bahwa penggunaan metode Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika di kelas 

Kelas 5 SDN 1 Bowongso Kalikajar, Wonosobo. 

Penelitian Rahmawati Rahayuningsih yang berjudul “Pengaruh Penggunaan 

Model Pembelajaran Tipe STAD terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata 

pelajaran Matematika Kelas 5 SD negeri 1 Wadaslintang Kecamatan 

Wadaslintang Kabupaten Wonosobo Semester 2 Tahun Ajaran 2010/2011. Hasil 

penelitiannya adalah terdapat pengaruh terhadap penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan adanya perbedaan yang signifikan hasil belajar 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada kelompok eksperimen 

dengan hasil belajar tanpa model pembelajaran koperatif tipe STAD pada 

kelompok kontrol, hasil belajar kelompok eksperimen lebih tinggi dibanding 

kelompok kontrol. Hasil belajar ini dilihat dari nilai siswa yang mengalami 

peningkatan pada kelompok eksperimen yang menggunakan pembelajaran model 

kooperatif tipe STAD. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Pada umumnya pembelajaran matematika di SD masih dilakukan dengan 

cara mekanistik serta berpusat pada guru. Guru lebih mendominasi dalam 

kegiatan pembelajaran. Selain itu guru juga belum menggunakan alat peraga 

secara optimal dalam melakukan pembelajaran Matematika. Akibatnya siswa 

kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran Matematika. Hal itu terlihat 

dari belum semua siswa lulus KKM.  

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang berbantuan permainan 

pengelompokan kartu dapat digunakan dalam proses pembelajaran  yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini 
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dapat memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran secara aktif. Dalam 

pembelajaran ini siswa akan lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran 

melalui kegiatan diskusi yang dipadukan dengan permainan pengelompokan 

kartu. Selain bekerja dalam kelompok siswa juga akan mendapatkan kartu 

berwarna yang berisi tugas individu yang akan digunakan sebagai dasar untuk 

menyelesakan tugas kelompok. Dengan demikian semua siswa akan berperan 

aktif dalam proses diskusi dan pembelajaran akan berpusat pada siswa. 

Pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dapat memotivasi siswa untuk lebih 

memahami materi pembelajaran. Apabila siswa dapat memahami materi 

pembelajaran dengan baik maka hasil belajar siswa juga akan menjadi baik.  

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

permainan pengelompokan kartu dilaksanakan pada kegiatan inti yang terdiri dari 

kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Permainan pengelompokan  kartu 

dilaksanakan pada kegiatan ekplorasi saat pembentukan kelompok. Pada kegiatan 

elaborasi siswa mulai berdiskusi dalam kelompok kecil. Penyampaian hasil 

diskusi kelompok dengan presentasi di depan kelas masuk dalam kegiatan 

konfirmasi. Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

yang berbantuan pengelompokan kartu diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran Matematika.  

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan rumusan masalah, kajian pustaka, dan kerangka pikir, maka 

dapat dirumuskan hipotesis tindakan yaitu. 

1. Melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievements Division (STAD) berbantuan pengelompokan kartu dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

tentang sifat-sifat bangun datar siswa kelas 5 SD Negeri Sidomukti 3  

semester II tahun 2012/2013. 

2. Model kooperatif tipe STAD berbantuan pengelompokan kartu 

diterapkan melalui diskusi kelompok dapat meningkatkan pemahaman 
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siswa tentang materi sifat-sifat bangun datar siswa kelas 5 SD Negeri 

Sidomukti 3  semester II tahun 2012/2013. 

 


