
6

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2 .1  Kajian Teori

2.2  Pengertian Matematika

Menurut Johnson dan Myklebust di dalam Mulyono Abdurahman

(2003:252) menyebutkan bahwa matematika adalah bahasa simbol yang

fungsi praktiknya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif

dan keruangan sedangkan fungsi teoritisnya memudahkan berpikir.

Mulyono Abdurahman (2003:252) menyebutkan matematika adalah

suatu cara untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang dihadapi

manusia, suatu cara mengunakan pengetahuan tentang bentuk dan ukuran,

mengunakan pengetahuan tentang menghitung dan yang paling penting

adalah memikirkan dalam diri manusia itu sendiri dalam melihat dan

mengunakan hubungan hubungan.

Pendapat ahli di atas tentang matematika dapat di simpulkan bahwa

matematika belajar simbol dimana yang fungsi prakteknya untuk

mengekspersikan hubungan keruangan, fungsi teoritisnya memudahkan

berfikir, menemukan jawaban masalah yang dihadapi manusia, pengetahuan

tentang bentuk dan ukuran serta memikirkan dalam diri manusia melihat dan

mengunakan hubungan-hubungan.

2.3 Pembelajaran Matematika SD

Matematika merupakan pelajaran yang wajib diberikan kepada

semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik

dengan kemampuan berpikir logis, analisis, sistematis, kritis, dan kratif,

serta kemampuan bekerja sama. Kompentensi 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.
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Materi matematika di SD antara lain tentang mengenal bangun yang

simetris. Pembelajaran matematika di SD harus mengacu kepada Standar

Kompentesi dan Kompentensi Dasar, Matematika tersusun secara hierarkis,

yang satu dengan yang lainnya berkaitan erat. Konsep-konsep pada tingkat

lebih tinggi tidak mungkin lebih dipahami, sebelum memahami konsep

sebelumnya dengan baik. Ini bearti bahwa belajar matematika harus

bertahan dan berurutan secara sistematis serta harus didasarkan kepada

pengalaman belajar yang terdahulu.

Beberapa pemaparan tentang pembelajaran matematika di Sekolahan

Dasar menurut ahli, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika

memerlukan suatu keterkaitan antara konsep yang dipahami dengan konsep

yang belum di pahami, didasarkan pada pengalaman terdahulu, bertahap,

dan berurutan secara sistematis. Untuk memberikan pemahaman pada siswa

pembelajaran hendaknya dimulai dari yang sudah diketahui, mudah,

sederhana, real, nyata, dan dari kasus-kasus khusus kearah yang belum

diketahui, sulit, rumit, abstrak.

2. 4  Teori Belajar

2.4.1 Pengertian Belajar

Morgan dan kawan-kawan (1986: 14), yang menyatakan bahwa

belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi sebagai

hasil latihan atau  pengalaman. Slameto (2003:2) belajar ialah suatu proses

usaha yang dilakukan  seorang untuk memperoleh  suatu perubahan tingkah

laku  yang baru secara keseluruhan,  sebagai hasil pengalaman  sendiri

dalam interaksi dalam lingkungan.

Menurut Hilgrad dan Bower (Fudyartanto, 2002 : 13), belajar (to

learn) memiliki arti: 1) to gain knowledge, comprehension, or mastery of

trough eksperince or study , 2) to fix in the mind or memory; memorize ; 3)

to acquire trough experience, 4) to become in forme of to find out. Menurut
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definisi tersebut, belajar memiliki pengertian memperoleh pengetahuan atau

menguasai pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, menguasai

pengalaman, dan mendapatkan informasi atau menemukan.

Aunurrahman (2011:33), belajar merupakan kegiatan penting setiap

orang, termaksud didalamnya bagaimana seharusnya belajar. Sebuah survey

memperlihatkan bahwa 82%  anak-anak yang  masuk sekolah pada usia 5

atau 6 tahun memiliki citra diri yang positif tentang kemampuan belajar

mereka sendiri. Tetapi angka tinggi tersebut menurun drastis menjadi hanya

18% waktu mereka berusia 16 tahun. Konsekuensinya, 4 dari 5 remaja dan

orang dewasa memulai pengalaman belajarnya yang baru dengan perasaan

ketidaknyamanan (Nichol ,2002: 37)

Aunurrahman (2011: 34), pembelajaran berupaya merubah masukan

siswa yang belum terdidik, menjadi siswa yang terdidik, siswa yang belum

memiliki pengetahuan tentang sesuatu, menjadi siswa yang memiliki

pengetahuan. Demikian pula siswa yang memiliki sikap, kebiasaan atau

tingkah laku yang belum mencerminkan eksistensi dirinya sebagai pribadi

yang baik atau positif, menjadi siswa yang memiliki sikap, kebiasaan, dan

tingkah laku yang baik.

Pendapat para ahli diatas tentang pengertian belajar dapat di

simbulkan bahwa,  belajar merupakan proses usaha seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan.

Belajar juga memperoleh pengetahuan atau menguasai pengalaman,

mengingat, menguasai pengalaman, serta mendapatkan informasi atau

menemukan.

2.4.2 Pengertian Model Pembelajaran

Ariends (1997:5) , menyatakan “ The term teaching model refers to a

particular approach to instruction that includes its goald, syntax,

environment, and management system”. Istilah model mengajarkan,

mengarahkan pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk
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tujuannya, sintaksnya, lingkungan, dan sistem pengelolaannya. Joyce

(1992:5) menyatakan bahwa setiap model pembelajaran mengarahkan

kepada desain pembelajaran untuk  membantu peserta didik sedemikian rupa

sehingga tujuan pembelajaran tercapai.

Soekatmo (2012:5), mengemukakan maksud dari model

pembelajaran adalah: “ kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai

tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang

pembelajaran dan para pengajar merencanakan aktivitas belajar mengajar.

2.4.3 Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD

STAD di kembangkan oleh Robert Slavin dan rekan-rekan

sejawatnya di Johns Hopkins University  dan merupakan metode

pembelajaran koopretif yang paling sederhana dan merupakan metode yang

sangat mudah di terapkan dalam pembelajaran sains. Seperti dalam

kebanyakan model pembelajaran koopretif lainnya. Model STAD di

dasarkan pada prinsip bahwa para siswa bekerja sama-sama dalam belajar

dan bertanggung jawab terhadap belajar teman-teman dalam tim dan dirinya

sendiri.

Dalam model STAD kelompok terdiri atas empat sampai  lima siswa

yang mewakili keseimbangan kelas dalam kemampuan akademik, jenis

kelamin, dan ras.  Kelompok merupakan tampilan yang paling penting dari

STAD yang penting pula bagi guru dalam rangka mengarahkan angota

masing-masing kelompok.

Penerapan model pembelajaran  kooperetif tipe STAD merujuk pada

konsep Slavin (2005:143), yang terdiri dari lima komponen utama yaitu;

presentasi  kelas, tim, kuis, skor kemajuan individu, dan rekognisi tim.

Komponen atau langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut.
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1. Tahap Penyajian Materi/Presentasi Kelas.

Materi dalam STAD pertama-tama diperkenalkan dalam kelas. Ini

merupakan pengajaran lansung seperti yang sering kali dilakukan atau

didiskusikan pelajaran yang dipimpin oleh guru, tetapi bisa juga

memasukkan audiovisual. Bedanya presentasi kelas dengan pengajaran

biasa hanya bahwa presentasi tersebut haruslah benar-benar berfokus pada

unit STAD. Dengan cara ini, para siswa akan menyadari bahwa mereka

harus benar-benar memberi perhatian penuh selama presentasi kelas, karna

dengan demikian akan sangat membantu mereka mengerjakan kuis-kuis dan

skor kuis mereka menentukan skor tim mereka

2. Tahap Kerja Kelompok/Tim

Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian

dari kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan etnisitas.

Fungsi utama dari tim ini adalah memastikan bahwa semua angota tim

benar-benar belajar, dan lebih khususnya lagi, adalah untuk mempersiapkan

angotanya untuk bisa mengerjakan kuis dengan baik. Setelah guru

manyampaikan materinya, tim berkumpul untuk mempelajari lembar

kegiatan atau materi lainnya. Yang paling sering terjadi, pembelajaran itu

melibatkan permbahasan permasalahan bersama, membandingkan jawaban,

dan mengoreksi tiap kesalahan pemahaman apabila  angota tim ada yang

membuat kesalahan.

Tim adalah figur yang paling penting dalam STAD, pada tiap

poinnya, yang ditekankan adalah membuat angota tim melakukan yang

terbaik untuk tim, dan tim pun harus melakukan yang terbaik untuk

membantu tiap angotanya. Tim ini memberikan dukungan kelompok bagi

kinerja akademik penting dalam pembelajaran, dan itu adalah untuk

memberikan perhatian dan respek yang mutual yang penting untuk akibat

yang dihasilkan seperti hubungan antarkelompok, rasa harga diri,

penerimaan terhadap siswa siswi.
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3. Kuis

Setelah guru memberikan presentasi dan sekitar satu atau dua

periode praktik tim,  para siswa akan mengerjakan kuis individu. Para siswa

tidak diperbolehkan untuk saling membantu dalam mengerjakan kuis.

Sehingga, tiap siswa bertanggung jaawab secara individual untuk

memahami materinya.

4. Skor Kemajuan Individu

Gagasan dibalik skor kemajuan individu adalah untuk memberikan

kepada tiap siswa tujuan kinerja yang akan dapat dicapai apabila mereka

bekerja lebih giat dan memberikan kinerja yang lebih baik dari pada

sebelumnya. Tiap siswa dapat memberikan kontribusi poin yang maksimal

kepada timnya dalam sistem skor ini, tetapi tak ada siswa yang dapat

melakukannya tanpa memberikan usaha mereka yang terbaik. Tiap siswa

diberikan skor “ awal”, yang diperoleh dari rata-rata kinerja siswa tersebut

sebelumnya dalam mengerjakan kuis yang sama. Siswa selanjutnya akan

mengumpulkan poin untuk tim mereka berdasarkan tingkat kenaikan skor

kuis mereka dibandingkan dengan skor awal mereka.

5. Rekognisi Tim/Penghargaan

Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan yang lain

apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu.

Model pembelajaran STAD dikembangkan  oleh Robert Slavin

dan teman- temannya di Universitas John Hopkins. Siswa dalam suatu

kelas tertentu dipecah menjadi kelompok dengan anggota 4-5 orang,

setiap kelompok haruslah heterogen, terdiri atas laki-laki dan perempuan,

berasal dari berbagai suku, memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah.

Anggota tim menggunakan lembar kegiatan atau perangkat pembelajaran

yang lain untuk menuntaskan materi pelajarannya dan kemudian saling
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membantu satu sama lain untuk memahami bahan pelajaran melalui diskusi

dan kuis.

Sintaks model Pembelajaran STAD dalam Chotimah (2007) sebagai

berikut :

a. Guru membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara
heterogen.

b. Guru menyajikan pelajaran.
c. Guru memberi tugas pada kelompok untuk dikerjakan oleh

anggota- anggota kelompok.
d. Peserta didik yang bisa mengerjakan tugas/soal menjelaskan

kepada anggota kelompok lainnya sehingga semua anggota dalam
kelompok itu mengerti.

e. Guru memberi kuis/pertanyaan kepada seluruh peserta didik.
Pada saat menjawab kuis/pertanyaan peserta didik tidak boleh
saling membantu.

f. Guru memberi penghargaan (rewards) kepada  kelompok yang
memiliki nilai/poin tertinggi.

g. Guru memberikan evaluasi.
h. Penutup.

Dari sintaks model pembelajaran STAD di atas dapat ditentukan

proses pembelajarannya, guru menentukan jumlah kelompok dan

kelompoknya harus heterogen, guru mempersiapkan/menyajikan materi

pembelajaran, guru memberikan tugas pada masing- masing kelompok dan

siswa mengerjakannya secara  berkelompok dan setiap angota kelompok

mendapatkan tugas masing-masing. Dalam model pembelajaran STAD ini,

proses pembelajarannya terdiri tugas, tugas kelompok dan tugas individu,

dimana tugas kelompok di kerjakan berkelompok, peserta kelompok

membantu satu sama lain. Tugas individu disini peserta didik tidak boleh

saling membantu. Dalam model pembelajaran STAD bagi tugas kelompok

maupun tugas individu bagi yang nilainya tertinggi akan mendapatkan

penghargaan (rewards).
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2.4.4 Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD

Suatu strategi pembelajaran mempunyai keungulan dan kekurangan.

Demikan pula dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Pembelajaran

kooperatif tipe STAD mempunyai beberapa keungulan (Slavin,1995:17)

diantaranya sebagai berikut :

1. Siswa bekerjasama dalam mencatat tujuan dengan menjunjung
tinggi norma-norma kelompok .

2. Siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk
berhasil bersama.

3. Aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan
keberhasilan kelompok .

4. Interaksi antar siswa seiring dengan peningkatkan kemampuan
mereka dalam berpendapat.

Selain keungulan tersebut pembelajaran kooperatif tipe STAD juga

memiliki kekurangan-kekurangan, menurut Dess (1991:411) diantaranya

sebagai berikut :

1. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga
sulit mencapai target kurikulum.

2. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk guru sehingga
pada umumnya guru tidak mau mengunakan pembelajaran
kooperatif.

3. Membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua
guru dapat melakukan pembelajaran kooperatif .

4. Menuntut sifat tertentu dari siswa,  misalnya sifat suka
bekerjasama.

Kekurangan-kekurangan yang ada pada pembelajaran kooperatif

masih dapat di atasi atau diminimalkan. Pengunaan waktu yang lebih lama

dapat diatasi dengan menyediakan lembar kegiatan siswa (LKS) sehingga

siswa dapat bekerja secara efektif dan efisien. Sedangkan pembentukan

kelompok dan penataan ruang kelas sesuai kelompok yang ada dapat

dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan.Dengan demikian,

dalam kegiatan pembelajaran tidak ada waktu yang terbuang untuk

pembentukan kelompok dan penataan  ruang kelas.



14

Pembelajaran kooperatif memang memerluak kemampuan khusus

guru, namun hal in dapat diatasi  dengan mengunakan latihan  terlebih

dahulu.  Sedangkan kekurangan –kekurangan terakhir dapat diatasi  dengan

memberikan  pengertian kepada siswa bahwa manusia tidak dapat hidup

sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu,  siswa merasa perlu

bekerja sama  dan berlatih bekerja sama  dalam belajar secara kooperatif .

Kekurangan model pembelajaran kooperatif STAD Menurut Slavin (

dalam Nurasma 2006: 2007) yaitu: Kontribusi dari siswa berprestasi rendah

menjadi kurang siswa berperstasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan

karena peran angota yang pandai lebih dominan.

2.4.5 Pengertian Hasil Belajar

Bloom (Agus Suprijono 2012:6), hasil belajar mencakup

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah

knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman,

menjelaskan, meringkas, contoh), application (menerapkan) analysis

(menguraikan, menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan,

merencanakan, membentuk bangunan baru), dan evalutation (menilai).

Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), responding

(memberikan respons), valuing (nilai), organization (organisasi),

characterization (karakterisasi). Domain psikomotor meliputi initiatory pre-

routine, dan rountinized. Psikomotor juga mencangkup keterampilan

produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual.

Agus Suprijono (2012:5), hasil belajar merupakan informasi verbal

yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik

lisan maupun tulisan. Kemampuan merespons secara spesifik terhadap

rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak memerlukan manifulasi

simbol, pemecahan masalah maupun penerapan aturan.
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Menurut Soedarto (1997:49), hasil belajar adalah tingkat penguasaan

yang dicapai oleh belajar yang diikuti program belajar mengajar sesuai

dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Hasil belajar adalah

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar

(Sudjana, 1990:2)

Pendapat ahli diatas tentang hasil belajar dapat disimpulkan bahwa

hasil belajar adalah hasil usaha yang dilakukan yang menghasilkan

perubahan dinyatakan dalam bentuk  tiga kemampuan yaitu kognitif, afektif,

psikomotor. Dan hasil belajar juga kemampuan yang dimiliki siswa setelah

ia menerima  pengalaman belajar/proses belajar.

2.4.6 Pentingnya Hasil Belajar

Untuk mengetahui perkembangan sampai dimana hasil belajar yang

telah dicapai seseorang dalam belajar, maka harus dilakukan evaluasi. Untuk

mencapai kemajuan yang harus dicapai maka harus ada kriteria (patokan)

yang mengacu pada tujuan yang telah ditentukan sehingga dapat diketahui

seberapa besar pengaruh strategi belajar mengajar terhadap keberhasilan

belajar siswa. Keberhasilan dalam belajar menurut W. Winkel (1989:82),

adalah keberhasilan yang dicapai oleh siswa, yakni disekolah yang

mewujutkan dalam bentuk angka.

Rusman (2010:13) penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil

pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompentensi peserta

didik, serta digunakan sebagai bahan penyusun laporan kemajuan hasil

belajar, dan memperbaiki proses belajar.

Berdasarkan pernyataan para ahli tentang hasil belajar, keberhasilan

dalam belajar adalah keberhasilan yang diraih/ capai oleh siswa dalam

proses belajar maupun setelah proses pembelajaran, yakni disekolah yang

mewujutkan dalam bentuk angka dan kemampuan- kemampuan yang

dimilikinya.
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Menurut Syah (2005:142), pengukuran hasil belajar adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh
siswa dalam suatu kurun waktu dan proses tertentu.

2. Untuk mengetahui posisi atau kedudukan seseorang dalam
kelompok kelasnya

3. Untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakuakan siswa
dalam belajar, hasil yang baik pada umumnya menunjukan
tingkat usaha yang efisien.

4. Untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mendayagunakan
kapasitas kognitif (kemampuan kecerdasan yang dimilikinya)
untuk keperluan belajar.

5. Untuk mengetahui tingkat dan hasil metode mengajar yang
digunakan dalam proses belajar mengajar.

Hasil belajar merupakan suatu indikator dari perubahan yang terjadi

pada diri siswa setelah mengalami proses belajar dimana untuk

mengungkannya biasa mengunakan suatu alat penilaian yang ditetapkan

guru atau tim ahli.

2.4.7 Pengukuran Hasil Belajar

Supratiknya (2012:1), penilaian hasil belajar adalah kegiatan untuk

melihat sejauh mana tujuan pelajaran telah dicapai atau dikuasi oleh murid

dalam bentuk hasil belajar yang bisa mereka tujukan setelah menjalani

kegiatan belajar mengajar (Sudjana, 2011:2). Ada tiga istilah yang merujuk

pada aktivitas-aktivitas utama dalam kegiatan penilaian kelas, yakni : (1)

asesmen, (2) pengukuran, dan (3) evaluasi. Prosedur teknik yang dimaksud

bisa berupa pengukuran, pengukruan yang dmaksud adalah teknik tes dan

nontes.

Supratiknya (2012:4) aktivitas terakhir dalam rangkaian kegiatan

penilaian kelas adalah evaluasi, yaitu “ a process that comes after

measurement is completed . It invilves making a value judgment or

interpretation of the resulting data in a decision making context” (Chatterji,

2003:4). Maksudnya, evaluasi merupakan proses sesudah pengumpulan data

atau informasi baik dengan teknik pengukuran (tes dan skala) maupun
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dengan teknik asesmen lain selesai dilakukan, bahkan sesudah data atau

informasi tersebut selesai diolah.

Pendapat ahli diatas dapat disimpulkan pengukuran hasil belajar

adalah dengan mengunakan istilah tiga aktivitas yaitu: (1) asesmen, (2)

pengukuran, (3) evaluasi serta pengumpulan datanya atau informasinya

dengan teknik pengukuran tes dan skala.

2. 4.8  Penerapan Pembelajaran Students Teams Achievement Division

dalam  PBM Matematika Berdasarkan Standar Proses

Standar proses pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bentuk

teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau

didesain dalam pelaksanaan pembelajaran (UU No 41 Tahun 2007 Tentang

Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah). Masih

mengacu pada UU tersebut (UU No 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses

Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah), hal-hal yang diatur dalam

standar proses terdiri dari perencanaan proses pembelajaran yang meliputi

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas

mata pelajaran, standar kompentensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator

pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran materi pembelajaran, alokasi

waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar

dan sumber belajar; pelaksanaan proses pembelajaran dimana hal-hal yang

harus diperhatikan antara lain rombongan (peserta) belajar maksimal, beban

kerja minimal guru, buku pelajaran, dan pengelolaan kelas; penilaian hasil

pembelajaran tujuannya digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi

peserta didik, digunakan untuk menyusun laporan kemajuan hasil belajar,

dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara

konsisten, sistematik dan terprogram dengan menggunakan tes dalam bentuk

tes tertulis maupun tes lisan, dan nontes dalam bentuk pengamatan kerja,

pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau
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produk, portofolio dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran

menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian

Kelompok Mata Pelajaran; serta pengawasan proses pembelajaran yang

dilakukan dengan cara pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan.

Berdasarkan pada hal yang telah dipaparkan, maka dalam

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran student teams

achievement division (STAD) pada mata pelajaran Matematika  pada siswa

SD kelas IV, standar kompentensi dan kompentensi dasar (SK/KD), adalah

SK/KD mata pelajaran Matematika  kelas IV pada semester II pada materi

Perubahan Sifat-sifat Bangun datar , indikator pencapaian, rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan penilaian yang dilakukan, serta bentuk

penilaian yang dilakukan antara lain dijabarkan dalam RPP berkarakter

berdasarkan sintaks model pembelajaran Student teams achievement

division  berikut ini:

Berdasarkan tabel 2.1 sintaks di bawah ini dapat kita ketahui

tahapan- tahapan serta langkah-langkah dalam proses pembelajaran model

pembelajran  STAD. Dalam tabel tersebut memberikan gambaran

bagaimana semestinya penerapan pembelajaran yang harus dilakukan, mulai

dari kegiatan awal, apersepsi dan motivasi, kegiatan inti (eksplorasi,

elaborasi, konfirmasi), serta kegiatan akhir. Dalam kegiatan akhir tindakan

guru; membiimbing siswa menyimpulkan pembelajaran dan menutup

pembelajaran dengan mengucapkan salam.
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Tabel 2.1
Sintaks model pembelajaran kooperstif tipe STAD

No Kegiatan pembelajaran

1.

2.

Kegiatan Awal
Guru mengawali pembelajaran dengan

- Salam
- Doa
- Pengkondisian kelas
- Absensi

Apersepsi dan Motivasi
 Guru bertanya kepada siswa

1. Guru bertanya kepada siswa papan tulis
berbentuk apa?

2. Guru :  hari ini materi yang kita pelajari tentang
tentang sifat-sifat bangun.

3. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai. Dan hasil/KKM belajar yang dicapai
setiap siswa dari kuis individu.

4. Guru memotivasi siswa dan menginformasikan
cara belajar yang akan ditempuh dalam proses
pembelajaran (dengan model pembelajaran
STAD).

Kegiatan Inti
Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi, guru:

1. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa untuk
melihat kemampuan siswa, dan melihat siswa
yang aktif.

2. Guru menyampaikan materi/pelajaran  yang akan
dipelajari.

3. Guru membagi siswa 5 kelompok yang terdiri
dari 4 – 5 orang dari yang berkemampuan rendah,
sedang, dan tinggi digabungkan.

Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi, guru :

1. Guru membagikan bahan-bahan diskusi
kelompok tentang bangun datar pada setiap
kelompok.

2. Siswa bekerja dalam kelompok mengerjakan
tugas yang diberikan oleh guru.
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3

3. Guru memantau kerja masing-masing kelompok
dan mengarahkan siswa yang mengalami
kesulitan.

4. Perwakilan kelompok maju untuk
mempresentasikan hasil kerja kelompok. Guru
bertindak sebagai fasilitator.

5. Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan
dalam memprsentasikan hasil kerja kelompoknya.

6. Guru memberi evaluasi kepada masing- masing
siswa dan siswa mengerjakannya secara individu.

7. Siswa mengerjakan evaluasi yang telah di berikan
guru ke pada masing-masing individu.

8. Guru mengoreksi hasil kerja kelompok siswa.
9. Guru mengoreksi hasil evaluasi siswa yang di

kerjakan secara individu.
10. Guru memberi penghargaan pada kelompok yang

presentasi yang baik atau yang mendapat nilai
tinggi.

Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru

1. Guru memberi kesempatan  kepada siswa untuk
bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas dari
materi yang disampaikan.

2. Guru memberi motivasi berupa pujian kepada
siswa yang belum berhasil dalam proses
pembelajaran.

Kegiatan Akhir

1. Guru  membimbing siswa menyimpulkan
pembelajaran.

2. Guru menutup pembelajaran dengan
mengucapkan salam.

Berdasarkan hasil penelitian tindakan yang dilakukan  Mey Syaroh

Lies Wurtanti (2011) dengan penerapan Model Pembelajaran kooperatif

tipe STAD  dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil yang diperoleh

dalam penelitian ini adalah terjadi peningkatan yang ditandai dengan

Lanjutkan tabel 2.1
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ketuntatasan hasil belajar. Penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD

(Student  Teams Achievement Division) dalam pelajaran matematika sangat

efektif  karena membuat siswa menjadi lebih aktif dan mau mengungkapkan

pendapatnya. Dengan demikian STAD dapat mempengaruhi hasil belajar

matematika siswa.

2. 5   Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitan dilakukan dalam rangka peningkatkan kualitas

pembelajaran matematika model STAD diantaranya adalah: PTK karya

Hariyuwati yang berjudul :  peningkatkan hasil belajar matematika  melalui

penerapak model STAD pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 3 Mrisi

(2011/2012) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa  dengan penerapan

model  pembelajaran STAD dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa.

Model pembelajaran STAD memudahkan siswa dalam memahami materi

pembelajaran, ditandai dengan keaktivan siswa dalam diskusi kelompok,

keberanian siswa mengemukakan pendapat dan kerjasama menyelesaikan

lembar kerja kelompok. Peningkatan hasil belajar matematika dari kondisi

awal, siklus I dan siklus II peningkatan nilai rata-rata juga diikuti dengan

meningkatkan prosentase ketuntasan siswa dari kondisi awal, siklus I dan

siklus II. Prosentase ketuntasan siswa dari kondisi awal 18,18% , siklus I

menjadi 45%  dan siklus II menjadi 95%.

PTK karya Yatmoko, Puji yang berjudul : Untuk Meningkatkan

Hasil Belajar Matematika dengan Menggunakan Model Pembelajaran

Kooperatif Tipe STAD (Student Team Achievement Division) pada Pokok

Bahasan Pecahan untuk Siswa Kelas V SDN Banyubiru 05 Tahun Pelajaran

2011/ 2012. Menyimpulkan hasil penelitian bahwa dengan penerapan Model

Pembelajaran STAD  dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil yang

diperoleh dalam penelitian ini adalah terjadi peningkatan yang ditandai
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dengan ketuntatasan hasil belajar. Peningkatan ketuntasan hasil belajar yang

diraih siswa terjadi secara bertahap, dimana pada kondisi awal hanya

terdapat 14 siswa (45,2%) yang telah tuntas dalam belajarnya menjadi 20

siswa (64,5%) pada siklus I dan kemudian meningkat lagi pada siklus II

yaitu menjadi 29 siswa (93,5%). Selain itu, rata-rata nilai juga meningkat

dari pra siklus yaitu 56,5 menjadi 63,6 pa dan mengingkat lagi pada siklus II

yaitu 76,1.

PTK karya Wartanti, Mey Syaroh Lies yang berjudul: Peningkatan

Hasil Belajar Matematika dengan Menerapkan Model STAD (Student

Teams Achievement Division) dengan Media Manik- manik Pada Siswa

Kelas II SDN Sumur 03 Semester I/ 2011- 2012. Menyimpilkan hasil

penelitiannya bahwa dengan penerapan model pembelajaran STAD dapat

meningkatkan hasil belajar. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa

osentase 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.

Dari beberapa kajian yang relevan diatas, pengunaan model

pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) sangat

memuaskan dalam ketercapaian hasil belajar siswa dalam pembelajaran.

Hariyumati posentase ketuntasan siswa pramodel/ kondisi awal 18,18%,

siklus I menjadi 45 % dan siklus II menjadi 95%  dalam hasil belajar.

Yatmoko, Puji pada kondisi awal hanya terdapat 14 siswa (45,2%) dalam

belajarnya menjadi 20 siswa (64,5%) pada siklus I dan kemudian meningkat

lagi pada siklus II yaitu menjadi 29 siswa (93,5%). Wartanti, Mey Syaroh

Lies, peningkatan hasil belajar dilihat dari hasil evaluasi rata-rata kelas 56,8

pada prasiklus menjadi 70,5 pada siklus I dan 83 pada siklus II.
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2. 6   Kerangka Berpikir

Dalam mengajarkan pelajaran matematika terutama materi mengenal

bangun yang simetris. Dibutuhkan konsep dasar teori yang tepat dalam

menyampaikan pelajaran tersebut. Konsep dasar teori yang dipilih harus

sesuai dan cocok serta harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, terutama

dalam penyampaian materi matematika. Sebab dalam pelajaran matematika

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, serta melakukan manipulasi

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan

gagasan dan pernyataan  matematika serta 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. Dalam penerapan model STAD

proses pembelajaran mempunyai keungulan dan dipastikan dapat

meningkatkan hasil belajar, keungulannya; siswa bekerjasama dalam

mencatat tujuan dengan menjunjung norma-norma kelompok, siswa aktif

membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama, aktif berperan

sebagai tutor sebaya untuk meningkatkan keberhasilan kelompok, interaksi

antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam

berpendapat.

Pembelajaran model STAD siswa sangat dilibatkan dalam proses

pembelajaran, siswa lebih mudah menemukan dan memahami materi-

materi yang diangap sulit apabila mereka saling bekerjasama dengan

temannya untuk menyelesaikan masalah. Melalui kerjasama akan terjalin

rasa kebersamaan, komunikasi, mereka saling berbagi pengetahuan yang

dimiliki mereka masing-masing sehingga terjadi pemahaman yang sama

dalam persoalan-persoalan yang mereka diskusikan. Ini akan membawa

dampak pada peningkatkan hasil belajar.
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2. 7   Hipotesis

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan kajian pustaka, maka

yang menjadi hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan

dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga pengunaan model pembelajaran kooperatif tipe Student

Teams Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan hasil

belajar matematika pada siswa kelas IV semester II SD Negeri

Kalibeji 01 Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang tahun ajaran

2012/2013.

2. Diduga komponen dalam pembelajran kooperatif tipe Student Teams

Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar

matematika pada siswa kelas IV semester II SD Negeri Kalibeji 01

Tahun Ajaran 2012/2013.


