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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1  Hakekat Belajar dan Pembelajaran   

Belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku pada diri individu berkat 

adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan yang 

diutarakan Burton bahwa seseorang setelah mengalami proses belajar akan mengalami 

perubahan tingkah laku, baik aspek pengetahuannya, keterampilannya, maupun aspek 

sikapnya. Misalnya dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

(dalam Usman, 2000: 5). 

Belajar pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang 

mengakibatkan perubahan tingkah laku terhadap dirinya dari tidak tahu menjadi tahu, 

sehingga dapat disimpulkan dalam proses belajar terdapat pelaku dan ada sesuatu yang 

dipelajari atau yang akan diketahui. 

Pembelajaran adalah proses, cara, menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. 

Sedangkan belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berubah tingkah 

laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. (KBBI, 1996: 14). 

Sependapat dengan pernyataan tersebut Sutomo (1993: 68) mengemukakan bahwa 

pembelajaran adalah proses pengelolaan lingkungan seseorang yang dengan sengaja 

dilakukan sehingga memungkinkan dia belajar untuk melakukan atau mempertunjukkan 

tingkah laku tertentu pula. Sedangkan belajar adalah suatu peoses yang menyebabkan 

perubahan tingkah laku yang bukan disebabkan oleh proses pertumbuhan yang bersifat 

fisik, tetapi perubahan dalam kebiasaan, kecakapan, bertambah, berkembang daya pikir, 

sikap dan lain-lain. (Soetomo, 1993: 120). Jadi pembelajaran adalah proses yang 

disengaja yang menyebabkan siswa belajar pada suatu lingkungan belajar untuk 

melakukan kegiatan pada situasi tertentu. 

2.1.2  Pembelajaran Kooperatif 

Anita Lie (2007) menyimpulkan model pembelajaran kooperatif merupakan suatu 

model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok serta di dalamnya 

menekankan kerjasama. Tujuan model pembelajaran kooperatif adalah hasil belajar 

akademik siswa meningkat dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari temannya 
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serta mengembangkan keterampilan sosial.. Semua model pembelajaran ditandai dengan 

adanya struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur penghargaan. Menurut Muslimin dkk 

(2000) pembelajaran kooperatif merupakan pendekatan pembelajaran yang 

mengutamakan adanya kerjasama antarsiswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Wina (2006:8) mengemukakan model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan 

belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai 

tujuan yang telah dirumuskan. Ada empat unsur penting dalam strategi pembelajaran 

kooperatif, yaitu adanya peserta dalam kelompok, adanya aturan kelompok, adanya upaya  

belajar setiap anggota kelompok, dan adanya tujuan yang harus dicapai.    

 Dapat disimpulkan model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model 

pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok serta di dalamnya 

menekankan kerjasama yang bertujuan meningkatkan hasil belajar akademik siswa dan 

siswa dapat menerima berbagai keragaman dari temannya serta mengembangkan 

keterampilan sosial. 

2.1.3   Pembelajaran  Kooperatif Tipe STAD 

STAD (Student Teams Achievement Divisions) merupakan salah satu metode atau 

pendekatan dalam pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan 

sebuah pendekatan yang baik untuk guru yang baru memulai menerapkan pembelajaran 

kooperatif dalam kelas. 

Menurut Slavin dalam Richard Arends (1997) pembelajaran kooperatif tipe STAD 

terdiri dari lima komponen utama, yaitu pengajaran, belajar kelompok, kuis, skor 

perkembangan, dan penghargaan kelompok. 

1) Pengajaran 

Tujuan utama dari pengajaran ini adalah guru menyajikan materi pelajaran sesuai 

dengan yang direncanakan. Setiap awal dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD selalu 

dimulai dengan pengajaran yang mencakup pembukaan, pengembangan dan latihan 

terbimbing di keseluruhan pelajaran.                                 

2) Belajar kelompok 

Menurut Robert Slavin (1994), kelompok terdiri dari 4-5 siswa yang bervariasi dalam 

kemampuan akademik, jenis kelamin, dan etnis. Selama belajar kelompok, tugas anggota 
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kelompok adalah menguasai materi yang diberikan guru dan membantu teman satu 

kelompok untuk menguasai materi tersebut. Siswa diberi lembar kegiatan yang dapat 

digunakan untuk melatih keterampilan yang sedang diajarkan untuk mengevaluasi diri 

mereka dan teman satu kelompok. Pada saat pertama kali menggunakan pembelajaran 

kooperatif, guru perlu mengamati kegiatan pembelajaran secara seksama. Guru juga perlu 

memberi bantuan dengan cara memperjelas perintah, mereview konsep, atau menjawab 

pertanyaan. 

3) Kuis 

Setelah 1 sampai 2 periode pengajaran dan 1 sampai 2 periode latihan tim, siswa 

mengikuti kuis secara individu. Kuis dikerjakan oleh siswa secara mandiri. Hal ini 

menunjukkan apa saja yang telah diperoleh siswa selama belajar dalam kelompok. Hasil 

kuis digunakan sebagai nilai perkembangan individu dan disumbangkan dalam nilai 

perkembangan kelompok. 

4) Skor Perkembangan 

Setelah diberikan kuis, hasil kuis itu di skor dan tiap individu diberi skor 

perkembangan. Ide yang melatarbelakangi skor perkembangan ini adalah memberikan 

prestasi yang harus dicapai siswa jika ia bekerja keras dan mencapai hasil belajar yang 

lebih baik dari yang sebelumnya. Siapapun dapat memberi kontribusi skor maksimum 

dalam sistem skor ini, tetapi tidak siapapun bisa kecuali mereka yang bekerja dengan baik. 

Masing-masing siswa diberi skor dasar yang berasal dari rata-rata skor yang lalu pada kuis 

yang serupa. Siswa lalu mendapat poin untuk timnya berdasar pada kenaikan skor kuis 

mereka dari skor dasarnya. 

5) Penghargaan Kelompok 

Tim mungkin mendapat sertifikat atau penghargaan lain jika rata-rata skor melebihi 

kriteria tertentu. 

6) Penilaian dan Evaluasi 

Untuk STAD versi Slavin, guru merminta siswa menjawab kuis tentang bahan 

pembelajaran. Dalam banyak hal, butir-butir tes pada kuis ini harus merupakan suatu jenis 

tes obyektif paper-and-pencil , sehingga butir-butir itu dapat diskor di kelas atau segera 

setelah tes itu diberikan.Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan pembelajaran 

kooperatif yang paling sederhana. Selain itu, dapat digunakan untuk memberikan 
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pemahaman konsep materi yang sulit kepada siswa dimana materi tersebut telah 

dipersiapkan oleh guru melalui lembar kerja atau perangkat pembelajaran yang lain. 

2.1.4  Pentingnya Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dalam Pembelajaran    

          Matematika 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD mempunyai ciri-ciri: (1) Siswa dalam kelompok 

secara kooperatif menyelesaikan materi belajar sesuai kompetensi dasar yang akan 

dicapai. (2) Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, 

baik tingkat kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jika mungkin, anggota kelompok 

berasal dari suku atau agama yang berbeda serta memperhatikan kesetaraan jender. (3) 

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

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD sangat penting diterapkan dalam pembelajaran 

karena mempunyai manfaat yang baik bagi siswa, antara lain: meningkatkan pencurahan 

waktu pada tugas, rasa harga diri menjadi lebih tinggi, memperbaiki kehadiran, 

penerimaan terhadap perbedaan individu menjadi lebih besar, perilaku mengganggu 

menjadi lebih kecil, konflik antar pribadi berkurang, sikap apatis berkurang, motivasi lebih 

besar atau meningkat, hasil belajar lebih tinggi, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, 

dan toleransi. Sehingga dengan banyaknya manfaat dari pembelajaran kooperatif tipe stad 

hasil belajar akademik siswa meningkat dan siswa dapat menerima berbagai keragaman 

dari temannya serta mengembangkan keterampilan sosial. Maksud dan tujuan 

penggunaan media kongkrit dalam pembelajaran adalah untuk memberikan variasi, 

memberikan lebih banyak realitas dalam pembelajaran, sehingga lebih terwujud, lebih 

terarah dan mempercepat tercapainya tujuan pembelajaran. Media kongkrit sebagai alat 

bantu dalam pembelajaran, secara garis besar bermanfaat untuk menambah kegiatan 

belajar murid, menghemat waktu belajar (ekonomis), menjadikan hasil belajar lebih 

permanen, membantu para siswa yang ketinggalan dalam pelajarannya, membangkitkan 

minat perhatian (motivasi) dan aktivitas pada siswa, memberikan pemahaman yang lebih 

tepat dan jelas. 

2.1.5  Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD  

Menurut Robert Slavin (1994:12), Langkah-langkah penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD adalah sebagai berikut.: 
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a.  Guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa sesuai kompetensi 

dasar yang akan dicapai. Guru dapat menggunakan berbagai pilihan dalam               

menyampaikan materi pembelajaran ini kepada siswa. Misal, antara lain 

dengan metode penemuan terbimbing atau metode ceramah. Langkah ini tidak 

harus dilakukan dalam satu kali pertemuan, tetapi dapat lebih dari satu. 

b.     Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individu sehingga akan 

diperoleh nilai awal kemampuan siswa. 

c.     Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4– anggota, 

     dimana anggota kelompok mempunyai kemampuan akademik yang berbeda   

beda (tinggi, sedang, dan rendah). Jika mungkin, anggota kelompok berasal 

dari budaya atau suku yang berbeda serta memperhatikan kesetaraan jender. 

d.     Guru memberikan tugas kepada kelompok berkaitan dengan materi yang telah 

diberikan, mendiskusikannya secara bersama-sama, saling membantu antar 

anggota lain,serta membahas jawaban tugas yang diberikan guru. Tujuan 

utamanya adalah memastikan bahwa setiap kelompok dapat menguasai 

konsep dan materi. Bahan tugas untuk kelompok dipersiapkan oleh guru agar 

kompetensi dasar yang diharapkan dapat dicapai. 

e.     Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individu. 

f.  Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan, dan 

memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari. 

g.  Guru memberi penghargaan kepada kelompok berdasarkan perolehan nilai 

peningkatan hasil belajar individual dari nilai awal ke nilai kuis berikutnya. 

Langkah-langkah penggunaan  pembelajaran kooperatif tipe STAD pada penelitian yang 

saya lakukan antara lain: 

1) Kegiatan awal 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Mengomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai. 

c. Memotivasi siswa. 

d. Menyajikan informasi kepada siswa. 

2) Kegiatan Inti 

a. Mengelompokkan siswa. 
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b. Guru memotivasi serta memfasilitasi kerja siswa untuk materi pembelajaran dalam 

kelompok-kelompok belajar. 

c. Membahas lembar kerja kelompok siswa. 

d. Memberikan evaluasi/kuis hasil belajar tentang materi pembelajaran yang telah 

dilaksanakan secara individu. 

e. Bersama-sama siswa membuat rangkuman terhadap materi pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

3) Kegiatan akhir 

a. Guru memberi penghargaan kepada kelompok berdasarkan perolehan nilai 

peningkatan hasil belajar individual dari nilai awal ke nilai kuis berikutnya. 

2.1.6 Pembelajaran Matematika 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang harus diajarkan di 

sekolah dasar kelas 4. Matematika tersebut terdiri atas bagian-bagian yang bertujuan 

untuk menumbuhkembangkan  kemampuan-kemampuan peserta didik. Sejalan dengan 

hal tersebut, mata pelajaran matematika pada jenjang sekolah dasar menekankan pada 

pembentukan nalar, sikap, dan keterampilan peserta didik yang berhubungan dengan 

pembelajaran matematika itu sendiri. Mata pelajaran matematika di sekolah dasar 

digunakan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, sistematis, 

kritis, dan kreatif. Pembelajaran matematika itu sendiri harus memberikan peluang pada 

peserta didik untuk mencari pengalaman tentang matematika. Menurut Wahyudi dan 

Kriswandani, “pembelajaran matematika dimaksudkan sebagai proses yang sengaja 

dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan (kelas/sekolah) yang 

memungkinkan kegiatan peserta didik belajar matematika sekolah.” Pengertian 

pembelajaran matematika yang telah dijabarkan tersebut memberi gambaran bahwa 

dalam suatu pembelajaran matematika ada guru sebagai salah satu perancang proses. 

Proses yang disengaja tersebut kemudian disebut sebagai proses pembelajaran dan 

peserta didik sebagai pelaksanaan kegiatan belajar. Mata pelajaran matematika itu sendiri 

adalah sebagai objek yang dipelajari oleh peserta didik. 
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2.1.6.1  Matematika Bilangan Bulat 

Kita sudah mempelajari bilangan-bilangan yang dimulai dari nol sampai tak 

terhingga. Selama ini yang kita pelajari 0 (nol) adalah bilangan terkecil. Tetapi, tahukan 

kamu bahwa ada bilangan yang lebih kecil dari 0. 

1. Mengenal bilangan bulat positif dan negatif 

Bilangan-bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, … disebut bilangan cacah, sedangkan 1, 2, 

3, 4, 5, … disebut bilangan asli. Jadi, bilangan cacah adalah gabungan dari bilangan 

nol dan bilangan asli. 

Adakah lawan bilangan asli? Bagaimana melambangkannya? Bilangan nol, 

bilangan asli, dan lawan bilangan asli disebut bilangan bulat. Perhatikan garis 

bilangan bulat di bawah ini. 

2. Membaca dan menulis lambang bilangan bulat 

Setelah mengenal bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif, 

bagaimana cara membaca dan menuliskan bilanganbilangan tersebut? Mari kita 

pelajari. Bilangan asli atau bilangan bulat positif sudah sudah sangat kita kenal, 

sedangkan untuk bilangan negatif cara membacanya diawali dengan kata negatif di 

depan bilangan. 

Contoh: 

 10 dibaca sepuluh 

 –10 dibaca negatif sepuluh 

 Negatif sembilan puluh sembilan dituliskan –99 

 seratus lima dituliskan 105 

3. Penggunaan bilangan bulat negatif 

Mengapa harus ada bilangan negatif? Pernahkah kamu mendengar kalimat-

kalimat seperti di bawah ini?  

a. Suhu di daerah kutub dapat mencapai lima belas derajat di bawah nol. 

b. Daerah itu rawan banjir karena ketinggiannya lima sentimeter di bawah 

permukaan air laut. 
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Nah kawan, bagaimana menuliskan bilangan lima belas derajat di bawah 

nol? Bagaimana pula menuliskan bilangan lima sentimeter di bawah permukaan air 

laut?  

Bilangan-bilangan tersebut dapat kita tuliskan dengan menggunakan 

bilangan bulat negatif. Lima belas di bawah nol dapat dituliskan –15. Lima di bawah 

permukaan dapat dituliskan –5. Jadi, dua kalimat di atas dapat dituliskan sebagai 

berikut. 

a. Suhu di daerah kutub dapat mencapai –15 derajat.  

b. Daerah itu rawan banjir karena ketinggiannya –5 cm.  

Itulah beberapa contoh penggunaan bilangan bulat. Dapatkah kamu 

menyebutkan contoh penggunaan bilangan bulat negatif yang lain? 

4. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat 

 

Telah kita pelajari di depan bahwa bilangan negatif lebih kecil dari nol. Mari 

kita perhatikan garis bilangan berikut ini. Semakin ke kiri nilai bilangan semakin kecil. 

Sebaliknya, semakin ke kanan nilai bilangan semakin besar. Sekarang, mari kita 

lengkapi perbandingan bilangan bulat di bawah ini dengan memberi tanda lebih besar 

(>) atau lebih kecil (<). 

a. 1 > 0   

b. 0 . . . . –1  

c. –6 . . . . –2 

d. 25 . . . . –25  

e. –125 . . . . –152 

f. 101 . . . . 110 

g. 250 . . . . –250 

h. –521 . . . . 125 

Nah kawan, dengan membandingkan dua bilangan bulat, kamu dapat 

mengurutkan bilangan-bilangan bulat dari yang terkecil maupun dari yang terbesar. 

Untuk membantu mengurutkan bilangan-bilangan bulat, dapat kita gunakan garis 

bilangan . 
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Contoh :  

Urutkan bilangan-bilangan berikut ini. 

–5, 10, –25, 20, –10, 0, 30 

Jawab: 

Masing-masing bilangan tersebut dapat dituliskan pada garis bilangan di bawah ini. 

 

Urutan bilangan dari yang terkecil adalah 

–25, –10, –5, 0, 10, 20, 30 

Urutan bilangan dari yang terbesar adalah 

30, 20, 10, 0, –5, –10, –25 

SKKD Matematika Bilangan Bulat Kelas 4 

Standar Kompetensi Komptensi Dasar 

Bilangan 

1.   Memahami dan 
menggunakan sifat-sifat 
operasi hitung bilangan 
dalam pemecahan 
masalah 

 

1.1. Mengidentifikasi sifat-sifat operasi hitung  

1.2. Mengurutkan bilangan 

1.3. Melakukan operasi perkalian dan pembagian 

1.4. Melakukan operasi hitung campuran 

1.5. Melakukan penaksiran dan pembulatan 

1.6 Memecahkan masalah yang melibatkan uang   

 

5. Menjumlahkan  dan 
mengurangkan bilangan 
bulat  

 

5.1 Mengurutkan bilangan bulat. 

5.2 Menjumlahkan bilangan bulat 

5.3 Mengurangkan bilangan bulat. 

5.4 Melakukan operasi hitung campuran. 

 

 

2.1.6.2   Hasil Belajar 

Menurut Hamalik (2002: 155) hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan 

tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam perubahan 
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pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan dapat diartikan terjadinya peningkatan 

dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya (Andriyani, 2011). 

Winarno Surachmad (1981: 2) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan nilai 

hasil belajar yang menentukan berhasil tidaknya siswa dalam belajar (Sumarti, 2012).  

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-

sikap, apresiasi dan keterampilan (Suprijono, 2012: 5).  

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang meliputi pengetahuan, sikap dan 

keterampilan yang menentukan berhasil tidaknya siswa dalam belajar. 

Suprijono (2012: 5) menyebutkan hasil belajar berdasarkan pemikiran Gagne dapat 

dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu : 

1. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, 

baik lisan maupun tertulis. 

2. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang. 

Kemampuan intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi, kemampuan analitis-

sintesis fakta-konsep dan mengembangkan prinsip-prinsio keilmuan. 

3. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya 

sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam memecahkan 

masalah. 

4. Keterampilan motorik yaitu kemamapuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam 

urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. 

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian 

terhadap objek tersebut. Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai 

standar perilaku. 

Hasil belajar dapat dikategorikan menjadi (i) informasi verbal, (ii) keterampilan, (iii) 

konsep, prinsip dan struktur pengetahuan, (iv) taksonomi dan keterampilan memecahkan 

masalah, serta (v) strategi belajar dan strategi mengingat (Sutarno, 2006:8.6). 

Menurut Bloom (Suprijono, 2012: 6), hasil belajar mencakup 3 kemampuan/domain 

utama, yaitu : 
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1. Domain kognitif yang mencakup knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension 

(pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application (menerapkan), analiysis 

(menguraikan, menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, 

membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai). 

2. Domain afektif yang mencakup receiving (sikap menerima), responding (memberikan 

respons), valuing (nilai), organization (organisasi), characterization (karakterisasi). 

3. Domain psikomotor yang mencakup initiatory, pre-rountine, dan rountinized. Selain itu 

domain psikomotor juga mencakup keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, 

manajerial, dan intelektual. 

Inti dari hasil belajar adalah perubahan tingkah laku secara keseluruhan bukan 

hanya salah satu aspek saja (Suprijono, 2012: 7). 

2.1.6.3   Hasil Belajar Matematika 

Menurut Gagne (dalam Muhammad Zainal Abidin, 8:2011) bahwa: Hasil belajar 

matematika adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajar matematikanya atau dapat dikatakan bahwa hasil belajar matematika 

adalah perubahan tingkah laku dalam diri siswa, yang diamati dan diukur dalam bentuk 

perubahan pengetahuan, tingkah laku, sikap dan keterampilan setelah mempelajari 

matematika. Perubahan tersebut diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan 

pengembangan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. 

Dari definisi di atas, serta definisi-definisi tentang belajar, hasil belajar, dan 

matematika, maka dapat dirangkai sebuah kesimpulan bahwa hasil belajar matematika 

adalah merupakan tolak ukur atau patokan yang menentukan tingkat keberhasilan siswa 

dalam mengetahui dan memahami suatu materi pelajaran matematika setelah mengalami 

pengalaman belajar yang dapat diukur melalui tes. 

2.2  Kajian Hasil Penelitian yang Relevan  

Penelitian yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran dengan 

menggunakan  pembelajaran kooperatif tipe STAD sudah pernah dilakukan, akan tetapi 

berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan ini, diantaranya adalah: 
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Endang Supriyatiningsih. (2008) dalam judulnya “Melalui penerapan strategi belajar 

kooperatif tipe STAD bagi siswa kelas 4 SD Negeri I Godong hasil belajar matematika 

meningkat.” 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan hasil belajar pada siklus I 

diperoleh dari tes yang dilaksanakan dengan nilai rata – rata kelas adalah 50,33 dengan 

ketuntasan klasikal 51,76 %. Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas siswa pada 

siklus II diperoleh hasil belajar pada siklus II diperoleh nilai rata – rata kelas 8,3 dengan 

ketuntasan klasikal 75,88 %. Sehingga diharapkan hasil belajar siswa kelas 4 pada 

pelajaran matematika dapat meningkat dengan baik dibandingkan dengan pembelajaran 

sebelum menggunakan penerapan strategi belajar kooperatif tipe STAD. 

2.3 Kerangka Pikir 

Pembelajaran kooperatif merupakan pendekatan pembelajaran yang 

mengutamakan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang 

dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan. Ada empat unsur penting dalam strategi pembelajaran kooperatif, yaitu 

adanya peserta dalam kelompok, adanya aturan kelompok, adanya upaya belajar setiap 

anggota kelompok, dan adanya tujuan yang harus dicapai. Siswa dalam kelompok secara 

kooperatif menyelesaikan materi belajar sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. 

Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, baik tingkat 

kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jika mungkin, anggota kelompok berasal dari 

suku atau agama yang berbeda serta memperhatikan kesetaraan jender. Penghargaan 

lebih menekankan pada kelompok daripada masing-masing individu. 

Tujuan model pembelajaran kooperatif adalah hasil belajar akademik siswa 

meningkat dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari temannya serta 

mengembangkan keterampilan sosial. Secara garis besar pembelajaran kooperatif sangat 

mempengaruhi terhadap peningkatan hasil belajar siswa terutama hasil belajar matematika  

siswa kelas 4 SD Negeri 3 Jumo. 

Tahap awal dari penelitian ini, guru masih menggunakan pembelajaran konvensial 

atau hanya menggunakan metode ceramah saja pada pelajaran matematika tenyata hasil 

belajar yang didapat sangatlah rendah. Tahap berikutnya yaitu siklus 1 dan siklus 2 guru 
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menggunakan penerapan strategi belajar kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran 

diduga hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 3 Jumo meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bagan 2.1  Skema Kerangka Pikir 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diturunkan hipotesis tindakan antara lain: 

“Penerapan strategi belajar kooperatif tipe STAD  diduga dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri 3 Jumo semester 1 tahun pelajaran 

2013/2014”. 

 

Belum Mencapai KKM 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

a. Guru menjelaskan materi pecahan dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

b. Guru memandu siswa untuk membuat kelompok dan mengatur tempat duduk. 

c. Guru membagikan bahan-bahan diskusi kelompok pada setiap kelompok untuk   dikerjakan anggota setiap 

kelompok tentang materi pembelajaran yang sudah diberikan guru untuk didiskusikan bersama-sama, dan 

saling bantu-membantu antar anggota dalam kelompoknya. 

d. Sedangkan guru memotivasi dan memfasilitasi kerja siswa, membantu siswa    yang mengalami kesulitan, 

dan mengamati kerjasama tiap anggota dalam kelompok belajar. 

e. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan guru bertindak sebagai fasilitator. 

f. Tanggapan, pertanyaan dan masukan dari kelompok lain terhadap hasil diskusi kelompok yang presentasi. 

g. Guru memberikan penguatan terhadap materi yang dibahas. 

h. Guru memberikan latihan soal sebagai kuis pertemuan 1. 

Mencapai KKM 

Kerjasama belum ada Pemahaman materi kurang 

Pemahaman materi baik Siswa bekerjasama  


