
 

7 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Kajian Teori 

2.1.1 Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dari 

segala sesuatu yang diperkirakan dan dikerjakan. Belajar juga memegang peranan 

penting dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, 

dan bahkan persepsi manusia. Oleh karena itu dengan menguasai prinsip-prinsip 

dasar tentang belajar, seseorang mampu memahami bahwa aktivitas belajar itu 

memegang peranan penting dalam proses psikologis. Winataputra dkk. (2007) 

menyebutkan ciri-ciri belajar yaitu adanya perubahan tingkah laku yang relatif 

permanen sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungan.  Sedangkan 

Hamalik (2008) mengemukakan bahwa belajar adalah proses yang dialami oleh 

individu yang menghasilkan perubahan tingkah laku.  

Menurut istilah yang dipaparkan oleh beberapa ahli, diantaranya oleh 

Slameto (2003), belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang 

secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Selanjutnya Usman dan Setiawati (2002) mengartikan belajar 

sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara 

individu dengan individu dan individu dengan lingkungannya. Sudjana (2004) 

juga mengatakan bahwa belajar merupakan proses aktif, belajar adalah mereaksi 

terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar adalah proses yang 

diarahkan kepada tujuan, proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Sedangkan 

Setianingsih (2007) menyatakan bahwa belajar pada dasarnya merupakan 

pengalaman yang sama dan berulang-ulang dalam situasi tertentu serta berkaitan 

dengan perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku tersebut meliputi 

perubahan keterampilan, kebiasaan, sikap, pengetahuan dan pemahaman. Sedang 

yang dimaksud pengalaman adalah proses belajar yang tidak lain adalah interaksi 

antara individu dengan lingkungannya.  
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Jadi berdasarkan pengertian serta pendapat dari beberapa ahli tersebut 

dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku pada 

diri seseorang sebagai akibat dari adanya interaksi individu dengan lingkungannya 

yang ditunjukkan dengan adanya perubahan pengetahuan, pengalaman, tingkah 

laku, dan perubahan pada aspek-aspek lainnya yang terdapat pada individu belajar 

tersebut. 

Sedangkan istilah pembelajaran memusatkan perhatian pada bagaimana 

membelajarkan siswa dan bukan apa yang dipelajari siswa. Dengan kata lain 

pembelajaran harus memperhatikan cara mengorganisasikan pembelajaran, cara 

menyampaikan isi pembelajaran dan penataan interaksi antara sumber-sumber 

belajar yang ada, agar dapat berfungsi secara optimal (Uno, 2008). Winataputra 

dkk. (2007) menyatakan bahwa pembelajaran mengacu pada segala kegiatan yang 

dirancang untuk mendukung proses belajar yang ditandai dengan adanya 

perubahan perilaku individu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Winataputra juga menambahkan ciri-ciri dari pembelajaran adalah interaksi antara 

individu dengan sumber belajar yang mendukung proses belajar siswa, serta 

memiliki komponen-komponen tujuan, materi, proses, dan evaluasi yang saling 

berkaitan. Sedangkan Hamalik (2008) berpendapat bahwa pembelajaran adalah 

suatu kombinasi yang terdiri dari unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Ciri sistem pembelajaran yang utama adalah memiliki rencana 

khusus, saling ketergantungan antara unsur-unsurnya, dan tujuan yang ingin 

dicapai. 

Jadi berdasarkan beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu proses yang interaktif dan komunikatif, sehingga 

dengan komunikasi dan interaksi memungkinkan terjadinya kegiatan peserta didik 

dan tercapai penguasaan kompetensi yang diharapkan melalui kegiatan tersebut.  

2.1.2 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar. Seperti yang 

diungkapkan Sudjana (2001) bahwa hasil belajar siswa adalah kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Sedangkan menurut  



9 

 

 

Sanjaya (2011) hasil belajar adalah kemampuan, sikap dan keterampilan yang 

diperoleh siswa setelah menerima perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga 

dapat mengkonstruksikan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari. Hasil 

belajar sangat dibutuhkan sebagai petunjuk untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan siswa dalam kegiatan belajar yang sudah dilaksanakan. Hasil belajar 

dapat diketahui melalui evaluasi untuk mengukur dan menilai apakah siswa sudah 

menguasai ilmu yang dipelajari sesuai tujuan yang telah ditetapkan (Setianingsih, 

2007). Selain itu penguasaan hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat dari 

perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan, sikap maupun 

keterampilan motorik.  

Menurut Anni (2005) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar yakni sebagai berikut: 

a. Faktor Internal  

Faktor internal mencakup kondisi fisik seperti kesehatan organ tubuh, kondisi 

psikis seperti kemampuan intelektual, emosional, dan kondisi sosial seperti 

kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Kesempurnaan dan kualitas 

kondisi internal yang dimiliki siswa akan berpengaruh terhadap kesiapan, 

proses dan hasil belajar.  

b. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal antara lain kesulitan materi yang dipelajari, tempat belajar, 

iklim, metode pengajaran yang digunakan guru, suasana lingkungan dan 

budaya belajar masyarakat. Faktor eksternal ini juga akan mempengaruhi 

kesiapan, proses dan hasil belajar. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dalam penelitian ini 

adalah perubahan pengetahuan pada siswa sebagai akibat dari pengalaman belajar 

yang dialami siswa yang dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang digunakan 

oleh guru yakni metode STAD (Student Teams Achievement Divisions). Hasil 

belajar dalam penelitian ini diukur menggunakan pretest dan posttest guna 

mendapatkan data hasil belajar berupa nilai tes. 
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2.1.3 Motivasi Belajar 

 Hamalik (2008) mengemukakan bahwa motivasi adalah perubahan energi 

diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk 

mencapai tujuan. Motivasi juga diartikan sebagai suatu usaha yang disadari untuk 

menggerakkan, menggarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar 

terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan 

tertentu. (Hamdu dan Agustina, 2011). Siswa yang bermotivasi tinggi dalam 

belajar memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang tinggi pula, artinya 

semakin tinggi motivasinya, semakin intensitas usaha dan upaya yang dilakukan, 

maka semakin tinggi prestasi belajar yang diperolehnya. Sebaliknya jika motivasi 

belajarnya rendah maka prestasi belajar yang diperoleh juga akan rendah. 

Matematika sebagai ilmu yang memiliki tingkat kesukaran yang lebih tinggi 

membutuhkan peranan motivasi. Sedangkan menurut Sardiman (2005) siswa yang 

memiliki motivasi belajar, juga memiliki ketekunan dalam menghadapi tugas, ulet 

menghadapi kesulitan (tidak kenal putus asa). Agar siswa termotivasi untuk 

belajar lebih lanjut maka perlu diberikan rangsangan berupa hadiah, pujian, 

penghargaan, dan memberikan nilai. 

Motivasi memiliki komponen dalam dan komponen luar, komponen dalam 

ialah kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipuaskan, sedangkan komponen luar 

adalah tujuan yang hendak dicapai. Motivasi dalam diri seseorang timbul akibat 

adanya kebutuhan yang kemudian menimbulkan kelakuan untuk mencapai tujuan. 

Apabila tujuan tersebut dapat tercapai maka ia akan mendapatkan kepuasan. 

Berdasarkan jenisnya motivasi dibagi menjadi 2 yaitu motivasi ekstrinsik dan 

motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri 

siswa seperti keinginan untuk mendapatkan keterampilan, informasi dan 

pengertian (Hamalik, 2008). Motivasi belajar matematika siswa adalah 

keseluruhan daya penggerak pada diri siswa baik secara intrinsik yang dapat 

menimbulkan kegiatan belajar matematika, yang menjamin kelangsungan dari 

kegiatan belajar matematika dan yang membuat siswa menjadi bergairah atau 

bersemangat serta senang dalam belajar matematika, sehingga hasil dan tujuan 

dari belajar matematika dapat tercapai (Mayangsari, 2011). Menurut Uno (2008) 
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indikator motivasi belajar baik intrinsik maupun ekstrinsik dapat di klasifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

2. Adanya dorongan dan kebutuhan belajar 

3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

4. Adanya penghargaan dalam belajar 

5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan siswa 

dapat belajar dengan baik. 

Sedangkan menurut Suciati (2006) ada empat hal yang menunjukkan 

siswa termotivasi dalam belajar yaitu: 

1. Perhatian 

Perhatian siswa muncul didorong oleh rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu 

perlu mendapat rangsangan. Jika siswa termotivasi, mereka akan memusatkan 

perhatian pada kegiatan pembelajaran yang lebih besar. 

2. Relevansi 

Relevansi menunjukkan adanya hubungan materi pembelajaran dengan 

kebutuhan dan kondisi siswa. 

3. Percaya diri 

Siswa merasa dirinya berkompeten atau mampu yang merupakan potensi 

untuk dapat berinteraksi secara positif dengan lingkungannya. 

4. Kepuasan 

Keberhasilan di dalam mencapai tujuan akan menghasilkan kebanggaan dan 

kepuasan dalam diri siswa. 

Motivasi belajar siswa dapat diidentifikasikan pada saat berlangsungnya 

proses belajar mengajar. Adapun mengukur motivasi berdasarkan indikator 

motivasi yang dapat diamati yang terdiri atas 4 aspek yaitu (1) frekuensi 

pertanyaan yang diajukan siswa, (2) perhatian, (3) kerjasama antar siswa dalam 

menyelesaikan tugas, (4) peningkatan sumber belajar yang dimanfaatkan oleh 

siswa (Soeharto, 2003). 
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Jadi berdasarkan uraian definisi tentang motivasi diatas dan sejalan dengan 

pendapat yang diungkapkan oleh suciati (2006) maka peneliti menyimpulkan 

bahwa motivasi belajar dalam penelitian ini adalah suatu keadaan dalam diri siswa 

yang mendorong siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran dan mengarahkan 

perilaku belajar siswa pada tujuan yang ingin dicapai yang dipengaruhi oleh 

kegiatan pembelajaran menggunakan metode STAD (Student Teams Achievement 

Divisions) yang diukur melalui angket motivasi belajar dengan  indikator 

pengukurannya berupa perhatian (meliputi aspek rasa ingin tahu, rangsangan, dan 

pemusatan perhatian siswa), relevansi (meliputi aspek hubungan dengan 

kebutuhan dan kondisi siswa), kepercayaan diri (meliputi aspek kompetensi diri 

dan interaksi positif dengan lingkungan sekitar),  dan kepuasaan (meliputi aspek 

rasa puas dan bangga terhadap keberhasilan yang dicapai).  

2.1.4 Matematika 

Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk susunan, besaran 

dan konsep-konsep yang saling berhubungan satu sama lainnya dalam jumlahnya 

terbagi dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis dan geometri (Aziz, 2009). 

Hudojo (2003) mengemukakan bahwa matematika itu berkenaan dengan gagasan 

berstruktur yang hubungan-hubungannya diatur secara logis. Ini berarti 

matematika bersifat sangat abstrak, yaitu berkenaan dengan konsep-konsep 

abstrak dan penalaran deduktif. Sedangkan Dewiatmini (2010) juga 

mengemukakan bahwa matematika merupakan ilmu sebagai sarana berfikir yang 

meliputi penalaran dan logika, serta objeknya meliputi fakta, konsep, ketrampilan 

dan aturan matematika yang melatih kemampuan berfikir logis, analitis, ketelitian, 

ketekunan dan memecahkan masalah yang saling berhubungan satu sama lain 

serta bermanfaat dalam memahami ilmu-ilmu lain.  

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa matematika 

adalah ilmu tentang logika yang memiliki obyek dasar abstrak yaitu fakta, konsep, 

operasi, dan prinsip yang tidak sederhana sehingga menyebabkan siswa menjadi 

kurang tertarik pada mata pelajaran tersebut. 
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2.1.5 Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar 

Matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan di sekolah, yaitu 

matematika yang diajarkan di pendidikan dasar (SD dan SLTP) dan pendidikan 

menengah (SLTA dan SMA/SMK) (Suherman, 2003). Pembelajaran matematika 

adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui 

serangkaian kegiatan yang terencana sehingga peserta didik melalui kompetensi 

tentang bahan matematika yang dipelajari (Muhsetyo dkk., 2007). Dalam belajar 

matematika pengalaman belajar siswa sangatlah penting. Pengalaman tersebut 

akan membentuk pemahaman apabila ditunjang dengan alat bantu belajar, agar 

pemahaman matematika tersebut menjadi konkret (Sukayati, 2003). Menurut 

Dewiatmini (2010) Pembelajaran matematika adalah suatu upaya penataan 

lingkungan belajar siswa tentang konsep-konsep dan struktur-struktur yang 

terdapat dalam matematika yang pada akhirnya siswa dapat mengkomunikasikan 

konsep-konsep dan struktur-struktur tersebut sehingga proses belajar dapat 

berkembang secara optimal. 

Mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SD/MI meliputi aspek 

bilangan, geometri dan pengukuran, serta pengolahan data. Tujuan pembelajaran 

matematika di SD adalah: (1) Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi 

perubahan keadaan dalam kehidupan melalui latihan bertindak atas dasar 

pemikiran logis, rasional, kritis, cermat, jujur dan efektif; (2) Mempersiapkan 

siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam 

kehidupan sehari-hari dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan; (3) 

Menambah dan mengembangkan keterampilan  berhitung dengan bilangan 

sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari; (4) mengembangkan pengetahuan dasar 

matematika dasar sebagai bekal untuk melanjutkan kependidikan menengah dan 

(5) membentuk sikap logis, kritis, kreatif, cermat dan disiplin (Depdiknas, 2006).  

2.1.6 Pembelajaran Kooperatif 

Konsep pembelajaran kooperatif merupakan ide pembelajaran yang telah 

dipikirkan sejak awal abad pertama. Seseorang filosof  berpendapat bahwa untuk 

dapat belajar seseorang harus memiliki pasangan atau teman. Pembelajaran 

kooperatif adalah kegiatan belajar mengajar dalam kelompok-kelompok kecil, 
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siswa belajar dan bekerja sama untuk sampai pada pengalaman belajar yang 

optimal, baik pengalaman individu maupun kelompok (Arends, 2008). Lie (2002) 

mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan sesama siswa 

dalam tugas-tugas yang terstruktur. Dalam pembelajaran ini guru bersifat sebagai 

fasilitator. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa belajar bersama dalam 

kelompok-kelompok kecil dan saling membantu satu sama lain. Dalam pembagian 

kelompok ini, kelompok dibagi secara heterogen baik dari segi kemampuan 

belajar maupun jenis kelamin agar terjadi dinamika kegiatan belajar yang lebih 

baik dari kelompok, sehingga tidak terkesan ada kelompok yang kuat dan ada 

kelompok yang lemah (Sumantri, 2001). Hal ini bermanfaat untuk melatih siswa 

menerima pendapat orang lain dan berkerja dengan teman yang berbeda latar 

belakangnya, membantu memudahkan menerima materi pelajaran, meningkatkan 

kemampuan berfikir dalam memecahkan masalah. Karena dengan adanya 

komunikasi antara anggota-anggota kelompok dalam menyampaikan pengetahuan 

serta pengalamannya sehingga dapat menambahkan pengetahuan dan 

meningkatkan hasil belajar serta hubungan sosial setiap anggota kelompok. 

Arends (2008) menyebutkan ada enam fase yang terlibat dalam model 

pembelajaran kooperatif, yaitu :  

1. Pelajaran dimulai dengan guru membahas tujuan-tujuan pembelajaran dan 

membangkitkan motivasi siswa. 

2. Fase ini diikuti oleh presentasi informasi, seringkali dalam bentuk teks dari 

pada ceramah. 

3. Siswa kemudian diorganisasikan menjadi kelompok-kelompok belajar. 

4. Siswa dibantu oleh guru bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-

tugas interdependen. 

5. Siswa mempresentasikan hasil akhir kelompok atau guru menguji segala yang 

sudah dipelajari siswa. 

6. Memberikan pengakuan pada usaha kelompok maupun individu. 

Tipe-tipe model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan dan terus 

dilakukan serta diperbaiki menurut Slavin (2005). antara lain:  
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a. STAD (Student Teams Achievement Divisions)  

b. TGT (Teams Games Tournament)  

c.  Jigsaw  

d. CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition)  

e. TAI (Team Assisted Individualization)  

f.  Group Investigation 

g. Learning Together 

h. Complex Instruction  

i. Structural Dyadic Methods  

Dalam metode kooperatif diharapkan siswa bekerja sama satu sama 

lainnya, berdiskusi dan berdebat, menilai kemampuan pengetahuan dan mengisi 

kekurangan anggota lainnya. Bila diorganisasikan dengan tepat, siswa dapat 

bekeja sama dengan yang lainnya untuk memastikan bahwa setiap siswa dalam 

kelompok tersebut telah menguasai konsep yang telah diajarkan. Hal ini akan 

menumbuhkan realisasi bahwa siswa membutuhkan belajar dan berpikir untuk 

memecahkan masalah dan mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilannya. 

2.1.7 Metode STAD (Student Teams Achievement Divisions) 

Salah satu metode pembelajaran kooperatif yang efektif adalah STAD 

(Student Teams Achievement Divisions). STAD terdiri dari rangkaian 

pembelajaran yang sederhana, belajar kooperatif dalam memadukan kemampuan 

kelompok-kelompok dan kuis-kuis disertai penghargaan yang diberikan kepada 

kelompok-kolompok yang anggotanya paling sukses melampaui nilai mereka 

sendiri sebelumnya. 

Kelebihan dalam penggunaan pembelajaran kooperatif metode STAD 

sebagai berikut:  

a. Mengembangkan serta menggunakan keterampilan berpikir kritis dan kerja          

sama kelompok.  

b. Menyuburkan 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.  
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Kelemahan dalam penggunaan pembelajaran kooperatif metode STAD 

adalah sebagai berikut:  

a. Sejumlah siswa mungkin bingung karena belum terbiasa dengan perlakuan 

seperti ini.  

b. Guru pada permulaan akan membuat kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan 

kelas. Akan tetapi usaha sungguh-sungguh yang terus menerus akan dapat 

terampil menerapkan model ini.   

Menurut Widyatini (2008) STAD merupakan pembelajaran kooperatif 

yang paling sederhana dan dapat memberikan pemahaman materi yang sulit 

kepada siswa melalui lembar kerja yang telah dipersiapkan guru. Langkah-

langkah penerapan pembelajaran kooperatif metode STAD adalah sebagai berikut: 

a. Guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa sesuai kompetensi 

dasar yang akan dicapai dengan menggunakan berbagai pilihan dalam cara 

dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, antara lain dengan 

metode penemuan terbimbing, tanya jawab 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 4-5 

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 

gender. 

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 tercapai.   

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

Sedangkan menurut Nur (2005) STAD terdiri dari lima komponen utama 

yaitu: 

a. Presentasi kelas  

Dapat berupa ceramah dari guru, presentasi audio-visual maupun presentasi 

kelompok. Pada kegiatan ini siswa harus benar-benar memperhatikan, karena 

akan membantu mereka dalam mengerjakan kuis dengan baik, dan skor yang 

mereka peroleh akan menentukan skor timnya. 

b. Kerja tim 

Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa yang heterogen berdasarkan prestasi 

belajar, jenis kelamin dan suku. Kelompok berkumpul untuk mempelajari 

materi yang diberikan dengan menggunakan lembar kerja. Pada tahap ini 

siswa bersama-sama mendiskusikan masalah dan membantu antar anggota 

dalam kelompoknya. 

c. Kuis setelah kerja kelompok berlangsung. 

Guru memberikan kuis yang dikerjakan oleh siswa secara individual dan skor 

yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk menentukan skor keberhasilan 

kelompok. 

d. Skor peningkatan individu.  

Berdasarkan skor awal setiap individu ditentukan skor peningkatan atau 

perkembangannya. Rata-rata skor peningkatan tiap individu dalam satu 

kelompok akan digunakan untuk menentukan penghargaan bagi kelompok 

yang berprestasi. 

e. Penghargaan tim 

Kelompok dapat memperoleh penghargaan apabila skor rata-rata dapat 

melampaui kriteria tertentu. Penghargaan yang diperoleh menunjukkan 

keberhasilan setiap kelompok dalam menjalin kerjasama antar anggota 

kelompok.  
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Jadi dari penjelasan beberapa ahli di atas dapat disimpulkan langkah-

langkah pembelajaran kooperatif metode STAD (Student Teams Achievements 

Divisions) yang dilakukan dalam kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi) pada penelitian ini meliputi : 

a. Guru memberikan presentasi kelas dalam bentuk penjelasan singkat dan tanya 

jawab dengan siswa untuk memberikan stimulus, membangkitkan semangat 

dan mengetahui gambaran umum tentang materi yang dipelajari. 

b. Siswa bergabung dalam kelompok heterogen yang terdiri dari 4-5 anggota 

dengan memperhatikan kesetaraan gender dan terdiri atas siswa dengan 

tingkat prestasi yang berbeda mulai dari tinggi, sedang dan rendah 

berdasarkan nilai pretest, untuk berdiskusi mengerjakan lembar kerja 

kelompok yang sudah dipersiapkan guru dalam bentuk permainan agar siswa 

lebih termotivasi dalam belajar. Siswa bekerja sama dan saling membantu 

antar anggota kelompok dalam memecahkan masalah dan siswa saling 

mengecek untuk memastikan bahwa setiap kelompok dapat menguasai 

konsep dan materi dengan saling bertanya jawab mengenai materi yang 

sedang dipelajari.  

c. Siswa mengerjakan tes secara individual. 

d. Penghitungan skor peningkatan prestasi individu dari hasil tes secara 

individual. 

e. Siswa membuat rangkuman secara klasikal dari materi yang telah dipelajari. 

f. Pemberian penghargaan kelompok berdasarkan perhitungan skor perolehan 

kelompok dengan menghitung rata-rata dari akumulasi skor peningkatan 

prestasi individu anggota kelompok. 

Skoring dalam menentukan peningkatan prestasi individu siswa oleh Slavin 

(2005) yang digunakan dalam penelitian ini, dimana skala penilaian yang 

digunakan adalah 1-100 disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1  

Skoring peningkatan prestasi individu  

Skor Peningkatan Prestasi Individu 
(poin) 

Kriteria 

5 Nilai formatif turun lebih dari 10 poin 
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dibanding nilai pretest 

10 Nilai formatif turun antara 1-10 poin 
dibanding nilai pretest  

20 Nilai formatif naik 1-10 poin dibanding 
nilai pretest 

30 Nilai formatif naik lebih dari 10 poin 
dibanding nilai pretest 

Skor peningkatan individu menentukan skor perolehan kelompok. Skor 

perolehan kelompok merupakan rata-rata dari akumulasi skor peningkatan prestasi 

individu anggota kelompok. Penghargaan kelompok diberikan berdasarkan 

kriteria sebagai berikut: 

Tabel 2.2  

Kriteria penghargaan kelompok 

Skor Perolehan Kelompok Kriteria Penghargaan 

Jika rata-rata skor peningkatan individu 
anggota kelompok  kurang dari 15 
Jika rata-rata skor peningkatan individu 
anggota kelompok antara 15 – 25 
Jika rata-rata skor peningkatan individu 
anggota kelompok lebih dari 25 

Good Team (Tim Baik) 
 

Great Team (Tim Hebat) 
 

Super Team (Tim Super) 

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Kajian Hasil Penelitian yang relevan yaitu : 

a. Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Ferdianto (2011), dengan judul “ 

Pengaruh Penerapan teori belajar Dienes dalam metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar matematika kelas IV semester II 

di SD Negeri Salatiga 1”. Dari hasil penelitian diketahui bahwa setelah 

dilakukan  perlakuan rata-rata kelompok eksperimen yang tadinya = 70,79 

meningkat menjadi 85,54 dan telah mencapai batas ketuntansan minimal yang 

telah ditetapkan yakni 65. Kelompok ini memiliki nilai tertinggi 100 dan nilai 

terendah 69, dengan standard deviasi 8,797. Sedangkan kelompok kontrol 

nilai rata-rata sebelum dilakukan perlakuan 70,96, setelah dilakukan 

perlakuan meningkat menjadi 80,57, sehingga telah mencapai batas 

ketuntasan minimal yakni 65. Pada kelompok kontrol nilai tertinggi 93 dan 

nilai terendah 64, sedangkan standard deviasinya 7,458. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penerapan teori belajar Dienes dalam pembelajaran 
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kooperatif tipe STAD berpengaruh pada peningkatan hasil belajar matematika 

siswa yang dibuktikan setelah menerima perlakuan rata-rata kelompok 

eksperimen lebih tinggi dibanding dengan kelompok kontrol. Oleh karena 

hasilnya menunjukkan bahwa penerapan teori Dienes dalam pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa 

sehingga dapat mendukung penelitian ini. 

b. Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Rahayuningsih (2011), dengan 

judul “Pengaruh penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika kelas V SD 

Negeri 1 Wadaslintang kecamatan Wadaslintang kabupaten Wonosobo 

semseter II tahun pelajaran 2010/2011”. Perhitungan nilai pretest kelompok 

eksperimen terdapat 30,30% yang tidak tuntas dan 69,70 % tuntas, untuk nilai 

posttest kelompok eksperimen semua tuntas yaitu mencapai 100%. sedangkan 

pada kelompok kontrol nilai pretest yang tidak tuntas ada 41,94% dan tuntas 

ada 58,06% , untuk nilai posttest yang tuntas hanya mencapai 71,41% dan 

yang tidak tuntas ada 22,59%. Itu membuktikan bahwa dengan adanya 

penggunaan model pembelajaran kooperatif learning tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

c. Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Harnawita (2008) dengan judul 

“Pengaruh pembelajaran kooperatif metode STAD dan motivasi berprestasi 

terhadap hasil belajar matematika murid kelas IV Sekolah Dasar”. Hasil 

analisis data menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil 

belajar matematika pada kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan murid yang mengikuti pembelajran 

konvensional dengan nilai F adalah 49,300, dimana p<0,01. Hal ini berarti 

bahwa siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe STAD 

memperlihatkan hasil belajar yang lebih tinggi (dengan rerata 7,4597) 

dibandingkan dengan murid yang mengikuti pembelajaran konvensional 

(dengan rerata 4,3839). Selain itu hasil penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa kelompok murid yang memiliki motivasi berprestasi tinggi mencapai 

hasil belajar yang lebih tinggi dibanding kelompok siswa yang memiliki 
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motivasi belajar rendah dengan nilai F adalah 4,561, dimana p<p05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif metode STAD 

dan motivasi belajar dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran matematika.  

d. Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Norman (2005) dengan judul 

“Using STAD in an EFL Elementary School Classroom in South Korea: 

Effects on Student Achievement, Motivation, and Attitudes Toward 

Cooperative Learning”. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober sampai 

dengan bulan Desember 2005 pada siswa kelas V dan VI di SD Yangeun, 

Busan, Korea Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa STAD (Student 

Teams Achievement Divisions) memberikan efek positif yang signifikan pada 

hasil belajar siswa, motivasi belajar dan sikap siswa terhadap mata pelajaran 

Bahasa Inggris. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD terbukti 

berpengaruh lebih besar terhadap hasil belajar daripada motivasi belajar dan  

sikap siswa terhadap mata pelajaran Bahasa Inggris.  

Penelitian tersebut diatas walaupun berbeda akan tetapi masih 

berhubungan dengan penelitian ini. Dengan demikian penelitian-penelitian di atas 

mendukung penelitian ini. Pada Pada penelitian ini menekankan penerapan 

pembelajaran kooperatif metode STAD (Student Teams Achievement Divisions) 

pada peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar siswa sekolah dasar 

khususnya kelas IV pada mata pelajaran matematika yang hasilnya lebih baik 

daripada pembelajaran dengan pendekatan konvensional melalui metode ceramah.  

2.3  Kerangka Pikir 

Masalah yang ada pada pembelajaran matematika adalah hasil belajar 

siswa Sekolah Dasar dalam mata pelajaran matematika masih belum memuaskan 

yakni, pencapaian hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Matematika cenderung 

lebih rendah dibandingkan dengan mata pelajaran lain seperti IPA, IPS dan 

Bahasa Indonesia. Rendahnya hasil belajar tersebut disebabkan oleh adanya 

pengaruh dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud antara 

lain motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika yang masih dinilai 

kurang. Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 
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diantaranya adalah praktik pembelajaran yang masih menggunakan pendekatan-

pendekatan konvensional sehingga siswa menjadi pasif dan tidak termotivasi 

dalam mengikuti pembelajaran sehingga hasil belajarnya tidak optimal. Melalui 

Penerapan pembelajaran kooperatif metode STAD (Student Teams Achievement 

Divisions) diharapkan lebih tertarik dan fokus pada pembelajaran sehingga 

motivasi belajar dan hasil belajar mereka dapat meningkat. Hal ini dikarenakan 

dalam pembelajaran kooperatif metode STAD, siswa belajar dalam kelompok 

heterogen (terdiri dari 4-5 anak dengan memperhatikan kesetraan gender dan 

terdiri dari siswa dengan tingkat akademis yang berbeda yakni, tinggi sedang, dan 

rendah). Dalam kelompok siswa akan belajar saling berdiskusi dan bekerja sama 

dalam memecahkan masalah. Siswa yang telah memahami materi dapat 

membantu teman yang lain yang belum memahami materi sehingga semua 

anggota kelompok dapat menguasai materi dengan baik. Belajar dalam bentuk 

kelompok serta perhitungan skor peningkatan prestasi individu serta penghargaan 

kelompok yang diberikan setelah kegiatan pembelajaran juga dapat membuat 

siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran sehingga motivasi belajarnya 

juga ikut meningkat. 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah, kajian teori dan kerangka pikir tersebut, 

maka peneliti dapat merumuskan hipotesis bahwa dengan pembelajaran kooperatif 

metode STAD (Student Teams Achievement Divisions) berpengaruh terhadap 

motivasi belajar dan hasil belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas IV 

SDN Karangtengah 01. 

 

 

 

 

 

 


