
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat

pembelajaran yang mengarahkan tenaga pendidik untuk mendesain

pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan

pembelajaran yang telah disesuaikan dengan perangkat pembelajaran.

Adapun ciri-ciri khusus model pembelajaran tersebut adalah :
1. rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau

pengembangnya;
2. landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar atau (tujuan

pembelajaran yang akan dicapai);
3. tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut apat

dilaksanakan dengan berhasil; dan
4. lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat

tercapai, Kardi dan Nur dalam Trianto (2007:6).

Dengan banyaknya keberadaan model pembelajaran, maka guru dalam

mengajarkan suatu pokok bahasan tertentu harus memilih model

pembelajaran yang paling sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh

karena itu, dalam memilih suatu model pembelajaran harus berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan. Misalnya materi pelajaran, tingkat

perkembangan kognitif siswa, dan sarana atau fasilitas yang tersedia,

sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dengan
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demikian merupakan hal yang sangat penting bagi para tenaga pendidik untuk

mempelajari dan menambah wawasan tentang model pembelajaran. Karena

dengan menguasai beberapa model pembelajaran, maka seorang guru dan

dosen akan merasakan adanya kemudahan di dalam pelaksanaan

pembelajaran di kelas, sehingga tujuan pembelajaran yang hendak dicapai

dalam proses pembelajaran dapat tercapai dan tuntas sesuai yang diharapkan.

Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran di

mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling

membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran. Dalam

kelas kooperatif, para siswa diharapkan dapat saling membantu, saling

mendiskusikan dan berargumentasi, untuk mengasah kemampuan yang

mereka kuasai saat itu dan menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-

masing (Slavin, 2005:4).

Tanpa kerja sama proses pembelajaran dalam pendidikan tidak dapat

berlangsung dengan efektif.  Oleh karena itu, pembelajaran kooperatif

dikembangkan sebagai inovasi untuk lebih mengefektifkan proses

pembelajaran di sekolah. Pembelajaran kooperatif adalah sistem pengajaran

yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan

sesama siswa dalam tugas yang terstruktur (Lie, 2008:12).

Menurut Slavin (2005:4), alasan-alasan yang membuat pembelajaran

kooperatif memasuki jalur utama praktik pendidikan antara lain adalah

berdasarkan penelitian dasar yang mendukung penggunaan pembelajaran

kooperatif untuk meningkatkan pencapaian prestasi para siswa, dan juga
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akibat-akibat positif lainnya yang dapat mengembangkan hubungan antar

kelompok, penerimaan terhadap teman sekelas yang lemah dalam bidang

akademik, dan meningkatkan rasa harga diri. Alasan lain adalah tumbuhnya

kesadaran  bahwa para siswa perlu belajar untuk berpikir, menyelesaikan

masalah, dan mengintegrasikan serta mengaplikasikan kemampuan dan

pengetahuan mereka, dan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan sarana

yang sangat baik untuk hal-hal semacam itu.

Manfaat pembelajaran kooperatif dalam proses belajar mengajar menurut

Karli dan Yuliatriningsih (2002:15) antara lain :

1. Dapat melibatkan siswa secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan
sikap, nilai, dan keterampilan-keterampilan sosial untuk diterapkan dalam
suasana belajar yang bersikap terbuka dan demokratis.

2. Dapat mengembangkan aktualisasi, berbagai potensi diri yang dimiliki
oleh siswa.

3. Dapat mengembangkan dan melatih berbagai sikap, nilai, kemampuan-
kemampuam untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

4. Siswa tidak hanya sebagai objek belajar melainkan juga sebagai subjek
belajar karena siswa dapat menjadi tutor sebaya bagi siswa lainnya.

5. Siswa dilatih untuk bekerja sama karena siswa dapat mengembangkan
potensi dirinya secara optimal bagi kesuksesan kleompoknya.

6. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar memperoleh dan
memahami pengetahuan yang dibutuhkan secara langsung, sehingga apa
yang dipelajarinya lebih bermakna baginya.

Posamentier (1999, dalam Yusuf, 2004:13) menjelaskan bahwa pembelajaran

kooperatif adalah penempatan beberapa siswa dalam kelompok kecil dan

memberikan mereka sebuah atau beberapa tugas. Pembelajaran kooperatif

lebih merupakan upaya pemberdayaan teman sejawat, meningkatkan interaksi

antar siswa, serta hubungan yang saling menguntungkan antar mereka.  Setiap

siswa dalam kelompok akan belajar mendengar ide atau gagasan orang lain,

berdiskusi setuju atau tidak setuju, menawarkan atau menerima kritik yang
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membangun, dan siswa merasa tidak terbebani apabila tugas yang ia kerjakan

salah.

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat diadaptasikan pada

sebagian besar mata pelajaran dan tingkat kelas adalah Student Teams

Division Achievement (STAD). STAD merupakan salah satu model

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan model yang

paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru menggunakan

pendekatan kooperatif. Slavin (2005:11) menyatakan bahwa dalam STAD,

para siswa dibagi dalam tim belajar yang terdiri atas empat orang yang

berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang etniknya.

Guru menyampaikan pelajaran, lalu siswa  bekerja dalam tim mereka untuk

memastikan bahwa semua anggota tim telah menguasai pelajaran.

Selanjutnya, semua siswa mengerjakan kuis mengenai materi secara sendiri-

sendiri, di mana saat itu mereka tidak diperbolehkan untuk saling bantu.

Menurut Zainurie (2006:8) langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe

STAD yaitu :

1. Guru menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai kepada siswa.
2. Guru memberikan tes kepada siswa secara individual sehingga akan

diperoleh skor awal.
3. Guru membentuk beberapa kelompok.  Setiap kelompok terdiri dari 4-5

siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda.  Jika mungkin anggota
kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda serta kesetaraan
jender.

4. Bahan materi yang telah dipersiapkan didiskusikan dalam kelompok untuk
mencapai kompetensi dasar.

5. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan, dan
memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari.

6. Guru memberikan tes kepada siswa secara individual.
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7. Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai
peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis
berikutnya.

Seperti halnya pembelajaran lainnya, pembelajaran kooperatif tipe STAD ini

juga membutuhkan persiapan yang matang sebelum kegiatan pembelajaran

dilaksanakan. Persiapan-persiapan tersebut antara lain :

a. Perangkat pembelajaran

Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran ini perlu dipersiapkan

perangkat pembelajarannya, yang meliputi Rencana Pembelajaran (RP),

Buku Siswa, Lembar Kegiatan Siswa (LKS) beserta lembar jawabannya.

b. Membentuk kelompok kooperatif

Menentukan anggota kelompok diusahakan agar kemampuan siswa dalam

kelompok adalah heterogen dan kemampuan antar satu kelompok dengan

kelompok lainnya relatif homogen. Apabila memungkinkan kelompok

kooperatif perlu memperhatikan ras, agama, jenis kelamin, dan latar

belakang sosial. Apabila dalam kelas terdiri atas ras dan latar belakang

yang relatif sarna, rnaka pembentukan kelompok dapat didasarkan pada

prestasi akademik, yaitu:

(1) Siswa dalam kelas terlebih dahulu diranking sesuai kepandaian dalam

mata pelajaran sains fisika.  Tujuannya adalah untuk mengurutkan

siswa sesuai kemampuan sains fisikanya dan digunakan untuk

mengelompokkan siswa ke dalam kelompok.

(2) Menentukan tiga kelompok dalam kelas yaitu kelompok atas,

kelornpok menengah, dan kelornpok bawah. Kelompok atas sebanyak

25% dari seluruh siswa yang diambil dari siswa ranking satu,
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kelompok tengah 50% dari seluruh siswa yang diambil dari urutan

setelah diarnbil kelompok atas, dan kelompok bawah sebanyak 25%

dari seluruh siswa yaitu terdiri atas siswa setelah diarnbil kelornpok

atas dan kelompok menengah.

c. Menentukan skor awal

Skor awal yang dapat digunakan dalam kelas kooperatif adalah nilai

ulangan sebelumnya. Skor awal ini dapat berubah setelah ada kuis.

Misalnya pada pembelajaran lebih lanjut dan setelah diadakan tes, maka

hasil tes masing-masing individu dapat dijadikan skor awal.

d. Pengaturan tempat duduk

Pengaturan tempat duduk dalam kelas kooperatif perlu juga diatur dengan

baik, hal ini dilakukan untuk menunjang keberhasilan pembelajaran

kooperatif apabila tidak ada pengaturan tempat duduk dapat menimbulkan

kekacauan yang menyebabkan gagalnya pembelajaran pada kelas

kooperatif.

e. Kerja kelompok

Untuk mencegah adanya hambatan pada pembelajaran kooperatif tipe

STAD, terlebih dahulu diadakan latihan kerjasama kelompok. Hal ini

bertujuan untuk lebih jauh mengenalkan rnasing-masing individu dalam

kelompok.

Slavin (2008 : 143) menyatakan bahwa dalam  STAD, siswa dibagi kedalam

team heterogen yang terdiri dari empat sampai lima siswa. Idealnya masing-

masing tim  memasukkan anak yang memiliki kemampuan tinggi maupun
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rendah, berasal dari latar belakang etnik yang berbeda  dan berjenis kelamin

baik  laki-laki maupun perempuan.

Adapun kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran kooperatif tipe

STAD ini adalah sebagai berikut :

a. Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe STAD menurut Davidson

(dalam Nurasma, 2006:26) :

1. Meningkatkan kecakapan individu

2. Meningkatkan kecakapan kelompok

3. Meningkatkan komitmen

4. Menghilangkan prasangka buruk terhadap teman sebaya

5. Tidak bersifat kompetitif

6. Tidak memiliki rasa dendam

b. Kekurangan dari model pembelajaran kooperatif tipe STAD menurut

Slavin (dalam Nurasma, 2006:26) :

1. Kontribusi dari siswa berprestasi rendah menjadi kurang

2. Siswa berprestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan karena

peran anggota yang pandai lebih dominan.

B. Penguasaan Konsep

Penguasaan merupakan kemampuan menyerap arti dari materi suatu bahan

yang dipelajari.  Penguasaan bukan hanya sekedar mengingat mengenai apa

yang pernah dipelajari tetapi menguasai lebih dari itu, yakni melibatkan

berbagai proses kegiatan mental sehingga lebih bersifat dinamis (Arikunto,
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2003:115). Ibrahim (2010:93) mendefinisikan penguasaan sebagai aspek

yang mengacu pada kemampuan memahami makna materi yang dipelajari.

Pada umumnya unsur penguasaan ini menyangkut kemampuan menangkap

makna suatu konsep, yang ditandai dengan kemampuan mengingat,

memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan berkreasi.

Sementara itu, terkait dengan apa yang dimaksud dengan penguasaan, Bloom

(dalam Munaf, 2001:182) mengemukakan bahwa : “Penguasaan adalah

kemampuan menangkap pengertian-pengertian, seperti mampu

mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke dalam  bentuk yang dapat

dimengerti dan mampu memberikan interpretasi serta

mengklasifikasikannya.”

Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang memiliki ciri-

ciri yang sama (Winkel, 1996:143). Rosser (Dahar, 1996:82) mengartikan

konsep sebagai suatu abstraksi yang mewakili satu kelas obyek-obyek,

kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, atau hubungan-hubungan, yang

mempunyai atribut-atribut yang sama. Gagne (dalam Dahar, 1996:81)

berpendapat bahwa konsep adalah ide abstrak yang memungkinkan kita

mengelompokkan benda atau simbol atau peristiwa tertentu dalam contoh

atau bukan contoh dari ide abstrak itu. Sedangkan menurut Hamalik

(2006:162) konsep adalah suatu kelas atau kategori stimuli atau objek yang

memiliki ciri-ciri umum.

Konsep itu sendiri memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut :
a. Konsep-konsep mengurangi kerumitan lingkungan.
b. Konsep membantu kita untuk mengidentifikasi sejumlah konsep.
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c. Konsep membantu kita untuk mempelajari sesuatu yang baru, lebih  luas
dan lebih maju.

d. Konsep dapat digunakan untuk mempelajari dua hal yang berbeda
(Hamalik, 2001:164).

Berdasarkan pengertian penguasaan dan konsep yang telah dijabarkan

sebelumnya, maka penguasaaan konsep memberikan pengertian berupa suatu

tingkatan kemampuan seseorang dimana tidak sekedar mampu menyebutkan

atau menghafal konsep-konsep, tetapi lebih dari itu, mampu memahami,

mendefinisikan atau menjelaskan konsep-konsep dengan cara apapun, serta

mampu menerapkannya dalam  berbagai macam permasalahan dan dalam

situasi apapun.

Slameto (2001:131) berpendapat bahwa apabila sebuah konsep telah dikuasai

oleh siswa, kemungkinan siswa dapat menggolongkan apakah contoh konsep

yang dihadapi sekarang termasuk dalam golongan konsep yang sama ataukah

golongan konsep yang lain, mengenal konsep lain dalam memecahkan

masalah serta memudahkan siswa untuk mempelajari konsep-konsep kini.

Penguasaan konsep merupakan hasil belajar dari ranah kognitif. Hasil belajar

dari ranah kognitif mempunyai hirarki atau bertingkat-tingkat.  Adapun

tingkat-tingkat yang dimaksud adalah : (1) informasi non verbal, (2)

informasi fakta dan pengetahuan verbal, (3) konsep dan prinsip, dan (4)

pemecahan masalah dan kreatifitas. Informasi non verbal dikenal atau

dipelajari dengan cara penginderaan terhadap objek-objek dan peristiwa-

peristiwa secara langsung. Informasi fakta dan pengetahuan verbal dikenal

atau dipelajari dengan cara mendengarkan orang lain dan dengan jalan

membaca. Semuanya itu penting untuk memperoleh konsep-konsep.
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Selanjutnya, konsep-konsep itu penting untuk membentuk prinsip-prinsip.

Kemudian prinsip-prinsip itu penting di dalam pemecahan masalah atau di

dalam kreativitas (Slameto, 2001:137).

Berdasarkan rumusan Bloom (dalam Dimyati dan Mudjiono, 2006:23-28)

ranah kognitif terdiri dari 6 jenis perilaku sebagai berikut :

1) Knowledge (Hafalan/C1)

Hafalan merupakan kemampuan menyatakan atau mengingat kembali

fakta, konsep, prinsip, prosedur atau istilah yang telah dipelajari.

Tingkatan ini merupakan tingkatan yang paling rendah namun menjadi

prasyarat bagi tingkatan selanjutnya. Kemampuan  yang dimiliki hanya

kemampuan menangkap informasi kemudian menyatakan kembali

informasi tersebut tanpa harus memahaminya. Contoh kata kerja yang

digunakan yaitu menyebutkan, mendefinisikan, mengingat, mengenal, dan

menggambarkan.

2) Comprehension (Pemahaman/C2)

Pemahaman merupakan salah satu jenjang kemampuan dalam proses

berpikir dimana siswa dituntut untuk memahami, yang berarti mengetahui

sesuatu hal  dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pada  tingkatan  ini,

selain hafal siswa  juga harus memahami makna yang terkandung

didalamnya serta dapat  menjelaskan suatu gejala, dapat

menginterpretasikan grafik, bagan atau diagram serta dapat menjelaskan

konsep atau prinsip dengan kata-kata sendiri. Contoh kata kerja yang

digunakan yaitu menyajikan, membedakan, mengubah, mempersiapkan,
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memberikan contoh, memperkirakan, menentukan, menjelaskan, dan

menginterpretasikan.

3) Application (Penerapan/C3)

Penerapan merupakan kemampuan untuk menggunakan konsep dalam

situasi baru atau pada situasi konkret atau diterapkan untuk menyelesaikan

suatu masalah. Tingkatan ini merupakan jenjang yang lebih tinggi dari

pemahaman. Kemampuan yang diperoleh berupa kemampuan untuk

menerapkan prinsip,  konsep, teori, hukum maupun metode yang

dipelajarinya untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh kata kerja yang

digunakan yaitu mengaplikasikan, menghitung, dan menunjukkan.

4) Analysis (Analisis/C4)

Analisis merupakan kemampuan untuk menganalisa atau merinci suatu

situasi  atau pengetahuan menurut komponen yang lebih kecil atau lebih

terurai dan  memahami hubungan diantara bagian yang satu dengan bagian

yang lain.  Contoh kata kerja yang digunakan yaitu menganalisa,

membandingkan,  mengklasifikasikan, menggunakan, menerapkan,

mengeneralisasi, menghubungkan, memilih, menghitung, menemukan, dan

mengembangkan.

5) Synthesis (Sintesis/C5)

Sintesis merupakan kemampuan untuk memproduksi atau menghasilkan

sesuatu yang baru dari bagian-bagian yang terpisah sehingga menjadi

suatu keseluruhan yang terpadu, atau menggabungkan bagian-bagian

sehingga terbentuk pola yang berkaitan secara logis, atau mengambil

kesimpulan dari peristiwa-peristiwa yang ada hubungannya satu dengan
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yang laiannya. Contoh kata kerja yang digunakan yaitu menghasilkan,

merumuskan, mengorganisasikan.

6) Evaluation (Evaluasi/C6)

Evaluasi merupakan kemampuan untuk membuat pertimbangan (penilaian)

terhadap suatu situasi, nilai-nilai atau ide-ide. Kemampuan ini merupakan

kemampuan tertinggi dari kemampuan lainnya. Evaluasi adalah

pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang mungkin dilihat dari segi

tujuan, gagasan, cara kerja, materi dan kriteria tertentu. Untuk dapat

membuat suatu  penilaian, seseorang harus memahami, dapat  menerapkan,

menganalisis dan mensintesis  terlebih dahulu. Contoh kata kerja yang

digunakan yaitu menilai, menafsirkan, menaksir, memutuskan.

Untuk mengetahui apakah siswa telah menguasai suatu konsep, menurut

Hamalik (2001:166) terdapat empat hal yang harus diperbuat oleh siswa,

yaitu:

a) siswa dapat menyebutkan nama contoh-contoh konsep bila dia melihatnya;

b) siswa dapat menyatukan ciri-ciri (properties) konsep tersebut;

c) siswa dapat memilih serta membedakan antara contoh-contoh dari yang

bukan contoh;

d) siswa mampu memecahkan masalah yang berkenaan dengan konsep

tersebut.

Penguasaan konsep pelajaran oleh siswa dapat diukur dengan mengadakan

evaluasi. Menurut Thoha (1994:1) bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang

terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan
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instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh

kesimpulan. Salah satu instrumen atau alat ukur yang biasa digunakan dalam

evaluasi adalah tes. Menurut Arikunto (2001:53) tes merupakan alat atau

prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan

cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan.

Tes untuk mengukur berapa banyak atau berapa persen tujuan pembelajaran

dicapai setelah satu kali mengajar atau satu kali pertemuan adalah posttest

atau tes akhir. Disebut tes akhir karena sebelum memulai pelajaran guru

mengadakan tes awal atau pretest. Kegunaan tes ini ialah terutama untuk

dijadikan bahan pertimbangan dalam memperbaiki rencana pembelajaran.

Dalam hal ini, hasil tes tersebut dijadikan umpan balik dalam meningkatkan

mutu pembelajaran (Daryanto, 1999:195-196).

Melalui tes tersebut dapat diketahui sejauh mana tingkat penguasaan konsep

siswa. Tingkat penguasaan konsep oleh siswa dapat diketahui melalui

pedoman penilaian. Bila nilai siswa ≥ 66 maka dikategorikan baik, bila 55 >

nilai siswa < 66 maka dikategorikan cukup baik, dan bila nilai siswa ≤ 55

maka dikategorikan kurang baik (Arikunto, 2001:245).


