
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

A.  Tinjauan Pustaka 

1.  Pengertian Belajar 

Belajar adalah mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Belajar merupakan suatu 

proses yang berlangsung seumur hidup, dalam belajar terjadi perubahan baik 

tingkah laku, sikap dan cara berpikir. Pendapat Hamalik (2000: 43) menyatakan 

bahwa, “ belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri 

seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku berkat pengetahuan 

dan latihan”. Disini guru harus mengantarkan siswanya untuk memperoleh dan 

menghasilkan perubahan tingkah laku tersebut. Good dan Brophy dalam Uno 

(2008 : 15) menyatakan bahwa, “ belajar merupakan suatu proses atau interaksi 

yang dilakukan seseorang dalam memperoleh sesuatu yang baru dalam bentuk 

perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman itu sendiri ”. 

 

Slameto ( 2003 : 2 ) berpendapat bahwa “ belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri sebagai hasil interaksi 

dengan lingkungannya”. 
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Pendapat senada dikemukakan Uno (2008: 34) bahwa belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

secara keseluruhan sebagai keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka belajar adalah suatu proses yang 

mengubah tingkah laku melalui pengalaman-pengalaman yang terjadi pada 

lingkungan sekitarnya sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari 

sebelumnya. 

 

Belajar merupakan proses untuk  mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki 

manusia dan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan 

manusia. Masalah pengertian belajar ini, para  ahli psikologi dan pendidikan 

mengemukakan rumusan yang berlainan sesuai dengan bidang keahlian mereka 

masing-masing. Tentu saja mereka mempunyai alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Uno, 2008: 34) 

 

Reber  dalam  kamus  susunannya  yang  tergolong  modern,  Dictionary  of 

Psychology membatasi belajar dengan dua macam definisi. Pertama, belajar  

adalah The process of acquiring knowledge, yakni proses memperoleh 

pengetahuan. Kedua, A  relatively permanent  change  in  respons  potentiality 

which  occurs  as  a  result  of reinforced practice, yaitu suatu perubahan 

kemampuan bereaksi yang relatif langgeng sebagai hasil latihan yang diperkuat 
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(dalam Muhibbin, 2000: 91). Jadi menurut Reber belajar adalah suatu proses 

memperoleh pengetahuan yang dapat mengubah kemampuan bereaksi seseorang 

yang bersifat permanen jika dilakukan dengan suatu latihan.   

 

Belajar merupakan proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan baik 

menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap bahkan meliputi segenap 

aspek organisme atau pribadi. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh 

kelakuan melalui pengalaman, juga merupakan suatu proses perubahan tingkah 

laku individu melalui interaksi dengan lingkungannya (Hamalik, 2001: 27). 

 

Belajar adalah aktivitas pengembangan diri melalui pengalaman, bertumpu pada 

kemampuan diri sendiri di bawah bimbingan pengajar (Tirtaraharja, 2000: 51). 

Menurut Djamarah (2000: 73), belajar adalah berubah dan perubahan dalam 

belajar adalah disadari setelah berakhirnya kegiatan belajar. Jadi, dengan belajar 

akan menjadikan perubahan dalam segala aspek pribadi seseorang, sehingga siswa 

akan mampu dan sanggup menghadapi suatu kesulitan untuk memecahkan 

masalah. Gagne dalam Dimyati dan Mudjiono (2006: 10) berpendapat bahwa 

belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi 

lingkungan, melewati pengolahan informasi, menjadi kapabilitas baru. Belajar 

merupakan peristiwa sehari-hari di sekolah dan belajar merupakan tindakan 

perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan  maka belajar hanya dialami oleh 

siswa sendiri. Siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. 

Proses belajar terjadi berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan 
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sekitar. Bagi seorang siswa belajar merupakan suatu kewajiban. Berhasil atau 

tidaknya seorang siswa dalam pendidikan tergantung pada proses belajar yang 

dialami oleh siswa tersebut. 

 

Menurut Logan, dkk (1976) dalam Sia Tjundjing (2001: 70) belajar dapat 

diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil 

pengalaman dan latihan . Senada dengan hal tersebut, Winkel (1997: 193) 

berpendapat bahwa belajar pada manusia dapat dirumuskan sebagai suatu aktivitas 

mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan 

yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan dan nilai sikap. 

Perubahan itu bersifat relatif konstan dan berbekas. 

 

Belajar tidak hanya dapat dilakukan di sekolah saja, tetapi dapat dilakukan di 

mana-mana, seperti di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Irwanto (1997: 

105) berpendapat bahwa belajar merupakan proses perubahan dari belum mampu 

menjadi sudah mampu dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan 

menurut Mudzakir (1997: 34) belajar adalah suatu usaha atau kegiatan yang 

bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, mencakup perubahan 

tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. 

 

Saat  belajar, siswa mengalami sendiri proses dari tidak tahu menjadi tahu, karena 

itu menurut Cronbach (Sumadi Suryabrata,1998: 231) : “Belajar yang sebaik-

baiknya adalah dengan mengalami dan dalam mengalami itu   pelajar 
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mempergunakan pancainderanya. Pancaindera tidak terbatas hanya indera 

pengelihatan saja, tetapi juga berlaku bagi indera yang lain.” 

 

Belajar dapat dikatakan berhasil jika terjadi perubahan dalam diri siswa, tetapi 

tidak semua perubahan perilaku dapat dikatakan belajar karena perubahan tingkah 

laku akibat belajar memiliki ciri-ciri perwujudan yang khas (Muhibbidin Syah, 

2000: 116) antara lain sebagai berikut. 

a. Perubahan Intensional 

Perubahan dalam proses berlajar adalah karena pengalaman atau praktek 

yang dilakukan secara sengaja dan disadari. Pada ciri ini siswa menyadari 

bahwa ada perubahan dalam dirinya, seperti penambahan pengetahuan, 

kebiasaan dan keterampilan. 

b. Perubahan Positif dan aktif 

Positif berarti perubahan tersebut baik dan bermanfaat bagi kehidupan serta 

sesuai dengan harapan karena memperoleh sesuatu yang baru, yang lebih 

baik dari sebelumnya, sedangkan aktif artinya perubahan tersebut terjadi 

karena adanya usaha dari siswa yang bersangkutan. 

c. Perubahan efektif dan fungsional 

Perubahan dikatakan efektif apabila membawa pengaruh dan manfaat 

tertentu bagi siswa, sedangkan perubahan yang fungsional artinya perubahan 

dalam diri siswa tersebut relatif menetap dan apabila dibutuhkan perubahan 

tersebut dapat direproduksi dan dimanfaatkan lagi. 

 

Ciri-ciri belajar yaitu belajar berbeda dengan kematangan, belajar dapat dibedakan 

dari perubahan fisik dan mental, ciri belajar yang hasilnya relatif menetap 

(Hamalik,1994: 48). Sesuai dengan pendapat di atas, sebagai suatu proses 

pengaturan, kegiatan belajar mengajar tidak terlepas dari ciri-ciri tertentu yang 

membedakan belajar dengan kegiatan lainnya. Menurut Dimyati dan Mudjiono 

(1999: 42-49), prinsip-prinsip belajar meliputi kesiapan belajar, perhatian, 
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motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung/berpengalaman, pengulangan, 

tantangan, balikan, penguatan, dan  perbedaan individual. 

 

Prinsip-prinsip belajar meliputi:  

1.  kesiapan belajar  

Faktor kesiapan, baik fisik maupun  psikologis, merupakan kondisi awal suatu 

kegiatan belajar. Kondisi fisik dan psikologis ini biasanya sudah terjadi pada 

diri siswa sebelum ia masuk kelas. 

2.  perhatian  

Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju pada suatu objek. Dapat pula 

dikatakan bahwa perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai 

suatu aktivitas yang dilakukan. Belajar sebagai suatu aktivitas yang kompleks 

sangat membutuhkan perhatian dari siswa yang belajar. 

3.  motivasi 

Motivasi adalah motif yang sudah menjadi aktif saat orang melakukan suatu 

aktivitas. Motif adalah kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang yang 

mendorong orang tersebut melakukan kegiatan tententu untuk mencapai tujuan 

(disposisi internal). Motif ini tidak selalu aktif pada diri seseorang. Pada suatu 

ketika motif itu aktif sehingga orang bersemangat melakukan suatu aktivitas,  

atau siswa bersemangat belajar, tatapi pada ketika lain motif tidak  aktif artinya 

motivasi tidak timbul, sehingga siswa tidak terdorong untuk beraktivitas atau 

bersemangat untuk belajar. 

4.  keaktifan  

Siswa adalah subjek yang melakukan kegiatan belajar. Oleh karena itu, siswa 

harus aktif tidak boleh pasif. 

5.  mengalami sendiri  

Prinsip pengalaman ini sangat penting dalam belajar dan erat kaitannya dengan 

prinsip keaktivan. Siswa yang belajar dengan melakukan sendiri (tidak minta 

tolong orang lain) akan memberikan hasil belajar yang lebih cepat dalam 

pemahaman yang mendalam. Prinsip ini telah dibuktikan oleh John Dewey 

dengan “Learning by doing”. 

6.  pengulangan  

Materi pelajaran ada yang mudah  dan ada pula yang sukar. Untuk mempelajari 

materi sampai pada  taraf insight siswa perlu membaca, berfikir, mengingat dan 

yang tidak kalah penting adalah latihan. Dengan latihan berarti siswa 

mengulang-ulang materi yang dipelajari sehingga meteri tersebut makin mudah 

diingat, dan pengulangan tanggapan tentang meteri makin segar dalam pikiran 

siswa sehingga makin mudah diproduksi. 
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7.  materi pelajaran  yang menantang  

Keberhasilan belajar sangat dipengaruuhi pula oleh rasa ingin tahu anak 

(curiosity) terhadap suatu persoalan.  Curiosity ini timbul bila materi pelajaran 

yang dihadapannya bersifat menantang atau problematic. 

8.  balikan dan penguatan  

Balikan (feed back) adalah masukan yang sangat penting baik bagi siswa dan  

guru. Dengan balikan,  siswa mengetahui sejauh mana kemampuannya dalam 

suatu hal, dimana letak kekuatan dan kelemahannya. 

9.  perbedaan individual  

siswa-siswa dalam suatu kelas yang  dihadapi oleh guru tidaklah boleh 

disamakan kondisinya  seperti benda mati. Masing-masing siswa mempunyai 

karakteristik, baik dilihat dari segi fisik maupun psikis. Dengan adanya 

perbedaan ini tentu kemauan, minat serta kemampuan belajar mereka tidak 

persis sama (Muhibbidin Syah, 2000: 167-170). 

 

 

Belajar bukanlah proses dalam kehampaan. Tidak pula pernah sepi dari berbagai 

aktivitas, berikut ini beberapa aktivitas belajar yaitu: (1) mendengarkan,  (2) 

memandang,(3) meraba, membau, dan mencicipi/mengecap, (4) menulis atau 

mencatat, (5) membaca, (6) membuat ikhtisar atau ringkasan dan menggaris 

bawahi, (7) mengamati tabel-tabel, diagram-diagram dan bagan-bagan, (8) 

menyusun paper atau kertas kerja, (9) mengingat (10) berpikir, (11) latihan atau 

praktek ( Syaiful Bahri D, 2008: 38-45). 

 

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa belajar dapat 

diartikan sebagai perubahan tingkah laku akibat interaksi dengan lingkungan, 

bukan dari penurunan gen. Ada beberapa hal pokok dalam belajar antara lain, 

belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, belajar merupakan suatu 

perubahan yang terjadi melalui latihan atau pengalaman, belajar merupakan 

perubahan yang relatif mantap, dan  tingkah laku yang dialami karena belajar 
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menyangkut berbagai aspek kepribadian baik psikis maupun fisik seperti 

perubahan dalam pengertian pemecahan suatu masalah, ketrampilan, kecakapan, 

kebiasaan atau sikap. 

2. Pembelajaran 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyebutkan bahwa pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan sumber belajar. Pembelajaran sebagai 

proses yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas yang berfikir 

yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir siswa, serta dapat meningkatkan 

kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan 

penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. 

 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, 

sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik (Darsono, dkk, 2000: 

24). Menurut Sudjana (2000), pengertian pembelajaran adalah kegiatan belajar 

siswa dan kegiatan mengajar guru dalam mencapai suatu tujuan pengajaran. Ada 

empat persoalan yang menjadi komponen utama yang harus dipenuhi dalam 

pembelajaran. Keempat komponen tersebut tidak  berdiri sendiri, tetapi saling 

berhubungan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Keempat 

komponen tersebut yaitu tujuan, metode dan alat serta penilaian. 

 

Pembelajaran sebagai suatu sistem yang melibatkan komponen-komponen 

pembelajaran yang meliputi tujuan, subyek belajar, materi pelajaran, strategi 

pembelajaran, media pembelajaran, dan penunjang merupakan suatu kesatuan 
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yang mempunyai hubungan fungsional dan berinteraksi secara dinamis untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Pembelajaran merupakan salah satu wujud kegiatan pendidikan disekolah. 

Kegiatan pendidikan disekolah berfungsi membantu pertumbuhan dan 

perkembangan siswa agar tumbuh kearah positif. Maka cara belajar disekolah 

harus terarah pada pencapaian ketuntasan. Melalui sistem pembelajaran di 

sekolah, siswa melakukan kegiatan belajar dengan tujuan akan terjadi perubahan 

kognitif, afektif dan psikomotorik. 

 

Tujuan dalam pembelajaran berfungsi sebagai indicator keberhasilan pengajaran. 

Isi tujuan pengajaran pada hakikatnya adalah hasil belajar yang diharapkan. Bahan 

pelajaran merupakan isi kegiatan pembelajaran yang mewarnai tujuan dan 

mendukung tercapainya tingkah laku yang diharapkan untuk dimiliki oleh siswa. 

Metode dan alat berfungsi sebagai metode transformasi pelajaran terhadap tujuan 

yang ingin dicapai metode dan alat yang digunakan harus betul-betul efektif dan 

efisien agar diperoleh hasil belajar yang optimal. Kegiatan pembelajaran, siswa 

adalah sebagai subyek sekaligus sebagai obyek dari kegiatan pembelajaran. Inti 

proses pembelajaran tidak lain adalah kegiatan belajar siswa dalam mencapai 

suatu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran akan tercapai jika siswa belajar 

secara aktif dalam proses pembelajaran. 
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Hasil pembelajaran yang optimal tergantung pada kemampuan siswa dan guru. 

Harapan siswa adalah memperoleh nilai yang baik sebagai acuan dalam proses 

kenaikan kelas, sedangan harapan guru adalah tercapainya proses pembelajaran 

menuju perubahan tingkah laku yang meliput kognitif, efektif, dan psikomotorik 

siswa. Dengan diperolehnya hasil belajar siswa yang optimal maka tujuan 

pembangunan dibidang pendidikan akan lebih mudah tercapai. 

 

Tata hubungan antara guru dan siswa serta hubungan antara berbagai komponen 

yang mendukung dalam pembelajaran, perlu dijalin dalam tata hubungan yang 

serasi, saling tergantung dan berinteraksi sehingga berdampak positif bagi 

pembentukan diri siswa. Jadi semua unsur tersebut harus saling kait-mengkait 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pengajaran ditetapkan oleh guru 

berdasarkan kurikulum, berupa tujuan pembelajaran khusus yang menjabarkan 

tujuan pengajaran beserta bahan pengajarannya. Siswa harus giat belajar untuk 

mencapai tujuan pengajaran melalui interaksi belajar mengajar bersama guru. 

Pemilihan metode mengajar yang tepat sangat mendukung keberhasilan dan 

proses pembelajaran di sekolah. 

 

Dikaitkan dengan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Maka setiap pendidik 

(guru ) harus dapat memilih dan mampu menerapkan metode pengajaran yang 

baik dan tepat agar terjadi interaksi edukatif dan produktif. Pemberian kecakapan 

dan pengetahuan kepada anak didik merupakan proses pengajaran yang dilakukan 

oleh guru dengan menggunakan metode-metode pengajaran tertentu. Metode 

pengajaran yang tepat akan mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. 
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3. Aktivitas Belajar 

Menurut Sriyono ( 2011 ), aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik 

secara jasmani atau rohani. Aktivitas  siswa selama proses belajar mengajar 

merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. Pada diri 

siswa terdapat kekuatan mental yang menjadi penggerak belajar, kekuatan mental 

itulah yang mendorong siswa untuk belajar. Kekuatan mental itu berupa 

keinginan, perhatian, kemauan atau cita-cita, ahli psikologi pendidikan 

menyebutkan kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar sebagai 

aktivitas. 

 

Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses 

belajar mengajar. Aktivitas-aktivitas yang dimaksud dalam kegiatan pembelajaran 

adalah kegiatan aktivitas siswa yang mengarah pada proses belajar. Aktivitas 

tersebut dibagi menjadi dua antara lain : 

1. aktivitas on task, seperti bertanya pada guru, dapat menjawab pertanyaan 

guru,menjawab pertanyaan teman, member pendapat dalam diskusi, 

menyelesaikan tugas dari guru, dan ketepatan dalam mengumpulkan soal. 

2. aktivitas off task, seperti ngobrol, mengganggu teman, keluar masuk kelas, 

melamun dan mainan hand phone. 

 

Sriyono ( 2011 ) menyatakan, aktifnya siswa selama proses belajar mengajar 

merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk 

belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku 

sebagai berikut. 

1. Bertanya pada guru. 

2. Menjawab pertanyaan guru. 

3. Menjawab pertanyaan teman. 

4. Memberi pendapat dalam diskusi. 

5. Meyelesaikan tugas dari guru. 

6. Ketepatan mengumpulkan tugas. 
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Trianadi (2004: 45), menyatakan bahwa “ hal yang paling mendasar yang dituntut 

dalam proses pembelajaran adalah keaktifan siswa ”. keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa 

ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan suasana kelas 

menjadi segar dan kondusif, dimana masing-masing siswa dapat melibatkan 

kemampuannya semaksimal mungkin. Aktivitas yang timbul dari siswa akan 

mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan 

mengarah pada peningkatan prestasi. 

 

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hasil dari kegiatan belajar mengajar yang ingin dicapai 

oleh setiap peserta didik sebagai hasil dari hasil pendidikannya. Pengertian hasil 

belajar menurut Tu`u ( 2004 : 75 ) adalah penguasaan pengetahuan atas 

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran lazimnya ditunjukan 

dengan nilai test atau angka yang diberikan oleh guru. 

 

Istilah hasil belajar dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penguasaan atau 

keterampilan   yang dikembangkan oleh mata pelajaran, biasanya ditunjukan 

dengan tes atau angka nilai yang di berikan oleh guru. Berdasarkan pendapat 

diatas, bahwa hasil belajar adalah hasil usaha yang diperoleh dari kegiatan belajar 

di sekolah yang berupa nilai dan angka. 

 

Menurut Arikunto ( 2002 : 21 ), secara garis besar faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar dapat dibedakan menjadi dua jenis sebagai berikut.  

a. Faktor-faktor yang bersumber dari diri manusia, dapat dibedakan menjadi 

dua yakni faktor biologis dan faktor psikologis, yang dapat dikategorikan 

sebagai faktor yang antara lain usia kematangan, dan kesehatan. 
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Sedangkan yang dapat dikategorikan adalah kelelahan, suasana hati, 

motivasi, minat, dan kebiasaan belajar. 

b. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri manusia yang belajar, dapat 

diklasifikasikan menjadi dua yakni faktor manusia ( human ) dan faktor 

non manusia seperti alam, benda, hewan, dan lingkungan fisik. 

 

Hasil belajar yang dicapai oleh siswa dalam proses pembelajaran akan terlihat 

dalam bentuk nilai yang diperoleh melalui tes ( ulangan/ ujian ) yang berhubungan 

materi pelajaran yang telah diperoleh atau yang dipelajarinya. Hasil belajar dapat 

dilihat dari hasil nilai ulangan harian (Formatif), nilai ulangan tengah semester 

(sub sumatif ), dan nilai ulangan semester (Sumatif). Dalam penelitian tindakan 

kelas ini yang dimaksud hasil belajar siswa adalah hasil nilai ulangan harian yang 

diperoleh siswa dalam mata pelajaran pengetahuan sosial.  

 

Ulangan harian dilakukan setiap selesai proses pembelajaran dalam satuan 

bahasan atau kompetensi tertentu. Ulangan harian ini terdiri dari seperangkat soal 

yang harus dijawab oleh peserta didik. Dan tugas-tugas terstruktur yang berkaitan 

dengan konsep yang sedang dibahas. Ulangan harian minimal yang dilakukan 3 

kali dalam setiap semester. Tujuan ulangan harian untuk memperbaiki modul dan 

program pembelajaran serta sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan nilai 

bagi para peserta didik. 

5. Pembelajaran Kooperatif ( Kooperatif Learning ) 

Pembelajaran kooperatif adalah strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai 

anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam 
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penyelesaian tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling 

bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Dalam 

pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman 

dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. 

 

Keberhasilan dari pembelajaran sangat ditentukan oleh pemilihan metode  belajar 

yang ditentukan oleh guru. Sebab dengan penyajian pembelajaran secara menarik 

akan dapat membangkitkan motivasi belajar siswa, sebaliknya jika pembelajaran 

itu disajikan dengan cara yang kurang menarik, membuat motivasi siswa rendah. 

Untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, upaya yang harus dilakukan guru 

adalah memilih model pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi 

pembelajaran. Dengan model pembelajaran yang tepat diharapkan akan 

meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar sehingga hasil belajar pun dapat 

ditingkatkan. 

 

Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas siswa adalah 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran koopertaif adalah pembelajaran yang 

dilakukan pada kelompo kecil, siswa belajar dan bekerja sama untuk sampai pada 

pengalaman belajar yang optimal baik pengalaman individu maupun pengalaman 

kelompok. Esensi pembelajaran kooperatif itu adalah tanggung jawab individu 

sekaligus tanggung jawab kelompok, sehingga dalam diri siswa terdapat sikap 

ketergantungan positif yang menjadikan kerja kelompok optimal. 
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Pembelajaran kooperatif terdapat saling ketergantungan positif antar anggota 

kelompok. Siswa saling bekerja sama untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih 

baik. Keberhasilan kelompok dalam mencapai tujuan tergantungan pada kerja 

sama yang kompak dan serasi dalam kelompok itu. Dengan memperhatikan 

pengertian dari pembelajaran kooperatif diatas, peneliti berpendapat bahwa model 

pembelajaran ini sangat baik untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa, sebab 

semua siswa dituntut untuk bekerja dan bertanggung jawab sehingga dalam kerja 

kelompok tidak ada anggota kelompok yang asal namanya saja tercantum sebagai 

anggota kelompok, tetapi semua harus aktif. 

6. Student Teams Achievement Division ( STAD ) 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan oleh Robert E.Slavin 

dan teman-temannya di Universitas John Hopkin, dan merupakan pendekatan   

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Pembelajaran kooperatif  tipe 

STAD dicirikan oleh suatu struktur tugas, tujuan dan penghargaan kooperatif. 

STAD (Students Teams Achievement Divisions) merupakan salah satu metode 

atau pendekatan dalam pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan 

merupakan pendekatan yang paling baik untuk guru yang mulai menerapkan 

model pembelajaran  kooperatif dalam kelas, selain itu, STAD merupakan suatu 

model pembelajaran yang efektif . 

 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD terdiri dari lima komponen utama, yaitu: 

penyajian kelas, belajar kelompok, kuis, skor perkembangan, dan penghargaan 
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kelompok (Pradnyo Wijayanti, 2002: 2-6). Selain itu STAD juga terdiri dari siklus 

kegiatan pengajaran yang teratur, yaitu sebagai berikut. 

1.  Pengajaran  

Tujuan utama dari pengajaran ini adalah guru menyajikan materi pelajaran sesuai 

dengan yang direncanakan. Setiap awal pembelajaran kooperatif tipe STAD selalu 

dimulai dengan penyajian kelas. Penyajian tersebut mencakup pembukaan, 

pengembangan, dan latihan terbimbing dari keseluruhan pelajaran. Penekanan 

dalam penyajian materi pelajaran adalah sebagai berikut.  

a.  Pembukaan  

1) Katakanlah pada siswa apa yang akan dipelajari dan mengapa hal itu 

penting. Timbulkan rasa ingin tahu siswa dengan demonstrasi yang 

menimbulkan teka-teki, masalah kehidupan nyata, atau cara lain.  

2) Guru menyuruh siswa bekerja dalam kelompok untuk “menemukan” konsep 

atau merangsang keinginan mereka pada pelajaran tersebut. 

3) Ulangi secara singkat keterampilan atau informasi yang merupakan syarat 

mutlak.  

b.  Pengembangan  

1) Kembangkan materi pembelajaran  sesuai dengan apa yang akan dipelajari 

siswa dalam kelompok. 

2) Pembelajaran kooperatif menekankan bahwa belajar adalah memahami 

makna dan bukan hafalan.  

3) Mengontrol pemahaman siswa sesering mungkin dengan memberikan   

pertanyaan-pertanyaan.  

4)   Memberi penjelasan mengapa jawaban tersebut benar atau salah.  

5) Beralihlah pada konsep yang lain, jika siswa telah memahami pokok 

masalahnya. 

c.  Latihan Terbimbing  

1) Menyuruh semua siswa mengerjakan soal atas pertanyaan yang diberikan.  

2) Memanggil anak secara acak untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal. 

Hal ini bertujuan agar semua siswa selalu siap mempersiapkan diri sebaik 

mungkin.  

3) Pemberian tugas kelas tidak boleh menyita waktu yang terlalu lama. 

Sebaiknya siswa mengerjakan satu atau dua masalah (soal) dan langsung 

diberikan umpan balik. 

2.  Belajar Kelompok  

Selama belajar kelompok, tugas anggota kelompok adalah menguasai materi yang 

diberikan  guru dan membantu teman satu kelompok untuk menguasai materi 

tersebut. Siswa diberi lembar jawaban yang dapat digunakan untuk melatih 

keterampilan yang sedang diajarkan untuk mengevaluasi diri mereka dan teman 

satu kelompok. 
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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.  Selain 

itu guru juga memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan 

pada saat kegiatan belajar kelompok berlansung. Selanjutnya langkah-langkah 

guru sebagai berikut.  

1) Mintalah anggota kelompok memindahkan meja/bangku mereka bersama- 

sama dan pindah ke meja kelompok.  

2) Berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk memilih nama kelompok. 

Kelompok manapun yang tidak dapat menyepakati nama kelompok pada 

saat itu boleh memilih kemudian. 

3) Bagikan lembar kegiatan siswa.  

4) Serahkanlah pada siswa untuk bekerjasama dalam pasangan, bertiga, atau 

satu kelompok utuh, tergantung pada tujuan yang sedang dipelajari. Jika 

mengerjakan  soal, masing-masing siswa harus mengerjakan soalnya 

sendirian dan kemudian dicocokkan dengan temanya. Jika salah satu tidak 

dapat mengerjakan suatu pertanyaan, teman satu kelompok 

bertanggungjawab menjelaskannya. Jika siswa mengerjakan pertanyaan 

dengan jawaban pendek, maka mereka lebih sering bertanya, dan 

kemudian  antara teman saling bergantian memegang lembar kegiatan dan 

berusaha menjawab pertanyaan itu. 

5) Tekankan pada siswa bahwa mereka belum selesai belajar sampai mereka 

yakin teman-teman satu kelompok dapat mencapai nilai 100 pada kuis. 

Pastikan siswa mengerti  bahwa lembar kegiatan tersebut untuk belajar 

tidak hanya untuk diisi dan diserahkan. Jadi, penting bagi siswa agar 

mempunyai lembar kegiatan untuk mengecek diri mereka dan teman 

sekelompok mereka pada saat mereka belajar. Ingatkan siswa jika mereka 

mempunyai pertanyaan, mereka seharusnya menanyakan terlebih dahulu 

pada teman-teman sekelompok, sebelum bertanya kepada guru.  

6) Sementara siswa bekerja dalam kelompok guru berkeliling dalam kelas. 

Guru sebaiknya memuji  kelompok yang anggotanya bekerja dengan baik, 

yang anggotanya  duduk dalam kelompoknya untuk mendengarkan 

bagaimana anggota lain bekerja, dan sebagainya. 

3.  Kuis  

Kuis dikerjakan siswa secara mandiri. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan apa 

yang telah diperoleh siswa selama belajar dalam kelompok. Hasil kuis digunakan 

sebagai nilai pertimbangan individu dan disumbangkan dalam nilai perkembangan 

kelompok. Nilai perkembangan kelompok diperoleh dari nilai perkembangan 

individu tiap anggota kelompok. Nilai awal diambil dari nilai kinerja rata-rata 

siswa pada kuis serupa sebelumnya. 

 

3.  Skor Perkembangan  
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Setiap siswa dapat menyumbang poin maksimum kepada kelompoknya dalam 

sistem penskoran, namun tidak seorang siswapun dapat melakukan seperti itu 

tanpa menunjukkan perbaikan atas kinerja masa lalu. Setiap siswa diberikan skor 

dasar, yang dihitung dari kinerja rata-rata siswa pada kuis serupa sebelumnya. 

Kemudian siswa memperoleh poin untuk timnya didasarkan pada berapa banyak 

skor kuis mereka melampaui skor dasar mereka. 

4.  Penghargaan Kelompok  

Kegiatan ini dilakukan pada setiap akhir pertemuan kegiatan belajar mengajar. 

Guru memberikan penghargaan berupa pujian atau barang yang berbentuk 

makanan kecil kepada kelompok yang teraktif, terkompak, dan termaju. Langkah 

tersebut dilakukan untuk memberikan motivasi kepada siswa agar lebih aktif 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

Ada 4 tipe yang bisa digunakan oleh guru dalam model pembelajaran kooperatif 

(Abdurrahman dan Bintaro, 2000: 23) yakni salah satunya adalah tipe STAD. Tipe 

STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan kawan-kawannya dari Universitas 

John Hopkins. Tipe ini dipandang sebagai yang paling sederhana dan paling 

langsung dari pendekatan pembelajaran kooperatif. Tipe ini digunakan untuk 

mengajarkan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu, baik melalui 

penyajian verbal maupun tertulis. 

 

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah sebagai 

berikut. 
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1. Para siswa didalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing 

terdiri atas 4 atau 5 anggota kelompok. Tiap anggota kelompok mempunyai 

anggota yang heterogen, baik jenis kelamin, ras, etnik, maupun 

kemampuannya ( prestasi ). 

2. Guru menyampaikan materi pelajaran. 

3. Guru memberikan tugas kepada kelompok dengan menggunakan Lembar 

Kerja Akademik dan kemudian saling membantu untuk menguasai materi 

pelajaran yang telah diberikan yang telah diberikan melalui Tanya jawab atau 

diskusi antar sesama anggota kelompok. 

4. Guru memberikan pertanyaan atau kuis terhadap seluruh siswa. Pada saat 

menjawab pertanyaan atau kuis dari guru, siswa tidak boleh saling membantu. 

5. Setiap akhir dari pembelajaran guru memberikan evaluasi untuk mengetahui 

penguasaan siswa terhadap bahan akademik yang telah dipelajari. 

6. Tiap siswa dan tiap kelompok diberi skor atas penguasaannya terhadap materi 

pelajaran dan kepada siswa individual atau kelompok yang meraih prestasi 

tinggi atau memperoleh skor sempurna diberi penghargaan. 

7. Kesimpulan  

Pelaksanaan tipe STAD melalui tahapan sebagai berikut. 

1) Penjelasan materi pembelajaran. 

2) Diskusi atau kerja kelompok belajar. 

3) Validasi oleh guru. 

4) Evaluasi ( tes ). 

5) Menentukan nilai individual dan kelompok. 

6) Penghargaan individu atau kelompok (Wijayanti, 2002: 4-6). 

 

 

Kelebihan model pembelajaran Kooperatif STAD  

Menurut Davidson (dalam Nurasma,2006: 26) sebagai berikut.    

a)      Meningkatkan kecakapan individu. 

b)      Meningkatkan kecakapan kelompok.  

c)      Meningkatkan komitmen. 

d)     Menghilangkan prasangka buruk terhadap teman sebaya. 

e)      Tidak bersifat kompetitif. 

f)       Tidak memiliki rasa dendam. 

 

Kekurangan model pembelajaran kooperatif STAD  

Menurut Slavin (dalam Nurasma 2006:27 ) sebagai berikut. 

a)      Konstribusi dari siswa berprestasi rendah menjadi kurang. 

b)      Siswa berprestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan karena peran 

anggota yang pandai lebih dominan. 
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B.  Kerangka Pikir 

Model pembelajaran merupakan suatu setrategi pembelajaran dimana dalam 

pembelajaran itu akan mengajak peserta didik untuk belajar lebih aktif. 

Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti mereka yang mendominasi 

aktivitas pembelajaran. Dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak, 

baik untuk menemukan ide peokok dari materi pelajaran, memecahkan 

persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari dalam 

kehidupan nyata.dengan pembelajaran aktif ini, pesrta didik diajak untuk turut 

serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya mental tetapi juga 

melibatkan fisik. 

 

Model Pembelajaran STAD (student team achievement divisions) yaitu, guru 

menjelaskan materi sebagai pengantar, kemudian guru membagi siswa 

kedalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi yang diberikan. 

Kemudian setiap kelompok diminta untuk melakukan presentasi secara suka 

rela. Dan kelompok mengirimkan anggota mereka untuk membagikan hasil 

diskusi kelompok mereka. Kemudian kembali pada keadaan semula dan 

materi diakhiri dengan membuat kesimpulan yang dipandu oleh guru. 

 

Pada dasarnya model pembelajaran apapun lebih mudah diterapkan pada 

siswa yang memiliki tingkat aktivitas, intelegensi dan motivasi yang tinggi. 

Pada Model Pembelajaran STAD (student team achievement divisions) 

dimana peserta didik diberikan kebebasan untuk mengutarakan pendapat, 
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maka yang terjadi ialah siswa yang memiliki aktivitas lebihlah yang akan 

mendominasi kelas itu.  

 

Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat di gambarkan paradigma 

penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

 

C.  Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut. 

1. Ada peningkatan aktivitas belajar IPS setelah menggunakan model 

pembelajaran tipe STAD pada siswa kelas VII.1 semester genap di SMP 

Negeri 1 Kedondong Tahun Pelajaran 2012/2013. 

2. Ada peningkatan hasil belajar IPS setelah menggunakan model 

pembelajaran tipe STAD pada siswa kelas VII.1 semester genap di SMP 

Negeri 1 Kedondong Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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