
 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1.    Aktivitas Belajar 

Belajar bukanlah proses dalam kehampaan. Tidak pula pernah sepi dari 

berbagai aktivitas. Tidak pernah terlihat orang belajar tanpa melibatkan 

aktivitas raganya. Apalagi bila aktivitas belajar itu berhubungan dengan 

masalah belajar menulis, mencatat, memandang, membaca, mengingat, 

berfikir, latihan atau praktek dan sebagainya. 

Aktivitas siswa merupakan kegi 

?atan atau perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar. Kegiatan–

kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses 

belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas–tugas, 

dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerjasama dengan siswa lain, 

serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 

Aktivitas yang dilakukan bukan hanya melibatkan aktivitas fisik saja, 

melainkan juga melibatkan aktivitas psikis siswa sebagai peserta didik. 
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Menurut Rohani (2003: 6) belajar yang berhasil harus melalui berbagai 

macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun aktivitas spikis. Aktivitas 

fisik adalah peserta didik giat dan aktif dengan anggota badan, sedangkan 

aktivitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya dan jiwanya bekerja dalam 

kegiatan pembelajaran.  

Mengerjakan matematika mengandung makna aktivitas. Aktivitas  belajar 

matematika adalah aktivitas dan segala kegiatan yang dilakukan siswa 

selama proses pembelajaran matematika. Guru mengatur kelas sebaik – 

baiknya dan menciptakan kondisi yang kondusif sehingga murid dapat 

belajar metematika. 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 seperti: Sering bertanya kepada guru atau siswa lain, mau 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, mampu menjawab 

pertanyaan, senang diberi tugas belajar, dan lain sebagainya. 

2.2.  Prestasi Belajar Matematika 

A. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh individu 

setelah mengalami suatu proses belajar dalam jangka waktu tertentu. 

Menurut Sudjana (2001: 22) prestasi belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Prestasi belajar juga diartikan sebagai kemampuan maksimal 
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yang dicapai seseorang dalam suatu  usaha yang menghasilkan 

pengetahuan atau nilai – nilai kecakapan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, prestasi belajar 

matematika adalah kemampuan maksimal yang dicapai siswa dalam 

pembelajaran matematika, yang dijadikan bukti untuk menunjukkan 

kemampuan atau keberhasilan siswa tersebut dalam melakukan proses 

belajar sesuai dengan bobot/nilai yang berhasil diraihnya. 

Prestasi belajar matematika yang diraih siswa di sekolah akan membantu 

siswa dalam mengembangkan kemampuannya menggunakan matematika 

sebagai cara bernalar yang dapat gunakan pada setiap keadaan, seperti 

berpikir kritis, berpikir logis, berpikir sistematis, bersifat objektif, bersifat 

jujur, bersifat disiplin dalam memandang dan menyelesaikan suatu 

masalah yang terjadi di kehidupan siswa sehari-hari. 

B. Pengertian Matematika 

Matematika merupakan ilmu pasti dan kongkret. Artinya, matematika 

menjadi ilmu real yang bisa diaplikasikan secara langsung dalam 

kehidupan sehari-hari dalam berbagai bentuk (Roadatul Jannah, 2011: 22). 

Matematika secara umum ditegaskan sebagai penelitian pola dari struktur, 

perubahan, dan ruang. Tak lebih resmi, seorang mungkin mengatakan 

adalah penelitian bilangan dan angka. 

Suatu ilustrasi yang dikemukakan Thurston dalam Turmudi (2009: 1) 

tentang matematika dilukiskan sebagai pohon banyan (pohon yang berasal 
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dari India) menggoda kita untuk “memanjat “ dan “melakukan eksplorasi” 

lebih tinggi, sebab kita ingin menetahui apa itu matematika. Thurston 

(dalam Turmudi, 2009: 1) juga mangatakan dengan menggunakan 

metafora, matematika bukanlah pohon palem dengan satu batang yang 

menjulang lurus meliputi rumus-rumus dan aturan-aturan, melainkan 

bagaikan pohon banyan  dengan berbagai batang, ranting, dan daun yang 

saling terhubung. Dengan ilustrasi tersebut, menurut  Turmudi (2009: 1) 

sangat memungkinkan bahwa siswa akan memiliki mathematical power 

(daya matematika) apabila diberi kesempatan untuk “memanjat” dan 

“mengeksplorasi”. 

C. Fungsi dan Tujuan Matematika 

(1). Fungsi Matematika 

Matematika berfungsi mengembangkan kemampuan menghitung, 

mengukur, menurunkan dan menggunakan rumus matematika yang 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi matematika sebenarnya 

bukan sekedar untuk berhitung, tetapi untuk mengembangkan berbagai 

aspek perkembangan anak, terutama aspek kognitif. Selain itu matematika 

juga berfungsi untuk mengembangkan kecerdasan anak, khususnya 

kecerdasan yang dimaksud oleh Gardner dalam Slamet Suyanto (2008: 47) 

disebut Logico-mathematics, yaitu kecerdasan berpikir secara logis dan 

matematis. Kecerdasan Logico-mathematics menyangkut kemampuan 

seseorang menggunakan logika dan matematika. Kecerdasan ini meliputi 

kemampuan menggunakan bilangan, operasi bilangan logika matematika. 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/06/pengertian-matematika.html
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(2). Tujuan Matematika 

Yuniawati dalam (Roadatul Jannah, 2006: 78) merumuskan setidaknya ada 

lima tujuan umum pembelajaran matematika, yakni balajar untuk 

berkomunikasi (mathematical communication), belajar untuk bernalar 

(mathematical reasoning), belajar untuk memecahkan masalah 

(mathematical problem solving), belajar untuk mengaitkan ide 

(mathematical connections), dan pembentukan sikap positif terhadap 

matematika (positive attitudes toward mathematics). Kesemuanya itu 

lazim disebut dengan mathematical power (daya matematika). 

2.3.  Pengertian Belajar 

Menurut pendapat tradisional, belajar adalah menambah dan 

mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Sedangkan ahli pendidikan modern 

merumuskan kegiatan belajar adalah sebagai berikut: ”Belajar adalah suatu 

bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan 

dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman  dan latihan 

(Zainal Akib, 2002: 42). 

Belajar adalah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan baru 

untuk menambah pengetahuan sebelumnya yang telah dimiliki oleh 

seseorang. Seperti yang dikemukakan oleh George J. Mouly dalam Trianto 

(2009: 9) bahwa belajar pada dasarnya adalah proses perubahan tingkah 

laku seseorang berkat adanya pengalaman. Pendapat senada juga 

disampaikan oleh Kimble dan Garmezi dalam Trianto (2009: 9) yang 

menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif 
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permanen, terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Sedangkan Garry dan 

Kisley dalam Trianto (2009: 9) menyatakan bahwa belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku yang orisinal melalui pengalaman dan latihan-

latihan. Tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan Jean Piaget dalam 

Triyanto (2009: 29), Piaget yakin bahwa pengalaman-pengalaman fisik 

dan manipulasi lingkungan penting bagi terjadinya perubahan 

perkembangan. Piaget juga berpendapat bahwa setiap individu pada saat 

tumbuh mulai dari bayi yang baru dilahirkan sampai menginjak usia 

dewasa mengalami empat tingkat perkembangan kognitif. Empat tingkat 

perkembangan kognitif  tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.1. Tahap-tahap Perkembangan Kognitif Piaget 

Tahap Perkiraan Usia Kemampuan-kemampuan Utama 

Sensomotor Lahir sampai 2 

tahun 

Terbentuknya konsep “kepermanenan 

objek” dan kemampuan gradual dari 

perilaku reflektif ke perilaku yang 

mengarah kepeda tujuan. 

Praoperasional 2 sampai 7 tahun Perkembangankemampuanmenggunakan 

simbol-simbol untuk menyatakan objek 

objek dunia. Pemikiran masih egosentris 

dan sentrasi. 

Operasi 

Konkret 

7 samapi 11 tahun Perbaikan dalam kemampuan untuk 

berpikir secara logis. Kemampuan-

kemampuan baru termasuk penggunaan 

operasi-operasi yang dapat-balik. 

Pemikiran tidak lagi sentrasi tetapi 

desentras, dan pemecahan masalah tidak 

begitu dibatasi oleh keegosentrisan. 

Operasi Formal 11 tahun sampai 

dewasa 

Pemikiran abstrak dan murni simbolis 

mungkin dilakukan. Masalah-masalah 

dapat dipecahkan melalui penggunaan 

eksperimentasi sistematis. 
Sumber: Nur (dalam Trianto, 2010: 29) 

Pada tahap sensomotor anak belum mempunyai kesadaran konsep obyek 

yang tetap, sedangkan pada tahap operasi konkrit pola pikir anak mulai 
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menunjukkan hubungan fakta-fakta riil yang diamati dengan pengalaman 

lampau. 

Dengan demikian, inti dari belajar adalah adanya perubahan tingkah laku 

karena adanya pengalaman. Perubahan tingkah laku tersebut dapat berupa 

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

2.4. Model Pembelajaran Kooperatif ( Cooperative Learning) 

A. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif bernaung dalam teori konstruktivis. Pembelajaran 

ini muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan 

memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dan 

bekerjasama dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam 

kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah yang 

kompleks (Trianto, 2009: 56). 

Manusia selalu membutuhkan manusia lainnya karena manusia adalah 

individu yang berbeda antara manusia satu dengan yang lainnya. Oleh 

karena itu manusia disebut makhluk sosial, karena di dalam kehidupannya 

manusia tidak dapat hidup sendiri, mereka selalu membutuhkan orang lain. 

Manusia dituntut untuk saling membantu dan bekerja sama dalam 

kehidupannya. 

Bentuk kerja sama yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas 

yang siswanya cenderung berbeda, baik dari segi jenis kelamin, suku, latar 

belakang keluarga, tingkat intelegensi, prestasi, minat, dan bakat setiap 
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anak adalah pembelajaran model kooperatif. Melalui pembelajaran 

koopertif, siswa belajar bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil 

yang terdiri dari 4-6 orang siswa yang sederajat tetapi heterogen, 

kemampuan, jenis kelamin, suku/ras, dan satu sama lain saling membantu. 

Tujuan dibentuknya kelompok tersebut adalah untuk memberikan 

kesempatan kepada semua siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam 

proses berpikir dan kegiatan belajar. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran 

yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Setiap siswa yang ada 

dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda 

(tinggi, sedang dan rendah) dan jika memungkinkan anggota kelompok 

berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda. Model pembelajaran 

kooperatif mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan 

untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran. Dengan ringkas Abdurrahman dan Bintoro dalam 

Nurhadi (2004: 61) mengatakan bahwa “pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran yang secara sadar dan sistematis mengembangkan interaksi 

yang silih asah, silih asih, dan silih asuh antar sesama siswa sebagai 

latihan hidup di masyarakat nyata”. 

A. Tujuan Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif  memiliki tujuan agar siswa dapat belajar 

bekerja sama dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari 

temannya, serta pengembangan keterampilan sosial. Tujuan model 
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pembelajaran kooperatif adalah hasil belajar akademik siswa meningkat. 

Sedangkan tujuan pokok kooperatif menurut Johnson & Johnson dalam 

Triyanto (2009: 56) adalah memaksimalkan belajar siswa untuk 

peningkatan prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu 

maupun secara kelompok. 

Melalui pembelajaran kooperatif siswa dapat meningkatkan prestasi 

belajarnya. Siswa dapat belajar untuk saling bekerjasama, saling 

membantu, dan saling tolong menolong satu dengan yang lainnya tanpa 

memandang status sosial maupun sukunya. Dengan demikian akan tercipta 

kehidupan siswa yang rukun, saling menghargai dan saling membutuhkan, 

sehingga kelak siswa dapat mengembangkannya di kehidupan masyarakat 

nyata. 

2.5. Model Pembelajaran Student Teams-Achievement Division (STAD) 

A. Pengertian Pembelajaran Student Teams-Achievement Division (STAD) 

      Pembelajaran model koooperatif tipe STAD adalah salah satu 

pembelajaran kooperatif yang diterapkan untuk menghadapi kemampuan 

siswa yang heterogen. Dimana model ini dipandang sebagai metode yang 

paling sederhana di antara model pembelajaran kooperatif yang lain. 

STAD merupakan salah satu sistem pembelajaran kooperatif yang di 

dalamnya siswa dibentuk ke dalam kelompok belajar yang terdiri dari 

empat atau lima anggota yang mewakili siswa dengan tingkat kemampuan 

dan jenis kelamin yang berbeda (Sukidin, 2010: 160). 
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Metode STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan kawan-kawanya di 

Universitas John Hopkins. Metode ini dipandang sebagai yang paling 

sederhana dan paling langsung dari pendekatan pembelajaran kooperatif 

(Nurhadi, 2004: 65). 

Slavin (Nur dalam Trianto, 2009: 9) menyatakan bahwa pada STAD siswa 

ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 4-5 orang yang merupakan 

campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin, dan suku. 

Student Team Achievement Divisions (STAD) adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Siswa ditempatkan dalam 

tim belajar beranggotakan empat orang yang merupakan campuran 

menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin dan suku. Guru menyajikan 

pelajaran kemudian siswa bekerja dalam tim untuk memastikan bahwa 

seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. 

Model Pembelajaran Koperatif tipe STAD merupakan pendekatan 

Cooperative Learning yang menekankan pada aktivitas dan interaksi 

diantara siswa untuk saling memotivasi, saling membantu dalam 

menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal, serta 

menumbuhkan kemampuan kerjasama, kreatif, dan berpikir kritis. 

 B. Komponen-Komponen dalam STAD 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD terdiri lima komponen utama, yaitu :  

 

(a). Penyajian kelas 
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Guru menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan penyajian kelas. 

Penyajian kelas tersebut mencakup pembukaan, pengembangan dan 

latihan terbimbing. 

(b).  Kegiatan kelompok 

Siswa mendiskusikan lembar kerja yang diberikan dan diharapkan saling 

membantu sesama anggota kelompok untuk memahami bahan pelajaran 

dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan. 

(c). Kuis (Quizzes) 

Kuis adalah tes yang dikerjakan secara mandiri dengan tujuan untuk 

mengetahui keberhasilan siswa setelah belajar kelompok. Hasil tes 

digunakan sebagai hasil perkembangan individu dan disumbangkan 

sebagai nilai perkembangan dan keberhasilan kelompok. 

(d). Skor kemajuan (perkembangan ) individu 

Skor kemajuan individu ini tidak berdasarkan pada skor mutlak siswa, 

tetapi berdasarkan pada beberapa jauh skor kuis terkini yang melampui 

rata-rata skor siswa yang lalu. 

 

 

(e). Penghargaan kelompok 

Penghargaan keompok adalah pemberian predikat kepada masing-masing 

kelompok. Predikat ini diperoleh dengan melihat skor kemajuan 

kelompok. Skor kemajuan kelompok diperoleh dengan mengumpulkan 
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skor kemajuan masing-masing kelompok sehingga diperoleh skor rata-rata 

kelompok. 

B. Langkah-Langkah Proses Model Pembelajaran STAD 

 

Enam langkah model pembelajaran STAD Guru membentuk kelompok 

murid beranggota 4-5 orang secara heterogen (menurut prestasi, jenis 

kelamin, suku, dan lain-lain); 

1. Guru menyajikan bahan pembelajaran;  

2. Guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota 

kelompok. Anggota kelompok harus menjelaskan kepada anggotanya 

sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti;  

3. Guru menyampaikan kuis/pertanyaan kepada seluruh murid. Pada saat 

menjawab kuis para murid tidak boleh bekerja sama;  

4. Guru mengevaluasi kemampuan para murid; dan  

5. Guru membuat kesimpulan. 

C. Keuntungan dan Kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe 

STAD 

1. Kelebihan  model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

Kelebihan  model pembelajaran kooperatif tipe STAD, yaitu: 

 Siswa lebih mampu mendengar, menerima, dan menghormati serta 

menerima orang lain; 

  Siswa dapat menerima pengalaman dan dimengerti orang lain; 

 Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan 

keterampilan bertanya dan membahas suatu masalah. 
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 Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih intensif 

mengadakan penyelidikan mengenai suatu masalah. 

 Dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan 

keterampilan berdiskusi. 

 Dapat memungkinkan guru untuk lebih memperhatikan siswa 

sebagai individu dan kebutuhan belajarnya. 

 Para siswa lebih aktif bergabung dalam pelajaran mereka dan 

mereka lebih aktif dalam diskusi. 

 Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan rasa menghargai, menghormati pribadi temannya, 

dan menghargai pendapat orang lain. 

  

2. Kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

Kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu, kerja 

kelompok hanya melibatkan mereka yang mampu memimpin dan 

mengarahkan mereka yang kurang pandai dan kadang-kadang menuntut 

tempat yang berbeda dan gaya-gaya mengajar berbeda.  

2.6. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir dengan Model Kooperatif STAD 
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http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/01/makalah-manajemen-kepemimpinan.html
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1.7. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir tersebut di atas diajukan 

hipotesis tindakan sebagai berikut: 

1. Melalui model pembelajaran STAD dapat meningkatkan aktivitas 

belajar matematika siswa kelas V SDN 2 Negarasaka. 

2. Melalui model pembelajaran STAD dapat meningkatkan prestasi 

belajar matematika siswa kelas V SDN 2 Negarasaka. 

 

 

 


