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II.  TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

 

 
A. Tinjauan Pustaka 

 

 

1. Pembelajaran Kooperatif 

 

 

Salah satu faktor penunjang dalam usaha peningkatan hasil belajar adalah 

menggunakan model pembelajaran. Guru harus mampu menerapkan model 

pembelajaran yang tepat agar diperoleh hasil belajar yang maksimal. 

Pembelajaran kooperatif menunjuk pada berbagai macam metode pengajaran 

dimana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling 

membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran. 

Pelaksanaan prosedur pembelajaran kooperatif yang benar akan memungkin-

kan pendidik mengelola kelas secara efektif. 

 

 Menurut Lie (2002: 2) 

 

“Pembelajaran kooperatif adalah sistem pengajaran yang memberikan ke-

sempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam 

tugas-tugas yang terstruktur, dimana dalam sistem ini guru bertindak sebagai 

fasilitator.” 

 

Dengan demikian, pembelajaran kooperatif harus mengarahkan siswa untuk 

belajar dalam kelompok dimana guru sebagai fasilitator harus mampu 

mengkondisikan siswa untuk dapat bekerja dalam kelompok masing-masing. 
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Hal ini sesuai dengan pernyataan Menurut Slavin (1997: 284) yang  

 

menyatakan  

 

“Pembelajaran kooperatif mengkondisikan siswa belajar dalam kelompok 

kecil, dimana mereka saling membantu dalam memahami materi pelajaran, 

menyelesaikan tugas atau kegiatan lain agar semua siswa dalam kelompok 

tersebut mencapai hasil belajar yang tinggi.” 

 

Dalam pembelajaran kooperatif, siswa akan lebih mudah menemukan dan 

menangani konsep-konsep yang sukar jika mereka saling mendiskusikan 

masalah tersebut dengan temannya. Pembelajaran kooperatif merupakan 

strategi pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja dalam kelompok untuk 

mencapai tujuan bersama. 

 

Menurut Slavin (1995: 16) 

“Ada dua aspek yang melandasi keberhasilan pembelajaran kooperatif, yaitu: 

1.    Aspek motivasi 

Pada dasarnya aspek motivasi ada di dalam konteks pemberian 

penghargaan kepada kelompok. Adanya penilaian yang didasarkan atas 

keberhasilan kelompok mampu menciptakan situasi dimana setiap 

anggota kelompok mengupayakan agar tujuan kelompoknya tercapai 

lebih dahulu. Hal ini mengakibatkan setiap anggota kelompok terdorong 

untuk mengajak, mendukung, dan membantu koleganya untuk menye-

lesaikan tugas dengan baik. 

2.    Aspek kognitif 

Asumsi dasar dari teori perkembangan kognitif adalah bahwa inter-aksi 

antar siswa di sekitar tugas-tugas yang sesuai akan meningkat-kan 

ketuntasan mereka tentang penguasaan konsep-konsep penting.” 

 

 

Dari kutipan di atas yang menjadi kunci keberhasilan kelompok kooperatif 

ini adalah adanya kesadaran siswa bahwa sebelum dia mencapai tujuan 

pribadinya, dia harus mengupayakan keberhasilan kelompoknya yang 

artinya ada rasa memiliki di dalam kelompok-kelompok tersebut. Setiap 

siswa dalam kelompok tersebut memiliki ikatan emosional yang positif yang 
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mengakibatkan kesadaran agar semua anggota kelompok dapat  menuntas-

kan belajar mereka. 

 

Menurut Slavin (1997:17) “Model pembelajaran kooperatif dapat me-

ningkatkan semangat belajar siswa.” Belajar kooperatif siswa yang 

berkemampuan rendah mendapat ke-sempatan untuk belajar dari temannya 

yang lebih memahami materi yang diajarkan. Siswa yang menguasai materi 

dengan baik berkesempatan untuk menjadi tutor bagi temannya sehingga 

pemahamannya lebih baik.  

 

 

2.     Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

 

 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan model pembelajaran yang 

terdiri dari presentasi kelas, belajar dalam kelompok, tes,  dan pemberian 

penghargaan terhadap kelompok. Tahap-tahap dalam pembelajaran 

kooperatif tipe STAD menurut Slavin (1995: 71) adalah sebagai berikut 

a. Presentasi Kelas 

Materi pelajaran disampaikan pada presentasi kelas, bisa menggunakan 

pengajaran langsung atau diskusi yang dipimpin oleh guru. Pada 

pendahuluan ditekankan pada apa yang akan dipelajari siswa dalam tugas 

kelompok. Hal ini penting karena akan membantu siswa dalam 

mengerjakan tes, dan skor tes mereka akan dihitung untuk memperoleh 

poin kelompok. 
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b. Belajar Kelompok 

Kelompok siswa yang akan dibentuk terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk 

tiap kelompok yang dibentuk berdasarkan perbedaan kemampuan dan 

jenis kelamin. Siswa belajar dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas 

yang diberikan oleh guru. Siswa juga akan diberikan kebebasan 

menentukan cara yang akan digunakan dalam menyelesaikan tugas 

tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh tiap  anggotanya. 

Setiap anggota kelompok  harus saling membantu dan bertanggungjawab 

atas keberhasilan kelompoknya. 

c. Tes 

Setelah melakukan beberapa kali pertemuan dalam setiap siklus, siswa 

diberikan tes individu.  Pada saat tes siswa tidak boleh membantu satu 

sama lain. Tes ini dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa secara 

individual. 

d.   Poin Peningkatan Individu 

Setiap siswa diberi skor dasar berdasarkan skor tes awal, kemudian 

siswa diberi skor untuk tes akhir. Poin peningkatan individu dihitung 

berdasarkan selisih antara skor tes akhir dengan skor tes awal. Kriteria 

pemberian poin peningkatan dapat dilihat pada tabel berikut.  

 

Tabel 1. Kriteria Poin Peningkatan Skor Tes Setiap Individu. 

Skor Tes Skor Perkembangan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 5 

10 poin hingga 1 poin di bawah skor awal 10 

10 poin di atas skor awal 20 

Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 

Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor awal) 30 
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e.    Penghargaan Kelompok 

Penghargaan kelompok diberikan berdasarkan poin peningkatan 

kelompok. Untuk menentukan poin kelompok digunakan rumus: 

Nk 
KelompokAnggotaBanyaknya

KelompokAnggotaSetiapPeningkaPoJumlah tanint
  

Nk = poin peningkatan kelompok 

Berdasarkan poin peningkatan kelompok terdapat tiga penghargaan yang 

diberikan. Kriteria penghargaan kelompok tersebut seperti pada tabel 

berikut. 

 

 Tabel 2. Kriteria Penghargaan Kelompok. 

Kriteria Predikat Kelompok 

Nk < 15 Cukup 

15 < Nk < 25 Baik 

Nk > 25 Sangat baik 

   

 

 

     3.  Hasil Belajar 

 

 

Belajar merupakan  belajar merupakan suatu proses yang dilakukan seorang 

individu untuk mencapai suatu tujuan, yaitu hasil belajar. Hasil belajar ini 

dapat dilihat dari perubahan perilaku seseorang setelah menerima pelajaran. 

 

 

Hamalik (2004 : 27) mengatakan bahwa ”Belajar merupakan suatu proses, 

suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya 

mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yaitu mengalami.” 
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Sedangkan Sardiman (2003 : 21) mengemukakan bahwa  

 

”Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru dan lain sebagainya.” 

 

 Abdurrahman  (1999 : 28) mengatakan bahwa  

 

”Belajar merupakan proses dari seorang individu yang berupaya mencapai 

tujuan belajar atau yang disebut hasil belajar, yaitu suatu bentuk perubahan 

perilaku yang relatif menetap.” 

 

Berdasarkan pendapat di atas, belajar merupakan suatu proses yang di-

lakukan seorang individu untuk mencapai suatu tujuan, yaitu hasil belajar. 

Hasil belajar ini dapat dilihat dari perubahan perilaku seseorang setelah me-

nerima pelajaran. Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisah-

kan dari kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses, se-

dangkan prestasi merupakan hasil dari proses belajar.   

 

          Menurut Ahmadi (1984: 35) bahwa “Hasil belajar adalah hasil yang dicapai 

dalam suatu usaha, dalam hal ini usaha belajar dalam perwujudan prestasi 

belajar siswa yang dilihat pada setiap mengikuti tes.” 

 

Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono (1993: 3) bahwa  

“Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi belajar dan tindak me-

ngajar. Hasil belajar untuk sebagian adalah karena berkat tindak guru, pen-

capaian tujuan pengajaran, pada bagian lain merupakan peningkatan ke-

mampuan mental siswa.” 
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Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan 

perolehan siswa melalui proses pembelajaran yang dapat diwujudkan 

dengan nilai setelah mengikuti tes. 

 

 

     4.    Aktivitas 

 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik yang 

meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Sardiman (2003: 100) mengemukakan sebagai berikut. 

“Dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas belajar. Tanpa adanya 

aktivitas, belajar itu tidak mungkin berlangsung dengan baik. Aktivitas 

dalam proses belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang 

meliputi keaktivan siswa dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal-hal yang 

belum jelas, mencatat, mendengar, berfikir, membaca, dan segala kegiatan 

yang dilakukan yang dapat menunjang prestasi belajar.” 

 

Menurut Diedrick (dalam Sardiman, 2003: 101)  

 

“Aktivitas belajar adalah aktivitas yang melibatkan mental dan fisik. 

Aktivitas tersebut meliputi: 

1. Visual activities, yang termasuk didalamnya membaca,   

        memperhatikan   

        gambar demonstrasi, percobaan dan pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities, seperti : menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi  

        saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi dan  

        interupsi. 

3.  Listening activities, seperti : mendengarkan uraian, percakapan,   

        diskusi, musik dan pidato. 

4. Writing activities, seperti : menulis ceriat, karangan, laporan, angket    

        dan menyalin. 

5.  Drawing activities, seperti : menggambar, membuat grifik, peta,   

       diagram. 

6. Motor activities, seperti : melakukan percobaan, membuat konstruksi,  

        model mereparansi, berkebun, bermain dan beternak. 

7.  Mental activities, seperti : menanggapi, mengingat, memecahkan      

        soal,   menganalisis, melihat hubungan dan mengambil keputusan. 

8.  Emosional activities, seperti : menaruh minat, merasa bosan, gembira,  

         bersemangat, bergairah, berani, tenang dan gugup.” 
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 Berdasarkan dua pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas belajar merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang di-

lakukan siswa selama proses pembelajaran. Aktivitas siswa yang diamati 

dalam penelitian ini adalah memperhatikan pejelasan guru, siswa bertanya 

atau menjawab pertanyaan dari guru, mengerjakan LKS, berdiskusi  antara 

siswa dalam kelompok, mempresentasikan hasil diskusi atau memperhati-

kan presentasi hasil diskusi. 

 

 

B. Kerangka Pikir  

 

Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menekankan siswa 

untuk belajar secara kelompok, setiap kelompok tersebut terdiri dari 4 sampai 

5 orang. Pembagian kelompok didasarkan pada skor yang diperoleh setiap 

siswa sehingga kelompok tersebut bersifat heterogen terutama dari segi ke-

mampuannya. Dengan sifat yang heterogen dalam kelompok ini, maka siswa 

diharapkan dapat saling membantu dalam memahami materi pelajaran yang 

diberikan, menyelesaikan tugas atau kegiatan lain agar setiap siswa dalam ke-

lompok mencapai hasil belajar yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tujuan dari 

pembentukan kelompok ini untuk lebih memotivasi siswa agar memiliki 

tanggung jawab dalam menguasai materi, belajar kelompok, melakukan akti-

vitas bersama, dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai 

keberhasilan. Pembelajaran kooperatif tipe STAD mengkondisikan setiap 

anggota kelompok bertanggungjawab terhadap keberhasilan anggota 

kelompok mereka. Keberhasilan dan kegagalan anggota kelompok akan 

mempengaruhi kesuksesan kelompok.  
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Pada pembelajaran kooperatif tipe STAD poin peningkatan individu akan 

memberikan siswa hasil yang lebih baik jika mereka bekerja lebih giat dan 

memperlihatkan prestasi yang lebih baik dari sebelumnya, hal ini akan men-

dorong siswa untuk belajar lebih giat untuk mendapatkan hasil yang lebih 

baik sehingga poin peningkatan individu pun meningkat. Dengan demikian, 

setiap anggota kelompok akan berusaha memberikan yang terbaik kepada 

kelompoknya karena menjadi tanggung jawab bersama, sehingga aktivitas 

dari setiap anggota dapat meningkat. 

 

Siswa yang memiliki kemampuan lebih  mengajarkan kepada anggota kelom-

pok yang kemampuannya lebih rendah. Hal tersebut tentu akan sangat ber-

pengaruh terhadap hasil belajar yang akan didapat siswa. Sedangkan untuk 

siswa yang memiliki kemampuan yang lebih rendah, akan lebih leluasa 

menanyakan materi yang belum dipahami kepada temannya yang memahami 

materi  dengan baik. Dengan demikian, siswa yang memiliki kemampuan 

yang rendah akan dapat memahami materi yang diajarkan secara bertahap 

melalui temannya yang lebih tinggi kemampuannya sehingga siswa yang me-

miliki kemampuan rendah akan bisa mendapatkan hasil yang baik dalam 

belajar.  

 

Berdasarkan uraian di atas, dengan adanya pembelajaran kooperatif tipe 

STAD akan dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih giat sehingga hasil 

yang didapat siswa pun akan meningkat. Dengan kata lain pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 
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C. Hipotesis Tindakan  

 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah “pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas XI IPS 

SMA Budaya Bandar Lampung”. 
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