
 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif bernaung dalam teori konstruktivistis. 

Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa  akan lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi 

dan berbagi dengan temannya. Jadi, hakikat sosial dan penggunaan kelompok 

sejawat menjadi aspek utama dalam pembelajaran kooperatif. 

Seperti dijelaskan oleh Trianto (2007: 41),  dalam kelas kooperatif siswa 

belajar bersama 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 semua siswa supaya dapat terlibat 

secara aktif dalam proses berfikir dan kegiatan belajar. Semua anggota 

kelompok bertugas mencapai ketuntasan materi yang disajikan oleh guru, dan 

saling membantu antar teman guna mencapai ketuntasan belajar. 

Sebagaimana model-model pembelajaran yang lain, model pembelajaran 

kooperatif juga memiliki tujuan-tujuan, yaitu: (1) untuk meningkatkan 

partisipasi siswa, (2) memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap 

kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, dan (3)- 
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memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dan belajar 

bersama-sama siswa yang berbeda latar belakangnya (Trianto 2009: 58). 

Tujuan-tujuan tersebut merupakan upaya memenuhi tuntutan 

perkembangan  masyarakat yang semakin demokratis. Maka pendidikan juga 

seyogyanya megajarkan proses demokratis secara langsung. Tingkah laku 

kooperatif dipandang oleh Dewey dan Thelan (Trianto, 2009: 63) sebagai 

dasar demokrasi, dan sekolah dipandang sebagai laboratorium untuk 

mengembangkan tingkah laku demokrasi. 

Supaya pembelajaran kooperatif dapat berjalan dengan baik, menurut 

Lungren yang dikutip oleh Ratumanan dalam Trianto (2009: 65) ada unsur-

unsur dasar yang perlu ditanamkan kepada siswa, yaitu: (1) siswa harus 

memiliki persepsi sama bahwa mereka “tenggelam” atau “berenang” 

bersama; (2) para siswa memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri 

maupun temannya dalam kelompok; (3) kesamaan pandangan dalam 

kelompok tentang tujuan yang mau dicapai; (4) pembagian tugas dan 

tanggung jawaw dalam kelompok harus seimbang; (5) evaluasi dan 

penghargaan akan diberikan secara kelompok; (6) siswa berbagi 

kepemimpinan sementara mereka memperoleh ketrampilan bekerja sama 

selama belajar; dan (7) siswa juga diminta pertanggungjawaban secara 

individual mengenai materi yang dipelajari dalam kelompok. 

Selain ketujuh unsur dasar tersebut, menurut Bobbi Deporter dkk, (2005: 

164) ada lima ketrampilan yang merangsang belajar siswa dan hal ini perlu 

dipersiapkan pada diri siswa secara bertahap, yaitu ; (1) konsentrasi terfokus;- 
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(2) cara mencatat; (3) organisasi dan persiapan tes; (4) membaca cepat; (5) 

teknik mengingat. 

Dari uraian tinjauan tentang pembelajaran kooperatif tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif mengutamakan kerjasama 

antar siswa dan mereka saling tergantung dalam struktur pencapaian tugas, 

tujuan dan penghargaan. Keberhasilan ini tergantung dari keberhasilan 

masing-masing individu dalam kelompok. 

2.2. Student Team Achievement Division (STAD) 

Model Pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan pertama kali 

oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas John Hopkins. Dalam 

pembelajaran ini Siswa dibagi dalam beberapa- kelompak, tiap kelompok 

terdiri atas 4-5 siswa yang memiliki kemampuan akademik yang heterogen 

(Depelovment MA Project, 2002: 31), sehingga dalam satu kelompok akan 

terdapat satu siswa berkemampuan tinggi, dua orang kemampuan sedang dan 

satu siswa lagi berkemampuan rendah. 

 

Menurut Slavin (1995: 34) dalam  Trianto (2009: 68) menyatakan bahwa 

pada STAD siswa ditempatkan dalam tim belajar 4-5 orang yang merupakan 

campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin, dan suku. Metode 

pembelajaran STAD merupakan salah satu bentuk pembelajaran kooperatif 

yang mendorong siswa saling membantu, memotivasi, serta menguasai 

ketrampilan yang diberikan oleh guru. Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

terdiri dari siklus kegiatan pengajaran biasa yaitu (1) Presentasi kelas, (2)- 
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Kegiatan kelompok, (3) Tes, (4) Perhitungan nilai perkembangan individu, 

dan (5) Pemberian penghargaan kelompok. 

Menurut Nurhadi (2004: 116), model  pembelajaran STAD merupakan 

suatu model pembelajaran dimana siswa didalam kelas dibagi ke dalam 

beberapa kelompok atau tim yang masing-masing terdiri atas 4 sampai 5 

orang anggota kelompok yang memiliki latar belakang kelompok yang 

heterogen, baik jenis kelamin, ras etnik, maupun kemampuan intelektual 

(tinggi, rendah, dan sedang)”. 

Sedangkan menurut Rahayu (2003: 13) bahwa “STAD adalah salah 

satu model pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan sebuah 

model yang bagus untuk memulai bagi seorang guru yang baru untuk 

mendekatkan pendekatan kooperatif”. 

Dari beberapa pendapat tersebut diatas disimpulkan bahwa  STAD ini 

adalah suatu model pembelajaran dimana guru menyampaikan materi,- 

kemudian siswa bergabung dalam kelompoknya yang terdiri atas 4 sampai 5 

orang untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru. 

2.2.1. Komponen dalam pembelajaran kooperatif STAD adalah sebagai 

berikut: 

1. Presentasi kelas 

Sebelum menyajikan materi, guru menekankan arti penting tugas kelompok 

dan untuk memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang konsep-konsep yang akan 

dipelajari. Materi pelajaran yang disajikan sesuai dengan yang akan- 

dipelajari siswa dalam kelompok. Selama kegiatan ini, siswa diberi 

pertanyaan-pertanyaan dan guru memberi umpan balik terhadap jawaban-
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jawaban siswa. Penyajian materi dilakukan dengan menggunakan media, 

dengan metode ceramah dan diskusi serta tanya jawab. Siswa harus benar-

benar memperhatikan materi yang- disajikan, karena akan membantu siswa 

dalam mengerjakan tes/kuis. Nilai tes/kuis setiap siswa akan menentukan 

nilai kelompok. 

2. Tahap kegiatan kelompok 

Selama kegiatan kelompok, guru bertindak sebagai fasilitator dan memonitor 

setiap kegiatan kelompok. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) diberikan kepada 

setiap kelompok untuk dipelajari, bukan sekedar diisi dan diserahkan 

kembali. Siswa mengerjakan tugas secara mandiri atau berpasangan, 

kemudian saling-mencocokan jawaban dan saling memeriksa ketepatan 

jawaban dengan teman sekelompok. Jika ada anggota yang kurang 

memahami maka teman sekelompoknya bertanggung jawab untuk 

menjelaskan sebelum meminta bantuan kepada guru. Dalam metode- 

pembelajaran ini siswa belajar secara kelompok yang akan membantu siswa 

dalam memahami konsep- konsep ekonomi yang sulit,- disamping itu belajar 

kelompok juga berguna untuk menumbuhkan kemampuan bekerja sama, 

berpikir kritis, dan dapat membantu teman yang kurang memahami materi. 

Dalam Suparno (1996) Pieget juga mengemukakan bahwa lingkungan sosial 

juga berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran seseorang. Dalam 

perkembangan kognitif yang lebih rendah, pengaruh lingkungan sosial 

menjadi lebih berperan dengan teman dan berdiskusi bersama berpengaruh- 

terhadap perkembangan pemikiran anak. Pieget juga mengemukakan bahwa 

seluruh siswa tumbuh dan melewati urutan perkembangan yang sama,- 
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namun berbeda-beda kecepatannya. Oleh karena itu, guru mengatur kegiatan 

kelas dalam kelompok kelompok kecil. 

3. Tahap hasil tes belajar 

Setiap akhir pembelajaran suatu pokok bahasan dilakukan tes secara mandiri 

untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kemajuan belajar individu. Setiap 

siswa tidak diijinkan untuk saling membantu satu sama lain selama 

mengerjakan tes. Setiap siswa bertanggung jawab secara individual untuk 

mengerjakan materi tes. 

4. Tahap perhitungan nilai perkembangan individu 

Nilai perkembangan individu bertujuan untuk memberi kesempatan setiap 

kelompok untuk meraih prestasi maksimal dan melakukan yang terbaik bagi- 

dirinya berdasarkan prestasi sebelumnya (nilai awal). Setiap siswa diberi nilai 

awal berdasarkan nilai rata-rata siswa secara- individual pada tes yang telah 

lalu atau nilai akhir siswa secara individual dari semester sebelumnya. 

5. Tahap penghargaan kelompok 

Setelah melakukan tes dan perhitungan nilai perkembangan individu 

dilakukan perhitungan dengan cara menjumlahkan nilai individu setiap 

anggota kelompok dibagi dengan jumlah anggota. 

2.2.2. Langkah-langkah bagaimana mengantar siswa dalam STAD: 

1. Persiapan 

a. Guru menentukan dan membatasi materi yang akan diberikan. 

b. Menetapkan siswa dalam kelompok: 

a) Meranking siswa berdasarkan prestasi akademik di dalam kelas. 
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b) Menentukan jumlah kelompok, masing-masing kelompok 

beranggotakan 4-5 orang. 

c) Membagi siswa dalam kelompok secara heterogen dalam 

kemampuannya. 

c. Menentukan nilai dasar yang merupakan nilai rata-rata siswa pada tes yang 

telah lalu, atau nilai akhir siswa secara individual 

2. Tahap pembelajaran 

a. Guru menyampaikan informasi materi kepada siswa sesuai dengan TIK. 

b. Guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, 

diikuti dengan langkah dimana siswa dibawah bimbingan guru bekerja 

bersama-sama untuk menyelesaikan LDS (Lembar Diskusi Siswa) atau 

tugas. 

3. Evaluasi mandiri dan penghargaan kelompok 

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa mengerjakan tes atau 

kuis secara sendiri-sendiri. Setelah selesai guru memberikan skor individu- 

dan skor tim yang kemudian diumumkan secara tertulis di papan 

pengumuman. Skor individu didapat dari nilai tes masing-masing siswa. 

2.2.3. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif STAD  

Menurut Ibrahim, dkk (2000: 72) Kelebihan dalam pembelajaran 

kooperatif tipe STAD adalah: 

1) Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama 

dengan siswa lain 

2) Siswa dapat menguasai pelajaran yang disampaikan 

3) Dalam proses belajar mengajar siswa saling ketergantungan positif   
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4) Setiap siswa dapat saling mengisi satu sama lain  

Sedangkan kekurangan pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah: 

1) Membutuhkan waktu yang lama 

2) Siswa cenderung tidak mau apabila disatukan dengan temannya yang 

kurang pandai apabila ia sendiri yang pandai dan yang kurang 

pandaipun merasa minder apabila digabungkan dengan temannya 

yang pandai walaupun lama kelamaan perasaan itu akan hilang dengan 

sendirinya. 

3) Tes , Siswa diberikan kuis dan tes secara perorangan. Pada tahap ini 

setiap siswa harus memperhatikan kemampuannya dan menunjukkan 

apa yang diperoleh pada kegiatan kelompok dengan cara menjawab 

soal kuis atau tes sesuai dengan kemampuannya. Pada saat 

mengerjakan kuis atau tes ini, setiap siswa bekerja sendiri dan tidak 

boleh membantu antar anggota kelompok. 

Penentuan Skor,  Hasil kuis atau tes diperiksa oleh guru, setiap skor yang 

diperoleh siswa masukkan dalam daftar skor individual, untuk melihat 

peningkatan kemampuan individual. Rata-rata skor peningkatan individual 

merupakan sumbangan bagi kinerja percapaian hasil kelompok.  Penghargaan 

terhadap kelompok, Berdasarkan skor peningkatan individu diperoleh skor- 

kelompok. Dengan demikian, skor kelompok sangat tergantung dari  

sumbangan skor individu. 
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2.3. Landasan Konstruktivisme 

Proses pembelajaran di sekolah adalah usaha membantu si pembelajar 

untuk mengalami, mengetahui, dan memiliki pengetahuan. Menurut filsafat 

konstruktivisme pengetahuan itu adalah bentuk (konstruksi) siswa sendiri 

yang sedang belajar (Paul Suparno dalam Trianto 2009: 18). Bentukan siswa 

ini terjadi karena pembelajaran mengolah, mencerna, dan akhirnya 

merumuskan sendiri dalam otaknya. Pengetahuan dibentuk lewat pengalaman 

indrawi, melihat, menjamah, membau, mendengar dan akhirnya merumuskan 

dalam pikiran. 

Menurut para konstruktivitis, pengetahuan itu dapat dibentuk secara 

pribadi (personal). Siswa itu sendiri yang membentuknya. Guru berperan 

sebagai fasilitator atau moderator. Tugasnya adalah merangsang, membantu 

siswa untuk mau belajar sendiri, dan merumuskan pengertiannya. 

Pembelajaran yang ideal adalah pembelajaran siswa aktif dan kritis. Sehingga 

belajarnya bermakna bagi siswa itu sendiri. 

Dalam pembelajaran matematika di Sekolah Dasar kurang begitu 

diminati siswa. Untuk itu, dibutuhkan guru yang mampu merancang 

pembelajaran secara dinamis. Seperti yang ditawarkan dalam Quantum 

Teaching oleh Bobbi De Porter dan kawan-kawan (2000: 10) dengan 

akronim “ TANDUR”, dari kepanjangan: 

1. TUMBUHKAN minat denga memuaskan “Apakah Manfaatnya 

BagiKu” (AMBAK), dan manfaatkan kehidupan pelajar. 

2. ALAMI , ciptakan atau datangkan pengalaman umum yang dapat 

dimengerti semua pelajar. 
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3. NAMAI, sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi; sebuah 

“masukan”. 

4. DEMONSTRASIKAN, sediakan kesempatan atau waktu bagi pelajar 

untuk  “menunjukkan bahwa mereka tahu.” 

5. ULANGI, tunjukkan kepada pelajar cara-cara mengulangi materi dan 

menegaskan , “Aku tahu bahwa aku memang tahu ini.” 

6. RAYAKAN, usahakan agar setiap penyelesaian, partisipasi, dan perolehan 

ketrampilan dan ilmu pengtahuan mendapat pengakuan dan penghargaan. 

Jika layak dipelajari maka layak pula dirayakan. 

Berdasarkan pendapat di atas jelaslah bahwa pembelajaran matematika 

harus dirancang sedemikian rupa sehingga siswa secara dinamis dan aktif 

membentuk kemampuannya sendiri sesuai dengan pengalaman belajarnya. 

Maka pilihan model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajarn yang 

sangat tepat untuk mendukung landasan tersebut. 

2.4. Model Pembelajaran 

Menurut Joyce (dalam Trianto, 2009: 22), Model pembelajaran adalah 

suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan  pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial dan untuk- 

menentukan perangkat-perangkat  pembelajaran termasuk didalamnya buku-

buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain.  

Setiap model pembelajaran mengarahkan guru dalam mendesain 

pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai. Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang 

lebih luas dari pada strategi, metode atau prosedur. 



17 
 

Model pengajaran memiliki empat ciri khusus yang tidak dimiliki  oleh 

strategi, metode atau prosedur. Ciri-ciri tersebut adalah (1) rasional teoretik 

logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya; (2) landasaan 

pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan belajar yang akan 

dicapai); (3) tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut 

dapat dilaksanakan dengan berhasil; dan (4)- lingkungan belajar yang 

diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai  (Kasdi dan Nur dalam 

Trianto, 2009: 23). 

Arends dalam Trianto (2009: 25),  menyeleksi enam model pembelajaran 

yang sering dan praktis dipergunakan guru dalam mengajar, yaitu: presentasi, 

pengajaran langsung, pengajaran konsep, pembelajaran kooperatif, 

pengajaran berdasarkan masalah, dan diskusi kelas. Namun Arends dan pakar 

model pembelajaran yang lain berpendapat, bahwa tidak ada satu model 

pembelajaran yang paling baik diantara yang lainnya, karena masing-masing 

model pembelajaran dapat dirasakna baik, apabila diujicoobakan untuk 

mengajarkan materi pelajaran tertentu. Oleh karena itu,  beberapa model 

pembelajaran yang ada perlu  diseleksi, model pembelajaran yang mana yang 

paling baik untuk pembelajaran pada materi tertentu. 

Berdasarkan teori-teori dapat penulis simpulkan bahwa, model 

Pembelajaran adalah suatu cara mencapai tujuan jangka panjang sehingga 

murid dengan mudah menerima setiap pelajaran yang disampaikan oleg guru 

dengan baik, sehingga tujuan yang dicapai akan berhasil dengan baik. 
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2.5. Hasil Belajar 

Keberhasilan dari proses belajar mengajar dapat diukur dari seberapa 

jauh hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Hasil belajar berasal dari dua kata 

dasar yaitu hasil dan belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil 

berarti suatu akibat yang ditimbulkan atau dibuat oleh sutau usaha. 

Sedangkan belajar adalah berusaha memproleh kepandaian atau ilmu. 

Sedangkan Gadne (Slameto, 2003: 61), berpendapat bahwa “belajar 

adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi dari 

lingkungan yang menjadi beberapa tahapan pengolahan informasi yang 

diperlukan untuk memperoleh kapabilitas baru, kapabilitas inilah yang 

disebut hasil belajar”. Berarti belajar itu menghasilkan berbagai macam 

tingkah laku yang berlainan seperti: pengetahuan, sikap, keterampilan, 

informasi dan nilai. Berbagai macam tingkah laku yang berlainan inilah yang 

disebut kapabilitas berbagai hasil belajar. 

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa pengertian hasil belajar adalah suatu 

akibat yang ditimbulkan oleh proses atau cara seseorang atau mahluk hidup. 

2.6. Aktivitas Belajar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan 

aktivitas adalah kerja atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam 

setiap bagian didalam instansi/lembaga/perusahaan. 

Pengertian belajar menurut Syah adalah semata-mata mengumpulkan 

atau menghafal fakta-fakta yang terjadi dalam bentuk informasi/materi 

pelajaran. Artinya tindakan belajar benar-benar dilakukan secara khusus dan 

sengaja bukan karena kebetulan. 



19 
 

Dari 2 (dua) pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa aktivitas 

belajar adalah suatu kegiatan khusus yang dilakukan secara sadar untuk 

mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. 

2.7. Pembelajaran Matematika 

2.7.1. Pengertian Pembelajaran 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pembelajaran adalah 

proses atau cara untuk menjadikan seseorang belajar. Pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan tenaga pendidik dan nara sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar (Undang-Undang No. 20/2003, Bab I Pasal 1 

Ayat 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

Dari pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pembelajaran 

adalah proses atau cara yang yang dilakukan oleh peserta didik untuk 

memperoleh hasil belajar. 

2.7.2. Pengertian Matematika 

Istilah mathematics (Inggris), mathematik (Jerman), mathematique 

(Perancis), matematico (Itali), matematiceski (Rusia), atau mathematick 

(Belanda) berasal dari perkataan latin mathematica, yang mulanya diambil 

dari perkataan Yunani, mathematike, yang berarti “relating to learning”. 

Perkataan mathematike berhubungan sangat erat dengan sebuah kata lainnya 

yang serupa, yaitu mathanein yang mengandung arti belajar (berpikir). Jadi 

berdasarkan etimologis (Elea Tinggih dalam Erman Suherman, (2003: 16), 

perkataan matematika berarti “ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan 

bernalar”. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2007: 732), pengertian 

matematika adalah ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan dan 

prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai 

bilangan. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa ciri yang sangat 

penting dalam matematika adalah disiplin berpikir yang didasarkan pada 

berpikir logis, konsisten, inovatif dan kreatif. 

2.7.3. Fungsi dan Tujuan Matematika 

Matematika berfungsi mengembangkan kemampuan menghitung, 

mengukur, menurunkan dan menggunakan rumus matematika yang 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari melalui pengukuran dan geometri, 

aljabar, peluang dan statistik, kalkulus dan trigonometri. Matematika juga 

berfungsi mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan gagasan 

melalui model matematika yang dapat berupa kalimat matematika dan 

persamaan matematika, diagram, grafik atau tabel. 

Tujuan umum pendidikan matematika ditekankan kepada siswa untuk 

memiliki: 

1. Kemampuan yang berkaitan dengan matematika yang dapat digunakan 

dalam memecahkan masalah matematika, pelajaran lain ataupun masalah 

yang berkaitan dengan kehidupan nyata. 

2. Kemampuan menggunakan matematika sebagai alat komunikasi. 

3. Kemampuan menggunakan matematika sebagai cara bernalar yang dapat 

dialihgunakan pada setiap keadaan, seperti berpikir kritis, berpikir logis,- 
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berpikir sistematis, bersifat objektif, bersifat jujur, bersifat disiplin dalam 

memandang dan menyelesaikan suatu masalah. 

2.7.4. Pengantar Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar (SD) 

Matematika sebagai salah satu ilmu dasar, dewasa ini telah berkembang 

amat pesat baik materi maupun kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari . 

Penguasaan matematika secara baik sejak dini perlu ditanamkan sehingga 

konsep-konsep dasar matematika dapat diterapkan dengan tepat dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan memakai konsep dasar matematika maka anak 

akan memiliki bekal untuk menguak perkembangan ilmu dan teknologi yang 

berkembang pesat dewasa ini. 

Dalam pembelajaran matematika tentunya tidak lepas dari ciri 

matematika itu sendiri (Depdikbud, 1996), yaitu (1) memiliki objek kejadian 

yang abstrak dan (2) berpola pikir deduktif dan konsisten. Disamping itu 

matematika berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi 

dengan menggunakan bilangan dan simbol-simbol serta ketajaman penalaran 

yang dapat membantu memperjelas dan menyelesaikan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2.7.5. Tujuan Pembelajaran Matematika di SD 

Tujuan Pembelajaran Matematika di SD (Depdikbud, 1996) adalah: 

1. Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan 

dalam kehidupan melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran logis, 

rasional, kritis, cermat, jujur dan efektif. 
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2. Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola 

pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari 

berbagai ilmu pengetahuan. 

3. Menambah dan mengembangkan keterampilan berhitung dengan 

bilangan sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Mengembangkan pengetahuan dasar matematika sebagai bekal untuk 

melanjutkan ke pendidikan menengah. 

5. Membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif dan disiplin. 

Menurut BSNP (2006: 417), “Mata pelajaran matematika pada satuan 

pendidikan SD/MI meliputi aspek bilangan, geometri dan pengukuran, serta 

pengolahan data.” Ketiga aspek tersebut kemudian dijabarkan lagi menjadi 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diterjemahkan dan 

diaplikasikan menjadi silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, apabila dalam pelaksanaan proses belajar 

khusunya pembelajaran matematika seorang guru harus menguasai betul 

karakteristik mata pelajaran dan karakteristik siswanya, serta mengetahui metode 

atau model pembelajaran apa yang cocok dengan mata pelajaran itu sendiri. 

Dengan demikian tujuan yang akan dicapai dalam setiap pembelajaran dapat 

dicapai. 
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2.8. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka di atas maka hipotesis penelitian ini adalah: 

“Apabila dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD maka dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa kelas V SDN 4 Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar 

Lampung”. 

 


