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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 
 

 

A.  Tinjauan Pustaka 

 
1. Aktivitas Belajar 

 
Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan 

kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri.  Aktivitas belajar 

tidak hanya mencatat dan mendengar seperti lazimnya terdapat pada 

pengajaran tradisional.  Pengajaran modern tidak menolak seluruhnya 

pendapat tersebut namun menitikberatkan pada aktivitas atau keikutsertaan 

siswa dalam proses pembelajaran.  Keikutsertaan siswa dalam proses 

pembelajaran akan menumbuhkan kegiatan dalam belajar sendiri.  Aktivitas 

belajar diartikan sebagai pengembangan diri melalui pengalaman bertumpu 

pada kemampuan diri belajar di bawah bimbingan tenaga pengajar.  Menurut 

(Sardiman, A.M. 2006: 99 ) ”Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas”.  

Belajar tidak terjadi secara kebetulan tetapi belajar merupakan suatu proses 

atau aktivitas pemikiran maupun aktivitas fisik, sebagai suatu proses dalam 

belajar dituntut adanya suatu aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa 

sebagai usaha untuk meningkatkan hasil belajar. 
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Menurut Paul B. Diedrich dalam Sardiman (2009:101) membuat suatu daftar 

yaang berisi 177 macam kegiatan siswa aantara lain dapat digolongkan 

sebagai berikut : 

1. Visual activities, Kegiatan-kegiatan visual yaitu membaca, melihat 
gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, 
mengamati orang lain bekerja atau bermain 

2. Oral activities, kegiatan lisan seperti : menyatakan, merumuskan, 
bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan 
wawancara, diskusi, interupsi. 

3. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan : uraian, percakapan, 
diskusi, musik, dan pidato.  

4. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 
angket, menyalin. 

5. Drawing activities, misalnya : menggambar, membuat grafik, peta, 
diagram.. 

6. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain : melakukan 
percobaan, membuat konstruksi, model merepasi, bermain, berkebun, 
beternak.. 

7. Mental activities, sebagai contoh misalnya : menanggapi, mengingat, 
memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 
keputusan. 

8. Emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 
gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

 
Menurut Jerome Bruner dalam Trianto (2009 : 38) belajar penemuan sesuai 

dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia, dan dengan 

sendirinya memberi hasil yang paling baik.. 

 
Selain dari usaha yang dilakukan oleh siswa, peran serta guru sangat 

dibutuhkan agar selama proses pembelajaran aktivitas siswa meningkat, yaitu 

dengan cara memberikan arahan-arahan dan selanjutnya secara bertahap siswa 

melakukan kegiatan secara mandiri dengan penuh kesadaran akan pentingnya 

belajar.  Menurut Memes (2001:36), terdapat indikator terhadap aktivitas yang 

relevan dalam pembelajaran meliputi : 
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1. Interaksi anak dalam mengikuti proses belajar mengajar (PBM) dalam 
kelompok meliputi kegiatan berdiskusi dan bekerjasama dalam 
menyelesaikan masalah. 

2. Keberanian anak dalam bertanya/mengemukakan pendapat. 
3. Partisipasi anak dalam PBM (melihat dan ikut aktif dalam diskusi). 
4. Motivasi dan kegairahan anak dalam mengikuti PBM (menyelesaikan 

tugas dan aktif memecahkan masalah). 
5. Hubungan anak dengan anak selama PBM 
6. Hubungan anak dengan guru selama PBM. 
 
 
Pada prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku dan 

tindakan yang dialami oleh siswa itu sendiri.  Dimyati dan Mudjiono (2002:7) 

menyatakan bahwa belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang 

kompleks.  Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. 

 
Belajar merupakan bagian dari aktivitas.  Tidak ada belajar jika tidak ada 

aktivitas.  Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya 

mendengarkan dan mencatat saja.  Aktivitas belajar harus dilakukan siswa 

sebagai usaha untuk meningkatkan hasil belajar.  Seiring dengan itu, 

Djamarah (2000:67) menyatakan bahwa ”belajar sambil melakukan aktivitas 

lebih banyak mendatangkan hasil bagi anak didik, sebab kesan yang 

didapatkan oleh anak didik lebih tahan lama tersimpan didalam benak anak 

didik”. 

Menurut sardiman, A.M.(2006:100) menyatakan bahwa aktivitas belajar 
adalah aktivitas yang bersifat fisik (Jasmani) maupun mental (rohani).  Dalam 
kegiatan belajar kedua aktivitas itu harus saling terkait.  Oleh karenanya 
Ahmad Rohani (2004:6) menjelaskan bahwa belajar yang berhasil mesti 
melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. 

 
Berdasarkan beberapa pendapat diatas, Aktivitas belajar dapat diartikan 

sebagai rangkaian kegiatan fisik maupun mental yang dilakukan secara sadar 

oleh seseorang dan mengakibatkan adanya perubahan dalam dirinya banyak 
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yang tampak maupun yang tidak tampak diamati, sehingga tercapainya 

aktivitas siswa secara aktif dan tercapainya hasil belajar yang optimal. 

 
 

2.  Hasil Belajar  

  
Hasil belajar menyatakan apa yang akan dapat dilakukan atau dikuasai siswa 

sebagai hasil dari pelajaran itu (Nasution, 2006:61).  Penilaian hasil belajar 

merupakan kegiatan yang tak terpisahkan dari kegiatan perencanaan mengajar 

dan pelaksanaan belajar mengajar. Guru-guru hendaknya dapat menyelesaikan 

masalah pembelajarannya melalui kegiatan nyata di kelasnya.  Kegiatan nyata 

ditujukan untuk meningkatkan mutu proses  dan hasil pembelajarannya yang 

dilaksanakan secara profesional (Suharjono, dalam Suharsimi Arikunto, 

dkk:2006:55). 

Dimyati dan Mudjiono (2006: 3) menyatakan bahwa: 

“Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 

mengajar.  Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi 

hasil belajar.  Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal 

dan puncak proses belajar.” 

 
Hasil belajar pada satu sisi adalah terkait dengan tindak guru, suatu 

pencapaian tujuan pembelajaran.  Pada sisi lain, merupakan peningkatan 

kemampuan mental siswa.  Hasil belajar dapat dibedakan menjadi dampak 

pengajaran dan pengiring.  Kedua dampak tersebut sangat berguna bagi guru 

dan juga siswa.  Dampak pengajaran adalah hasil yang dapat diukur, seperti 

tertuang dalam rapor, angka dalam ijazah, atau kemapuan meloncat setelah 
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latihan.  Sedangkan dampak pengiring adalah terapan pengetahuan dan 

kemampuan dibidang lain. Oleh karena itu hasil belajar yang berkualitas 

bukan sekedar ketercapaian menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan 

target kurikulum, tetapi dapat diukur dari perubahan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang terjadi pada siswa.  

 
Tercapainya suatu tujuan pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar yang 

telah diperoleh siswa.  Pembelajaran dikatakan berhasil apabila hasil belajar 

yang diperoleh siswa mengalami peningkatan.  Penilaian hasil belajar 

merupakan suatu kegiatan yang berupaya untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan  

(Dimyati dalam Dwi Ariyanti, 2006). 

 
Selanjutnya pendapat Syaiful Sagala (2003:57) mengatakan bahwa agar 

peserta didik dapat berhasil belajar diperlukan persyaratan tertentu antara lain 

seperti dikemukakan berikut ini : 

1. Kemampuan berfikir yang tinggi bagi para siswa, hal ini ditandai dengan 
berpikir kritis, logis, sistematis, dan objektif (Scolastic Aptitude Test ). 

2. Menimbulkan minat yang tinggi terhadap mata pelajaran (Interest 
Inventory). 

3. Bakat dan minat yang khusus para siswa dapat dikembangkan sesuai 
dengan   potensinya  (Differential  Aptitude Test) 

4. Menguasai bahan - bahan dasar yang diperlukan untuk meneruskan 
pelajaran di sekolah yang menjadi lanjutannya (Achievement Test) dan 
sebagainya. 

 
Sehubungan dengan itu, adapun hasil pengajaran itu dikatakan betul - betul 

baik, apabila  memiliki ciri - ciri sebagai berikut. 

1. Hasil itu tahan lama dan dapat digunakan dalam kehidupan oleh siswa. 
2. Hasil itu merupakan pengetahuaan asli atau otentik.pengetahuan hasil 

proses belajar - mengajar itu bagi siswa seolah - seolah telah merupakan 
bagian kepribadian bagi diri setiap siswa, sehingga akan mempengaruhi 



 

 

14 

pandangan dan caranya mendekati suatu permasalahan.  Sebab 
pengetahuan itu dihayati dan penuh makna bagi dirinya. 
(Sardiman A.M.,(2006:49) 

 

Keberhasilan suatu pembelajaran atau proses pembelajaran dapat dilihat dari 

hasil belajar yang diperoleh siswa.  Suatu proses pembelajaran dikatakan telah 

berhasil apabila hasil kegiatan pembelajaran yang didapat meningkat atau 

mengalami perubahan dengan kenaikan hasil belajar siswa.  Dengan 

berakhirnya suatu proses belajar, maka siswa memperoleh suatu hasil belajar.  

Bagi siswa hasil belajar dapat memberikan informasi tentang sejauh mana 

mereka menguasai bahan pelajaran yang disampaikan guru.  Bagi guru, hasil 

belajar dapat digunakan sebagai petunjuk efektif tidaknya model mengajar 

yang digunakan.  Dengan demikian dapat dijadikan umpan balik pembelajaran. 

Sehingga proses pembelajaran semakin baik dan optimal. 

Dari uraian-uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar siswa 

adalah hasil atau perubahan yang positif yang dicapai dari proses belajar baik 

secara kognitif, afektif dan psikomotorik dan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan.  Namun, pada penelitian ini peneliti 

menekankan hasil belajar dari segi kognitif yaitu  hasil dari tes formatif yang 

diberikan selama proses pembelajaran untuk setiap akhir siklus. 
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3.  Pembelajaran Kooperatif   
 

 
a.  Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

 
 

Dalam proses pembelajaran guru mempunyai peran yang penting.  Salah satu 

peran guru yang dikemukakan oleh Prey Katz (dalam Sardiman, A.M 

2009:143) yaitu peranan guru sebagai komunikator, sahabat yang dapat 

memberikan nasihat-nasihat, motivator sebagai pemberi inspirasi dorongan, 

pembimbing dalam pengembangan sikap dan tingkah laku serta nilai-nilai, 

orang yang menguasai bahan yang diajarkan. 

Dalam proses pembelajaran dibutuhkan metode pembelajaran yang 

memungkinkan siswa terlibat secara aktif, salah satunya adalah metode 

pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang didasari asas gotong 

royong dan kerjasama sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang 

sangat mengutamakan asas gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.  

Dengan belajar hidup bergotong royong atau bersama-sama berarti peduli dan 

belajar berbagi pikiran, perasaan dan pengalaman kepada orang lain.  Banyak 

ahli yang telah mencoba mengemukakan pengertian pembelajaran kooperatif.   

 
Menurut Anita Lie (2007:12) : 

Pembelajaran kooperatif atau pembelajaran gotong royong adalah sistem 

pengajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk 

bekerjasama dengan sesama siswa dalam tugas terstruktur, di mana dalam 

sistem ini guru bertindak sebagai fasilitator.  
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Manusia merupakan individu yang berbeda satu sama lain yang memiliki derajat 

potensi, latar belakang historis, serta harapan masa depan yang berbeda.  Karena 

adanya perbedaan ini, manusia yang satu membutuhkan manusia yang lain 

sehingga manusia harus menjadi mahluk sosial yang berinteraksi dengan sesama.  

Seperti yang diungkapkan oleh Abdurrahman dan Bintoro dalam Nurhadi,dkk 

(2004:60) 

      Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sistematis 
mengembangkan interaksi yang saling mencerdaskan, saling menyayangi dan 
saling tenggang rasa antar sesama siswa sebagai latihan untuk hidup dalam 
masyarakat nyata, sehingga sumber belajar bukan hanya dari guru dan buku 
ajar tetapi juga sesama siswa.  

 
 
Selanjutnya, Ibrahim dkk (2000:9) dalam Trianto (2009:60) menyatakan: 

Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang berbeda 

latar belakang dan kondisi untuk bekerjasama saling bergantung satu sama 

lain atas tugas-tugas bersama, dan melalui penggunaan struktur penghargaan 

kooperatif, belajar untuk menghargai satu sama lain. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan pembelajaran kooperatif 

adalah salah satu strategi pembelajaran di mana siswa dikelompokkan menjadi 

beberapa kelompok yang terdiri dari empat orang atau lebih yang heterogen 

untuk bekerjasama, saling membantu di antara anggota kelompok untuk 

menyelesaikan tugas bersama.  Dengan pembelajaran kooperatif ini siswa 

belajar berkolaborasi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 

dalam suasana belajar kelompok yang nantinya dapat mencapai potensi yang 

optimal.  

 



 

 

17 

Akan tetapi para pengajar sangat enggan menerapkan pembelajaran di kelas 

dengan azas gotong royong.  Anita Lie (2007:27) mengemukakan beberapa 

alasan mengapa para pengajar enggan menerapkan azas tersebut, demikian di 

antaranya : 

a. Kekhawatiran akan terjadinya kekacauan di kelas. 
b. Adanya siswa yang tidak suka belajar berkelompok, lebih memilih belajar 

secara individu. 
c. Siswa yang malas lebih mengandalkan temannya yang tekun dan siswa 

yang tekun merasa dituntut bekerja secara ekstra dalam kelompoknya. 
d. Adanya perasaan minder bagi siswa yang kurang mampu belajar bersama 

siswa yang lebih pandai. 
 

 
Hal-hal tersebut di atas dapat dikendalikan oleh pembelajaran kooperatif, 

karena pembelajaran kooperatif memiliki unsur-unsur tertentu untuk 

memungkinkan proses belajar dan pembelajaran di kelas secara efektif.  

 
Roger dan David Johnson (Muhamad Ali, 2004 : 24).  mengatakan bahwa 

tidak semua kerja kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif.  Untuk 

mencapai hasil yang maksimal, lima unsur model pembelajaran gotong royong 

harus diterapkan : 

a. Saling ketergantungan positif 
b. Tanggung jawab perseorangan  
c. Tatap muka 
d. Komunikasi antar anggota 
e. Evaluasi proses kelompok  

 
 
 
a. Saling ketergantungan positif 

 
Keberhasilan kelompok sangat tergantung pada usaha setiap anggotanya. 

Untuk mencapai kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun 

tugas sedemikian rupa, sehingga setiap anggota kelompok harus 
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menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain bisa mencapai tujuan 

mereka.  Penilaian juga dilakukan dengan cara yang unik.  Setiap siswa 

mendapat nilainya sendiri dan nilai kelompok.  Nilai kelompok dibentuk 

dari “sumbangan” setiap anggota.  Untuk menjaga keadilan, setiap anggota 

menyumbangkan poin di atas nilai rata-rata mereka.  Misalnya nilai rata-

rata si A adalah 65 dan kali ini dia mendapat 72, maka dia akan 

menyumbangkan 7 poin untuk nilai kelompok mereka.  Dengan demikian, 

setiap siswa akan bisa mempunyai kesempatan untuk memberikan 

sumbangan.  Beberapa siswa yang kurang mampu tidak akan merasa 

minder terhadap rekan-rekan mereka karena toh mereka enggan 

memberikan sumbangan.  Malahan merasa terpacu untuk meningkatkan 

usaha mereka dan dengan demikian menaikkan nilai mereka.  Sebaliknya, 

siswa yang lebih pandai juga tidak akan merasa dirugikan karena rekannya 

yang kurang mampu juga telah memberikan bagian sumbangan mereka. 

 
b. Tanggung jawab perseorangan 

 
Jika tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur model pembelajaran 

kooperatif, setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan 

yang terbaik.  Kunci keberhasilan model pembelajaran kooperatif adalah 

persiapan guru dalam penyusunan tugasnya.  Masing-masing anggota 

kelompok harus melaksanakan tanggung jawabnya sendiri agar tugas 

selanjutnya dalam kelompok bisa dilaksanakan. 
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c. Tatap muka 

 
Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka dan 

berdiskusi.  Kegiatan interaksi ini akan memberikan para pembelajar untuk 

membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota.  Hasil pemikiran 

beberapa kepala akan lebih kaya daripada hasil pemikiran dari satu kepala 

saja.  Lebih jauh lagi, hasil kerja sama ini jauh lebih besar daripada jumlah 

hasil masing-masing kelompok.  Para anggota kelompok perlu diberi 

kesempatan untuk saling mengenal dan menerima satu sama lain dalam 

kegiatan tatap muka dan interaksi pribadi. 

 
d. Komunikasi antar anggota 

 
Sebelum menugaskan siswa dalam kelompok, pengajar perlu mengajarkan 

cara-cara berkomunikasi.  Keberhasilan suatu kelompok juga bergantung 

pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan 

kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka. 

 
e. Evaluasi proses kelompok 

 
Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk 

mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar 

selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif.  Format evaluasi bisa 

bermacam-macam tergantung pada tingkat pendidikan siswa. 

 
Tujuan pembelajaran kooperatif antara lain dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa, meningkatkan motivasi belajar siswa, menumbuhkan sikap 
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saling menghormati dan bekerja sama, menumbuhkan sikap tanggung 

jawab, meningkatkan rasa percaya diri, dapat belajar memecahkan 

masalah dengan cara yang lebih baik. 

Pembelajaran kooperatif terdapat berbagai teknik/tipe yang dapat 

diterapkan antara lain : 

a. mencari Pasangan (make a match), dikembangkan oleh Lorna Curran 
(1994) 

b. bertukar Pasangan 
c. berpikir – Berpasangan – Berempat, dikembangkan oleh Frank Lyman 

(Think - Pair - Share) dan Spencer Kagan Think - Pair - Square). 
d. berkirim Salam dan Soal 
e. kepala Bernomor (Numbered Heads), dikembangkan oleh Spencer 

Kagan (1992). 
f. kepala Bernomor Terstruktur 
g. dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Guests), dikembangkan oleh 

Spencer Kagan (1992) 
h. keliling Kelas 
i. lingkaran Kecil Lingkaran Besar 
j. tari Bambu 
k. jigsaw, dikembangkan oleh Aronsol et al. 
l. bercerita Berpasangan 
 

Dari uraian di atas, maka dengan pembelajaran kooperatif akan lebih 

mampu memotivasi siswa untuk menjadi aktif dalam pembelajaran. 

Dengan kelompok belajar akan terjadi saling tukar pikiran, tidak ada lagi 

kesenjangan antar siswa karena semuanya saling berinteraksi satu sama 

lainnya.  Karena anggotanya bersifat heterogen, siswa yang pandai dapat 

memberikan masukan bagi temannya yang berkemampuan rendah dan 

siswa yang berkemampuan rendah memperoleh banyak keuntungan belajar 

dengan rekannya yang pandai.  Didalam kelompok akan terlaksana 

kerjasama yang maksimal sehingga dapat menutupi kekurangan dari 

anggota kelompok. 
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b.  Langkah-langkah dalam Pembelajaran Kooperatif 

 
Ibrahim dkk (2000) dalam Trianto ( 2009:66-67) menyatakan terdapat 

enam fase atau tahapan di dalam pelajaran yang menggunakan 

pembelajaran kooperatif.  Langkah – langkah yang di tunjukkan yaitu : 

Tabel.2  Langkah-langkah model Pembelajaran Kooperatif 

Langkah/Fase Tingkah Laku Guru 
Fase-1 
Menyampaikan Tujuan dan 
Memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai 
pada pelajaran tersebut dan 
memotivasi siswa untuk belajar 

Fase-2 
Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada 
siswa baik dengan jalan demonstrasi 
atau lewat bahan bacaan 

Fase-3 
Mengorganisasikan siswa ke 
dalam kelompok kooperatif 

Guru menjelaskan kepada siswa 
bagaimana cara membentuk 
kelompok belajar dan membantu 
setiap kelompok agar melakukan 
perubahan yang efisien. 

Fase-4 
Membimbing kelompok bekerja 
dan belajar 

Guru membimbing kelompok-
kelompok belajar pada saat 
mengerjakan tugas mereka. 

Fase-5 
Evaluasi/mengetes materi 

Guru mengevaluasi hasil belajar 
tentang materi yang telah dipelajari 
atau masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil kinerjanya. 

Fase-6 
Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk 
menghargai, baik upaya maupun 
hasil belajar individu dan kelompok. 

     Sumber : Ibrahim,dkk (2000) dalam Trianto(2009:66-67) 
 
 

Eggen dan Kauchak (1996) dalam Asmilia (2005: 7), mengemukakan tiga 

konsep utama yang menjadi karakteristik cooperative learning yaitu: 

1. tujuan kelompok (group goal); menghargai anggota kelompok yang 
kemampuannya tidak sama jika kelompok memperoleh skor sesuai dengan 
kriteria yang ditentukan. 

2. pertanggungjawaban individu (individual accountability); setiap anggota 
kelompok diharapkan menguasai materi pelajaran, melakukan aktivitas 
bersama serta menunjukkan bahwa mereka menguasai materi. 
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3. kesempatan yang sama untuk berhasil (a goal apportunities for succes); 
setiap anggota kelompok mempunyai kesempatan yang sama untuk 
menguasai materi pelajaran dan mendapatkan penghargaan atas 
keberhasilan yang dicapainya. 

 

Berdasarkan keterangan di atas terlihat bahwa setiap individu dalam kelompok 

mempunyai tanggung jawab dan kesempatan yang sama terhadap keberhasilan 

kelompok dan keberhasilan individu. 

 
 
4. Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 
 
 
Model pembelajaran yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif, salah 

satunya adalah model pembelajaran kooperatif.  Menurut Paulina (2001) 

dalam Asmilia (2005:6), untuk pemula disarankan menggunakan tipe Student 

Team Achievement Division (STAD), karena STAD merupakan model belajar 

kooperatif yang mudah digunakan.  Oleh karena itu model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD merupakan pilihan tepat bagi guru yang telah biasa 

menggunakan model konvensional dalam proses pembelajaran. 

 
Menurut Nur dalam Trianto(2009:68-70) mengatakan: "bahwa pada STAD 

siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 4-5 orang yang 

merupakan campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin, dan suku. Guru 

menyajikan pelajaran, dan kemudian siswa bekerja dalam tim mereka 

memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut, 

pada saat tes ini mereka tidak diperbolehkan saling membantu. 
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Beberapa persiapan-persiapan yang perlu dilakukan sebelum kegiatan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD antara lain : 

1. Perangkat Pembelajaran 
Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran perlu dipersiapkan 
perangkat pembelajaran meliputi Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran(RPP), Buku Siswa, Lembar Kegiatan Siswa (LKS) beserta 
lembar jawabanya. 

2. Membentuk Kelompok Kooperatif 
Menentukan anggota kelompok diusahakan agar kemampuan siswa dalam                        
kelompok heterogen dan kemampuan antar satu kelompok dengan   
kelompok lainnya relatif homogen. 

3. Menentukan Skor Awal 
Skor awal yaang dapat digunakan dalam kelas kooperatif adalah nilai     
ulangan sebelumnya. Skor awal dapat berubah setelah adanya kuis. 

4. 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 
kekaacauan yang menyebabkan gagalnya pembelajaran pada kelas 
kooperatif  

5. Kerja Kelompok  
Untuk mencegah adanya hambatan pada pembelajaran kooperatif tipe   
STAD, terlebih dahulu diadakan latihan kerja sama kelompok.  Hal ini    
bertujuan untuk lebih jauh mengenalkan masimg-masing individu dalam  

            kelompok. 
 
 

Menurut Vygotsky dalam Perdy Karuru (November 2003) 
 
”Implikasi utama dalam pembelajaran menghendaki setting kelas berbentuk 
pembelajaran kooperatif, dengan siswa berinteraksi dan saling memunculkan 
strategi - strategi pemecahan masalah yang efektif pada masing-masing zona 
perkembangan terdekat mereka.  Pembelajaran kooperatif memiliki dampak 
yang positif terhadap siswa yang rendah hasil belajarnya, karna siswa yang 
rendah hasil belajarnya dapat meningkatkan motivasi, hasil belajar dan 
penyimpanan materi pelajaran yang lama”. 
 
Pembelajaran kooperatif  tipe STAD adalah model pembelajaran efektif 

dengaan siswa ditempatkan dalam tim belajar yang beranggotakan empat atau 

enam orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerja dan jenis 

kelamin.  Guru menyajikan pelajaran kemudian siswa bekerja di dalam tim 

mereka, dan memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai 
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pelajaran tersebut.  Untuk kerja kelompok  guru memberikan materi belajar 

kepada setiap kelompok, kemudian saling mencocokkan jawabannya atau 

memeriksa ketepatan jawabannya dengan jawaban teman sekelompok.  

Apabila siswa memiliki pertanyaan, teman kelompok bertanggung jawab 

untuk menjawab (menjelaskan) sebelum mengajukan pertanyaan kepada guru.  

Diakhir pembelajaran seluruh siswa diberikan tes tentang materi tersebut, pada 

waktu tes siswa tidak dapat saling membantu atau bekerja sama.  Slavin dalam 

etin dan Raharjo (2007:4) mengatakan bahwa ” keberhasilan belajar dari 

kelompok tergantung pada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, baik 

secara individu maupun secara kelompok”.  

 
Penghargaan atas keberhasilan kelompok dapat dilakukan oleh guru dengan   
melakukan tahapan - tahapan sebagai berikut : 
 
a.  Menghitung skor individu 

Menurut Ibrahim ,dkk dalam Trianto(2009:71-73) untuk memberikan skor   
perkembangan individu dihitung seperti pada tabel. 
 
Tabel 3. Perhitungan skor Perkembangaan 

Nilai Tes Skor 
perkembangan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 0 
10 poin sampai 1 poin di bawah skor awal 10 
0 poin sampai 10 poin di atas skor awal 20 
Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 
Hasil Terbaik/ Nilai sempurna tanpa 
memerhatikan skor awal 

40 

      Sumber: Ibrahim,dkk dalam Trianto(2009: 72) 
 
 

b. Menghitung Skor kelompok  
Skor kelompok ini dihitung dengan membuat rata-rata skor 
perkembangan anggota kelompok, yaitu dengan menjumlahkaan 
semua skor perkembangan yang diperoleh anggota kelompok dibagi 
dengan jumlah anggota kelompok. 
Adapun kategori skor kelompok seperti tercantum pada tabel. 
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Tabel 4. Tingkat penghargaan Kelompok 
 

Kriteria Predikat kelompok 
0 < X < 5 - 
5 < X  < 15 Tim Baik 
X > 15 < 25 Tim Hebat 

25 < X  < 15 Tim Super 
Ratumanan, dalam Trianto( 2009: 72) 
 

c. Pemberian hadiah dan pengakuan skor kelompok 
Setelah masing-masing kelompok memperoleh predikat, guru 
memberikan hadiah/penghargaan kepada maasing-masing kelompok 
sesuai predikatnya. 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan oleh Robert Slavin 

dan teman-temannya di Universitas John Hopkins, dan merupakan tipe 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana diterapkan  dimana siswa 

dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 orang 

yang bersifat heterogen.  Guru yang menggunakan STAD mengacu kepada 

belajar kelompok siswa yang menyajikan informasi akademik baru kepada 

siswa menggunakan presentasi verbal atau teks. 

 

5.  Hasil Penelitian Yang Relevan 

 
Banyak penelitian tentang pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Divisions ) dilakukan dan menunjukkan pengaruh positif pada 

hasil belajar siswa.  Penelitian yang dilakukan antara lain : 

1. Firman Rohardiwinata, 2008, menyatakan pembelajaran dengan 

menggunakan model Pembelajaran Tipe STAD (Student Teams 

Achievement Divisions ) dapat meningkatkan aktifitas dan hasil belajar 
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2. Perdy Karuru, 2003, dalam penelitiannya yang berjudul "Penerapan 

Pendekatan Keterampilan Proses dalam Setting Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD untuk Meningkatkan Kualitas Belajar IPA Siswa di SLTP 

Ciputra Surabaya", menunjukkan beberapa temuan antara lain guru dalam 

mengelola pembelajaran cukup baik, dan dapat meningkatkan aktivitas 

guru dan siswa selama pembelajaran, guru mampu melatihkan 

keterampilan proses dengan baik, mengubah pembelajaran dari teacher 

center menjadi student centered, serta dapat meningkatkan proporsi 

jawaban benar siswa. Hasil belajar yang diajar dengan pendekatan 

keterampilan proses dalam setting pembelajaran kooperatif tipe STAD 

lebih baik dibanding pembelajaran yang tidak menggunakan pembelajaran 

kooperatif. 

3. Rohmawati (2008), yang menyimpulkan bahwa penerapan model 

Cooperatif learning Tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions ) 

sebagai upaya meningkatkan Aktivitas dan hasil belajar akutansi pada 

siswa kelas X.1 IPS 2. 

4. Herlyanti, (2004), yang berjudul “Penerapan model belajar kooperatif tipe 

STAD untuk meningkatkan hasil belajar MTK pada siswa kelas 2 SMU 

YP Unila”menunjukkan bahwa penerapan metode kooperatif tipe STAD 

terjadi peningkatan hasil belajar dari siklus ke siklus. 

 
 
B.  Kerangka Pikir 
 

Kegiatan pembelajaran Ekonomi biasanya dilakukan dengan model atau 

pendekatan pembelajaran yang langsung dan monoton, begitu juga di kelas 
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X.1  SMA Persada Bandar Lampung, selama ini hanya menggunakan metode 

ceramah, yang kemudian menyebabkan hasil belajar tiap siswa kurang 

optimal.  Guru mata pelajaran ekonomi menjelaskan bahwa 80% proses 

pembelajaran ekonomi dilakukan dengan menggunakan metode ceramah. 

Saat proses pembelajaran berlangsung para siswa cenderung pasif, mereka 

hanya mendengarkan keterangan guru, mencatat, dan menyalin materi yang 

ditulis guru di papan tulis.  Guru lebih mendominasi kelas sehingga interaksi 

yang tercipta hanya satu arah yaitu guru ke siswa.  Hal ini menyebabkan siswa 

kurang berpartisipasi dalam kegiatan dan  tidak membuat berkembangnya 

proses berpikir siswa. 

 
Model pembelajaran kooperatif sangat berbeda dengan pengajaran langsung. 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil belajar 

akademik, model pembelajaran kooperatif juga efektif untuk mengembangkan 

keterampilan sosial siswa.  Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul 

dalam membantu siswa untuk memahami konsep-konsep yang sulit.  Para 

pengembang model ini telah menunjukan bahwa model struktur penghargaan 

kooperatif telah dapat meningkatkan penilaian siswa pada belajar akademik 

dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. 

 
Di samping mengubah norma yang berhubungan dengan hasil belajar, 

pembelajaran kooperatif dapat memberi keunggulan baik pada siswa 

kelompok bawah maupun siswa kelompok atas yang bekerja bersama 

menyelesaikan tugas-tugas akademik.  Siswa sekelompok atas akan menjadi 

tutor bagi siswa kelompok bawah, jadi memperoleh bantuan khusus dari 
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teman sebaya, yang memiliki orientasi dan bahasa yang sama.  Dalam proses 

tutorial ini, siswa sekelompok atas akan meningkat kemampuan akademiknya 

karena memberi pelayanan sebagai tutor membutuhkan pemikiran lebih 

mendalam tentang hubungan ide-ide yang terdapat didalam materi tertentu. 

Tujuan penting lain dari pembelajaran kooperatif adalah untuk mengajarkan 

kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi.  Keterampilan ini amat 

penting untuk dimiliki di dalam masyarakat dimana banyak kerja orang dewasa 

sebagian besar dilakukan dalam organisasi yang saling bergantung satu sama 

lain dan di mana masyarakat secara budaya semakin beragam.  Semetara itu, 

banyak anak muda dan orang dewasa masih kurang dalam keterampilan sosial. 

Situasi ini dibuktikan dengan begitu sering pertikaian kecil antara individu 

menyatakan ketidakpuasan pada saat diminta untuk bekerja dalam situasi 

kooperatif. 

 
       

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Gambar 1. Paradigma Penerapan model cooperative learning tipe STAD   

(Student Team Achievement Division) sebagai upaya untuk 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Ekonomi siswa  
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Dari bagan tersebut, dapat dideskripsikan bahwa model pembelajaran 

kooperatif yang diaplikasikan dalam proses pembelajaran akan memberikan 

efek yang sangat baik kepada siswa, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa, proses pembelajaran yang optimal, untuk memberikan nilai positif pada 

penguasaan materi sehingga menimbulkan tercapainya standar kelulusan 

Minimum (SKM) yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. 

 
 

C.  Hipotesis Tindakan 
 

 
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pembelajaran Ekonomi dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD akan meningkatkan aktivitas belajar pada siswa 

kelas X.1 semester genap SMA Persada Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2009/2010. 

2. Pembelajaran Ekonomi dengan menggunakan Tipe STAD akan 

meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas X.1 semester genap SMA 

Persada Bandar Lampung tahun Pelajaran 2009/2010.  

 
 


