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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Tinjauan Pustaka 

 

1.  Efektivitas Pembelajaran 

 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Efektivitas berasal dari kata 

efektif berarti dapat membawa hasil atau berdaya guna.  Efektivitas dapat 

dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan 

sasarannya. Sutikno (2005 : 7) mengemukakan bahwa pembelajaran 

efektif merupakan suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk 

dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat mencapai tujuan 

pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan.  Dengan demikian, pembel-

ajaran dikatakan efektif jika tujuan dari pembelajaran tersebut tercapai. 

 

Efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga 

dapat dilihat dari aktivitas. Hamalik (2004: 171) menyatakan bahwa 

pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan 

kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas seluas-luasnya kepada 

siswa untuk belajar. Penyediaan kesempatan belajar sendiri dan ber-

aktivitas seluas-luasnya diharapkan dapat membantu siswa dalam me-

mahami materi yang sedang dipelajari.  
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Simanjuntak (1993 : 34) mengemukakan : 

”Belajar adalah suatu aktivitas yang bertujuan agar tujuan pendidikan yang 

dirumuskan tercapai, maka pengajaran harus menimbulkan aktivitas dan 

kesadaran anak didik, sebab dengan aktivitas dapat diperoleh pengalaman 

baru yang kelak merupakan landasan bagi kesadaran.” 

Secara tidak langsung aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran dapat 

menunjang pencapaian tujuan pembelajaran dan hasil belajar.  Aktivitas 

yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan siswa saat pembelajaran 

berlangsung yang berkaitan dan mendukung kegiatan pembelajaran agar 

pembelajaran berlangsung efektif. 

Berbeda dengan Hamalik, Veithzal (1999 : 254) menyatakan selain dapat 

dilihat dari sisi produktivitas, efektivitas juga dapat dilihat dari persepsi 

atau sikap seseorang.  Efektivitas bukan hanya semata-mata dilihat dari 

hasil dan aktivitas tetapi juga dilihat dari tanggapan seseorang terhadap 

suatu hal.  Apakah menarik bagi mereka, apakah menyenangkan bagi 

mereka. 

Sejalan dengan pendapat Veithzal, Sutikno (2005 : 7) menyatakan pem-

belajaran akan berlangsung dengan efektif jika pembelajaran berlangsung 

menyenangkan bagi siswa.  Siswa akan tertarik mengikuti pembelajaran 

lebih lama jika pembelajaran yang berlangsung dirasa menyenangkan bagi 

siswa.  Kita bisa melihat apakah pembelajaran itu menarik bagi siswa 

dengan memberikan angket mengenai tanggapan atau ketertarikan siswa 

untuk mengikuti pembelajaran.  
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Selain itu, menurut Sutikno (2005 : 14) upaya-upaya yang dapat dilakukan 

oleh pendidik dalam mengefektifkan kegiatan pembelajaran salah satunya 

menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan keadaan peserta 

didik. 

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan pada 

peserta didik untuk melakukan aktivitas sendiri dan pembelajaran yang 

memberikan kebebasan terarah kepada siswa sehingga menimbulkan 

motivasi siswa untuk belajar, sehingga tujuan dari pembelajaran dapat 

tercapai. Pembelajaran efektif dapat dilihat dari hasil belajar siswa, yang 

terukur dari nilai tes, aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung dan 

tanggapan atau ketertarikan siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang 

dapat diukur dari angket.  

 

2.  Hasil Belajar 

 

Belajar merupakan suatu proses untuk mencapai hasil belajar.  Hamalik 

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

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

ingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami”. Sedangkan 

Sardiman (2003 : 20) mengemukakan bahwa ”belajar merupakan perubahan 

tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan 

membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya”.  
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Hasil belajar merupakan perubahan perilaku siswa yang diperoleh setelah 

mengikuti pembelajaran selama kurun waktu tertentu.  Perubahan tersebut 

meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor.   

 

Dimyati (2002 : 3) mengungkapkan pengertian hasil belajar sebagai 

berikut.  

“Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 

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

evaluasi belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya 

penggal dan puncak proses belajar”. 

 

 

Salah satu upaya mengukur hasil belajar siswa adalah melalui tes.  

Hamalik (2004 : 146) menyatakan pengertian hasil belajar sebagai berikut. 

”Hasil belajar (achievement) itu sendiri dapat diartikan sebagai tingkat 

keberhasilan murid dalam mempelajari materi pelajaran di pondok 

pesantren atau sekolah, yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh 

dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu”.  

 

Berdasarkan uraian di atas, hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa 

dalam aspek kognitif setelah melalui proses belajar, yaitu berupa nilai 

yang diperoleh siswa dari hasil tes. 

 

3.   Aktivitas Belajar 

 

 

Dalam pembelajaran perlu adanya aktivitas karena belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik.  Aktivitas belajar siswa 

memegang peranan penting menunjang prestasi hasil belajar. Sesuai 

dengan pendapat Hamalik (2004: 171) yang mengatakan pembelajaran 

yang efektif, sangat diperlukan adanya aktivitas dari siswa. Sehingga 

dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas. Tanpa aktivitas, kegiatan 



 13 

belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik Hal ini dipertegas oleh 

Sardiman (2003 : 95) yang mengatakan :  

“Belajar adalah berbuat, berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi 

melakukan kegiatan. Tidak ada belajar jika tidak ada aktivitas.  Itulah 

sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau azas yang sangat penting di 

dalam interaksi belajar-mengajar. Dalam belajar sangat diperlukan adanya 

aktivitas. Tanpa aktivitas, itu tidak akan mungkin berlangsung dengan 

baik”. 

 

Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran akan memberikan manfaat 

bagi siswa, seperti yang telah dikemukakan oleh Djamarah (2000 : 67) 

bahwa :  

“Belajar sambil melakukan aktivitas lebih banyak mendatangkan hasil 

bagi anak didik, sebab kesan yang didapatkan oleh anak didik lebih tahan 

lama tersimpan di dalam benak anak didik”. 

 

Senada dengan hal di atas, Slameto (2003:36) menyatakan bahwa, 

penerimaan pelajaran jika dengan aktivitas siswa sendiri, kesan itu tidak 

berlalu begitu saja, tetapi dipikirkan, diolah, kemudian dikeluarkan lagi 

dalam bentuk yang berbeda atau siswa akan bertanya, mengajukan 

pendapat, menimbulkan diskusi dengan guru. 

 

Selain itu, aktivitas siswa dalam pembelajaran mempunyai peranan yang 

sangat penting. Hal ini sesuai dengan pendapat Sardiman (2003 : 99) 

bahwa  

“Dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas, tanpa aktivitas belajar 

itu tidak mungkin akan berlangsung dengan baik.  Aktivitas dalam proses 

belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan 

siswa dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal yang belum jelas, mencatat, 

mendengar, berfikir, membaca, dan segala kegiatan yang dilakukan yang 

dapat menunjang prestasi belajar.” 
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Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, aktivitas belajar adalah semua 

kegiatan yang saling berinteraksi sehingga menimbulkan perubahan dari 

perilaku belajarnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu atau dari tidak 

mampu melakukan kegiatan menjadi mampu melakukan kegiatan.  

 

Banyak macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah, tidak 

hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim di sekolah-sekolah. 

Paul B.Diedrich (dalam Sardiman, 2003:101) mengklasifikasikan aktivitas  

siswa sebagai berikut. 

 

1. Visual activities (kegiatan visual), misalnya membaca, memerhatikan 

gambar demonstrasi, percobaan dan pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities (kegiatan lisan), misalnya menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan 

wawancara dan diskusi. 

3. Listening activities (kegiatan mendengarkan), misalnya mendengarkan 

uraian, percakapan, diskusi, musik dan pidato. 

4. Writting activities (kegiatan menulis), misalnya menulis cerita, 

karangan, laporan, angket dan menyalin 

5. Drawing activities (kegiatan menggambar), yaitu menggambar, 

membuat grafik, peta dan diagram. 

6. Motor activities (kegiatan metrik), misalnya melakukan kegiatan, 

membuat konstruksi, model, mereparasi, bermain, berkebun dan 

berternak. 

7. Mental activities (kegiatan mental), misalnya menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan dan mengambil 

keputusan. 

8. Emotional activities, misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang dan gugup. 

 

4.   Tanggapan Terhadap Pembelajaran 

 

 

Pada umumnya manusia akan memberikan tanggapan terhadap setiap 

stimulus atau rangsangan yang diterima dari lingkungan sekitar. Hal ini 

dikarenakan manusia memiliki indra yang peka akan setiap stimulus yang 
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diberikan. Menurut Soekanto (2001 : 382) menyatakan bahwa “Tanggapan 

adalah perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku sebelumnya”. 

 

Tanggapan merupakan semua tindakan yang dilakukan seseorang terhadap 

stimulus atau akibat merasakan stimulus. Tanggapan akan diberikan se-

telah seorang individu menerima suatu stimulus.  Stimulus tersebut dapat 

berupa perlakuan-perlakuan yang diterima selama berinteraksi dengan 

lingkungan termasuk dalam pembelajaran.  Siswa akan memberikan tang-

gapan baik positif maupun negatif terhadap pembelajaran bergantung yang 

dirasakan selama mengikuti pembelajaran.  Menurut Andriani (dalam 

arinet66.wordpress.com) tanggapan positif dapat terjadi jika didukung 

dengan antusisme yaitu suatu perasaan kegembiraan terhadap sesuatu hal 

yang terjadi.  Apabila antusisme ini terjadi maka tanggapan positif pun 

terjadi terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya yang akan berdampak pada 

perilaku sehari-hari.  Berdasarkan pernyataan tersebut, siswa akan mem-

berikan tanggapan positif apabila siswa merasa pembelajaran yang telah 

diikuti menyenangkan.  Sebaliknya, tanggapan negatif terjadi apabila sis-

wa merasa pembelajaran yang diikuti tidak menyenangkan. 

 

Berdasarkan pemaparan tersebut disimpulkan bahwa tanggapan terhadap 

pembelajaran adalah sikap atau perilaku siswa (baik positif maupun 

negatif) sebagai suatu tanggapan akibat adanya stimulus dan antusisme 

yang dirasakan selama mengikuti pembelajaran. 
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5.   Pembelajaran Kooperatif 

 

Model pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang melibatkan 

siswa bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan.  Isjoni (2007 : 6-7) 

mengemukakan tujuan utama dalam penerapan model cooperative 

learning adalah agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok 

bersama teman-temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan 

memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan 

gagasannya dengan menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok.  

Konsep cooperative learning pada intinya menempatkan pengetahuan 

yang dipunyai siswa merupakan hasil daripada aktivitas yang dilakukan-

nya.  

 

Di dalam pembelajaran kooperatif siswa belajar bersama dalam kelompok-

kelompok kecil, saling membantu satu sama lain.  Kelompok tersebut ber-

anggotakan 4-5 siswa dengan kemampuan yang berbeda.  Sehingga mem-

bentuk kelompok yang heterogen.  Maksud kelompok yang heterogen ter-

diri dari tingkat kemampuan akademik dan jenis kelamin siswa.  Hal ini 

bermanfaat melatih siswa menerima perbedaan pendapat dan bekerja sama 

dengan teman yang berbeda latar belakangnya.  Selama kerja kelompok, 

tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan (Slavin, 1999 : 67). 

Menurut Lie (2002 : 29) 

”Model pembelajaran Cooperatif Learning tidak sama dengan hanya 

sekedar belajar kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif 

yang membedakannya dengan pembelajaran kelompok yang dilakukan 

asal-asalan. Pelaksanaan prosedur model cooperatif learning dengan benar 

akan memungkinkan pendidik mengelola kelas dengan baik”. 
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Roger dan David (dalam Lie, 2002 : 31) menyatakan bahwa: 

Tidak semua kerja kelompok bisa dianggap Cooperatif Learning. Untuk 

mencapai hasil yang maksimal, lima unsur model pembelajaran gotong 

royong harus diterapkan. 

 

1. Saling ketergantungan positif 

Keberhasilan kelompok sangat tergantung pada usaha setiap anggota-

nya. Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu 

menyusun tugas sedemikian rupa sehingga anggota kelompok harus 

menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain mencapai tujuan mereka 

2. Tanggung jawab perseorangan 

Jika tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur pembelajaran 

Cooperatif Learning, setiap siswa akan merasa bertanggung jawab 

untuk melakukan yang terbaik, sehingga masing-masing kelompok akan 

melaksanakan tanggung jawab kelompoknya dapat dilaksanakan  

3. Tatap Muka 

Setiap anggota kelompok diberikan kesempatan bertemu muka dan 

berdiskusi.  Kegiatan interaksi ini akan memberikan hasil kerjasama 

jauh lebih besar daripada jumlah hasil masing-masing anggota. Inti dari 

sinergi ini adalah menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan dan 

mengisi kekurangan masing-masing. 

4. Komunikasi antar anggota 

Sebelum menugaskan siswa dalam kelompok, pengajar perlu 

mengajarkan cara-cara berkomunikasi. Keberhasilan suatu kelompok 

juga bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk mengutarakan 

pendapat mereka.  Proses ini merupakan proses yang sangat bermanfaat 

dan perlu ditempuh untuk memperkaya pengalaman belajar dan 

perkembangan mental serta emosional para siswa. 

5. Evaluasi Kelompok 

Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk 

mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka agar 

selanjutnya dapat bekerjasama dengan efektif. 

 

Hal ini melatih siswa menerima perbedaan pendapat dan bekerjasama 

dengan teman yang berbeda latar belakang. 

 

6.   Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

 

 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD ini dikembangkan oleh Slavin, dan 

merupakan salah satu tipe kooperatif yang menekankan pada adanya 

aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling 
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membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang 

maksimal. 

 

Slavin (1995 : 72) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAD 

adalah pembelajaran kooperatif yang paling sederhana.  Kelompok dalam 

pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah kelompok yang heterogen baik 

dari kemampuan belajar siswa, jenis kelamin dan suku.  Tahap-tahap 

dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe STAD menurut Slavin   

(1995 : 73) adalah: 

1. Presentasi kelas 

Materi yang disampaikan pada presentasi kelas, bisa digunakan 

pengajaran langsung atau diskusi belajar yang dipimpin oleh guru. 

Presentasi kelas dapat menggunakan audiofisual.  Presentasi kelas ini 

tidak berbeda dengan pengajaran biasa, hanya berbeda pada pemfokusan 

terhadap STAD.  Dengan cara ini siswa harus memperhatikan secara 

seksama selain presentasi kelas karena dengan demikian akan 

membantu mereka dalam tes, dan skor tes mereka dapat dimasukan. 

2. Belajar Kelompok  

Kelompok terdiri dari 4-5 orang dengan memperhatikan perbedaan 

kemampuan, jenis kelamin, ras dan etnisnya.  Kelompok dalam STAD 

menjadi ciri penting karena setiap anggota kelompok harus ber-

tanggungjawab atas keberhasilan anggota kelompok mereka. Keber-

hasilan dan kegagalan anggota kelompok akan sangat mempengaruhi 

kesuksesan kelompok. Fungsi utama dari kelompok adalah untuk 

memastikan bahwa setiap anggota kelompok terlibat dalam kegiatan 
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belajar, secara khusus adalah mempersiapkan kelompok agar berhasil 

baik dalam tesnya. 

3. Kuis atau tes 

Setelah melakukan 1 atau 2 kali pertemuan dan 1 dan 2 kali kegiatan 

kelompok, siswa diberi tes secara individual, siswa tidak boleh saling 

membantu satu sama lain pada saat tes. 

4. Perhitungan poin peningkatan individual 

Ide yang mendasari perhitungan poin peningkatan individual adalah 

memberikan kepada siswa sasaran yang dapat dicapai jika mereka 

bekerja giat, dan memperlihatkan prestasi yang lebih baik dibandingkan 

dengan yang dicapai sebelumnya.  Setiap siswa dapat menyumbangkan 

poin maksimal untuk kelompoknya.  Setiap siswa diberi skor dasar yang 

diperoleh dari rata-rata prestasi siswa yang diperoleh daripada tes serupa 

sebelumnya.  Hasil tes siswa diberi poin peningkatan yang ditentukan 

berdasarkan selisih skor tes terdahulu. Kriteria pemberian poin 

peningkatan individual dapat dilihat dari tabel 2.1. 

    Tabel 2.1 Poin Peningkatan Individu 

Skor Tes Skor Kemajuan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 

10 poin sampai 1 poin di bawah skor awal 

0 poin sampai 10 poin di atas skor awal 

Lebih dari 10 poin di atas skor awal 

Hasil Terbaik 

5 

10 

20 

30 

25 

 

5. Penghargaan Kelompok 

Setelah dilakukan perhitungan peningkatan poin individual dilakukan 

pemberian penghargaan kelompok yang diberikan berdasarkan pada 
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poin peningkatan kelompok.  Kelompok yang memperoleh poin sesuai 

kriteria yang telah ditetapkan berhak memperoleh penghargaan. 

  

Berdasarkan pemaparan tersebut, pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dapat berjalan dengan efektif pada diri siswa bila ditanamkan unsur-

unsur dasar belajar kooperatif tipe STAD salah satunya dengan 

melakukan tahapan-tahapan tersebut.  Dengan dilaksanakannya model 

kooperatif tipe STAD secara berkesinambungan dapat dijadikan sarana 

bagi guru untuk melatih dan mengembangkan aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor siswa, khususnya keterampilan sosial siswa untuk bekal 

hidup bermasyarakat. 

 

B.  Kerangka Pikir 

Rendahnya hasil belajar matematika siswa salah satunya disebabkan oleh 

proses pembelajaran yang kurang efektif.  Untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa, guru diharapkan mampu menciptakan suasana pem-

belajaran yang efektif dengan menerapkan model pembelajaran yang sesuai 

dalam pembelajaran matematika. Model pembelajaran ini haruslah sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan serta dapat mengoptimalkan suasana 

belajar sehingga dalam pembelajaran siswa aktif, tanggapan siswa positif dan 

hasil belajar siswa tinggi. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

merupakan model pembelajaran yang cocok diterapkan untuk menghadapi 
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siswa yang memiliki kemampuan heterogen.  Pada pembelajaran kooperatif 

tipe STAD, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk diskusi 

dimana setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa untuk saling 

bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru.  Dengan 

adanya diskusi tersebut diharapkan siswa dapat terlibat aktif dalam 

pembelajaran. 

 

Selain itu, diskusi kelompok dengan teman sebaya dan adanya pemberian 

penghargaan kelompok pada model pembelajaran ini diharapkan dapat 

menghilangkan kejenuhan dan kebosanan siswa ketika pembelajaran, sehingga 

diharapkan mampu menumbuhkan ketertarikan (tanggapan positif) siswa 

terhadap pelajaran matematika ketika pembelajaran di kelas. Model pem-

belajaran ini tepat diterapkan karena dalam belajar matematika siswa akan 

sering dihadapkan pada latihan soal-soal atau pemecahan masalah. Oleh 

karena itu, diskusi kelompok dengan teman sebaya sangat efektif dilakukan 

untuk mengatasi permasalahan, karena dengan adanya diskusi antar siswa 

dengan penjelasan bahasa teman sebayanya tersebut diharapkan siswa akan 

lebih mudah memahami materi yang diberikan sehingga dapat mening-katkan 

hasil belajar siswa.  

 

Peningkatannya hasil belajar siswa, siswa aktif, dan tanggapan siswa positif 

selama mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD, maka pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD efektif diterapkan pada pembelajaran matematika. 
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C.   Hipotesis 

      Hipotesis Umum 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD efektif diterapkan pada pembelajaran matematika siswa kelas VIII 

Semester Ganjil SMP Negeri 3 Natar Lampung Selatan Tahun Pelajaran 

2010/2011 dilihat dari aktivitas siswa, tanggapan siswa dan hasil belajar siswa  

 

Hipotesis Kerja 

Dengan menggunakan model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD pada 

pembelajaran matematika siswa kelas VIII Semester Ganjil SMP Negeri 3 

Natar Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2010/2011 maka: 

1. Siswa aktif  lebih dari atau sama dengan 75 %. 

 

2. Tanggapan siswa positif lebih dari atau sama dengan 75% 

 

3. Siswa tuntas belajar lebih dari atau sama dengan 75% . 

 

 

 

 


