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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kooperatif tipe STAD (Student Team Acheivement Division)  

 Model pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan pengajar untuk memilih 

kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran (Uno, 

2007:3).  Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan 

menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4 sampai 5 

orang anggota yang bersifat hetrogen. Setiap kelompok akan memperoleh 

penghargaan,jika kelompok mampu menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan 

Dengan demikian, setiap anggota kelompok akan memiliki ketergantungan 

positif. Ketergantungan seperti itulah yang selanjutnya akan  memunculkan 

tanggung jawab individu terhadap kelompok dan keterampilan interpersonal  

dari setiap anggota kelompok,  sehingga setiap individu akan memiliki 

kesempatan yang sama untuk memberi kontribusi demi keberhasilan   

(Sanjaya, 2008:194-196) 

Eggen dan Kauchak ( dalam Okataria 2008: 9) mendifinisikan pembelajaran 

kooperatif sebagai sekumpulan strategi mengajar  yang digunakan guru agar 

siswa saling membantu dalam mempelajari sesuatu, oleh karena itu belajar 

kooperatif ini disebut “ belajar teman sebaya” .  Pembelajaran kooperatif tidak 

sama dengan sekedar belajar  dalam kelompok saja. Ada unsusr-unsur dasar 
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yang membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-

asalan. Pelakasanaan pembelajaran kooperatif yang benar akan memungkinkan 

pendidik mengelola kelas dengan lebih efektif.  Adapun tujuan yang paling                                                 

penting dari pembelajaran kooperatif menurut Slavin (dalam Nurulita, 2008: 

33) adalah “ Untuk memberikan para siswa pengetahuan, konsep, kemapuan 

dan pemahaman yang mereka butuhkan supaya bisa menjadi anggota 

masyarakat yang bahagia dan memberikan konstribusi”. 

(Slavin, 2008: 17) yang menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan suatu model pembelajaran dengan siswa yang menguasai materi 

dengan baik  berkesempatan menjadi tutor yang bagi temannya sehingga 

pemahamannya lebih baik . Pembelajaran Kooperatif dikembangkan 

setidaknya memiliki tiga tujuan penting pembelajaran, yaitu hasil belajar 

akademik , penerimaan terhadap keberagaman dan pengembangan 

keterampilan sosial (Ibrahim,   2000 : 7). 

Adapun ciri-ciri pembelajaran kooperatif diantaranya adalah : 

1. Siswa bekerja sama dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan 

materi belajamya. 

2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang 

dan rendah. 

3. Bilamana mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya suku dan 

jenis kelamin berbeda. 



11 
 

4. Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok ketimbang individu. 

(Ibrahim  dkk, 2000: 6-7). 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan oleh Robert Slavin  dkk 

di Universitas Johns Hopkins. Model pembelajaran ini merupakan model 

pembelajaran kooperatif paling sederhana. Guru yang menggunakan 

pembelajaran ini mengacu pada belajar kelompok yang menyajikan 

informasi akademik baru kepada siswa menggunakan persentasi verbal atau 

teks. Alam melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. 

Menurut Slavin (1995: 71) tahap-tahap tersebut meliputi : 

1. Presentasi kelas oleh guru 

2. Kegiatan kelompok  

3. Mengadakan kuis 

4. Peningkatan point siswa 

5. Penghargaan kelompok 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini cocok untuk diterapkan 

bagi sekolah-sekolah yang masih menggunakan model pembelajaran 

secara langsung karena sangat mudah diterapkan, siswa akan lebih mudah 

dalam menemukan  dan menangani konsep-konsep yang sulit jika merasa 

saling mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya. Siswa dengan 

kemampuan rendah dengan mendapatkan kesempatan dibimbing oleh 

temannya yang memiliki wawasan lebih tinggi, sedangkan siswa yang 

lebih tinggi kemampuannya memiliki kesempatan menjadi tutor sehingga 
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pemahamannya menjadi lebih baik lagi. Kerja kelompok diharapkan dapat 

merubah siswa dalam mendiskusikan konsep dan prinsip tentang pelajaran 

mereka. Kegiatan saling membantu dan menguntungkan semua pihak 

tertentu akan meningkatkan aktivitas  belajar siswa sehingga  hasil belajar 

akan meningkat pula.  

    B.  Aktivitas belajar 

Aktivitas  merupakan segala usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk 

mencapai tujuan. Belajar dapat dilakukan dimana saja, karena merupakan 

aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan hal yang belum diketahui 

seperti yang dikemukakann Sardiman bahwa “ tidak ada belajar kalau tidak 

ada aktivitas”.  Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang 

sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar (Sardiman, 2011: 96). 

Berdasar uraian diatas, jelas bahwa aktivitas belajar merupakan unsur yang 

sangat penting dalam pendidikan, kegiatan belajar tidak hanya dilakukan di 

dalam kelas tetapi segala macam kegiatan yang mendukung pencapai tujuan 

dalam proses pembelajaran. Keberhasilan kegiatan pendidikan ditentukan 

oleh  bagaimana kegiatan interaksi dalam pendidikan tersebut semakin 

bertambah aktif anak dalam belajar semakin ingat akan pentingnya 

pembelajaran itu dan tujuan pendidikan akan lebih cepat tercapai.  

Belajar pada manusia dapat dirumuskan sebagai suatu aktivitas mental atau 

psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang     

menghasilkan  perubahan-perubahan dalam pengetahuan dan nilai sikap. 
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Perubahan itu bersifat relatif konstan dan berbekas (Winkel, 1983 : 193). 

Dari pernyataan  tersebut dapat dipahami bahwa semakin meningkatnya 

aktivitas anak maka semakin meningkat juga pengalaman yang kelak akan 

mempengaruhi kesadarannya. Kesadaran yang meningkat akan merupakan 

pendorong bagi aktivitas berikutnya.  Diedrich  yang  dikutip  Nasution 

(2004: 91) menggolongkan aktivitas siswa menjadi 8 yaitu: (1) Visual 

activities, misalnya  membaca memperhatikan gambar, demontrasi dan 

diskusi, (2) Oral activities, misalnya bertanya memberikan  saran , 

mengeluarkan pendapat dan diskusi,  (3)  Listening  activities, misalnya 

mendengarkan uraian , diskusi percakapan, (4) Writing activities,  misalnya 

menulis laporan, menyalin , (5) Drawing activities, misalnya menggambar, 

membuat grafik , diagram,  (6) Motor activities, misalnya melakukan 

percobaan,  (7) Mental activities,  misalnya mengingat, menganalisa, 

mengambil keputusan, dan  (8) Emotional activities, misalnya  gembira, 

berani, bergairah. 

Berdasarkan penggolongan  aktivitas di atas menunjukkan bahwa aktivitas 

disekolah itu cukup kompleks dan bervariasi. Kalau berbagai macam 

kegiatan tersebut dapat diciptakan disekolah tentu saja, sekolah itu akan 

dinamis tidak membosankan dan menjadi pusat aktivitas belajar. 

Dalam melaksanakan aktivitas belajar anak didik mengalami beraneka 

ragam masalah. Misalnya bosan megikuti pelajaran tertentu dan kesulitan 

dalam mengikuti proses belajar mengajar. Apabila anak didik tidak 

memiliki kesanggupan untuk mencari jalan keluar,  maka dapat 
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menimbulkan kesulitan baginya disekolah. Aktivitas atau kegiatan yang 

dilakukan oleh indvidu selalu beroreintasi pada tujuan. Individu dapat 

beraktivitas apabila ada dorongan yang menututnya untuk bertindak  

(Sardiman, 2008: 24) 

Dengan demikian aktivitas berfungsi sebagai pergerakkan seseorang untuk 

mengarahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Maka dikatakan belajar yang berhasil harus melalui berbagai aktivitas, 

dengan anggota badan, ia tidak duduk dan mendengarkan. Sedangkan   

aktivitas psikis adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau 

banyak berfungsi dalam rangka pengajaran. Jadi jelas bahwa aktivitas 

merupakan rangkaian kegiatan yang dapat mendukung prestasi belajar dan 

dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa dalam belajar baik dirumah maupun 

disekolah. 

 

    C. Hasil belajar  

 Abdurrahman (1999: 3)  berpendapat bahwa : Hasil belajar adalah hasil  dari  

suatu  interaksi  dari  tindakan  belajar  dan  tindakan mengajar  yang  

dilakukan  oleh  penyaji  pembelajaran   dan  pembelajar.  Berdasarkan  

pendapat Abdurahman diatas dapat dikatakan bahwa hasil interaksi antara 

siswa sebagai fihak yang belajar dan guru sebagi  pihak  yang  mengajar  

mencerminkan  hasil  dari  suatu  proses  pembelajaran  atau  disebut  hasil  

belajar. 
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 Menurut Mulyasa (2007: 39) hasil belajar dipengaruhi oleh faktor, seperti 

motivasi, kematangan hubungan personal peserta didik, kebebasan, 

terjadinya rasa aman pada saat pembelajaran, keterampilan dengan 

berkompetensi. Hasil belajar dapat diperoleh adanya motivasi yang cukup 

hubungan yang baik sebagai komonikasi interaktif, keterampilan terhadap 

pemecahan masalah dan berkompetensi untuk mencapai tujuan dan hasil 

belajar peserta didik, hasil belajar ditunjukkan dengan adanya perilaku 

peserta didik. Hasil pembelajaran berhasil dengan baik bila kuallitas 

pembelajaran dilakukan melalui tahapan perencanaan yang matang 

pelaksanaan sesuai degan tujuan pembelajaran, dan penilaian dilakukan 

pada saat pembelajaran berlangsung dan pada proses pembelajaran. Hasil 

belajar merupakan nilai yang diperoleh pada waktu peserta didik mengikuti 

ulangan.  

 Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004 : 22). Sedangkan menurut 

Horwart Kingsley dalam bukunya Sudjana membagi tiga macam hasil 

belajar mengajar : (1). Keterampilan dan kebiasaan, (2). Pengetahuan dan 

pengarahan, (3). Sikap dan cita-cita (Sudjana, 2004 : 22). Dari pendapat  

tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan 

keterampilan, sikap dan keterampilan yang diperoleh siswa setelah 

menerima perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat 

mengkonstruksikan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari.  
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Menurut Dimyati Mudjiono (1999: 4-5) dampak pembelajaran adalah hasil 

yang dapat diukur seperti tertuang dalam raport dan angka dalam ijazah. 

Dampak pengiringnya adalah terapan pengetahuan dan kemampuan bidang 

lain yang merupakan transfer belajar. Idiealnya orang yang telah belajar 

akan mengalami perubahan kemampuannya terhadap pelajaran menjadi 

bertambah sebab hasil belajar adalah kapabilitas. Menurut Gagne hasil 

belajar adalah kapabilitas setelah belajar orang memiliki keterampilan 

pengetahuan, sikap, dan nilai ( Dimyati dan Mudjiono,1999:4).  

Kapabilitas dapat timbul melalui stimulus yang berasal dari lingkungan  

dan proses  kognitif yang dilakukan dari pembelajaran. Hasil  belajar siswa 

sangat dipengaruhi dari proses pembelajaran karena hasil belajar merupakan 

akibat dari pembelajaran. Dengan demikian apabila seorang siswa dalam 

pembelajaran baik maka hasil yang akan didapat pun baik. Hasil belajar 

dalam  penelitian  ini diperoleh melalui tes yang diberikan pada setiap akhir 

siklus. 


