
 
 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Belajar Dan Pembelajaran  

1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan proses yang aktif untuk memahami hal-hal baru dengan 

pengetahuan yang kita miliki. Di sini terjadi penyesuaian dari pengetahuan yang 

sudah kita miliki dengan pengetahuan baru. Dengan kata lain, ada tahap evaluasi 

terhadap informasi yang didapat, apakah pengetahuan yang kita miliki masih 

relevan atau kita harus memperbarui pengetahuan kita sesuai dengan 

perkembangan zaman. Sebagaimana dikatakan bahwa belajar pada dasarnya 

adalah suatu proses perubahan manusia. Dalam pengertian tersebut tahapan 

perubahan dapat diartikan sepadan dengan proses. Jadi proses belajar adalah 

tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif dan psikomotor yang terjadi dalam 

diri siswa. Perubahan tersebut bersifat positif dalam arti berorientasi ke arah yang 

lebih maju dari pada keadaan sebelumnya. Dalam uraian tersebut digambarkan 

bahwa belajar adalah aktifitas yang berproses menuju pada satu perubahan dan 

terjadi melalui tahapan-tahapan tertentu. 

Ada banyak bentuk-bentuk perubahan yang terdapat dalam diri manusia yang 

ditentukan oleh kemampuan dan kemauan belajarnya sehingga peradaban manusia 

itupun tergantung dari bagaimana manusia belajar. Belajar juga memainkan 

peranan penting dalam mempertahankan sekelompok umat manusia di tengah 
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persaingan yang semakin ketat dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu maju 

karena belajar. Kemajuan hasil belajar bidang pengetahuan dan teknologi tinggi 

digunakan untuk membuat senjata pemusnah sesama manusia. Jadi belajar 

disamping membawa manfaat namun dapat juga menjadi mudarat. Meskipun ada 

dampak negatif dari hasil belajar namun kegiatan belajar memiliki arti penting 

yaitu dengan belajar seseorang dapat mempertahankan dirinya untuk tetap 

bertahan hidup dari segala macam gangguan baik yang datang dari dalam dirinya 

maupun juga yang datang dari luar dirinya. 

Menurut Ernest R. Hinggard dalam Suryabrata, Sumardi ( 1984 : 252 ) belajar 

merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian 

menimbulkan perubahan, yang keadaannya berbeda dari perubahan yang 

ditimbulkan oleh lainnya.  

Moh.Surya ( 1981 : 32 ), definisi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan 

lingkungan. Kesimpulan yang bisa diambil dari kedua pengertian di atas, bahwa 

pada prinsipnya , belajar adalah perubahan diri seseorang .  

Belajar diharapkan dapat mempengaruhi daya pikir seseorang yang bertujuan pada 

perubahan tingkah laku, untuk menetapkan penguasaan konsep sesuatu materi 

perlu alat atau sarana belajar yang memadai, diantaranya adalah buku penunjang 

yang relevan , baik dari buku paket maupun buku penunjang lain . 

Menurut Slameto ( 2008 : 2 ) bahwa belajar merpakan suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh ssesuatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan 
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lingkungannya. Belajar sebagai kegiatan individu sebenarnya merupakan 

rangsangan. Rangsangan individu yang dikirim kepadanya oleh lingkungan. 

Fontana seperti yang dikutip oleh Udin S. Winata putra ( 1995 : 2 ) , dikemukakan 

bahwa learning ( belajar ) mengandung pengertian proses perubahan yang relatif 

tetap dalam prilaku individu sebagai hasil dari pengalaman . 

Selaras dengan pendapat-pendapat di atas, Thursan Hakum ( 2000 : 1 ) 

mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan di dalam 

kepribadian  manusia dan perubahan tersebut ditaampakkan dalam bentuk kualitas 

dan kuantitas tingkah laku  seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, 

kebiasaan , pemahaman keterampilan, daya pikir dan lain-lain . Hal ini berarti 

bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang diperlihatkan 

dalam bentuk bertambahnya kualitas dan kuantitas kemampuan seseorang dalam 

berbagai bidang. Dalam proses belajar, apabila seseorang tidak mendapatkan 

suatu peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuan, maka orang tesebut 

sebenarnya belum mengalami proses belajar atau dengan kata lain ia mengalami 

kegagalan dalam proses belajar. 

Dari banyak pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

belajar adalah suatu proses memahami segala bentuk pembelajaran dalam rangka 

untuk perubahan tingkah laku yang baru sebagai hasil dari pengalamannya sendiri 

sebagai interaksi dengan lingkungannya.  

2.   Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar adalah proses kegiatan yang dilakukan siswa dalam 

pembelajaran untuk mencapai tujuan atau yang dicita-citakan Nasution ,       

(2004: 88 ) Sedangkan menrut Sudirman, ( 2007 : 95 ) bahwa aktivitas belajar 
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adalah kegiatan yang bersifat fisik atau mental dalam usaha memenuhi kebutuhan 

yang telah direncanakan. Dari kedua pendapat ahli di atas, maka dapat penulis 

simpulkan bahwa aktivitas belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang 

atau siswa dan diikuti dengan pikiran kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai 

dengan yang direncanakan sebelumnya . 

Jika siswa melakukan aktivitas belajar maka kegiatan mengajar akan berjalan 

efektif. Sadirman ( 1994 : 95 ) mengatakan “ 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 keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, 

bertanya hal-hal yng belum jelas, mencatat, mendengar, berfikir, membaca dan 

segala kegiatan yang dilakukan yang dapat menunjang prestasi belajar .” 

Djamarah ( 2000 : 67 ) mengemukakan ,”Belajar sambil melakukan aktivitas lebih 

banyak mendatangkan hasil bagi anak didik, sebab kesan yang di dapat oleh anak 

didik tahan lama tersimpan di dalam benak peserta didik”. Dengan demikian 

dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran sangat diperlukan adanya aktivitas 

siswa agar materi yang diberkan akan lebih lama tersimpan di dalam benak 

peserta didik. 

3. Pestasi Belajar 

 Prestasi belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu “Prestasi” 

Dan “Belajar”.Antara kata “Prestasi”dan “Belajar”mempunyai arti yang berbeda. 

Olehnkarena itu sebelum membahas pengertian prestasi belajar maka kita harus  

Mengetahui apa yang dimaksud dengan “Prestasi”dan “Belajar”.Prestasi adalah  
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Hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan ,diciptakan baik secara individu  

Maupun kelompok.Prestasi tidak pernah dihasilkan apabila seseorang tidak 

melakukan sesuatu kegiatan.Pencapaian prestasi tidaklah mudah,akan tetapi kita 

harus menghadapi berbagai rintangan dan hambatan hanya dengan keuletan dan 

optimis dirilah yang dapat membantu untuk mencapainya.Berbagai kegiatan dapat 

dijadikan sebagai sarana untuk mendaptkan “Prestasi”.Semuanya tergantung dari 

profesi  dan kesenangan dari masing-masing individu .Pada pringsipnya setiap 

kegiatan harus digeluti secara optimal.Dari  kegiatan tertentu yang digeluti untuk 

mendapatkan prestasi maka berberapa ahli berpendapat tentang “ Prestasi”adalah 

hasil dari sesuatu kegiatan. 

 

Prestasi belajar umumnya sejalan dengan hasil belajar S.Nasution dalam surya Bs  

(1984: 56 ) berpendapat bahwa hasil belajar adalah suatu perubahan pada individu 

Yang belajar , tidak hanya mengenai ppengetahuan,tapi juga membentuk 

kecakapandan penghayatan dalam diri pribadi ,individu yang belajar. 

 

Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti suatu 

materi tertentu dari mata pelajaran yang berupa data kualitatif.Untuk melihat hasil 

belajar dilakukan suatu penilaian terhadap peserta didik yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah peserta didik telah menguasai materi atau belum.Penilaian 

kelas merupakansuatu kegiatan  yang dilakukan pendidik yang berkaitan dengan 

pengambilan keputusan ,pencapaian kopentensi dasar setelah mengikuti 

pembelajaran.     
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Hasil belajar dapat dilihat dari hasil nilai ulangan harian (formatif)ulangan tengah 

semester dan ulangan semester.Dalam nilai tindakan kelas ini yang 

dimaksuddengan hasil belajar adalah hasil ulangan harian yng dilakukan setelah 

selesai proses pembelajaran dalam kompentensi dasar tertentu. 

 

B.      Pendidikan IPS SD 

Ilmu Pengetahuan social adalah salah satu bidang studi yang miliki tujuan 

membekali peserta didik untuk  mengembangkan penelarannya di samping aspek 

nilai moral, banyak memuat materi social . Terdapat empat alasan mengapa 

peserta didik harus dikembangkan kemampuan berpikirnya  terutama dalam IPS. 

Pertama, kehidupan kita dewasa ini ditandai dengan abad informasi yang menurut 

setiap orang untuk memiliki kemampuan dalam mencari,menyaring guna 

menentukan pilihan dan menfaatkan informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan 

hidupnya; Kedua, setiap orang senantiasa dihadapkan pada berbagai masalah dan 

ragam pilihan sehinga untuk itu dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis dan 

kriatif, karena masalah dapat dipecahkan dengan pemikiran seperti itu; Ketiga , 

kemampuan memandang suatu hal dengan cara baru atau tidak konversional 

merupakan ketrampilan penting dalam memecahkan masalah. Keempat, 

kreativitas merupakan aspek penting dalam memecahkan masalah mulai dari apa 

masalahnya, mengapa muncul masalah dan bagaimana cara memecahkannya. 

 

Pelajaran IPS selama inilebih bersifatt hafalan. Jika pendidikan hanya 

menggunakan satu metode lama yaitu metode ceramah saja maka peserta didik 

cenderung hanya besefat pasif. Mereka hanya menerima materi dengan alat indera 
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pendengaran. Pendekatan seperti ini disebut pendekatan ekspositoris. Bagaimana 

caranya pendidikan dapat mengubah cara mengajar yang pada awalnya 

menggunakan pendekatan ekspositoris menjadi metode yng lebih baik mengarah 

pada pendekatan partisipatoris. 

  

Pendekatan partisipatoris merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan 

peserta didik yang aktif, menyenangkan dan merangsang motivasi perkembangan 

proses intelektual. 

 

Akan tetapi pendekatan ekspositoris  juga tidak bisa dihilangkan begitu 

saja,karenaa pendekatan ini selain memiliki kelemahan juga memiliki kelebihan 

ekspositoris ke arah pendekatan partisipat0ris yang memberikan peluang bagi 

pendidik untuk mengembangkan model pembelajaran yang interatif. 

 

Peran pendidikandalam pembelajaran IPS mempunyai hubungan erat dengan cara 

mengaktifkan peserta didik dalam belajar, terutama dalamproses pengembangan 

ketrampilannya. Ketrampilan yang harus dimilikii peserta didik adalah 

ketrampilan berpikir, sosial dan ketrmpilan praktis. Ketrampilan social 

dikembangkan untuk melatih peserta didik berpikir logis dan sistematis melalui 

proses belajar mengajar dengan model pengembagan berpikir kritis. Ketiga 

kerampilan itu dapat digembangkan dalam situasi belajar mengajar yang interatif 

antara pendidik dengan peserta didik, dan peserta didik dengan peserta didik. 
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1. Faktor Kesiapan Pendidikan dan Peserta Didik. 

1. Faktor Minat dan Perhatian 

Kondisi belajar mengajar yang intraktif adalah minat dan perhatian peserta 

didik dalam belajar, yang merupakan factor menentu derajat keaktifan 

peserta didik. Menurut Mursell terdapat 22 macam minat yangberguna 

bagi guru dalam memberikan pelajaran kepada peserta didik. Upaya 

memusatkan perhatian peserta didik dapat dilakukan dengan mengajukan 

masalah. Misalnya dalam pokok bahasan tentang kependudukan dapat 

diangkat masalah kepadatan penduduk. 

 

2 . Faktor Motivasi 

Motivasi adalah suatu proses untuk mengngiatkan motif – motif menjadi 

perbuatan guna mencapai tujuan, atau keadaan dan kesiapan dalam diri 

seseorang yang mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam 

mencapai tujuan tertentu. Sedangkan motif adalah daya dalam diri 

seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu. 

 

3 . Faktor Bekerja sambil Bermain 

Pentingnya aktivitas belajar didik dalam proses belajar mengajar 

diungkapkan oleg John Dewey melalui metode proyeknya dengan konsep 

Learning by doing. 

Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas jasmaniah dan aktivitas mental 

yang digolongkan menjadi lima kelompok yaitu: (1) aktivitas visual 

(visual activities), seperti membaca, menulis, melakukan eksperimen dan 

demontrasi; 
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(2) aktivitas lisan ( oral activities ), seperti bercerita, membaca sajak, tanya 

jawab dan diskusi: (3) aktivitas mendengarkan ( listening activities ), 

seperti mendengarkan penjelasan guru, mendengarkan ceramah dan 

pengarahan: (4) aktivitas gerak ( motor activities ) seperti simulasi, 

bermain peran, membuat peta atau table dan grafik: (5) aktivitas menulis ( 

writing activities ) seperti mengarang membuat ringkasan dan membuat 

makalah. 

 

Belajar sambil bekerja adalah kegiatan nyata yang dilakukan peserta didik 

untuk memperoleh hal baru yang relative mudah diingat dan tidak cepat 

lupa. Dengan demikian proses belajar mengajar yang melibatkan peserta 

didik dengan melakukan sesuatu akan memupuk rasa percaya diri, 

gembira, tidak membosankan kepada peserta didik untuk mengerjakan 

sesuatu dan memberi penilaian terhadap hasil kerjanya, supaya peserta 

didik mengetahui kemampuan dan kekurangannya, misalnya melalui 

pemberian tugas. 

 

4. Faktor Inkuiri 

Pada dasarnya peserta didik memiliki potensi berupa dorongan untuk 

mencari dan menemukan sendiri ( sense of inquiry ) baik fakta maupun 

data atau informasi yang kemudian akan dikembangkan dalam bentuk 

cerita atau menyampaikannya kepada peserta didik yang lain, setelah 

melalui proses pemahaman. Dengan demikian peserta didik harus diberi 

kesempatan untuk menemukan sendiri informasi yang berkaitan dengan 

materi pelajaran. Tugas guru adalah menyampaikan informasi yang 
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mendasar dan memancing peserta didik untuk mencari informasi 

selanjutnya. Pendidik harus menerapkan modl stimulus-respon sehingga 

peserta didik dapat mendapat penghargaan dari setiap penemuannya. 

 

2. Model Pembelajaran Interaktif 

Secara khusus, istilah diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan 

sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. Sobry Sutikno (2004:15) 

mengartikan model nerupakan gambaran tentang keadaan nyata. Model 

pembelajaran atau model mengajar sebagai suatu rencana atau pola digunakan 

dalam mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk dalam setting pengajara. 

Model pembelajaran merupakan kerangka koseptual yang melukiskan prosedur 

yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalam belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas 

belajar mengajar. 

 

Model pembelajaran interaktif sering dikenal dengan nama pendekatan pertanyaan 

anak. Model ini dirancang agar peserta didik akan bertanya dan kemudian 

menentukan jawaban pertanyaan mereka sendiri. 

Meskipun anak-anak mengajukan pertanyaan dalam kegiatan bebas, pertanyaan-

pertanyaan tersebut akan terlalu melebar dan seringkali kabur sehingga kurang 

terfokus. Pendidik perlu mengambil langkah khusus untuk mengumpulkan 

memilih, dan mengubah pertanyaan-pertanyaan tersebut ke dalam kegiatan 

khusus. Pembelajaran interaktif merinci langkah-langkah ini dan menampilkan 

suatu struktur untuk suatu pembelajaran IPS yang melibatkan pengumpulan dan 
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pertimbangan terhadap pertanyaan-pertanyaan peserta didik sebagai pusatnya 

(Harlen, 1992:48-50). 

 

Pendidik IPS dapat melakukan proses belajar mengajar ( PBM ) di kelas secara 

interaktif. PBM yang interaktif tersebut diindikasikan dengan keterlibatan peserta 

didik secara aktif di dalam PBM. Tujuan belajar tidak hanya sebatas peserta didik 

mampu mengapalkan materi belajar, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana 

peserta didik dapat memahami materi secara kritis, maka diperlukan model 

pembelajaran yang dapat mengembangkan berpikir kritis pada diri peserta didik. 

Model pembelajaran ini dapat dimulai dengan mengajukan pertanyaan sifatnya 

mengandung permasalahan, atau dengan kata-kata lain yang bersifat inkuiri. 

Kemampuan, sikap dan keterampilan yang demikian tidak cukup hanya 

mengetahui permasalahan dan cara memperoleh informasi serta membuat 

praduga, tetapi lebih jauh dari itu adalah memiliki kemampuan untuk 

mengorganisasikan informasi secara sistematis sehingga memiliki daya analitik 

untuk memberikan alternative jawaban terhadap permasalahn, kemudian membuat 

suatu kesimpulan. 

 

Permasalahan awal dalam PBM dapat dikemukakan oleh pendidik kemudian 

dengan bimbingan peserta didik mengidentifikasi solusi sesuai dengan 

kemampuan. 

 

Berdasarkan kurikulum 1994, pendidik dituntut untuk berperan sebagai fasilitor, 

mediator dan motivator. Model dialog kreatif memberi peluang bagi penddik 

untuk melaksanakan ketiga perannya tersebut dalam proses belajar mengajar. 
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Orientasi pendidik pada peserta didik harus lebih banyak mendapat perhatian yang 

serius dan utama sehingga akan tercipta suasana interaktif dalam pembelajaran. 

 

C. Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Student Team      

     Achevement  Achvenment Divisions (STAD ) 

1. Pengertian 

           Menurut Slavin dalam buku Isjoni (2009:74)” Pembelajaran kooperatif  

           (cooperative learning ) Student Team Achievement Divisions ( STAD) 

Adalah salah satu tepe kooperatif yang menekankan pada adalah   aktivitas   

dan Intraksi diantara peserta didik untuk saling membantu dalam 

menguasai  materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. 

Berdasarkan pendapat ahli diatas, maka penulisan dapat menjelaskan 

bahwa belajar dengan menggunakan model pembelajaran cooperative 

Learning Student Team Achievemen Divisions (STAD) dapat diterspkan 

untuk memotivasi peserta didik berani mengemukakan 

pendapatnya,menghargai pendapat orang lain atau teman, saling 

memberikan pendapat (Sharingidea) Selain itu dalam belajar biasanya 

peserta didik diharapkan pada latihan soal-soal atau pemecahan masalah. 

Oleh karena itu pembelajaran kooperatif sangat baik untuk 

dilaksanakan,karena beserta didik dapat bekerja sama dan saling menolong 

dalam menghadapi tugas yang dihadapinya. 
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2. Ciri-ciri Model Pembelajaran cooperative Learning Tepe Student Team  

            Achievement Divisions ( STAD ) 

   Pembelajaran yang menggunakan model cooperative Learning pada  

   umumnya. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Peserta didik bekerja dalam kelompok secara koperatif untuk 

menutaskan materi pelajarannya. 

b. Kelompok dibentuk kelompok yang terdiri atas beserta didik yang 

memiliki Kemampuan tinggi, sedang dan rendah. 

c. Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras,bangsa ,suku,dan 

jenis kelamin yang berbeda-beda. 

d. Penghargaan lebih berorentasi kepada kelompok dari pada individu. 

  

3. Pembelajaran Student Team Achievement Division ( STAD ) 

Berikut ini uraian selengkapnya dari pembelajaran kooperatif tipe Student 

Team Achievement Division ( STAD ). 

 

A. Pengajaran 

Tujuan utama dari pengajaran ini adalah pendidik menyajikan materi 

pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Setiap awal dalam 

pembelajaran kooperatif tipe STAD selalu dimulai dengan penyajian 

sesuatu di kelas. 

Penyajian tersebut mencakup pembukaan, pengembangan dan latihan 

terbimbing dari keseluruhan pelajaran dengan penekanan dalam 

penyajian materi pembelajaran. 
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1). Pembukaan 

a. Menyampaikan pada peserta didik apa yang hendak mereka pelajari 

    dan mengapa hal itu penting. Timbulkan rasa ingin tahu sisa dengan 

    demontrasi yang menimbulkan teka-teki, masalah kehidupan nyata, 

    atau cara lain. 

b. Pendidik dapat menyuruh peserta didik bekerja dalam kelompok 

     untuk menemukan konsep atau merangsang keinginan mereka pada 

     pelajaran tersebut. 

c . Ulangi secara singkat keterampilan atau infirmasi yang merupaka 

     syarat mutlak.  

2). Pengembangan 

a. Kembangkan materi pengembangan sesuai dengan apa yang akan  

    dipelajari peserta didik dalam kelompok. 

b. Pembelajaran kooperatif menekankan, bahwa belajar adalah 

     memahami makna bukan hafalan. 

c. Mengontrol pemahaman peserta didik sesering mungkin dengan 

     memberikan pertanyaan-pertanyaan. 

d.  Memberi penjelasan mengapa jawaban pertanyaan teersebut benar       

     atau salah.  

e.  Beralih pada konsep yang lain jika peserta didik telah memahami 

     pokok masalahnya. 

3). Latihan Terbimbing 

a.   Menyuruh semua peserta didik mengerjakan soal atas pertanyaan 

      yang diberikan. 
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b. Memanggil peserta didik secara acak untuk menjawab atau 

menyelesaikan soal. Hal ini bertujuan supaya semua peserta didik 

selalu mempersiapkan diri sebaik mungkin. 

c. Pemberian tugas kelas tidak boleh meyita waktu yang terlalu lama. 

Sebaiknya peseta didik mengerjakan satu atau dua masalah ( soal ) 

dan langsung diberikan umpan baik. 

 

B. Belajar Kelompok 

Selama belajar kelompok, tugas anggota kelompok adalah menguasai 

materi yang diberikan pendidik dan membantu teman satu kelompok 

untuk menguasai materi tersebut. Peserta didik diberi lembar kegiatan 

yang dapat digunakan untuk melatih keterampilan yang sedang 

diajarkan untuk mengevaluasi diri mereka dan teman satu kelompok. 

Pada saat pertama kali pendidik menggunakan pembelajaran 

kooperatif, pendidik juga perlu memberikan bantuan dengan cara 

menjelaskan perintah, melihat konsep atau menjawab pertanyaan. 

 

 

Selanjutnya langkah – langkah yang dilakukan guru sebagai berikut : 

1). Mintalah anggota kelompok memindahkan meja atau bangku 

     mereka bersama-sama dan pindah ke meja kelompok. 

2). Berilah waktu lebih kurang 10 menit untuk memilih nama 

     kelompok. 

3). Bagikan lembar kegiatan peserta didik. 

4). Serahkan pada peserta didik untuk bekerja sama dalam  
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pasangan, bertiga atau satu kelompok utuh, tergantung pada tujuan 

yang sedang dipelajari. Jika mereka mengerjakan soal, masing – 

masing peserta didik harus mengerjakan soal sendiri dan kemudian 

dicocokan dengan temannya. Jika salah satu tidak dapat 

mengerjakan suatu pertanyaan, teman satu kelompok bertanggung 

jawab menjelaskan. Jika peserta didik mengerjakan dengan 

jawaban pendek, maka mereka lebih sering bertanya dan kemudian 

antara teman saling bergantian memegang lembar kegiatan dan 

berusaha menjawab pertanyaan itu. 

5). Tekankan para peserta didik bahwa mereka belum selesai belajar 

sampai mereka yakin teman-teman satu kelompok dapat mencapai 

            nilai samapi 100 pada ulangan atau ujian. Pastikan peserta didik 

            mengerti bahwa lembar kegiatan untuk belajar tidak hanya untuk 

diisi dan diserahkan. Jadi pentingnya bagi peserta didik                        

mempunyai lembar kegiatan untuk mengecek diri mereka dn 

teman-teman sekelompok mereka  pada saat mereka belajar. 

Ingatkan peserta didik jika mereka punya pertanyaan, mereka 

seharusnya menanyakan kepada teman sekelompok sebelum 

bertanya kepada pendidik. 

                 6). Sementara peserta didik bekerja dalam kelompok, pendidik 

berkeliling dalam kelas. Pendidik sebaiknya memuji kelompok 

yang semua anggotanya bekerja dengan baik, yang anggotanya 

duduk dalam kelompoknya untuk mendengarkan bagaiman 

anggota lain bekeja dan sebaiknya. 
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C. Kuis dan Ujian 

Kuis dikerjakan peserta didik secara mandiri. Hal ini bertujuan untuk 

menunjukkan apa yang telah diperoleh peserta didik selama belajar 

dalam kelompok. Hasil kui digunakan sebagai nilai perkembangan 

individu dan disumbangkan dalam nilai perkembangan kelompok. 

 

D. Penghargaan Kelompok 

Langkah pertama yang harus dilakukan pada kegiatan ini adalah 

menghitung nilai kelompok dan nilai perkembangan individu dan 

memberi sertifikat atau penghargaan kelompok yang lain. Pemberian 

penghargaan kelompok berdasarkan pada rata-rata nilai perkembangan 

individu dalam kelompoknya. 

 

4. Kelebihan dan keterbatasan Model Pembelajaran Student team  

Achievement Divisions ( STAD ) 

A. Kelebihan Model Pembelajaran Student team Achievement Divisions 

(STAD) adalah : 

1) Meningkatkan harga diri tiap individu 

2) Penerimaan terhadap perbedaan individu yang benar 

3) Konflik antar pribadi berkurang 

4) Sikap apatis berkurang 

5) Pemahaman yang lebih mendalam 

6) Retensi atau penyimpanan lebih lama 

7) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi 
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8) Cooperative learning dapat mencegah keagresifan dalam system 

kompetisi dan keterasingan dalam system individu tanpa 

mengorbankan aspek kognitif. 

9) Meningkatkan kemajuan belajar ( pencapaian akademik ) 

10) Meningkatkan kehadiran peserta didik dan sikap yang lebih positif 

11) Menambah motivasi dan percaya diri 

12) Menambah rasa senang berada di sekolah serta menyenag teman-

teman sekelasnya. Mudah diterapkan dan tidak mahal. 

 

B. Keterbatasan Model Pembelajaran Student team Achievement Division 

(STAD) adalah : 

1) Pendidik khawatir bahwa akan terjadi kekacauan di kelas. Kondisi 

seperti ini dapat diatasi dengan pendidik mengkondisikan kelas atau 

pembelajaran dilakukan diluar kelas seperti di laboratorium, 

perpustakaan, aula atau ditempat yang terbuka. 

2) Banyak peserta didik tidak senang apabila disuruh bekerja sama 

dengan yang lain.Peserta didik yang tekun merasa harus bekerja 

melebihi teman yang lain dalam grup mereka,sedangkan peserta didik 

yang kurang mampu merasa minder ditempatkan dalam satu grup 

dengan peserta didik yang lebih pandai.Hal initidak perlu 

dikhwaterkan sebab dalam kooperatif learning bukan kognitifnya saja 

yang dinilai tetapi dari segi afektif dan psikomotoriknya juga nilai 

seperti kerjasama diantara anggota kelompok,keaktifan dalam 

kelompok serta sumbangan nilai yang diberikan kepadakelompok. 
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3) Perasaan was-was pada anggota kelompok akan hilang karakteristik 

atau keunikan pribadi mereka karena harus menyesuaikan diri dengan 

kelompok.karakteristik pribadi tidak luntur hanya karena bekerja 

dengan orang lain,justru keunikan ini semakin kuat bila 

diperbandingkan dengan orang lain. 

4) Banyak peserta didiktakut bahwa pekerjaan tidak akan terbagi rataatau 

secara adil,bahwa satu orang harus mengerjakan seluruh pekerjaan 

tersebut.Dalam cooperative learnig pembagian tugas rata-rata setiap 

anggota kelompok harus dapat mempersentasikan apa yang telah 

didapat dalam kelompok sehinga ada pertanggungjawaban  secara 

individu. 

 

5. Langkah-langkah Model Pembelajaran Student team Achievement 

Divisions ( STAD ). 

      Langkah-langkah model kooperatif STAD adalah sebagai berikut: 

1) Parapeserta didik didalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok        

            Masing-masing terdiri dari 4 atu 5 anggota kelompok.Tiap kelompok 

            Mempunyai anggota yang hedrogen,baik jenis, kelamin, ras, enis,maupun  

            Kemampuannya ( prestasi ). 

2)   Pendidik menyampaikan materi.Tujuan adalah untuk mengenalkan konsep 

            dan mendorong rasa ingin tahu peserta didik. 

      3)   Pendidik memberikan tugas kepada kelompok dengan mengunakan  

            Lembar kerja kelompok akademik,dan kemudian di dalam kelompok  

            Saling membantu untuk menguasai materi pembelajaran yang telah  

            Diberikan melalui tanya jawab atau diskusi antara sesame anggota kelom 
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            Pok.Di saat inilah terjadi proses pemahaman konsep.Mereka boleh  

            Mengerjakan tugas-tugas tersebut secara serentak atau saling bergantian  

            Menanyakan kepada temanyang lain atau mendiskusikan masalah dalam  

            Kelompok atau apa saja untuk menguasai materi pelajaran tersebut.  

            Anggota kelompok diberitahu bahwa diangap belum selesai mempelajari 

            Materi sampai semua anggota kelompok memahami materi tersebut. 

        4) Pendidik memberikan pertanyaanatau kuis kepada seluruh peserta   

            Didik .Padasaat memberikan pertanyaan atau kuis dari pendidik , 

            Peserta didik tidak boleh saling membantu. 

        5) Setiap akhir pembelajaran pendidik memberikan evaluasi untuk menge 

             Tahui penguasaan peserta didik  terhadap bahan pembelajaran yang telah 

             dipelajari. 

       6)  Tiap peserta didik dan tiap kelompok diberi skor atas penguasaanya  

            Terhadap materi pembelajaran, dan kepada peserta didik secara individu 

            Atau kelompok yang meraih pretasi tinggi atau memperolah  skor  

             Sempurna  di beri penghargaan.Untuk memudahkan penerapannya,  

             Pendidik perlu membaca  tugas-tugas yang harus dikerjakan tim ataralain: 

1. Memintak tim bekerja sama mengatur meja dan kursi serta 

memberikan peserta didik kesempatan sekitar 10 menit untuk 

memilih nama tim mereka atau ditentukan menurut kesesuaian. 

2. Membagikan lembarkerja siswa ( LKS). 

3. Mengajurkan kepada peserta didik pada tiap-tiap tim bekerja 

berbasangan ( dua atau tiga dalam satu kelompok) 

4. Memberikan penekanan kepada peserta didik bahwa (LKS itu 

untuk belajar.   



27 

 
 

5. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk salin 

menjelaskan. 

6. Apabila peserta didik memiliki pertanyaan,mintalah mereka 

mengajukan pertanyaan. 

 

              

       

                      

                        

       

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  


