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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pengertian Belajar Menurut Beberapa Ahli 

Menurut Djamarah dan Syaiful (1999:22), Belajar adalah suatu 

proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, ketrampilan, 

kebiasaan dan tingkah laku yang melibatkan seseorang dalam upaya 

memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai positif dengan 

memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. 

Menurut Hamalik (2005:28), Belajar adalah “ Suatu proses 

perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan “. 

Aspek tingkah laku tersebut adalah : Pengetahuan, pengertian, 

kebiasaan, keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, 

etis atau budi pekerti dan sikap.  

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan upaya sistematis untuk memfasilitasi dan meningkatkan 

proses pembelajaran. Pembelajaran harus menghasilkan prestasi belajar, 

tapi tidak semua proses belajar terjadi karena pembelajaran. 
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2.1.2 Pengertian Aktivitas dan Teori Pembelajaran 

Aktivitas belajar merupakan suatu proses kegiatan belajar siswa 

yang menimbulkan perubahan-perubahan atau pembaharuan dalam 

tingkah laku atau kecakapan. Keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau 

motivasi siswa untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan 

apabila di temukan ciri-ciri perilaku seperti : sering bertanya kepada 

guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, 

mampu menjawab pertanyaan, senang di beri tugas belajar, dan lain 

sebagainya. Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan 

dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam mencapai tujuan belajar. 

Menurut Muchith (2008: 55) ada beberapa jenis aliran atau 

paham yang dapat dijadikan inspirasi untuk melakukan proses 

pembelajaran, yakni : 

 

1. Teori Behaviorisme 

Teori belajar behaviorisme menyatakan bahwa keberhasilan 

belajar ditentukan oleh adanya interaksi stimulus dan respon yang di 

terima oleh manusia. Mengajar atau mendidik perlu dilakukan 

dengan cara memperbanyak stimulus dan respon yang diberikan 

kepada siswa. Salah satu indikasi keberhasilan belajar menurut teori 

ini adalah adanya perubahan tingkah laku yang dalam kehidupan 

masyarakat (Muchith, 2008:56). 

Implikasi dan aplikasi dalam pembelajaran teori ini adalah 

merancang kondisi belajar yang efektif dengan merumuskan tujuan 
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belajar dan langkah-langkah pembelajaran yang jelas, menggunakan 

ganjaran dan hukuman sebagai penguat perilaku yang dihasilkan. 

 

2. Teori Kognitivisme 

Pada hakekatnya teori kognitif adalah sebauah teori 

pembelajaran yang cendrung melakukan praktek yang mengarah 

pada kualitas intelektual peserta didik. Konsekuensi proses 

pembelajaran harus lebih memberi ruang yang luas agar siswa 

mengembangkan kualitas intelektualnya. Secara umum proses 

pembelajarn harus didasarkan atas asumsi umum. 

Proses pembelajaran adalah suatu realitas sistem. Artinya, 

keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh satu aspek 

atau faktor saja, tetapi lebih ditentukan secara simultan dan 

konprehensif dari berbagai faktor yang ada antara lain : 

a. Proses pembelajaran adalah realitas kultur atau natural. Artinya 

dalam proses pembelajaran tidak diperlukan adanya berbagai 

paksaan dengan dalil membentuk kedisiplinan. 

b. Pengembangan materi harus benar-benar dilakukan secara 

kontekstual dan relevan dengan realitas kehidupan peserta didik. 

c. Metode pembelajaran tidak dilakukan secra monoton, metode 

yang bervariasi merupakan tuntutan mutlak dalam proses 

pembelajaran. 

d. Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan, 

sehingga psose asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan 

pengalaman dapat terjadi dengan baik. 
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e. Belajar memahami akan lebih bermakna daripada menghafal. 

f. Pembelajaran harus memperhatikan perbedeaan individual siswa, 

kerena sangat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam 

pembelajaran. 

 

Implikasi dan aplikasi dalam pembelajaran adalah membantu 

siswa memproses informasi dengan efektif, dengan cara menyusun 

materi pembelajaran dengan sistematis dan akurat membuat 

hubungan antara pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang 

sudah di miliki pembelajaran ( Winataputra, 2008: 6.11) 

. 

3. Teori Humanisme 

Winataputra (2008:41), para pendukung teori ini yakin bahwa 

prilaku harus dipahami bukan sekedar dikendalikan atau di rekayasa. 

Teori mementingkan pilihan pribadi, kreatifitas dan aktualisasi diri 

setiap individu yang belajar. Belajar merupakan suatu proses dimana 

siswa mengembangkan kemampuan pribadi yang khas dalam 

bereaksi terhadap lingkungan sekitar. Dengan kata lain, siswa 

tersebut mengembangkan kemampuan terbaik dalam diri pribadinya. 

 

4. Konstruktivisme 

Muchith (2008:72) menjelaskan bahwa pembelajaran harus 

mampu memberikan pengalaman nyata bagi siswa, sehingga model 

pembelajaran dilakukan secara natural.Penekanan teori 

konstruktivisme bukan pada pembangunan kualitas kognitif, tetapi 
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lebih pada proses untuk menemukan teori yang di bangun dari 

realitas lapangan. 

 

Dari keempat teori belajar dan pembelajaran tersebut diatas, 

sehubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan 

teori konstruktivisme. Mengingat, bahwa siswa mengkonstruksi 

pengetahuan baru secara bermakna melalui pemahaman materi 

dengan pengalaman nyata bagi siswa sehingga model pembelajaran 

dilakukan secara natural. Penekanan teori konstruktivisme bukan 

pada membangun kualitas kognitif, tetapi lebih pada proses untuk 

menemukan persoalan yang di bangun dari realitas lapangan. 

 

2.1.3 Prestasi Belajar 

 

Prestasi belajar yang diperoleh siswa adalah sebagai akibat dari 

proses belajar yang dilakukan oleh siswa, harus semakin tinggi hasil 

belajar yang diperoleh siswa. Proses belajar merupakan suatu proses 

yang bersifat kompleks. Dalam proses tersebut seseorang diharapkan 

pada tuntutan untuk melakukan pembedaan (diskriminasi) dan 

penyimpulan, Sumiati (2011:32). 

Dimyati (2002:3) mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan 

hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan sisi guru. Dari 

sisi siswa, prestasi belajar merupakan tingkat perkembangan mental 

yang lebih bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat 

perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar 
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merupakan saat terselesaikannnya bahan pelajaran dengan proses 

evaluasi prestasi belajar. 

Hal serupa dikemukakan oleh Hamalik (2004:30) prestasi belajar 

adalah perubahan tingkah laku seseorang setelah belajar, misalnya dari 

tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Prestasi 

belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam 

sikap dan tingkah lakunya. 

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

prestasi belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah siswa menerima pengalaman belajar yang telah dialami siswa 

baik berupa sikap maupun tingkah laku. Indikator ketercapaian hasil 

belajar dalam penelitian ini mencakup tiga ranah, yaitu: (a) kognitif 

meliputi pengetahuan dan pemahaman, (b) afektif meliputi sikap dan 

partisipasi, dan (c) psikomotorik meliputi keterampilan dan kreativitas. 

 

2.1.4 Model Pembelajaran Kooperatif STAD 

Menurut Agus (2011:63) “Pembelajaran kooperatif telah 

dikembangkan secara intensif melalui berbagai penelitian, tujuannya 

untuk meningkatkan kerjasama akademik antar siswa, membentuk 

hubungan positif, mengembangkan rasa percaya diri serta meningkatkan 

kemampuan siswa melalui aktivitas kelompok. 

Dalam pembelajaran kooperatif terdapat saling ketergantungan 

positif antar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap siswa 

mempunyai kesempatan yang sama untuk sukses. Aktivitas belajar 

berpusat pada siswa dalam bentuk diskusi mengerjakan tugas bersama, 
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saling membantu dan saling mendudukung dalam memecahkan masalah. 

Melalui model pembelajaran kooperatif memungkinkan semua siswa 

dapat menguasai materi pada tingkat penguasaan yang relative sama atau 

sejajar”. 

Ada 4 macam model pembelajarn kooperatif yang dikemukakan 

oleh Arends dalam Agus (2011:63), yaitu: 

1. Student Team Achievement Division (STAD) 

2. Group Investigastion 

3. Jigsaw 

4. Structural Approach 

Sedangkan dua pendekatan lain di rancang untuk kelas-kelas 

rendah adalah: 

1. Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)  

digunakan pada pembelajaran membaca dan menulis pada tingkatan 

2-8 (setingkat TK sampai SD). 

2. Team Acclerated Instruction (TAI) 

digunakan pada pembelajaran matematika untuk tingkat 3-6 

(setingkat TK sampai SD). 

Menurut Muslim dkk dalam Widyantini (2008) pembelajaran 

kooperatif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengutamakan 

adanya kerja sama antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan 

bersama. 

Menurut Kunandar (2009:364) menyatakan bahwa STAD adalah 

Para siswa di dalam kelas di bagi menjadi beberapa kelompok, masing-

masing terdiri atas 4 atau 5 anggota kelompok. Tiap kelompok 



13 
 

 
 

mempunyai anggota yang heterogen, baik jenis kelamin, ras, etnik, 

maupun kemampuannya. Tiap anggota kelompok menggunakan lembar 

kerja akademik, kemudian saling membantu untuk menguasai bahan ajar 

melalui tanya jawab atau diskusi antar sesama anggota kelompok. Tiap 

kelompok di beri skor atas penguasaannya terhadap bahan ajar, dan 

kepada kelompok yang meraih prestasi tinggi atau memperoleh skor 

sempurna di beri penghargaan. 

Pembelajaran kooperatif STAD mempunyai beberapa ciri-ciri 

dan keunggulan menurut Slavin dalam http://karmawati-

yusuf.blogspot.com diantaranya sebagai berikut: 

 

Ciri – ciri model pembelajaran kooperatif STAD, yaitu : 

a. Belajar bersama dengan teman. 

b. Selama proses pembelajaran terjadi tatap muka antar teman. 

c. Saling mendengarkan pendapat diantara anggota kelompok. 

d. Belajar dalam kelompok kecil. 

e. Saling mengemukakan pendapat. 

f. Keputusan tergantung kepada siswa. 

g. Siswa aktif. 

 

Sedangkan keunggulan pembelajaran kooperatif 

STAD ,  yaitu :  

1. Siswa bekerja dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi 

norma-norma kelompok. 
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2. Siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil 

bersama. 

3. Aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan 

keberhasilan kelompok. 

4. Interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka 

dalam berpendapat. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menuntut siswa 

untuk aktif, ditunjukkan dengan adanya aktivitas dan kerjasama siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

2.1.5 Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif STAD 

Berikut ini tahapan tahapan pelaksanaan pembelajaran kooperatif 

STAD menurut Eggen dalam Agus ( 2011:74) : 

1. Pembelajaran ( Instruction ) 

Materi yang disampaikan pada saat pembelajaran biasa 

menggunakan pengajaran langsung atau diskusi yang dipimpin oleh 

guru. Pembelajaran ini dipakai untuk menetapkan tujuan, penjelasan, 

dan pemodelan kemampuan atau penerapan konsep, prinsip, 

penyamarataan, peraturan-peraturan dan penyediaan buku praktik. 

Pada pendahuluan ditekankan pada apa yang akan memperhatikan 

dengan baik selama pembelajaran karena akan membantu siswa 

dalam tes. 
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2. Membentuk Kelompok (Transition to Teams)  

Guru umumnya membagi kelas menjadi beberapa kelompok 

yang beranggotakn 4 hingga 5 siswa dengan karakteristik yang 

heterogen. 

 

3. Belajar Kelompok dan Pengawasan (Team Study and 

Monitoring) 

Selama murid bekerja dalam kelompok, guru harus mengawasi 

murid untuk memastikan bahwa mereka bekerja dengan baik. Salah 

satu tujuan pembelajaran kooperatif adalah mengajar murid untuk 

bekerja sama. Model pembelajaran kooperatif STAD satu kelompok 

terdiri dari 4 sampai 5 orang anggota kelompok. Setiap anggota 

kelompok harus bertanggung jawab atas keberhasilan anggota 

kelompok mereka. Setiap kelompok harus membantu satu sama lain 

dan bertanggung jawab agar setiap anggota kelompoknya benar-

benar memahami materi yang dipelajari karena keberhasilan individu 

mempengaruhi keberhasilan kelompoknya. 

 

4. Kuis/tes 

Kuis/tes diberikan setelah melaksanakan 1 atau 2 kali 

pertemuan. Saat kuis/tes siswa tidak boleh saling membantu satu 

sama lain dan harus mengerjakan soal secara individu. Kuis/tes 

dikerjakan setiap individu. 
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5. Poin Peningkatan Individu 

Poin peningkatan individu adalah memberikan kepada siswa 

sasaran yang dapat dicapai jika mereka bekerja lebih giat dan 

memperhatikan prestasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan 

yang dicapai sebelumnya. Hasil tes setiap siswa diberi poin 

peningkatan yang ditentukan berdasarkan selisih skor tes terlebih 

dahulu (skor tes awal dan skor tes akhir). Selisih skor siswa tersebut 

kemudian diberi poin berdasarkan tabel skor perkembangan di 

bawah ini sehingga diperoleh skor individu. Skor individu setiap 

anggota kelompok memberi sumbangan kepada skor kelompok. 

 

6. Penghargaan Kelompok 

Penghargaan kelompok diberikan berdasarkan poin 

peningkatan kelompok. Skor kelompok adalah rata-rata dari 

peningkatan individu dalam kelompok tersebut. 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

langkah-langkah pembelajaran kooperatif adalah: 

a. Pembelajaran. 

b. Membentuk kelompok. 

c. Belajar kelompok dan pengawasan. 

d. Kuis/tes 

e. Poin peningkatan individu 

f. Penghargaan kelompok. 
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2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 

Berikut merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan yang 

berhubungan dengan model pembelajaran kooperatif  STAD: 

Menurut Sumariah (2011) penelitiannya dilakukan pada tahun 

2011 mahasiswa Universitas Lampung dengan judul “Upaya 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Melalui Model 

Pembelajaran Cooperattive Learning Tipe Student Achievement Division 

(STAD) Pada Mata Pelajaran IPS Kelas VI Semester 1 SDN 1 Pringsewu 

Utara Kecamatan Pringsewu Tahun Ajaran 2011/2012” tujuan penelitian 

ini untuk meningkatkan aktivitas dan pemahaman materi IPS melalui 

pembelajaran Cooperative tipe Student Team Achievement Division 

(STAD) kelas VI SDN 1 Pringsewu Utara. Metode dalam penelitian ini 

dengan menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

Tindakan Kelas ini dilaksanakan sebanyak 2 siklus.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode 

Cooperative STAD efektif untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi 

belajar siswa. 

 

2.3 Hipotesis Tindakan 

Berdasarakan pada tinjauan pustaka dan kerangka pikir diatas, 

hipotesis tindakan penelitian ini adalah:  

1. Apabila dalam pembelajaran IPA menggunakan penerapan model 

pembelajaran kooperatife STAD dengan benar, maka dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V 

SD Negeri 02 Kedondong Kecamatan Kedondong. 

2. Apabila dalam pembelajaran IPA menggunakan penerapan model 

pembelajaran kooperatife STAD dengan benar, maka dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V 

SD Negeri 02 Kedondong Kecamatan Kedondong. 


