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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Belajar dan Pembelajaran 

1. Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan suatu proses dari perkembangan hidup manusia. Secara luas, 

belajar merupakan proses menuju perubahan tingkah laku, seperti pendapat 

Hamalik (2004:28) yang mengatakan, “belajar adalah suatu proses perubahan 

tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungannya”. 

Sedangkan Sardiman (2007:20) ia mengatakan bahwa belajar dapat diartikan 

sebagai semua aktivitas yang melibatkan psiko-fisik dan menghasilkan perubahan 

menuju perkembangan pribadi seutuhnya.  Selanjutnya juga dipertegaskan oleh 

Sardiman (2007:21) bahwa, “Belajar diartikan sebagai usaha penguasaan materi 

ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya 

kepribadian seutuhnya”. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, disimpulkan 

bahwa belajar adalah seluruh aktivitas baik fisik maupun psikis yang 

menghasilkan perubahan tingkah laku positif yang terjadi melalui proses interaksi 

dengan lingkungannya. 
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2. Teori Belajar dan Pembelajaran  

Menurut Brownell (dalam karso, 1999:1.22) pada hakikatnya belajar merupakan 

suatu proses yang bermakna, belajar matematika harus merupakan belajar 

bermakna dan pengertian. Dalam pembelajaran matematika SD Brownell 

mengemukakan teori makna (meaning theory). Menurut teori makna anak harus 

memahami makna dari topik yang sedang dipelajari, memahami simbol tertulis, 

dan apa yang diucapkan. Memperbanyak latihan (drill) merupakan jalan yang 

efektif. Tetapi latihan-latihan yang dilaksanakan haruslah didahului dengan 

pemahaman makna yang tepat. 

Sedangkan Menurut Skemp (dalam Karim, dkk 1997:223-24) belajar matematika 

melalui dua tahap yaitu konkret dan abstrak. Pada tahap konkret anak 

memanifulasi benda-benda konkret untuk dapat menghayati ide-ide abstrak. Pada 

tahap abstrak adalah kegiatan yang diberikan pada anak didik untuk menemukan 

sifat komulatif perkalian bilangan cacah. 

3. Hasil Belajar   

Hasil belajar adalah suatu aktivitas, tetapi tidak semua aktivitas belajar. Aktivitas 

yang disebut belajar adalah aktivitas mental dan emosional dalam upaya 

terbentuknya perubahan perilaku yang lebih maju. Aktivitas belajar adalah seluruh 

kegiatan siswa  baik kegiatan jasmani maupun kegiatan rohani (Abdurahman, 

2006 : 36). Dengan demikian hasil belajar bisa dikatakan baik apabila memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut:  
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a. Hasil belajar itu tahan lama dan dapat digunakan dalam kehidupan oleh 

siswa. 

b. Hasil belajar itu merupakan pengetahuan “asli” atau “autentik”.  

c. Hasil belajar itu selalu memunculkan pemahaman atau pengertian yang 

kemudian menimbulkan reaksi atau jawaban yang dapat dipahami dan 

diterima oleh akal.  

d. Hasil belajar itu tidak terikat pada situasi ditempat hasil belajar itu dicapai, 

tetapi juga dapat digunakan dalam situasi lain. Sardiman (2007:49). 

B. Pembelajaran Matematika di SD 

Belajar matematika adalah belajar tentang konsep struktur matematika yang 

terdapat dalam materi saat mencari hubungan-hubungan antara  konsep- konsep 

dan struktur matematika. Menurut teori makna, matematika adalah suatu dari 

konsep-konsep, prinsip-prinsip yang dapat dimengerti, (Karso, 1999:1.22). 

Latihan-latihan dan tes bagi anak didik bukan untuk mengukur kemampuan 

mekanik dalam berhitung, tetapi untuk mengungkapan kemampuan intelegensi 

anak dalam memahami bilangan dan menghadapi situasi aritmetika dengan 

pemahaman yang sempurna baik dari segi matematika maupun praktis. 

Tujuan utama dari pembelajaran matematika adalah untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir dalam situasi kuantitatif. Oleh karena itu pembelajaran di 

SD harus membahas tentang pentingnya (significane) dan makna (meaning) dari 



4 
 

bilangan. Pentingnya bilangan (significane of number) bersifat fungsional atau 

dengan kata lain pentingnya dalam kehidupan sosial manusia. 

Sedangkan makna bilangan (meaning of number) bersifat intelektual, yaitu 

bersifat matematis sebagai sistem kuantitatif, misal pemahaman terhadap konsep-

konsep bilangan cacah, konsep suatu operasi bilangan, sifat-sifat operasi bilangan 

dan sebagainya. Untuk dapat memfungsikan bilangan dengan maksimal dalam 

kehidupan sehari-hari, diperlukan kemampuan memahami makna bilangan.   

C. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

1. Konsep Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan konsep yang membantu 

guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat. Kooperatif merupakan proses pembelajaran yang holistik bertujuan 

membantu siswa untuk memehami materi ajar dengan mengaitkanya terhadap 

kontek kehidupan mereka sehari-hari (kooperatif pribadi, sosial, dan kurtural), 

sehingga siswa memiliki pengetahuan keterampilan yang dinamis dan fleksibel 

untuk mengkontruksikan sendiri secara aktif pemahamannya (Bandono, 2007). 

2. Kelebihan dan Kekurangan Kooperatif Tipe STAD 

Karuru (2005) mengatakan bahwa pendekatan kooperatif tipe STAD memiliki 

kelebihan dan kekurangan sebagai berikut : 
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Kelebihan ini meliputi : 

a. Membiasakan siswa bekerja sama, musyawarah dan bertanggung jawab. 

b. Menimbulkan kompetisi yang sehat antar kelompok, sehingga 

membangkitkan kemauan belajar yang sungguh-sungguh. 

c. Guru dipermudah tugasnya karena tugas kerja kelompok cukup disampaikan 

kepada ketua kelompok. 

Kekurangan ini meliputi : 

a. Pemimpin kelompok sering sukar memberikan pengertian kepada anggota 

kelompok. 

b. Sulit membentuk kelompok yang homogen baik segi minat, bakat, prestasi 

maupun intelegensi. 

c. Anggota kadang-kadang tidak mematuhi tugas-tugas yang diberikan 

pemimipin kelompok. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi kelemahan-

kelemahan, pelaksanaan pembelajaran kooperatif tidak digunakan untuk pelajaran 

matematika setiap hari. Pelaksanaannya dapat dilaksanakan satu bulan hanya 

beberapa kali. Untuk mengejar materi dapat dilakukan pembelajaran ceramah. 

Sedangkan dari keuntungan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif memberikan kesempatan bagi seluruh anggota untuk 

mampu bekerja sama, bersosialisasi antar teman, belajar untuk saling berbagi 

pengetahuan dengan sesama anggota kelompoknya. 
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3. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 

2.1 Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif. (menurut Karuru: 2005) 

TAHAP KEGIATAN GURU 

Tahap 1 

Menyampaikan 

tujuan dan memotivasi siswa. 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut dan memotivasi 

siswa dalam belajar. 

Tahap 2 

Menyediakan informasi. 

Guru memberikan informasi kepada 

siswa baik dengan  

peragaan (demontrasi) atau teks. 

Tahap 3 

Mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok belajar. 

Guru membentuk kelompok belajar 

dan membantu kelompok agar 

melakukan pembelajaran yang efisien. 

Tahap 4 

Membentuk kerja kelompok dalam 

belajar. 

Guru membimbing  

kelompok-kelompok belajar pada saat 

mereka mengerjakan tugas. 

T ahap 5 

Mengevaluasi materi. 

Guru mengevaluasi materi pelajaran 

atau saat kelompok melaporkan hasil-

hasil pekerjaan mereka. 

Tahap 6 

Memberikan penghargaan. 

Guru memberikan penghargaan untuk 

menghargai baik hasil belajar individu 

maupun kelompok. 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang diuraikan, maka dapat di tarik kesimpulan 

hipotesis penelitian tindakan kelas adalah jika pembelajaran matematika 

dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas VI B SD 

Muhammadiyah 1 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2010/2011. 

 

 

 

 


