
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Belajar dan Pembelajaran 

1. Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia, karena dengan belajar 

seseorang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikla yang semua 

itu baik bagi dirinya maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Whittaker 

(dalam Djamarah, 2008:28), 

“Belajar adalah proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui 

latihan atau pengalaman. Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat 

penghalaman dan latihan. Belajar merupakan proses yang aktif untuk memahami 

hal-hal baru dengan pengetahuan yang kita miliki.” 

 

Slameto (dalam Djamarah, 2008:31), merumuskan pengertian belajar sebagai 

suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sehingga belajar adalah berusaha 

memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan 

yang disebabkan oleh pengalaman. 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 
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masih relevan atau kita harus memperbarui pengetahuan kita sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

Beberapa hal yang berkaitan dengan pengertian belajar yaitu belajar suatu proses 

yang berkesinambungan yang berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat, dalam 

belajar terjadi adanya perubahan tingkah laku yang bersifat relatif permanen, hasil 

belajar ditunjukan dengan tingkah laku,dalam belajar ada aspek yang berperan 

yaitu motivasi, emosional, sikap,dan yang lainnya. Menurut Gagne dan Briggs 

(dalam Nova, 2010:1),  

“perubahan tingkah laku dalam proses belajar menghasilkan aspek perubahan 

seperti kemampuan membedakan, konsep kongkrit, konsep terdefinisi, nilai, 

nilai/aturan tingkat tinggi, strategi kognitif, informasi verbal, sikap, dan 

keterampilan motorik.” 

Proses belajar terjadi apabila individu dihadapkan pada situasi di mana ia tidak 

dapat menyesuaikan diri dengan cara biasa, atau apabila ia harus mengatasi 

rintangan-rintangan yang mengganggu kegiatan-kegiatan yang diinginkan. Proses 

penyesuain diri mengatasi rintangan terjadi secara tidak sadar, tanpa pemikiran 

yang banyak terhadap apa yang dilakukan. Dalam hal ini pelajar mencoba 

melakukan kebiasaan atau tingkah laku yang telah terbentuk hingga ia mencapai 

respon yang memuaskan (Nova, 2010:1). 

Pembelajaran (instruction) merupakan akumulasi dari konsep mengajar (teaching) 

dan konsep belajar (learning). Penekanannya terletak pada perpaduan antara 

keduanya, yakni kepada penumbuhan aktivitas subjek didik. Konsep tersebut 

dapat dipandang sebagi suatu sistem. sehingga dalam sistem belajar ini terdapat 

komponen-komponen siswa atau peserta didik, tujuan, materi untuk mencapai 
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tujuan, fasilitas dan prosedur serta alat atau media yang harus dipersiapkan (Nova, 

2010:1).  

Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku 

di manapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip 

dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks 

pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi 

pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga 

dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek 

psikomotor) seseorang peserta didik. Pengajaran memberi kesan hanya sebagai 

pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja. Sedangkan pembelajaran juga 

menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan peserta didik. Menurut Gagne 

dan Briggs (dalam Krisna, 2009:1)  

“pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar 

siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa 

untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang 

bersifat internal.” 

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran adalah usaha 

sadar dari guru untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah 

laku pada diri siswa yang belajar, dimana perubahan itu dengan didapatkannya 

kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama dan karena adanya 

usaha. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kegiatan pembelajaran merupakan 

kegiatan yang melibatkan beberapa komponen : 

1. Siswa 

http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konotasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Guru
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Seorang yang bertindak sebagai pencari, penerima, dan penyimpan isi pelajaran 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

2. Guru 

Seseorang yang bertindak sebagai pengelola, katalisator, dan peran lainnya yang 

memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif. 

3. Tujuan 

Pernyataan tentang perubahan perilaku (kognitif, psikomotorik, afektif) yang 

diinginkan terjadi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 

4. Isi Pelajaran 

Segala informasi berupa fakta, prinsip, dan konsep yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan. 

5. Metode 

Cara yang teratur untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapat 

informasi yang dibutuhkan mereka untuk mencapai tujuan. 

6. Media 

Bahan pengajaran dengan atau tanpa peralatan yang digunakan untuk 

menyajikan informasi kepada siswa. 

7. Evaluasi 

Cara tertentu yang digunakan untuk menilai suatu proses dan hasilnya. 

(Krisna, 2009:1). 

Menurut Meier (dalam Nova, 2010:1) bahwa,  
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“semua pembelajaran manusia pada hakekatnya mempunyai empat unsur, yakni 

persiapan (preparation), penyampaian (presentation), pelatihan (practice), 

penampilan hasil (performance).” 

a. Persiapan (Preparation) 

Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta belajar untuk belajar. 

Tanpa itu, pembelajaran akan lambat dan bahkan dapat berhenti sama sekali. 

Salah satu tujuan penyiapan peserta belajar adalah mengajaknya memasuki 

kembali dunia kanak-kanak mereka, sehingga kemampuan bawaan mereka 

untuk belajar dapat berkembang sendiri. Dunia kanak-kanak ditandai dengan 

keterbukaan, kebebasan, kegembiraan dan rasa ingin tahu yang sangat besar.  

Kerjasama membantu peserta belajar mengurangi stres dan lebih banyak 

memanfaatkan energinya untuk belajar. Interaksi sangat penting dalam 

membangun komunitas belajar. Hal ini dapat dimulai dengan program tugas 

kelompok yang dikaitkan dengan pengenalan, tujuan, manfaat bagi peserta 

belajar atau penilaian pengetahuan. Upaya belajar benar-benar bergantung pada 

peserta belajar dan bukan merupakan tanggung jawab perancang atau 

fasilitatornya.  

b. Penyampaian (Presentation) 

Tahap penyampaian dalam siklus pembelajaran dimaksudkan untuk 

mempertemukan peserta belajar dengan materi belajar yang mengawali proses 

belajar secara positif dan menarik. Tahap penyampaian dapat dilakukan dengan 

kegiatan presentasi di kelas. Belajar adalah menciptakan pengetahuan, bukan 

menelan informasi, maka presentasi dilakukan semata-mata untuk mengawali 

proses belajar dan bukan untuk dijadikan fokus utama. 
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Tujuan tahap penyampaian adalah membantu peserta belajar menemukan materi 

belajar yang baru dengan cara yang menarik, menyenangkan, relevan, 

melibatkan penca indra dan cocok untu semua gaya belajar.  

c. Latihan (Practice) 

Tahap latihan ini dalam siklus pembelajaran berpengarruh terhadap 70% atau 

lebih pengalaman belajar keseluruhan. Dalam tahap inilah pembelajaran yang 

sebenarnya berlangsung. Peranan instruktur atau pendidik hanyalah 

memprakarsai proses belajar dan menciptaan suasana yang mendukung 

kelancaran pelatihan. Tujuan tahap pelatihan adalah membantu peserta belajar 

mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan 

berbagai cara. Seperti aktifitas pemrosesan, permainan dalam belajar, aktifitas 

pemecahan masalah dan refleksi dan artikulasi individu, dialog berpasangan 

atau kelompok, pengajaran dan tinjauan kolaboratif termasuk aktifitas praktis 

dalam membangun keterampilan lainnya.  

d. Penampilan Hasil (Performance) 

Tujuan tahap penampilan hasil ini adalah untuk memastikan bahwa 

pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan, membantu peserta belajar 

menerapkan danmemperluas pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada 

pekerjaan sehingga hasil belajar akan melekat dan penampilan hasil akan terus 

meningkat seperti; penerapan di dunia maya dalam tempo segera, penciptaan 

dan pelaksanaan rencana aksi, dan aktifitas penguatan penerapan. Setelah 

mengalami tiga tahap pertama dalam siklus pembelajaran, kita perlu 
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memastikan bahwa orang melaksanakan pengetahuan dan keterampilan baru 

mereka pada pekerjaan mereka. 

2. Teori Pembelajaran 

a. Berhavioristik 

Pembelajaran selalu memberi stimulus kepada siswa agar menimbulkan respon 

yang tepat seperti yang kita inginkan. Hubunagn stimulus dan respons ini bila 

diulang kan menjadi sebuah kebiasaan.selanjutnya, bila siswa menemukan 

kesulitan atau msalah, guru menyuruhnya untuk mencoba dan mencoba lagi 

(trial and error) sehingga akhirnya diperoleh hasil. 

b. Kognitivisme 

Pembelajaran adalah dengan mengaktifkan indera siswa agar memeperoleh 

pemahaman sedangkan pengaktifan indera dapat dilaksanakan dengan jalan 

menggunakan media/alat Bantu. Disamping itu penyampaian pengajaran dengan 

berbagai variasi artinya menggunakan banyak metode. 

c. Humanistic 

Dalam pembelajran ini guru sebagai pembimbing memberi pengarahan agar 

siswa dapat mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai manusia yang unik 

untuk mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Dan siswa 

perlu melakukan sendiri berdasarkan inisisatif sendiri yang melibatkan 

pribadinya secara utuh (perasaan maupun intelektual) dalam proses belajar, agar 

dapat memperoleh hasil. 
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d. Sosial/Pemerhatian/permodelan 

Proses pembelajaran melalui proses pemerhatian dan pemodelan Bandura dalam 

Krisna (2009:1) mengenal pasti empat unsur utama dalam proses pembelajaran 

melalui pemerhatian atau pemodelan, yaitu pemerhatian (attention), mengingat 

(retention), reproduksi (reproduction), dan penangguhan (reinforcement) 

motivasi (motivion). Implikasi daripada kaedah ini berpendapat pembelajaran 

dan pengajaran dapat dicapai melalui beberapa cara yang berikut:  

• Penyampaian harus interktif dan menarik  

• Demonstasi guru hendaklah jelas, menarik, mudah dan tepat  

• Hasilan guru atau contoh-contoh seperti ditunjukkan hendaklah mempunyai 

mutu yang tinggi (Krisna, 2009:1). 

B.  Aktivitas Belajar 

 

 

Keberhasilan belajar tidak akan tercapai begitu saja jika pembelajaran tidak 

didukung dengan aktivitas belajar. Aktivitas belajar merupakan rangkaian 

kegiatan yang dilakukan individu untuk mencapai perubahan tingkah laku. 

Aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dan di-sadari untuk 

mencapai tujuan belajar, yaitu perbaikan pengetahuan dan keterampilan pada 

siswa yang melakukan kegiatan belajar. Keberhasilan belajar tidak akan tercapai 

begitu saja jika pembelajaran tidak didukung dengan aktivitas belajar.  Aktivitas 

belajar merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan individu untuk mencapai 

perubahan tingkah laku. Keberhasilan kegiatan pembelajaran ditentukan dari 

bagaimana kegiatan interaksi dalam pembelajaran tersebut, semakin aktif siswa 
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tersebut dalam belajar semakin ingat anak akan pembelajaran itu, dan tujuan 

pembelajaran akan lebih cepat tercapai. 

 

Keikutsertaan siswa dalam proses pembelajaran akan menumbuhkan kegiatan 

dalam belajar itu sendiri. Siswa belajar sambil melakukan kegiatan, dengan itu 

siswa akan memperoleh pengetahuan, pemaham-an dan aspek–aspek tingkah laku 

lainnya, serta mengembangkan ke-terampilan yang bermakna untuk hidup di 

masyarakat.   

 

Aktivitas yang diamati dalam penelitian ini adalah memperhatikan penjelasan 

guru, berdiskusi antara siswa dalam kelompok, membaca buku sumber dan 

mengerjakan latihan, serta menanggapi/bertanya pada saat presentasi. 

 

Dengan melakukan aktivitas pada proses pembelajaran, siswa dapat mencari 

pengalaman sendiri, memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan siswa, dapat 

mengembangkan pemahaman, berpikir kritis, dan lain sebagainya. 

 

C. Hasil Belajar 

 

 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Dengan demikian hasil belajar dapat dilihat 

dari hasil yang dicapai siswa, baik hasil belajar (nilai), peningkatan kemampuan 

berpikir dan memecahkan masalah’ perubahan tingkat laku atau kedewasaannya. 

Bloom (dalam Sudjana, 2009:23-31), menyatakan bahwa hasil belajar diukur 

dalam tiga ranah yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
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Hasil belajar ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

atas enam aspek, yakni: pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan 

keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. 

a. Tipe hasil belajar: Pengetahuan 

Istilah pengetahuan dimaksudkan sebagai terjemahan dari kata knowledge 

dalam taksonomi Bloom. Tipe hasil belajar pengetahuan termasuk kognitif 

tingkat rendah yang paling rendah. Namun, tipe hasil belajar ini menjadi 

prasyarat bagi hasil belajar berikutnya. Hafal menjadi prasyarat 

pemahaman. 

b. Tipe hasil belajar: Pemahaman 

Tipe hasil belajar yang lebih tinggi daripada pengetahuan adalah 

pemahaman. Misalnya menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri 

sesuatu yang dibaca atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang 

dicontohkan, atau menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain. 

Dalam taksonomi Bloom, kesanggupan memahami setngkat lebih tinggi 

daripada pengetahuan. Namun, tidaklah berarti bahwa pengetahuan tidak 

perlu ditanyakan, sebab untuk dapat memahami, perlu terlebih 

dahulumengetahui atau mengenal. 

c. Tipe hasil belajar: Aplikasi 

Aplikasi adalah penggunaan abstraksi pada situasi konkret atau situasi 

khusus. Abstraksi tersebut mungkin berupa ide, teori atau petunjuk teknis. 

Menerapkan abstraksi kedalam situasi baru disebut aplikasi. 
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d. Tipe hasil belajar: Analisis 

Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsure-unsur atau 

bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan atau susunannya. Analisis 

merupakan kecakapan yang kompleks, yang memanfaatkan kecakapan 

dari ketiga tipe sebelumnya. Dengan analisis diharapkan seseorang 

mempunyai pemahaman yang komprehensif dan dapat memilahkan 

integritas menjadi bagian-bagian yang tetap terpadu, untuk beberapa hal 

memahami prosesnya, untuk hal lain memahami cara bekerjanya, untuk 

hal lain lagi memahami sistematikanya. 

e. Tipe hasil belajar: Sintesis 

Penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian kedalam bentuk menyeluruh 

disebit sintesis.  

f. Tipe hasil belajar: Evaluasi 

Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang mungkin 

dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara bekerja, pemecahan, metode, materil, 

dll. Mengembangkan kemampuan evaluasi penting bagi kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Mengembangkan kemampuan evaluasi yang 

dilandasi pemahaman, aplikasi, analisis, dan sintesis akan mempertinggi 

mutu evaluasinya. 

 

Hasil belajar ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil belajar 

afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya 

terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas, 

kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. Beberapa jenis kategori hasil belajar 

ranah afektif: 
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a. Reciving (menerima), yakni semacam kepekaan dalam menerima 

rangsangan dari luar yang dating kepada siswa dalam bentuk masalah, 

situasi, gejala, dll.  

b. Responding (jawaban), yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang 

terhadap rangsangan yang dating dari luar. Hal ini mencakup ketepatan 

reaksi, perasaan, kepuasan dalam menjawab rangsangan dari luar yang 

dating kepada dirinya. 

c. Valuing (penilaian) berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap 

gejala tadi. Dalam evaluasi ini termasuk di dalamnya kesediaan menerima 

nilai, latar balakang, atau pengalaman untuk menerima nilai dan 

kesepakatan terhadap nilai tersebut. 

d. Organisasi, yakni pengembangan diri dari nilai ke dalam satu sistem 

organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, pemantapan 

dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. 

e. Karakteristik nilai, yakni keterpaduan semua system nilai yang telah 

dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah 

lakunya. 

 

Hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk keterampilan dan kemampuan 

bertindak individu setelah menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar ini 

sebenarnya tahap lanjutan dari hasil belajar afektif yang baru tampak dalam 

kecenderungan-kecenderungan untuk berperilaku. 

 

Dengan demikian yang dimaksud hasil belajar dalam penelitian ini adalah 

kemampuan siswa yang diamati melalui penialaian hasil belajar kognitif dan 
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afektif siswa. Hasil belajar kognitif yang diamati yaitu tipe hasil belajar 

pengetahuan, pemahaman dan aplikasi. Hal ini disebabkan subjek penelitian 

adalah siswa kelas V SD pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sedangkan hasil 

belajar psikomotorik tidak diamati. 

D. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran kontekstual.  

Pada pembelajaran kooperatif yang diajarkan adalah keterampilan-keterampilan 

khusus agar dapat bekerja sama dengan baik didalam kelompoknya, seperti 

menjadi pendengar yang baik, siswa diberi lembar kegiatan yang berisi pertanyaan 

atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan. Selama kerja kelompok, tugas 

anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan. Kosasih (dalam Isjoni,2010:19) 

menyebutkan, 

”Cooperative Learning sebagai pembelajaran kelompok kooperatif yang menuntut 

diterapkannya pendekatan belajar siswa yang sentris, humanistik, dan demokratis 

yang disesuaikan dengan kemampuan siswa dan lingkungan belajarnya.” 

 

Dengan demikian, maka pembelajaran kooperatif mampu membelajarkan diri dan 

kehidupan siswa baik di kelas maupun di sekolah. Lingkungan belajarnya juga 

membina dan meningkatkan serta mengembangkan potensi diri siswa sekaligus 

memberikan pelatihan hidup senyatanya. Jadi, pembelajaran kooperatif dapat 

dirumuskan sebagai kegiatan pembelajaran kelompok yang terarah, terpadu, 

efektif, efisien, ke arah mencari atau mengkaji sesuatu melalui proses kerjasama 

dan saling membantu (sharing) sehingga tercapai proses dan hasil belajar yang 

produktif (survive) (Isjoni, 2010:14-19). 
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Menurut Lie (dalam Amri dan Ahmadi,2010:90) Cooperative Learning tidak 

sama dengan sekedar belajar kelompok, tetapi ada unsur-unsur dasar yang 

membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan. Roger 

dan Johnson (dalam Amri dan Ahmadi,2010:91) menyatakan bahwa tidak semua 

kerja kelompok bisa dianggap Cooperative Learning, untuk itu harus diterapkan 

lima unsur model pembelajaran gotong royong yaitu: 

1. Saling ketergantungan positif. 

Keberhasilan suatu karya sangat bergantung pada usaha setiap anggotanya. 

Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun 

tugas sedemikian rupa dengan saling ketergantungan sehingga setiap 

anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain 

dapat mencapai tujuan mereka. 

2. Tanggung jawab perseorangan. 

Jika tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur model pembelajaran 

Coopertive Learning, setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk 

melakukan yang terbaik. Pengajar yang efektif dalam model pembelajaran 

Cooperative Learning  membuat persiapan dan menyusun tugas 

sedemikian rupa sehingga masing-masing anggota kelompok harus 

melaksanakan tanggung jawabnya sendiri agar tugas selanjutnya dalam 

kelompok bisa dilaksanakan. 

3. Tatap muka. 

Dalam pembelajaran Cooperative Learning setiap kelompok harus 

diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan berdiskusi. Kegiatan 

interaksi ini akan memberikan para pembelajar untuk membentuk sinergi 

yang menguntungkan semua anggota. Inti dari sinergi ini adalah 

menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi 

kekurangan. 

4. Komunikasi antar anggota. 

Unsur ini menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai 

keterampilan berkomunikasi, karena keberhasilan suatu kelompok juga 

bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan 

dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka. 

Keterampilan berkomunikasi dalam kelompok juga merupakan proses 

panjang. Namun, proses ini merupakan proses yang sangat bermanfaat dan 

perlu ditempuh  untuk memperkaya pengalaman belajar dan pembinaan 

perkembangan mental dan emosional para siswa. 

5. Evaluasi proses kelompok. 

Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk 

mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar 

selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif.  
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Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok konvensional yang 

menerapkan sistem kompetisi, dimana keberhasilan individu diorientasikan pada 

kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah 

menciptakan situasi dimana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi 

oleh keberhasilan kelompokya (Slavin, dalam Amri dan Ahmadi, 2010:93). 

 

 

E. Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

 

 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team Achievement Division) 

merupakan model pembelajaran yang terdiri dari mengajar, belajar dalam 

kelompok, tes, dan pemberian penghargaan terhadap kelompok. Slavin (1995:71) 

menjelaskan bahwa, 

“Pembelajaran kooperatif dengan model STAD (Student Team Achievement 

Division), siswa ditempatkan dalam kelompok belajar beranggotakan empat atau 

lima orang siswa yang memiliki kemampuan akademik yang berbeda, sehingga 

dalam setiap kelompok terdapat siswa yang berprestasi tinggi, sedang, dan rendah 

atau variasi jenis kelamin, kelompok ras dan etnik, atau kelompok sosial lainnya.” 

 

Dalam STAD (Student Team Achievement Division) guru menyampaikan 

pelajaran, lalu siswa bekerja dalam tim mereka untuk memastikan bahwa anggota 

tim telah menguasai pelajaran. Selanjutnya semua siswa mengerjakan kuis 

mengenai pelajaran tersebut secara individual, saat itu mereka tidak boleh saling 

bekerja sama. Dari kuis ini akan didapat skor individual dan rata-rata skor tim. 

Skor tim dihitung berdasarkan kemajuan yang dibuat oleh tiap anggota tim. 

 

Langkah-langkah penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team 

Achievement Division) menurut Slavin (dalam Widyantini, 2008:7) adalah sebagai 

berikut: 
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a. Guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa sesuai kompetensi 

dasar yang akan dicapai. Guru dapat menggunakan berbagai pilihan dalam 

menyampaikan materi pembelajaran ini kepada siswa. Misal, antara lain 

dengan metode penemuan terbimbing atau metode ceramah. Langkah ini tidak 

harus dilakukan dalam satu kali pertemuan, tetapi dapat lebih dari satu. 

b. Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individu sehingga akan 

diperoleh nilai awal kemampuan siswa. 

c. Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 – 5 

anggota, dimana anggota kelompok mempunyai kemampuan akademik yang 

berbeda-beda (tinggi, sedang, dan rendah). Jika mungkin, anggota kelompok 

berasal dari budaya atau suku yang berbeda serta memperhatikan kesetaraan 

jender. 

d. Guru memberikan tugas kepada kelompok berkaitan dengan materi yang telah 

diberikan, mendiskusikannya secara bersama-sama, saling membantu 

antaranggota lain, serta membahas jawaban tugas yang diberikan guru. Tujuan 

utamanya adalah memastikan bahwa setiap kelompok dapat menguasai konsep 

dan materi. Bahan tugas untuk kelompok dipersiapkan oleh guru agar 

kompetensi dasar yang diharapkan dapat dicapai. 

e.  Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individu 

f. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan, dan 

memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari. 

g. Guru memberi penghargaan kepada kelompok berdasarkan perolehan nilai 

peningkatan hasil belajar individual dari nilai awal ke nilai kuis berikutnya. 

 

Menurut Slavin (dalam Widyantini, 2008:8) guru memberikan penghargaan pada 

kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar dari nilai dasar 

(awal) ke nilai tes setelah siswa bekerja dalam kelompok. Langkah-langkah 

memberi penghargaan kelompok: 

a.  Menentukan nilai dasar (awal) masing-masing siswa. Nilai dasar (awal) dapat 

berupa nilai tes/kuis awal atau menggunakan nilai ulangan sebelumnya. 

b.  Menentukan nilai tes/kuis yang telah dilaksanakan setelah siswa bekerja dalam 

kelompok, misal nilai kuis I, nilai kuis II, atau rata-rata nilai kuis I dan kuis II 

kepada setiap siswa, yang kita sebut dengan nilai kuis terkini. 

c. Menentukan nilai peningkatan hasil belajar yang besarnya ditentukan 

berdasarkan selisih nilai kuis terkini dan nilai dasar (awal) masing-masing 

siswa dengan menggunakan kriteria berikut ini. 

Skor Kuis Terakhir Poin Peningkatan 

Lebih dari 10 poin dibawah skor dasar 5 poin 

10 poin – 1 poin di bawah skor dasar 10 poin 

Skor dasar sampai 10 poin di atasnya 20 poin 

Lebih dari 10 poin di atas skor dasar 30 poin 

Nilai sempurna (tanpa memperhatikan 

skor dasar) 
30 poin 

Slavin (1995:85) 
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Pemberian penghargaan kelompok yang memperoleh poin perkembangan 

kelompok tertinggi ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

 

N =  Jumlah total perkembangan anggota 

 Jumlah anggota kelompok yang ada 

 

Berdasarkan poin perkembangan yang diperoleh terdapat tiga tingkatan 

penghargaan yang diberikan yaitu: 

1.kelompok yang memperoleh poin rata-rata 15, sebagai kelompok baik. 

2.kelompok yang memperoleh poin rata-rata 20, sebagai kelompok hebat. 

3.kelompok yang memperoleh poin rata-rata 25, sebagai kelompok super. 

 

 

F. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD 

 

Setiap metode pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan, menurut 

Slavin (1995:86) kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD adalah: 

1. Kelebihan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

a. Dapat mengembangkan prestasi siswa, baik hasil tes yang dibuat 

guru maupun tes baku. 

b. Rasa percaya diri siswa meningkat, siswa merasa lebih terkontrol 

untuk keberhasilan akademisnya. 

c. Strategi kooperatif memberikan perkembangan yang berkesan pada 

hubungan interpersonal diantara anggota kelompok yang berbeda 

etnis. 

2. Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

a. Apabila guru terlena tidak mengingatkan siswa agar selalu 

menggunakan keterampilan-keterampilan kooperatif dalam kelompok 

maka dinamika kelompok akan macet. 
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b. Apabila jumlah kelompok tidak diperhatikan, yaitu kurang dari empat, 

misalnya tiga, maka seorang anggota akan cenderung menarik diri dan 

kurang aktif saat berdiskusi dan apabila kelompok lebih dari lima 

maka kemungkinan ada yang tidak mendapatkan tugas sehingga hanya 

membonceng dalam penyelesaian tugas. 

c. Apabila ketua kelompok tidak dapat mengatasi konflik-konflik yang 

timbul secara konstruktif, maka kerja kelompok akan kurang efektif. 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas bahwa untuk mengatasi 

kelemahan-kelemahan dalam pelaksanakaan metode pembelajaran kooperatif tipe 

STAD, sebaiknya dalam setiap anggota dalam kelompok ditugaskan untuk 

membaca bagian yang berlainan, sehingga mereka dapat berkumpul dan bertukar 

informasi. Selanjutnya pengajar mengevaluasi siswa mengenai seluruh bagian 

materi. Sehingga setiap siswa merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan 

tugasnya agar berhasil mencapai tujuan dengan baik. 

 


