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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Belajar

Belajar merupakan aktivitas manusia yang penting dan tidak dapat dipisahkan,
dari kehidupan manusia, bahkan sejak manusia lahir sampai akhir hayat.
Pernyataan tersebut menjadi ungkapan bahwa manusia tidak dapat lepas dari
proses belajar itu sendiri sampai kapanpun dan dimanapun manusia itu berada dan
belajar juga menjadi kebutuhan yang terus meningkat sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan.

Pengertian belajar secara komperhensif menurut Bell-Gredler (dalam
Winataputra, 2008: 1.5) yang menyatakan bahwa belajar adalah proses yang
dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan,
keterampilan, dan sikap. Seseorang dikatakan belajar jika dalam diri orang
tersebut terjadi suatu aktivitas yang mengakibatkan perubahan tingkah laku yang
dapat diamati relatif lama. Perubahan tingkah laku itu tidak muncul begitu saja,
tetapi sebagai akibat dari usaha orang tersebut. Oleh karena itu, proses terjadinya
perubahan tingkah laku dengan tanpa adanya usaha tidak disebut belajar.

Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan anak didik. Interaksi yang bernilai eduktif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan, diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan.
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Sudjana (2001: 28) menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang ditandai
dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses
belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pemahamannya,
pengetahuannya, sikap dan tingkah lakunya, daya penerimaan dan lain-lain aspek
yang ada pada individu siswa.

Sedangkan Gagne berpendapat belajar seseorang karena dipengaruhi faktor dari
luar dan faktor dari dalam diri orang tersebut dimana keduanya saling
berinteraksi. Faktor dari luar yaitu stimulus dan lingkungan dalam cara belajar,
dan faktor dari dalam yaitu faktor yang menggambarkan keadaan dan proses
kognitif siswa.

Keadaan dari dalam menunujukkan pengetahuan dasar yang

berkaitan dengan bahan ajar, sedangkan proses kognitif menunujukan bagaimana
kemampuan siswa mengolah bahan ajar (dalam Winataputra, 2008: 1.19).

Berdasarkan uraian di atas tentang belajar, dapat disimpulkan bahwa belajar
adalah suatu bentuk perubahan tingkah laku pada diri seseorang sebagai akibat
dari pengalaman dan latihan dalam berinteraksi dengan lingkungan yang dialami
oleh seseorang.

Belajar hakikatnya adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan
sebagai hasil dari proses belajar dapat diindikasikan dalam berbagai bentuk seperti
berubah pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku kecakapan, keterampilan dan kemampuan, serta perubahan aspek-aspek yang lain yang ada pada individu yang belajar (Trianto, 2009: 20).
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Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan upaya
sistematis untuk memfasilitasi dan meningkatkan proses belajar. Pembelajaran
harus menghasilkan belajar, tapi tidak semua proses belajar terjadi karena
pembelajaran.
B. Teori Belajar

Ada tiga kategori utama atau kerangka filosofis mengenai teori-teori belajar,
yaitu: teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitivisme, dan teori belajar
konstruktivisme. Teori belajar behaviorisme hanya berfokus pada aspek objektif
diamati pembelajaran. Teori kognitif melihat melampaui perilaku untuk
menjelaskan pembelajaran berbasis otak. Dan pandangan konstruktivisme belajar
sebagai sebuah proses di mana pelajar aktif membangun atau membangun ide-ide
baru atau konsep.
1.

Teori belajar Behaviorisme

Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner
tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu
berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah
pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal
sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku
yang tampak sebagai hasil belajar.
Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya, mendudukkan
orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu
dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya
perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila
dikenai hukuman.
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2.

Teori Belajar Kognitivisme

Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes
terhadap teori perilaku yang yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif
ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses infromasi dan
pelajaran

melalui

upayanya

mengorganisir,

menyimpan,

dan

kemudian

menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang
telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses.
Peneliti yang mengembangkan teori kognitif ini adalah Ausubel, Bruner, dan
Gagne. Dari ketiga peneliti ini, masing-masing memiliki penekanan yang berbeda.
Ausubel menekankan pada apsek pengelolaan (organizer) yang memiliki
pengaruh utama terhadap belajar.Bruner bekerja pada pengelompokkan atau
penyediaan bentuk konsep sebagai suatu jawaban atas bagaimana peserta didik
memperoleh informasi dari lingkungan.
3.

Teori Belajar Konstruktivisme

Kontruksi berarti bersifat membangun, dalam konteks filsafat pendidikan dapat
diartikan Konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup
yang berbudaya modern.
Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pembelajaran konstektual
yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang
hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong.
Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap
untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkontruksi pengetahuan itu dan
memberi makna melalui pengalaman nyata.
Dengan teori konstruktivisme siswa dapat berfikir untuk menyelesaikan masalah,
mencari idea dan membuat keputusan. Siswa akan lebih paham karena mereka
terlibat langsung dalam mebina pengetahuan baru, mereka akan lebih pahamdan
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mampu mengapliklasikannya dalam semua situasi. Selain itu siswa terlibat secara
langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua konsep.
C. Aktivitas Belajar
Menurut

Kamus

“kegiatan/keaktifan”.

Besar

Bahasa

Indonesia,

aktivitas

artinya

adalah

Aktivitas belajar menurut Junaidi (2011) adalah segala

kegaiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka
mencapai tujuan pembelajaran. Aktivitas yang dimaksud di sini penekanannya
adalah pada siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses
pembelajaran akan berdampak terciptanya situasi belajar aktif.
Aktivitas belajar sendiri banyak sekali macamnya, sehingga para ahli mengadakan
klasifikasi Paul B. Diedrich dalam Sardiman (2004: 101) membuat suatu daftar
yang berisi 177 macam kegiatan siswa yang digolongkan ke dalam 8 kelompok,
yaitu :
1. Visual Activities, meliputi kegiatan seperti: membaca, memperhatikan
(gambar, demonstrasi, percobaan dan pekerjaan orang lain).
2. Oral Activities, meliputi kegiatan seperti : menyatakan,merumuskan,
bertanya, member saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan
wawancara, diskusi, dan interupsi.
3. Listening Activities, meliputi kegiatan seperti: mendengarkan uraian,
percakapan diskusi, music dan pidato.
4. Writting Activities, meliputi kegiatan seperti: menulis cerita, menulis
karangan, menulis laporan, angket, menyalin, membuat rangkuman.
5. Drawing Activities, meliputi kegiatan seperti: menggambar, membuat
grafik, peta dan diagram.
6. Motor Activities, meliputi kegiatan seperti: melakukan percobaan,
membuat konstruksi, strategi, mereparasi, bermain dan beternak.
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7. Mental activities, meliputi kegiatan seperti:menanggapi, mengingat,
memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan dan mengambil
keputusan.
8. Emotional Activities, meliputi kegiatan seperti: menaruh minat, merasa
bosan, bergairah, berani, tanang dan gugup.
Berdasarkan berbagai pendapat ahli tersebut, maka yang dimaksud dengan
aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan siswa untuk memperoleh
pengalaman dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran
yang diharapkan dengan indicator pelibatan fisik, mental, dan emosi jiwa.
D. Hasil Belajar
Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil,
setiap guru memiliki pandangan masing-masing. Untuk mengetahui tercapai tidaknya hasil belajar guru perlu mengadakan tes formatif setiap selesai menyajikan
satu bahasan kepada siswa. Penilaian formatif ini untuk mengetahui sejauh mana
siswa telah menguasai pembelajaran.
Hasil belajar merupakan perubahan yang diperoleh seseorang setelah mengalami aktifitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan tersebut tergantung
pada apa yang dipelajari. Hasil belajar sangat dibutuhkan, karena sebagai
petunjuk untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan siswa dalam kegiatan
belajar yang sudah dilaksanakan. Hasil belajar diketahui melalui evaluasi untuk mengukur dan menilai apakah siswa sudah menguasai ilmu yang dipelajari sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan. Bila seseorang telah belajar
akan terjadi perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Hasil belajar adalah suatu kepandaian atau
ilmu serta perubahan tingkah laku yang didapat dari belajar (Hamalik, 2009:
25).

Menurut Syarifuddin (2008: 14) menyatakan bahwa evaluasi berarti penilaian
terhadap tingkat keberhasilan yang telah ditetapkan dalam tingkat pembelajaran.
Salah satu tujuan diadakannya evaluasi diantaranya adalah dapat dijadikan sebagai

15

alat penetapan apabila siswa termasuk kategori cepat, sedang, dan ataupun lambat
dalam arti kemampuan belajarnya.

Arikunto (1997: 26) mengatakan bahwa hasil belaar adalah hasil akhir setelah
mengalami proses belajar, perubahan itu tampak dalam perbuatan yang dapat
diamati, dan dapat diukur.

Menurut beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah
kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Individu yang belajar akan memperoleh hasil dari apa yang telah dipelajari selama proses belajar itu. Hasil belajar yaitu suatu perubahan yang terjadi pada individu yang belajar, bukan hanya perubahan mengenai pengetahuan, tetapi
juga untuk membentuk kecakapan, kebiasaan, pengertian, penguasaan, dan penghargaan dalam diri seseorang yang belajar yang tersimpan dalam jangka waktu
lama atau bahkan tidak akan hilang selama-lamanya karena hasil belajar turut serta dalam membentuk pribadi individu yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih
baik lagi sehingga akan merubah cara berpikir serta menghasilkan perilaku kerja
yang lebih baik.
E. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement
Division (STAD)
Student Teams Achievement Division (STAD), merupakan salah satu metode atau
pendekatan dalam pembelajaran kooperatif yang sederhana dan baik untuk guru

16

yang baru mulai menggunakan pendekatan kooperatif dalam kelas, STAD juga
merupakan suatu metode pembelajaran kooperatif yang efektif.
Student Teams Achievement Division (STAD), dikembangkan oleh Robert Slavin
di Universitas John Hopkin. Menurut Slavin (2010: 70) bahwa:
Student Teams Achievement Division (STAD) merupakan salah satu tipe
pembelajaran kooperatif yang di dalamnya siswa dibentuk ke dalam
kelompok belajar yang terdiri dari lima atau enam anggota yang mewakili
siswa dengan tingkat kemampuan dan jenis kelamin yang berbeda, atau
kelompok ditentukan secara heterogen.
Lebih lanjut, Slavin (2010: 71) menjelaskan bahwa :
Student Teams Achievement Division (STAD) telah digunakan secara luas
seperti pelajaran Matematika, Seni Bahasa, Ilmu-ilmu social dan sains.
Lebih lanjut Slavin (1995:71) menyatakan bahwa Student Teams
Achievement Division (STAD) terdiri dari lima komponen utama yaitu,
Penyajian kelas (Class Presentation), Belajar kelompok (Teams), Kuis
(quizzes), Skor Perkembangan (individual improvement scores,dan
Penghargaan kelompok (team recognition).
Pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achivement Divisions (STAD)
mempunyai beberapa keunggulan (Slavin, 2010: 17) diantaranya sebagai berikut:
1. Siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi
norma-norma kelompok.
2. Siswa aktif membantu dan memotivasi semangat-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.
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Menurut Indrawati (2009: 80) secara garis besar tahap-tahap pembelajaran
kooperatif Student Teams Achivement Divisions (STAD) dapat dijelaskan sebagai
berikut :
Tahap persiapan
Pada tahap ini, guru mempersiapkan materi berikut perangkat pengajaran
termasuk lembar kerja siswa dan soal kuis serta menentukan metode pembelajaran
dan penyajian materi pada awal pembelajaran.

Pembagian kelompok diatur

berdasarkan skor awal, masing-masing kelompok terdiri dari 4-6 orang dengan
prestasi yang bervariasi, jenis kelamin dan ras yang berbeda. Guru menjelaskan
bahwa tugas utama kelompok adalah membantu anggota untuk menguasai materi
dan mempersiapkan kuis serta tiap anggota hendaknya berusaha untuk
memperoleh nilai yang baik karena prestasi individu akan berpengaruh besar
terhadap kelompok.
Tahap Penyajian Materi
Sebelum pembelajaran, guru menginformasikan kepada siswa tujuan yang hendak
dicapai dan prasayarat yang harus dimiliki. Penyajian materi dilakukan secara
kalasikal.

Dalam menyajikan materi pelajaran, guru memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:
a.

mengembangkan materi pelajaran sesuai dengan apa yang akan dipelajari
siswa dalam kelompok,

b.

menekankan kepada siswa bahwa belajar adalah memahami makna bukan
hapalan,

c.

mengontrol pemahaman siswa sesering mungkin,
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d.

memberikan penjelasan tentang bener atau salahnya jawaban dari suatu
pertanyaan

Setelah siswa memahami permasalahan, selanjutnya beralih pada materi
berikutnya.
Tahap Kegiatan Kelompok
Dalam tahap ini siswa mempelajari materi dan mengerjakan tugas yang diberikan
guru dalam LKS. Dalam kegiatan kelompok siswa saling membantu dan berbagai
tugas. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas kelompoknya. Peran
guru dalam tahap ini sebagai fasilitator dan motivator kegiatan tiap kelompoknya.
Tahap Pelaksanaan Tes Individu
Setelah materi dipelajari dan dibahas secara berkelompok, siswa diberi tes dengan
tujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapainya. Hasil
tes digunakan sebagai nilai perkembangan individu dan untuk perolehan skor
kelompok.
Tahap Penghitungan Skor Perkembangan Individu
Skor perkembangan individu dihitung berdasarkan selisih perolehan tes
sebelumnya (skor awal) dengan tes akhir. Berdasarkan skor awal, setiap siswa
memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan sumbangan skor maksimal
bagi kelompoknya berdasarkan skor tes yang diperolehnya.

F. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan kajian pustaka menunjukkan bahwa dalam pembelajaran tema
tugasku sehari- hari dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
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Student Teams Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan aktivitas dan
hasil belajar siswa.
Dari uraian di atas, maka dapat divisualisasikan dalam bentuk kerangka pikir
sebagai berikut:
Guru

Kondisi
awal
G.

Pembelajaran belum
menggunakan model
disovery learning.

Tindakan
di kelas

Kondisi
Akhir

Pembelajaran
menggunakan model
discovery learning.

Diduga menggunakan model
discovery learning dapat
meningkatkan aktivitas dan
hasil belajar siswa tema
kerukunan dalam
bermasyarakat pada siswa
kelas IV SDN Kejadian
H.

Siswa

Nilai kelas I
Vsangat rendah

Siklus I
Menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe
Student Teams Achievement
Division (STAD) yang
didemonstrasikan oleh guru,
siswa mengamati.

Siklus II
Menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe
Student Teams Achievement
Division (STAD) yang
didemonstrasikan oleh guru,
siswa bermain peran.

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian
G. Hipotesis Tindakan
Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka pikir di atas hipotesis penelitian dapat
dirumuskan sebagai berikut : “ Jika model pembelajaran kooperatif tipe Student
Teams Achievement Division (STAD) diterapkan dengan memperhatikan langkahlangkah secara tepat, maka akan terjadi peningkatan aktivitas dan hasil belajar
siswa tema berbagai pekerjaan di kelas IV SDN Kejadian Kecamatan Tegineneng
Kabupaten Pesawaran Tahun Pelajaran 2014/2015”.

