
  8  BAB II KAJIAN PUSTAKA  A. Pembelajaran Kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement 

Divisions) 1. Pengertian Kooperatif STAD (Student Teams Achievement Division) Model Student Teams Achievement Division (STAD) ini dikembangkan oleh Robert Slavin dan kawan-kawannya dari Universitas John Hopkins. Model ini merupakan salah satu model yang banyak digunakan dalam pembelajaran kooperatif, karena model yang praktis akan memudahkan melaksanakannya. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil atau tim belajar dengan jumlah anggota setiap kelompok 4 atau 6 orang secara heterogen. Setiap kelompok menggunakan lembar kerja akademik dan saling membantu untuk menguasai materi ajar melalui tanya jawab atau diskusi antar anggota kelompok. Kemudian seluruh siswa diberi tes dan tidak diperbolehkan saling membantu dalam mengerjakannya.9  Sejalan dengan pendapat tersebut, Gusarmin menyatakan bahwa : model STAD merupakan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Model STAD juga mengacu kepada belajar kelompok siswa, menyajikan informasi akademik baru kepada siswa setiap siswa menggunakan persentasi verbal atau teks.10  Sedangkan menurut Slavin menjelaskan bahwa “pembelajaran kooperatif dengan model STAD”, yaitu siswa ditempatkan dalam kelompok belajar beranggotakan 4 atau 6 orang siswa yang merupakan campuran dari kemampuan akademik yang berbeda, sehingga dalam setiap kelompok                                                            9Kuntjojo, Model-Model Pembelajaran.(Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2010), h. 14 10Gusarmin, Modul Diklat Profesi Guru model-model Pembelajaran, (Kendari:Universitas Haluoleo, 2007), h. 25 



9  terdapat siswa yang berprestasi tinggi, sedang, dan rendah atau variasi jenis kelamin, kelompok ras dan etnis, atau kelompok sosial lainnya.11   Jadi dari beberapa pengertian model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions) diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang di maksud dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah pembelajaran yang terdiri dari kelompok kecil antara 4-6 orang siswa yang dipilih secara heterogen yang secara kelompok bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah. Pemahaman siswa merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar, karena berpengaruh terhadap mencapai hasil belajar yang maksimal. Selain itu, hasil belajar tidak bisa maksimal disebabkan oleh banyak kendala yang dihadapi siswa di dalam kegiatan belajar mengajar, diantaranya: kurangnya sarana dan prasarana belajar di sekolah, padatnya beban belajar, kurangnya perhatian keluarga terhadap pendidikan anak, dan sebagainya. Banyaknya kendala yang disebutkan diatas, maka inovasi pembelajaran kooperatif diharapkan dapat membantu siswa dalam menghilangkan rasa jenuh dalam proses pembelajaran, karena rasa jenuh dapat menghalangi informasi yang diberikan. Dengan demikian materi dapat terserap dengan baik sehingga hasil belajar yang maksimal dapat diraih. 2. Tahap Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD Model pembelajaran kooperatif tipe STAD terdiri dari 7 tahap, yaitu:  a. Tahap 1 : Persiapan pembelajaran                                                            11Nur Asma, Model Pembelajaran…, h. 51-53 



10  1) Materi Materi dalam pembelajaran kooperatif  tipe STAD dirancang sedemikian rupa untuk pembelajaran secara berkelompok. Sebelum menyajikan materi pelajaran, disiapkan dahulu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar latihan terbimbing, lembar tugas, lembar jawaban, lembar observasi bagi guru dan lembar observasi bagi siswa. 2) Menentukan skor dasar Skor dasar dapat diperoleh dari tes kemampuan prasarat atau tes pengetahuan awal. Selain itu, juga dapat diperoleh dari nilai siswa pada semester sebelumnya. b. Tahap 2 : Penyajian materi Dalam memberikan materi, terlebih dahulu guru menjelaskan tujuan dari pelajaran yang akan diajarkan, memberikan motivasi, menggali pengetahuan prasyarat dan sebagainya. Dalam penyajian kelas dapat digunakan ceramah, tanya jawab. c. Tahap 3 : Kegiatan belajar kelompok Dalam setiap kegiatan belajar kelompok digunakan lembar kegiatan, lembar tugas, dan lembar kunci jawaban masing-masing dua lembar untuk setiap kelompok, dengan tujuan agar terjalin kerjasama di antara anggota kelompoknya. Dalam kegiatan belajar kelompok, siswa diberi lembar tugas yang akan dipelajari. Sebelum memulai diskusi dalam kerja kelompok, hal-hal yang perlu dilakukan siswa untuk menunjukkan tanggung jawab terhadap kelompok adalah sebagai berikut: a) menyakinkan bahwa setiap anggota kelompoknya telah mempelajari 



11  materi; b) tidak seorangpun menghentikan belajar sampai semua anggota menguasai materi; c) meminta bantuan kepada setiap anggota kelompoknya untuk menyelesaikan masalah/tugas sebelum menanyakan kepada guru; d) anggota kelompok boleh saling berbicara secara sopan dan saling menghargai. Dalam kerja kelompok siswa berbagi tugas dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas tersebut. Setiap siswa mendapat peran pemimpin anggota-anggota dalam kelompoknya, dengan harapan bahwa setiap anggota kelompok termotivasi untuk berbicara dalam diskusi. Dan setelah selesai mengerjakan, lembar dikumpulkan sebagai hasil kegiatan kelompok. d. Tahap 4 : Pemeriksaan terhadap hasil kerja kelompok Pemeriksaan terhadap hasil kegiatan kelompok dilakukan dengan mempresentasikan hasil kegiatan kelompok di depan kelas oleh wakil dari setiap anggota. Pada tahap kegiatan ini diharapkan terjadi interaksi antar anggota kelompok penyaji dengan anggota kelompok lain untuk melengkapi jawaban kelompok tersebut. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian, pada tahap ini pula dilakukan pemeriksaan hasil kegiatan kelompok dengan memberikan kunci jawaban dan setiap kelompok memeriksa sendiri hasil pekerjaannya serta memperbaiki jika masih terdapat kesalahan-kesalahan. e. Tahap 5 : Siswa mengerjakan soal-soal tes secara individual Pada tahap ini setiap siswa harus memperhatikan kemampuannya dan menunjukkan apa yang diperoleh pada kegiatan kelompok dengan cara menjawab soal tes sesuai dengan kemampuannya. Siswa dalam tahap ini tidak diperkenankan bekerjasama. 



12  f. Tahap 6 : Pemeriksaan hasil tes Pemeriksaan hasil tes dilakukan oleh guru, membuat daftar skor peningkatan setiap individu, yang kemudian dimasukkan menjadi skor kelompok. Peningkatan rata-rata skor setiap individual merupakan sumbangan bagi kinerja pencapaian kelompok. g. Tahap 7 : Penghargaan kelompok Setelah melaksanakan kuis, guru memeriksa hasil siswa. Selanjutnya pemberian penghargaan atas keberhasilan kelompok dapat dilakukan oleh guru dengan melakukan tahap-tahap dengan cara menghitung skor individu, menghitung skor kelompok, dan pemberian hadiah dan pengakuan skor kelompok. 3. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe STAD Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model STAD dapat dilaksanakan dengan baik apabila memperhatikan langkah-langkah yang tepat. Menurut Hamdayama, menjelaskan  langkah-langkah praktis menggunakan strategi pembelajaran STAD, yang meliputi:  a) Guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada siswa sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai  b) Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individual sehingga akan diperoleh skor awal c) Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 4-6 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, sedang, dan rendah). Jika mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda serta kesetaraan jender  d) Bahan materi yang telah dipersiapkan didiskusikan dalam kelompok untuk mencapai kompetensi dasar. Pembelajaran kooperatif tipe STAD, biasanya digunakan untuk penguatan pemahaman materi  e) Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan, dan memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari  f) Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individual  



13  g) Guru memberikan penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya.12  Menurut Kokom Komalasari menyebutkan langkah-langkah model pembelajaran STAD, sebagai berikut: a) Membentuk kelompok yang beranggota 4-6 orang secara heterogen (campuran menurut prestasi, jenis, jenis kelamin, suku, dll) b) Guru menyajikan pelajaran c) Guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. Anggota yang sudah mengerti dapat menjelaskan pada anggota dalam kelompok itu mengerti d) Guru memberi kuis/pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat menjawab kuis tidak boleh saling membantu e) Memberi evaluasi f) Kesimpulan:13  Berdasarkan langkah-langkah mengenai model pembelajaran STAD (Student Teams Achievement Divisions) di atas, maka peneliti menggunakan model pembelajaran yang di kemukakan oleh Hamdayama, dalam langkah-langkah  model pembelajaran STAD (Student Teams Achievement Divisions) ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran, karena model pembelajaran ini mengajarkan siswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar dan dapat berorganisasi serta bertukar pikiran untuk memecahkan masalah. Pelaksanaan pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada bangun datar menggunakan aturan-aturan yang ditentukan dalam penggunaan tipe STAD.                                                             12Hamdayama, Model dan Metode pembelajaran Kretif dan Berkarakter. (Ghalia Indonesia:Bogor 2014), h. 117 13Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 63-64 



14  Adapun penerapan model STAD (Student Teams Achievement Divisions) pada materi bangun datar dalam sintak berikut: Tabel 2.3 Penerapan tipe STAD pada Bangun Datar14                                                            14Monalisa, Resi. 2015. Meningkatkkan Hasil Belajar Siswa Tentang Operasi Hitung Bilangan Perkalian Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams-Achievement Divisions (STAD) di kelas IV SD 221/IV Kota Jambi (Skripsi) : Universitas Jambi http://repository.fkip.unja.ac.id diakses pada tanggal 25 November 2017. FASE-FASE PERILAKU GURU Fase 1: Menyampaikan tujuan dan  memotivasi siswa  Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa, serta mempersiapkan siswa siap belajar seperti: 
� Membuka dengan salam  
� Mengabsen siswa  
� Menyampaikan tujuan pembelajaran 
� Memberikan motivasi belajar kepada siswa 
� Apersepsi: mengingat bangun datar Fase 2: Menyajikan informasi Mempresentasikan informasi kepada siswa secara verbal materi bangun datar dengan jalan mendemontrasikan atau lewat bahan bacaan Fase 3: Mengorganisirkan siswa ke  dalam kelompok-kelompok belajar   � Menentukan kelompok. Membagi siswa  menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok memiliki 4-6 anggota  
� Membacakan kelompok dan posisi tempat duduk. Siswa disuruh berkumpul sesuai  kelompoknya untuk memilih ketua dan sekretaris 
� Memberitahukan kelompok ini menggunakan tipe STAD yang didalamnya terdapat saling kerja sama dan saling membantu sehingga setiap anggota memahami materi  



15  4. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD  Adapun kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperati tipe STAD menurut Sadikin dkk antara lain sebagai berikut : 15 
� Kelebihan kooperatif STAD 1. Siswa lebih mampu mendengar, menghormati, serta menerima orang lain 2. Siswa mampu mengidentifikasi akan perasaanya juga perasaan orang lain 3. Siswa dapat menerima pengalaman dan dimengerti oleh orang lain 4. Siswa mampu meyakinkan dirinya untuk orang lain dengan membantu orang lain dan meyakinkan dirinya untuk saling memahami dan mengerti.                                                            15Sadikin,dkk,Manajemen Penelitian Tindakan Kelas,(Jakarta:Insan Cendekia, 2002), h. 16 Fase 4: Membimbing kelompok bekerja dan belajar Membantu kelompok belajar selama siswa mengerjakan tugasnya seperti: 

� Guru mengelompokkan pada kelompok yang sudah dibentuk dalam pertemuan sebelumnya 
� Membagikan lembar kerja kelompok 
� Guru meminta lembar kerja tersebut untuk didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing 
� Guru berkeliling kelas memantau kerja siswa 
� Guru menjawab pertanyaan dari siswa yang kurang paham dengan lembar kerja kelompok tersebut Fase 5: Evaluasi  � Meminta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya  
�  Guru mengadakan kuis individual dan meminta siswa mengerjakan secara individual Fase 6: Memberikan penghargaan Mempersiapkan cara untuk mengakui usaha dan hasil belajar individu maupun kelompok seperti: 
� Membacakan nilai terbaik dalam tes individual 
� Memberi penghargaan kepada masing- masing kelompok sesuai dengan predikatnya  



16  5. Mampu mengembangkan potensi individu yang berhasil guna dan berdaya guna, kreatif, bertanggung jawab, mampu mengaktualisasikan dan mengoptimalkan dirinya terhadap perubahan yang terjadi.  
� Kelemahan kooperatif STAD 1. Sejumlah murid mungkin bingung karena belum belum terbiasa dengan perlakuan seperti ini. 2. Guru pada permulaan akan memberi kesalahanan-kesalahan dalam pengelolaan kelas.Akan tetapi usaha yang sungguh-sungguh yang terus menerus akan dapat terampil menggunakan model ini.  B. Hasil Belajar Pada prinsipnya setiap siswa berhak untuk memperoleh peluang untuk mencapai kinerja akademik yang memuaskan. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual. Dalam pembelajaran ini dapat diketahui bahwa siswa mengalami peningkatan hasil belajar apabila siswa tersebut mampu mengembangkan kemampuan berfikir, mampu menentukan cara menyelesaikan masalah, dan memiliki kemampuan intelektual. 1. Pengertian Belajar Secara umum belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku, akibat interaksi individu dengan lingkungan.16 Sri Rumini, menjelaskan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang relatif menetap, baik yang dapat diamati maupun tidak dapat diamati secara langsung, yang terjadi sebagai suatu hasil latihan atau                                                            16Muhammad Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), h. 14 



17  pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan.17 Sehubungan dengan pendapat itu, maka Wahidmurni, Alifin Mustikawan dan Ali Ridho menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika ia mampu menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan-perubahan tersebut di antaranya dari segi kemampuan berpikirnya, keterampilannya, atau sikapnya terhadap suatu objek.18 Belajar adalah suatu kegiatan yang membawa perubahan pada individu yang belajar. Perubahan itu tidak terjadi karena adanya warisan genetik atau respon secara alamiah, seperti kelelahan, pengaruh, obat-obatan, rasa takut, dan sebagainya. Melainkan perubahan dalam pemahaman, perilaku, presepsi, motivasi atau gabungan dari semuanya.19 Menurut Slameto bahwa pengertian secara psikologis belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.20 Jadi, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses atau aktivitas siswa secara sadar dan sengaja, yang dirancang untuk mendapatkan suatu pengetahuan dan pengalaman yang dapat mengubah sikap dan tingkah laku seseorang sehingga dapat mengembangkan dirinya kearah kemajuan yang lebih baik.                                                            17 Sri Rumini, Psikologi Pendidikan,(Yogyakarta: UPP IKIP Yogyakrta, 2010), hal. 59 18 Wahidmurni, Alifin Mustikawan, dan Ali Ridho, Evaluasi Pembelajaran: Kompetensi 
dan Praktik, (Yogyakarta: Nuha Letera, 2010), h.18 19Baharuddin & Esa Nurwahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran (Yokyakarta:Ar-Ruzz Media, 2007), h. 25 20Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta:Rhineka Cipta, 2003) h.2 



18  Dalam pendidikan tidak hanya ada satu jenis belajar, tetapi ada bermacam-macam jenis. Tiap jenis belajar menginginkan cara belajar yang serasi bagi semua jenis belajar. Tepat tidaknya suatu metode, baru terbukti dari hasil belajar siswa. Jadi, yang dapat diketahui adalah hasil atau produknya, bila hasil belajar tercapai, dianggap bahwa telah terjadi proses belajar yang tepat. Selain itu, belajar merupakan perubahan permanen dalam prilaku yang disebabkan karena pengalaman.21 Perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, dan menghasilkan perubahan. Sumaji, menyatakan bahwa “belajar adalah perubahan tingkah laku atau keterampilan dengan serangkaian kegiatannya misalnya membaca, mengamati, mendengarkan dan lain sebagainya”. Dari uraian beberapa pendapat di atas, maka dapat dirumuskan defenisi belajar yaitu suatu proses untuk mencapai tujuan perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut adalah perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap dan tingkah laku yang besifat membangun untuk merubah kearah yang lebih baik lagi. 2. Pengertian Hasil Belajar Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Kamisa, “hasil belajar atau yang disebut prestasi diartikan sebagai hasil karya yang dicapai, tinggi rendahnya hasil seseorang itulah yang disebut prestasi”.22 Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatn belajar.23 Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan.                                                            21Aliah B. Purwakania Hasan, Psikologi Perkembangan Islami, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 130 22Kamisi, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Surabaya: Kartika, 2010), h. 423 



19  Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. Hasil belajar termasuk komponen pendidikan yang harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan, karena hasil belajar diukur untuk mengetahuai ketercapaian tujuan pendidikan melalui proses belajar mengajar.24 Menurut pemikiran Gagne, hasil belajar berupa:25 1) Informasi verbal adalah kabapilitas untuk mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 2) Keterampilan intelektual adalah mempresentasikan konsep dan merupakan kemampuan melakukan aktivitas kognitif bersifat khas. 3) Siasat kognitif adalah kemampuan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitif sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah. 4) Keterampilan motorik adalah kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalm urutan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. 5) Sikap adalah kemampuan dalam menerima/menolak obyek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Menurut Bloom, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), 
comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application (menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, merencanakan membentuk bangunan baru) dan evaluation (menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), responding (memberikan respons), valuing (nilai), organization (organisasi), characterization (karakterisasi). Domain psikomotor meliputi initiatory, pre-routine, dan                                                                                                                                                                23Jihad, Evaluasi…, h. 14 24Purwanto, Evaluasi Hasi Evaluasi Hasil belajar, (Yogyakarta: putaka pelajar: 2009), h.47 25Supriono, Cooperative Learning…, h. 6 



20  rountinized. Psikomotor juga mencangkup keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan kecakapan, informasi, pengetahuan, dan sikap. Berdasarkan pendapat teori diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu hasil yang diperoleh siswa setelah siswa tersebut melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran serta bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang dengan melibatkan aspek kognitif, afektif, maupun psikomor, yang dinyatakan dalam symbol, huruf, maupun kalimat. 3. Jenis-jenis Hasil Belajar  Menurut Bloom dalam Nana Sudjana bahwa jenis hasil belajar terbagi dalam tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. a) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni: (1) pengetahuan atau ingatan, (2) pemahaman, (3) aplikasi, (4) analisis, (5) sintesis, dan (6) evaluasi. b) Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni: (1) penerimaan, (2) jawaban atau reaksi, (3) penilaian, (4) organisasi, dan (5) internalisasi. c) Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik, yakni: (1) gerakan refleks, (2) keterampilan gerakan dasar, (3) kemampuan perseptual, (4) keharmonisan atau ketepatan, (5) gerakan keteram-pilan kompleks, dan (6) gerakan ekspresif dan interpretatif. 26   Keberhasilan belajar siswa ditunjukkan oleh kemampuan siswa dalam tiga klasifikasi yakni kognitif, afektif, dan psikomotor. Oleh karena itu, seluruh tingkatan memiliki tingkat keberhasilan yang dapat diukur 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal.                                                            26Nana Sudjana, Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 22 



21  1) Faktor Internal (yang berasal dari dalam) yaitu:27 a) Kesehatan b) Inteligensi dan bakat c) Minat dan motivasi d) Cara belajar e) Kemauan  f) Daya ingat g) Daya konsentrasi  2) Faktor Eksternal (yang berasal dari luar diri) yaiyu:28 a) Faktor lingkungan keluarga b) Faktor lingkungan sekolah c) Faktor lingkungan masyarakat d) Faktor waktu  C. Pembelajaran Matematika  1. Pengertian Pembelajaran  Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Syaiful Sagala, pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan meupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik.29 Sedangkan Menurut Corey pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku dalam kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu.30                                                            27M. Dalyono, Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 55-57 28Thursan Hakim, Belajar Secara Efektif. (Jakarta: Puspa Swara Anggota IKAPI, 2004), h. 14-20 29Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung:Alfabeta,2006), h.61  30Corey, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung:Alfabeta,2011), h.61 



22  Berdasarkan pendapat di atas, 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 relative lama dan karena adanya usaha. 2. Pengertian Matematika Sampai saat ini belum ada definisi tunggal tentang matematika. Hal ini terbukti adanya puluhan definisi matematika yang belum mendapat kesepakatan di antara para matematikawan. Mereka saling berbeda dalam mendefinisikan matematika. Namun yang jelas, hakekat matematika dapat diketahui, karena obyek penelaahan matematika yaitu sasarannya telah diketahui sehingga dapat diketahui pula bagaimana cara berpikir matematika itu.31 Sedangkan definisi matematika sangat beragam dan bervariasi sesuai dengan sudut pandang pendefinisiannya, sehingga tidak satupun definisi matematika yang tunggal dan disepakati secara umum oleh pakar/ tokoh matematika. Di bawah ini disajikan beberapa definisi atau pengertian tentang matematika. 1) Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara sistematis. 2) Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulus. 3) Matematika adlah pengetahuan tentang penalaran logic dan berhubungan dengan bilangan. 4) Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah tentang ruang dan bentuk. 5) Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik.                                                            31Herman Hunojo, Pengembangan Kurikulum Dan Pembelajaran Matematika. (Malang: JICA, 2001), h. 45 



23  6) Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat.32  Hakekat matematika berkenaan dengan ide-ide, struktur dan hubungan-hubungan yang diatur menurut urutan yang logis.33 Oleh karena itu, cara belajar matematika terdiri atas rangkaian tentang konsep-konsep yang tersusun secara hirarklis dan bukan sekedar rangkaian simbul. Pembelajaran matematika adalah siasat atau kiat yang sengaja direncanakan oleh guru, berkenaan dengan segala persiapan pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancer dan tujuan yang berupa hasil belajar bisa  tercapai dengan optimal.34 3. Fungsi dan Tujuan Pembelajaran Matematika Fungsi pembelajaran matematika adalah mengembangkan kemampuan menghitung, mengukur, menurunkan dan menggunakan rumus matematika sederhana yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari melalui materi bilangan, pengukuran, dan mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan bahasa melalui model matematika yang dapat berupa kalimat dan persamaan matematika, diagram, grafik atau tabel.35 Sedangkan tujuan matematika di SD-MI adalah agar siswa-siswi memiliki kompetensi sebagai berikut:36                                                            32R. Soedjadi, Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000), h. 11  33Herman Hudoyo, Matematika dan Pelaksanaan di depan Kelas.(Surabaya: Usaha Nasional, 2001), h. 96 34Retno Indayati et.all, Ta’alum Jurnal Pendidikan Islam.(Tulungagung: Jurusan Tarbiyah STAIN Tulungagung, 2010), h. 62 35Sunaryo et.all, Model Pembelajaran Inklusif Gender.(Jakarta: LAPIS, 2010), h. 747 36Sunaryo et.all, Model Pembelajaran…, h. 748 



24  1) Memahami konsep matematika, menjelaskan hubungan antara konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam memecahkan masalah. 2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menyelesaikan gagasan dan pernyataan matematika 3) Memecahakan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 4) Mengomunikasikan gagasan dengan simbul, tabel, diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 5) Memilih sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam memecahkan masalah. Tujuan pembelajaran matematika tidak hanya terarah pada ranah atau domain kognitif saja tetapi juga ranah psikomotor dan ranah afektif. Hal tersebut sesuai dengan misi pendidikan matematika meliputi :37 1) Pemecahan masalah 2) Mengkomunikasian ide-ide matematika 3) Penalaran matematika 4) Penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari                                                              37Sunaryo et.all, Model Pembelajaran…, h.749 



25  D. Materi pokok pembahasa Bangun Datar 1. Pengertian bangun datar Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung.  Bangun-bangun geometri baik dalam kelompok bangun datar maupun bangun ruang merupakan sebuah konsep abstrak. Artinya bangun-bangun tersebut bukan merupakan sebuah benda konkret yang dapat dilihat maupun dipegang. Demikian pula dengan konsep bangun geometri, bangun-bangun tersebut merupakan suatu sifat, sedangkan yang konkret, yang biasa dilihat maupun dipegang, adalah benda-benda yang memiliki sifat bangun geometri. Misalnya persegi panjang, konsep persggi panjang merupakan sebuah konsep abstrak yang diidentifiaksikan melalui sebuah karakteristik.  Dari uraian di atas maka bangun datar dapat didefinisikan sebagai bangun yang rata yang mempunyai dua dimensi yaitu panjang dan lebar tetapi tidak mempunyai tinggi dan tebal. Dengan demikian pengertian bangun datar adalah abstrak. 2. Macam-Macam Bangun Datar a. Persegi Panjang, yaitu bangun datar yang mempunyai sisi berhadapan yang sama panjang, dan memiliki empat buah titik sudut siku-siku. b. Persegi, yaitu persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. c. Segitiga, yaitu bangun datar yang terbentuk oleh tiga buah titik yang tidak segaris.. macam macamnya: segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga sembarang 



26  d. Jajar Genjang, yaitu segi empat yang sisinya sepasang-sepasang sama panjang dan sejajar. e. Trapesium, yaitu segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar. f. Layang-layang, yaitu segi empat yang salah satu diagonalnya memotong tegak lurus sumbu diagonal lainnya. g. Belah Ketupat, yaitu segi empat yang semua sisinya sama panjang dan kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. h. Lingkaran, yaitu bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua titik persekitaran yang mengelilingi suatu titik asal dengan jarak yang sama. jarak tersebut biasanya dinamakan r, atau radius, atau jari-jari. 3. Sifat-Sifat Bangun Datar a. Layang-layang = terbagi atas 2 digonal yang berbeda ukurannya b. Persegi = semua sisi-sisinya sama panjang, semua sudut sama besar, kedua diagonal berpotongan tegak lurus dan sama panjang. c. Persegi panjang = sisi yang behadapan sama panjang, semua sudut sama besar d. Belah ketupat = semua sisi-sisinya sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar, kedua diagonalnya tidak sama panjang dan berpotongan tegak lurus. e. Jajar genjang = sisi yang berhadapan sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar f. Lingkaran = memiliki simetri lipat dan simetri putar yang tak terhingga jumlahnya 4. Satuan  



27  Satuan Panjang: kilometer (km), hektometer (hm), Decameter (dam), meter (m), desimeter (dm), centimeter (cm), Milimeter (mm) dll } dan Satuan Luas :{ kilometer persegi (km2), hektometer persegi (hm2/ hektare), meter persegi (m2), dll }. Satuan Panjang biasa digunakan untuk panjang sisi-sisi bangun datar dan keliling bangun datar. Sedangkan Satuan Luas digunakan untuk luas bangun datar. E. Penelitian Relevan Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Yastin dengan judul “Meningkatkan Hasil belajar IPS melalui model pembelajaran kooperatif tipe Studentteam achievement division (STAD) pada siswa kelas V SDN 12 mandonga kota kendari.” Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa nilai rata-rata siswa setelah siklus I meningkat dibandingkan tes awal yakni 66,55 menjadi 77,00,pada siklus II nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 81,7.38 2. Penelitian dari Marten ( 2017), melakukan penelitian yang berjudul “ 
peningkatan kerja sama dan prestasi belajar matematika siswa kelas V SD 

Karitas tahun pelajaran 2016/2017 melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions)”. Dari penelitian ini diperoleh bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD   dapat meningkatkan kerja sama siswa itu terbukti dari hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kerjasama dalam kelompok pada pembelajaran matematika materi operasi satuan waktu. Peningkatan ini dapat dilihat dari kondisi awal kerja sama siswa dalam skor rata-rata 53,25 (rendah)                                                            38Yulia Yastin “Meningkatkan Hasil belajar IPS melalui model pembelajaran kooperatif 
tipe Student team achievement division (STAD) pada siswa kelas IV SDN 12 mandonga kota kendari” (Skripsi sarjana,jurusan tarbiyah,STAIN Kendari,2013) 



28  pada siklus 1 meningkat menjadi 66,97 ( tinggi) kemudian pada siklus 11 meningkat menjadi 75,47 ( tinggi). Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa kerja sama siswa pada pembelajaran matematika materi operasi satuan waktu dapat meningkat dengan penerapan model pembelajaran kooperatif  metode STAD (Student Teams Achievement Divisions). 39 3. Penelitian yang dilakukan oleh Uut  Iswahyudi yang berjudul “Peningkatan keaktifan belajar matematika melalui model pembelajaran STAD pada siswa kelas IV semester I SDN Bumirejo Kecamatan Juwana Tahun pelajaran 2012/2013.”Hasil penelitian menunjukan bahawa nilai rata-ratasiswa setelah siklus I meningkat dibandingkan tes awal yakni 51,4 menjadi 64,6 pada siklus II nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 71,78.40 4. Rosdiati, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Siswa kelas III SDN 004 Toar 

Kecamatan Gunung Toar, dalam Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, Sains dan Humaniora vol. 3 No. 2, Juni 2017. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement 

Divisions) pada pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar matematika khususnya pada materi pokok pecahan.41                                                              39Marten “peningkatan kerja sama dan prestasi belajar matematika siswa kelas V SD 
Karitas tahun pelajaran 2016/2017 melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions)”. Skripsi Yogyakarta: Program Studi Pendidikan guru Sekolah Dasar, Universitas Sanata Dharma  40Uut  Iswahyudi yang berjudul “Peningkatan Keaktifan Belajar Matematika Melalui 
Model Pembelajaran Stad Pada Siswa Kelas Iv Semester I Sdn Bumirejo Kecamatan Juwana 
Tahun Pelajaran 2012/2013.”(skripsi sarjana,jurusan PGSD FKIP,Universitas Muhamadiyah Surakarta,2012). 41Rosdiati,Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe STAD Siswa kelas III SDN 004 Toar Kecamatan Gunung Toar, dalam Jurnal Ilmu 
Pendidikan Sosial, Sains dan Humaniora vol. 3 No. 2, Juni 2017 



29  Berdasarkan paparan penelitian di atas, maka persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan jenis PTK (Penelitian Tindakan Kelas), dan sama-sama meneliti tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

AchievementDivisions). Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah subjek yang diteliti, waktu dan tempat penelitian. Ketiga penelitian cukup relevan karena membuktikan efektifitas penerapan model pembelajaran STAD sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut. F. Kerangka Pikir  Adanya permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran Matemetika menunjukan bahwa pembelajaran tersebut belum mencapai hasil yang optimal. Berbagai faktor penyebab baik dari guru, maupun siswa juga menjadi kendala dalam proses kegiatan belajar pada pembelajaran matematika sehingga proses pembelajaran harus diupayakan dan mampu menuntut siswa untuk kreatif, Membentuk sikap positif, memecahkan masalah dan memungkinkan siswa untuk mengorganisasikan belajarnya sendiri, sehingga pada akhirnya dapat memahami konsep-konsep pembelajaran Matematika secara benar dan utuh serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kerangka pikir merupakan kesimpulan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Kerangka pikir adalah gambaran mengenai hubungan antar variabel dalam suatu penelitian yang 



30  diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.42 Melalui model pembelajaran STAD diharapkan akan meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika.  Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut :                                                                              42 Nazir Muhamad, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2009) h.75 Kondisi Awal Kurangnya minat dan motivasi belajar siswa yang disebabkan oleh metode pembelajaran yang diterapkan guru masih bersifat monoton sehingga berdampak pada hasil belajar siswa yang tidak meningkat.  Penerapan model  pembelajaran 
Student Team Achievement Division 

(STAD) 

Tindakan Kondisi Akhir Siswa aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran Hasil belajar siswa meningkat 



31  G. Hipotesis Tindakan Hipotesis tindakan dari penelitian ini yang dapat diajukan adalah sebagai berikut "Model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement 

Divisions) dapat meningkatkan hasil belajar Matematika pada siswa kelas IVc SDN 18 Baruga". Peningkatan yang dimaksud meliputi peningkatan proses dan hasil belajar.                   
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