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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

A. Kajian Teori 

 Media Pembelajaran 1.

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Joice dan Weil dalam Isjoni (2013, h. 50), “Model pembelajaran 

adalah suatu pola atau rencana yang sudah direncanakan sedemikian rupa dan 

digunakan untuk menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi 

petunjuk kepada pengajar di kelasnya.” (Isjoni, 2013) 

Model pembelajaran membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran secara 

efektif. Dalam penerapan model pembelajaran yang digunakan harus sesuai 

dengan kebutuhan siswa dan harus sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran 

b. Prinsip-Prinsip Model Pembelajaran 

Prinsip model pembelajaran yang baik menurut Isjoni (2013, h. 50): 

1) Semakin kecil upaya yang dilakukan guru dan semakin besar aktivitas 

yang dilakukan siswa, maka hal itu semakin baik. 

2) Semakin sedikit waktu yang diperlukan guru untuk mengaktifkan siswa 

belajar juga semakin baik. 

3) Sesuai dengan cara belajar siswa yang dilakukan. 

4) Dapat dilaksanakan dengan baik oleh guru. 

5) Tidak ada satupun metode yang paling sesuai untuk segala tujuan, jenis 

materi, dan proses belajar yang ada. 

Pada prinsipnya model pembelajaran memaksimalkan aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran dengan waktu yang seefektif mungkin. Lalu model 

pembelajaran tidak semuanya sesuai dengan segala macam materi pelajaran, tetapi 

harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan karakteristik materi yang 

dipelajari. 

c. Macam-Macam Model Pembelajaran 

       Rusman (2011, h. 189) membagi model-model pembelajaran menjadi 9 

macam, yaitu : 
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1) Model Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning), merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru 

mengaitkan antara 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. 

2) Model Pembelajaran Kooperatif (cooperative learning), merupakan 

bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 

empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat 

heterogen. 

3) Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM), adalah inovasi yang 

paling signifikan dalam pendidikan. Kurikulum pembelajaran berbasis 

masalah membantu untuk meningkatkan perkembangan keterampilan 

belajar sepanjang hayat dalam pola pikir yang terbuka, reflektif, kritis, 

dan belajar aktif.  

4) Model Pembelajaran Tematik, merupakan salah satu model dalam 

pembelajaran terpadu (integrated instruction) yang merupakan suatu 

sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individual 

maupun kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-

prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik. 

5) Model Pembelajaran Berbasis Komputer, merupakan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan melalui sistem komputer. Pembelajaran 

berbasis komputer sangat dipengaruhi oleh teori belajar kognitif model 

pemrosesan informasi. 

6) Model Pembelajaran Berbasis Web (E-Learning), merupakan aplikasi 

teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses 

pendidikan. Model pembelajaran dirancang dengan mengintegrasikan 

pembelajaran berbasis web dalam program pembelajaran konvensional 

tatap muka. 
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7) Model Pembelajaran PAKEM (Partisipatif, Aktif, Kreatif, Efektif, 

dan Menyenangkan), merupakan model pembelajaran dan menjadi 

pendoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dengan pelaksanaan pembelajaran PAKEM, diharapkan berkembangnya 

berbagai macam inovasi kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenagkan. 

8) Model Pembelajaran Mandiri, merupakan pembelajaran yang 

memberikan keleluasan kepada siswa untuk dapat memilih atau 

menetapkan sendiri waktu dan cara belajarnya sesuai dengan ketentuan 

sistem kredit semester di sekolah. 

9) Model Lesson Study, merupakan salah satu upaya pembinaan untuk 

meningkatkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekelompok guru 

secara kolaboratif dan bersinambungan, dalam merencanakan, 

melaksanakan, mengobservasi, dan melaporkan hasil refleksi kegiatan 

pembelajaran. 

d. Model Pembelajaran Kooperatif 

1) Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Cooperative adalah suatu model pembelajaran yang saat ini banyak 

digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada 

siswa (student oriented), terutama untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan 

guru dalam mengaktifkan siswa, yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, 

siswa yang agresif dan tidak peduli pada orang lain. Isjoni (2013, h. 16) 

Lebih lanjut Isjoni juga menyatakan, Isjoni (2013, h. 15) “Cooperative 

adalah suatu model pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga 

dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar”. 

Jadi menurut pendapat di atas pembelajaran kooperatif adalah model 

pembelajaran yang melibatkan sejumlah kelompok siswa yang bekerja sama dan 

belajar bersama dengan saling membantu secara interaktif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan. 



11 

 

 

2) Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan cara belajar siswa menuju 

belajar yang lebih baik, sikap tolong menolong dalam beberapa perilaku sosial. 

Tujuan utama dalam penerapan model belajar mengajar pembelajaran kooperatif 

adalah agar siswa dapat belajar secara berkelompok bersama teman-temannya 

dengan cara saling menghargai pendapat dan memberikan kesempatan kepada 

orang lain untuk mengemukakan pendapatnya secara berkelompok. 

Tujuan pembelajaran kooperatif menurut Slavin (2010, h. 20) sebagai 

berikut: 

Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok tradisional 

yang menerapkan sistem kompetensi, dimana keberhasilan individu 

diorientasikan pada kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari 

pembelajaran kooperatif adalah untuk menciptakan situasi dimana 

keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan 

kelompoknya. (Slavin R. E., 2010) 

Dari pengertian diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa pentingnya tujuan 

pembelajaran kooperatif adalah dalam memberikan insentif kepada siswa untuk 

saling membantu satu sama lain dan untuk saling mendorong untuk melakukan 

usaha yang maksimal (Slavin 2010, h. 82). 

 

3) Jenis-Jenis Pembelajaran Kooperatif 

Dewasa ini banyak guru tertarik untuk menggunakan model pembelajaran 

kooperatif, misalnya untuk meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan minat 

belajar, meningkatkan hasil belajar bahkan meningkatkan keaktifan belajar siswa.  

Adapun jenis-jenis pembelajaran kooperatif menurut Faiq (2013)  

http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2013/02/tipe-modelpembelajaran 

kooperatif.html?m=1 yaitu: 

a) Metode TGT (Teams Games Tournament) yaitu metode pembelajaran 

dalam bentuk perbandingan (Tournament) antara kelompok yang satu 

dengan yang lain.  

b) Metode STAD (Student Teams Achievement Divisions) merupakan metode 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana yaitu pendekatan dengan 

pembagian siswa melalui kelompok-kelompok untuk belajar bersama. 

Metode ini akan dikaji lebih lanjut pada penelitian ini. 
 

http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2013/02/tipe-modelpembelajaran%20kooperatif.html?m=1
http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2013/02/tipe-modelpembelajaran%20kooperatif.html?m=1
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c) Metode TAI (Team Assisted Individualization) merupakan metode 

pembelajaran yang membentuk kelompok kecil yang diterapkan 

bimbingan antar teman, yaitu siswa yang pandai bertanggung jawab 

terhadap siswa yang lemah.  

d) Metode pembelajaran talking chips merupakan metode pembelajaran yang 

dilakukan dalam kelompok kecil. Masing-masing anggota kelompok 

membawa sejumlah kartu yang berfungsi untuk menandai apabila mereka 

telah berpendapat dengan memasukkan kartu tersebut ke atas meja. (Faiq, 

2013) 
   

e. Model Cooperative Learning Student Team Achivment-Disions (STAD) 

 Pengertian model Pembelajaran STAD 1.

       Menurut Slavin (2005, h. 143), “STAD merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan model yang 

paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru menggunakan pendekatan 

kooperatif”. (Slavin, 2005) 

Menurut Slavin (dalam Rusman, 2012, h. 213) Model STAD (Student 

Teams Achievement Divisions) merupakan variasi pembelajaran kooperatif yang 

paling banyak diteliti. Model pembelajaran STAD (Student Teams Achievement 

Divisions), siswa dibagi menjadi kelompok beranggotakan 4 orang yang beragam 

kemampuan, jenis kelamin, dan sukunya. Guru memberikan suatu pelajaran dan 

siswa-siswa didalam kelompok memastikan bahwa semua anggota kelompok itu 

bisa menguasai pelajaran tersebut. Akhirnya semua siswa menjalani kuis 

perseorangan tentang materi tersebut, dan pada saat itu mereka tidak boleh saling 

membantu satu sama lain. (Rusman, Model-MOdel Pembelajaran 

Mengembangkan Profesionalme Guru, 2012) 

 Langkah-langkah Penerapan Model Pembelajaran STAD 2.

Rusman (2012, h. 215) langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams-Achievement Divisions (STAD) adalah sebagai berikut : 

a. Penyampaian Tujuan dan Motivasi 

Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan 

memotivasi siswa untuk belajar. 

b. Pembagian Kelompok 

Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, dimana setiap kelompoknya 

terdiri dari 4-5 siswa yang memprioritaskan heterogenitas (keragaman) 

kelas dalam prestasi akademik, gender/jenis kelamin, rasa, atau etnik. 
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c. Presentasi dari Guru 

Guru menyampaikan materi pelajaran dengan terlebih dahulu menjelaskan 

tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut serta 

pentingnya pokok bahasan tersebut dipelajari. Guru memberi motivasi 

siswa agar dapat belajar dengan aktif dan kreatif. Di dalam proses 

pembelajaran guru dibantu oleh media, demonstrasi, pertanyaan atau 

masalah nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dijelaskan juga 

tentang keterampilan dan kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa, 

tugas, dan pekerjaan yang harus dilakukan serta cara-cara 

mengerjakannya. 

d. Kegiatan Belajar dalam Tim ( Kerja Tim) 

Siswa belajar dalam kelompok yang telah dibentuk. Guru menyiapkan 

lembaran kerja sebagai pedoman bagi kerja kelompok, sehingga semua 

anggota menguasai dan masing-masing memberikan kontribusi. Selama 

tim bekerja, guru melakukan pengamatan, memberikan bimbingan, 

dorongan dan bantuan bila diperlukan. Kerja tim ini merupakan ciri 

terpenting dari STAD. 

e. Kuis (Evaluasi) 

Guru mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis tentang materi 

yang dipelajari dan juga melakukan penilaian terhadap presentasi hasil 

kerja masing-masing kelompok. Siswa diberi kursi secara individual dan 

tidak dibenarkan bekerja sama. Ini dilakukan untuk menjamin agar siswa 

secara individu bertanggung jawab kepada diri sendiri dalam memahami 

bahan ajar tersebut. Guru menetapkan skor batas penguasaan untuk setiap 

soal, misalnya 60, 75, 84, dan seterusnya sesuai dengan tingkat kesulitan 

siswa. 

f. Penghargaan Prestasi Tim.  

Setelah pelaksanaan kuis, guru memeriksa hasil kerja siswa dan diberikan 

angka dengan rentang 0-100. 

 

Menurut Slavin dalam (Isjoni, 2013, h. 51) pada proses pembelajarannya, 

belajar kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) melalui 

lima tahapan yang meliputi : 

a. Tahap Penyajian Materi 

    Guru memulai dengan menyampaikan indikator yang harus dicapai dan 

memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang materi yang akan dipelajari. 

Teknik penyajian materi pelajaran dapat dilakukan secara klasikal ataupun 

melalui audiovisual.  

b. Tahap kegiatan Kelompok 

    Pada tahap ini siswa diberi lembar tugas sebagai bahan yang akan 

dipelajari. Siswa saling bekerja kelompok dan berbagi tugas, saling 

membantu memberikan penyelesaian agar semua anggota kelompok dapat 

memahami materi yang dibahas, dan satu lembar dikumpulkan sebagai 

hasil kerja kelompok.  Pada tahap ini guru berperan sebagai fasilitator dan 

motivator tiap kelompok. 

c. Tahap Tes Individual 
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    Tahap ini untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan belajar telah 

dicapai, diadakan tes secara individual, mengenai materi yang telah 

dibahas. Pada penelitian ini tes individual diadakan pada akhir pertemuan, 

agar siswa dapat menunjukkan apa yang telah dipelajari secara individu 

selama bekerja dalam kelompok. Skor perolehan individu didata dan 

diarsipkan, yang akan digunakan pada perhitungan perolehan skor 

individu. 

d. Tahap Perhitungan Skor Perkembangan Individu 

    Tahap ini dihitung berdasarkan skor awal, Skor perkembangan individu 

dihitung berdasarkan skor awal (pretest) sebelum perlakuan (treatment). 

Berdasarkan skor awal setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk 

memberikan sumbangan skor maksimal bagi kelompoknya berdasarkan 

skor tes yang diperolehnya. Adapun perhitungan skor perkembangan 

individu pada penelitian ini di ambil dari penskoran perkembangan 

individu. 

 

 

Tabel 1.1  

Pedoman Pemberian Skor Perkembangan Individu 

  

Skor tes 
Skor perkembangan 

individu 

a. Lebih dari 10 poin dibawah skor awal 

b. 10 hingga 1 poin di bawah skor awal 

c. Skor awal sampai 10 poin di atasnya 

d. Lebih dari 10 poin di atas skor awal 

e. Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor 

awal) 

5 

10 

20 

30 

30 

   Sumber: Isjoni (2013, h. 53) 

e. Tahap Pemberian Penghargaan Kelompok 

       Setiap anggota kelompok diharapkan mencapai skor tes yang tinggi 

karena skor ini akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan skor 

rata-rata kelompok. Dari hasil perkembangan, maka penghargaan pada 

presentasi kelompok diberikan dalam tingkatan penghargaan seperti 

kelompok terbaik, terbaik, dan tersuper. Adapun untuk penghargaan 

kepada tiap kelompok tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini: 
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Tabel 1.2 

Kriteria Tingkat Penghargaan Kelompok 

Kriteria ( Rata-rata Tim) Predikat 

0 ≤ x ≤ 5 - 

5 ≤ x ≤ 15 Tim Baik 

15 ≤ x ≤ 25 Tim Hebat 

25 ≤ x ≤ 30 Tim Super 

 Sumber:Trianto (2012, h. 72) (Trianto, 2012) 

       Skor kelompok didapat dengan cara menjumlahkan masing-masing 

sumbangan skor individu anggota dalam kelompok dan hasilnya dibagi sesuai 

dengan jumlah anggota kelompoknya, sehingga didapat rata-rata skor 

perkembangan individu dalam kelompok yang disebut dengan nilai rata-rata 

kelompok/tim. Guru juga dapat memberikan reward berupa hadiah sebagai hasil 

kerja kelompok terbaik yang tujuannya untuk memotivasi siswa agar belajar lebih 

giat lagi. 

 Keaktifan Belajar Siswa 3.

a. Pengertian Keaktifan Siswa 

Dimyati dan Mudjiono (2006, h. 44) menjelaskan pengertian keaktifan 

siswa sebagai berikut. 

Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai 

kemampuan dan aspirasinya sendiri. Begitu pun dengan belajar, belajar 

tidak dapat dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan 

kepada orang lain. Belajar hanya mungkin apabila anak aktif 

mengalami sendiri. Belajar adalah menyangkut apa yang harus 

dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri, maka inisiatif harus datang dari 

dalam diri siswa itu sendiri. Guru hanya sekedar pembimbing dan 

pengarah. (Mudjiono, 2006) 

Berbeda dengan pendapat di atas, keaktifan belajar siswa menurut Sudjana 

(2010, h. 20) adalah “Proses kegiatan belajar mengajar yang subjek didiknya 

terlibat intelektual dan emosional sehingga betul-betul berperan dan 

perpartisispasi aktif dalam melakukan kegiatan belajar”. Dari pengertian ini 

menunjukan bahwa cara belajar siswa aktif menempatkan siswa sebagai inti 

dalam kegiatan belajar mengajar siswa disini dipandang sebagai objek dan sebagai 

subjek. 
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Dimyati dan Mudjiono( 2006, h. 45) menjelaskan keaktifan siswa menurut 

teori kognitif sebagai berikut. 

Belajar menunjukan adanya jiwa yang sangat aktif, jiwa mengolah 

informasi yang kita terima, tidak sekedar menyimpannya saja tanpa 

mengadakan transformasi, namun jika mengolah dan melakukan 

informasi transformasi informasi yang kita terima  

Lebih lanjut Gage dan Barliner (dalam Dimyati dan Mudjiono, 2006, h. 45) 

mengungkapkan bahwa: 

Siswa sebagai subjek belajar memiliki sifat aktif, konstruktif dan 

mampu merencanakan sesuatu. Siswa mampu untuk mencari, 

menemukan, dan menggunakan pengetahuan yang diperolehnya. Dalam 

proses belajar-mengajar siswa mampu mengidentifikasi, merumuskan 

masalah, mencari dan menarik kesimpulan. 

 

b. Karakteristik Siswa Aktif 

Kata aktif diartikan sebagai giat, rajin, dalam berusaha dan bekerja. Dalam 

hal ini adalah kegiatan atau kesibukan peserta didik dalam kegiatan belajar 

mengajar di sekolah serta ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan pembelajaran 

yang menunjang keberhasilan siswa belajar. Adapun karakteristik siswa aktif yang 

dikemukakan oleh Sudjana dan Arifin (2010, h. 23) yaitu: 

1) Keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan dan 

permasalahanya. 

2) Keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan persiapan, proses dan kelanjutan belajar. 

3) Penampilan berbagai usaha atau keaktifan belajar dalam menjalani dan 

menyelesaikan kegiatan belajar mengajar sampai mecapai 

keberhasilannya. 

4) Kebebasan dan keleluasaan melakukan hal tersebut di atas tanpa tekanan 

guru atau pihak lainnya (kemandirian belajar). 

       Dengan demikian berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan 

karakteristik siswa aktif yaitu yang memiliki keberanian dalam menampilkan 

minat, berpartisi-pasi dalam kegiatan persiapan, memiliki keaktifan belajar dalam 

menjalani dan menyelesaikan kegiatan belajar serta memiliki kemandirian dalam 

belajar untuk mencapai keberhasilan dalam belajar. 
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c. Indikator Siswa Aktif 

 Untuk melihat terwujudnya cara belajar siswa aktif dalam proses belajar 

mengajar yang dikemukakan oleh Sudjana (2010, h. 21-22), terdapat beberapa 

indikator cara belajar siswa aktif yaitu sebagai berikut: 

1) Dilihat dari sudut pandang siswa: 

a) Keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan dan permasalahan. 

b) Keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan persiapan proses dan kelanjutan belajar. 

c) Penampilan berbagai usaha atau keaktifan belajar dalam menjalani dan 

menyelesaikan kegiatan belajar mengajar sampai mencapai keberhasilannya. 

d) Kebebasan atau keleluasaan hal tersebut yang disebutkan diatas tanpa 

adanya tekanan dari guru atau pihak lainnya (kemandirian belajar). 

2) Dilihat dari sudut pandang guru: 

a) Adanya usaha mendorong, membina, gairah mengajar dan partisipasi siswa 

secara aktif. 

b) Peranan guru tidak mendominasi kegiatan proses belajar siswa. 

c) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar menurut cara dan 

kemampuannya masing-masing. 

d) Guru menggunakan berbagai jenis metode mengajar serta pendekatan 

multimedia. 

3) Dilihat dari segi program: 

a) Program cukup jelas dan dapat dimengerti siswa dan menarik siswa untuk 

melakukan kegiatan belajar. 

b) Tujuan intruksional serta konsep maupun isi pelajaran itu sesuai dengan 

kebutuhan, minat, serta kemampuan subjek didik. 

c) Bahan pelajaran mengandung fakta atau informasi, konsep, prinsip dan 

keterampilan. 

4) Dilihat dari situasi belajar: 

a) Situasi hubungan yang intim dan erat antara guru dengan siswa, siswa 

dengan guru, guru dengan guru, serta dengan unsur pimpinan sekolah. 

b) Gairah serta kegembiraan belajar siswa sehingga siswa memiliki motivasi 

yang kuat serta keleluasaan mengembangkan cara belajar masing-masing. 

5) Dilihat dari sarana belajar: 

a) Memadainya sumber-sumber belajar bagi siswa. 

b) Fleksibelitas waktu untuk melakukan kegiatan belajar. 

c) Dukungan dari berbagai jenis media pengajaran. 

Kegiatan siswa yang tidak terbatas di dalam kelas saja tetapi di luar kelas. 

d. Kriteria Siswa Aktif 

Aktivitas siswa dalam proses belajar menurut Sudjana (2010, h. 61) 

mengemukakaan bahwa kriteria aktivitas belajar siswa dapat dilihat dalam 

berbgaia hal antara lain: 
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1) Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya 

2) Terlibat dalam pemecahan siswa 

3) Bertanya pada siswa lain/guru tentang masalah yang belum dipahami 

4) Berusaha mencari informasi yang diperlukan berkaitan dengan 

pemecahan masalah yang dipelajarinya  

5) Melaksanakan kerja kelompok sesuai dengan petunjuk guru 

6) Melatih diri dalam memecahkan masalah bersama kelompok 

7) Kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang telah diperolehnya 

dalam menyelesaikan tugas/persoalan yang di hadapi. 

  

 Hasil Penelitian Terdahulu  4.

Penelitian terdahulu akan sangat bermakna jika judul-judul penelitian yang 

digunakan menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian yang hendak dilakukan. 

Data hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.3 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Nama/Tahun Judul Hasil Penelitian 

1  Narjo / 2011 Eksperimentasi Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Student 

Team Achievement Division 

(STAD) dan Team Assisted 

Individualization (TAI) pada 

Pembelajaran Matematika 

ditinjau dari Motivasi Belajar 

Peserta Didik Kelas VII SMP 

di Kabupaten Cilacap Tahun 

Pembelajaran 2010/2011 

Prestasi dan motivasi siswa 

lebih tinggi dalam pelajaran 

matemtika setelah 

menggunakan model 

pembelajaran STAD dan 

TAI. 
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2 Nuansa Ayu 

Febrina / 2012 

Peningkatkan Aktivitas 

Belajar Akuntansi Melalui 

Implementasi Model 

Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Student Teams 

Achivement Division (STAD)  

pada Siswa Kelas X AK 3 

Program Keahlian Akuntansi 

SMK Batik Perbaik 

Purworejo Tahun Ajaran 

2011/2012 

Dengan implementasi 

Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe  STAD 

dapat meningkatkan 

aktivitas belajar akuntansi 

siswa kelas X AK 3 

Program Keahlian 

Akuntansi SMK Batik 

Perbaik Purworejo tahun 

ajaran 2011/2012. 

3 Beny Muharam 

/ 2013 

Pengaruh Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Student Team 

Achievement Division 

(STAD) Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Kelas XI SMA 

Kartika Siliwangi 2 pada 

Mata Pelajaran Akuntansi 

(Tahun Ajaran 2011/2012) 

Terdapat perbedaan hasil 

belajar antara siswa yang 

belajar dengan Model 

Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD dengan siswa 

yang belajar tanpa 

menggunakan Model 

Pembelajaran STAD. 

 

 

 

 

4 Mariana Ulfa / Penerapan Model Dengan adanya penerapan 
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2014 Pembelajaran STAD untuk 

Meningkatkan Keaktifan 

Siswa Dalam Pelajaran 

Akuntansi SMA 6 Bandung 

model pembelajaran STAD 

maka keaktifan siswa di 

SMA 6 bandung dalam 

pelajaran akuntansi dengan 

materi pokok neraca 

meningkat. 
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 Kerangka Pemikiran  5.

Ekonomi sebagai salah satu ilmu pengetahuan sosial yang dipelajari di 

tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diharapkan dapat mencapai tujuan 

pendidikan nasional. 

Keberhasilan proses belajar mengajar biasanya dukur dengan keberhasilan 

siswa dalam memahami dan menguasai materi yang diberikan. Guru berperan 

sebagai pendidik dan pembimbing dalam pembelajaran, seorang guru akan dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik bila menguasai dan mampu mengajar di 

depan kelas dengan menggunakan metode yang sesuai dengan mata pelajaran. 

Dalam pembelajaran ekonomi dibutuhkan keaktifan dan pemahaman siswa 

sebagai dasar untuk mengembangkan materi lebih lanjut hal ini sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya metode pembelajaran yang 

digunakan. Hal ini menuntut kreativitas seorang guru dalam mengajar ekonomi, 

agar mata pelajaran ekonomi tidak menjadi mata pelajaran yang membosankan. 

Agar pembelajaran di sekolah dapat menarik siswa maka guru harus 

menggunakan berbagai model, metode atau media pembelajaran, agar tujuan 

pembelajaran tercapai. Salah satu model yang berpengaruh terhadap keaktifan 

belajar siswa adalah model pembelajaran kooperatif. Salah satu tipe dari model 

pembelajaran kooperatif ini adalah Student Team-Achievment Divisions (STAD), 

dipilih karena dalam proses pembelajarannya siswa dapat menemukan dan 

mentranformasikan informasi. 

Model pembelajaran kooperatif (Cooperatife Learning) tipe Student Team-

Achievment Divisions (STAD) oleh Slavin (2005, h. 143), “STAD merupakan 

salah satu model pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan 

model yang paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru menggunakan 

pendekatan kooperatif”. 

Rusman (2012, h. 215) langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif 

model STAD (Student Teams Achievement Divisions) adalah sebagai berikut : 

a. Penyampaian Tujuan dan Motivasi 

Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan 

memotivasi siswa untuk belajar. 



22 

 

 

b. Pembagian Kelompok 

Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, dimana setiap kelompoknya 

terdiri dari 4-5 siswa yang memprioritaskan heterogenitas (keragaman) kelas 

dalam prestasi akademik, gender/jenis kelamin, rasa, atau etnik. 

c. Presentasi dari Guru 

Guru menyampaikan materi pelajaran dengan terlebih dahulu menjelaskan 

tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut serta pentingnya 

pokok bahasan tersebut dipelajari. Guru memberi motivasi siswa agar dapat 

belajar dengan aktif dan kreatif. Di dalam proses pembelajaran guru dibantu oleh 

media, demonstrasi, pertanyaan atau masalah nyata yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari. Dijelaskan juga tentang keterampilan dan kemampuan yang 

diharapkan dikuasai siswa, tugas, dan pekerjaanyang harus dilakukan serta cara-

cara mengerjakannya. 

d. Kegiatan Belajar dalam Tim ( Kerja Tim) 

Siswa belajar dalam kelompok yang telah dibentuk. Guru menyiapkan 

lembaran kerja sebagai pedoman bagi kerja kelompok, sehingga semua anggota 

menguasai dan masing-masing memberikan kontribusi. Selama tim bekerja, guru 

melakukan pengamatan, memberikan bimbingan, dorongan dan bantuan bila 

diperlukan. Kerja tim ini merupakan ciri terpenting dari STAD. 

e. Kuis (Evaluasi) 

Guru mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis tentang materi 

yang dipelajari dan juga melakukan penilaian terhadap presentasi hasil kerja 

masing-masing kelompok. Siswa diberi kursi secara individual dan tidak 

dibenarkan bekerja sama. Ini dilakukan untuk menjamin agar siswa secara 

individu bertanggung jawab kepada diri sendiri dalam memahami bahan ajar 

tersebut. Guru menetapkan skor batas penguasaan untuk setiap soal, misalnya 60, 

75, 84, dan seterusnya sesuai dengan tingkat kesulitan siswa. 

f. Penghargaan Prestasi Tim. 

Setelah pelaksanaan kuis, guru memeriksa hasil kerja siswa dan diberikan 

angka dengan rentang 0-100. 
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 Aktivitas belajar dengan permainan dirancang dalam pembelajaran 

kooperatif tipe Student Team-Achievment Divisions (STAD) memungkinkan siswa 

untuk dapat melatih kecakapannya berkomunikasi, dapat belajar tanggung jawab, 

menumbuhkan kerjasama, persaingan yang sehat dan keterlibatan belajar. 

Dengan demikian model pembelajaran kooperatif tipe Student Team-

Achievment Divisions (STAD) merupakan model pembelajaran yang melibatkan 

siswa sebagai subjek belajar yang memiliki sifat aktif, konstruktif, dan mampu 

merencanakan, mencari, mengolah informasi, menganalisis, mengidentifikasi, 

memecahkan, menyimpulkan, dan melakukan transforming, dalam proses 

pembelajaran ekonomi karena penggunaannya disesuaikan dengan karakteristik 

mata pelajaran ekonomi. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Team-Achievment Divisions (STAD) 

terhadap keaktifan pembelajaran. Dengan kondisi tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa langkah dari guru yang melaksanakan model pembelajaran dengan baik 

dalam keaktifan siswa belajar sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. 

Dari uraian kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan paradigma 

penelitian sebagai berikut: 

  

 

  

 

 

Berdasarkan gambar 2.1 yang merupakan variabel terikat adalah keaktifan 

siswa (Y), sedangkan yang merupakan variabel bebas adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Team-Achievment Divisions (STAD) (X). 

 

 

Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Student 

Team-Achievment Divisions 

(STAD) 

 (X) 

Keaktifan Siswa 

(Y) 

Gambar 1.1 

Skema Kerangka Pemikiran 
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 Asumsi dan Hipotesis 6.

a. Asumsi 

Menurut Arikunto (2006, h. 55), memberikan definisi asumsi, sebagai 

berikut: “Asumsi adalah Sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang 

akan berfungsi sebagai hal-hal yang dipakai untuk berpijak bagi peneliti didalam 

melaksanakan penelitiannya.” (Arikunto, 2006) 

  Asumsi dalam penelitian mengenai penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD yaitu : 

1) Rendahnya keaktfian belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. 

2) Kegiatan pembelajaran masih terpusat pada guru. 

3) Metode pembelajaran yang digunakan guru hanya ceramah, sehingga 

siswa menjadi pasif dalam mengikuti proses kegiatan pembelajaran. 

Jika siswa diposisikan sebagai pusat dalam proses pembelajaran maka siswa 

akan menjadi aktif untuk berpikir tentang suatu persoalan dan mencari cara 

penyelesaiannya dengan menggunakan kemampuan pengetahuannya. 

b. Hipotesis 

Hipotesis menurut Suharsimi Arikunto (2006, h. 67) dalam bukunya 

prosedur penelitian adalah sebagai berikut : “Hipotesis penelitian dapat diartikan 

sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, 

sampai terbukti melalui data yang terkumpul”. Adapun hipotesis dalam penelitian 

ini adalah “Model pembelajaran kooperatif tipe Student Team-Achievment 

Divisions (STAD) berpengaruh positif terhadap keaktifan belajar siswa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


