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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Untuk mengukur keberhasilan belajar peserta didik dalam proses belajar 

mengajar perlu adanya sistem penilaian hasil belajar bagi peserta didik. Seperti 

dikemukakan oleh Widoyoko (2014, hlm. 4) mengemukakan bahwa “penilaian 

dalam konteks hasil belajar dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk 

menjelaskan serta menafsirkan data hasil belajar yang dimiliki oleh setiap peserta 

didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar”. Hasil belajar dapat diartikan 

suatu perubahan perilaku kearah positif siswa, tingkatan akhir dari suatu usaha yang 

telah diperoleh dan dicapai oleh siswa. Menurut Nana Sudjana dalam Esminarto, 

dkk (2016, hlm. 21) hasil belajar siswa pada hikatnya adalah “tingkah laku sebagai 

hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas, mencakup bidang kognitif, afektif, 

dan psikomotorik”. Sedangkan menurut Putu Ari Sudana dan Gede Astra Wesnawa 

(2017, hlm. 3) “bahwa hasil belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu 

seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya, perubahan tingkah laku ini 

meliputi aspek afektif (sikap), kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik 

(keterampilan)”. Berdasarkan pemaparan teori hasil belajar di atas dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan hasil perubahan tingkah laku atau 

belajar dengan arah yang positif sehingga hasil belajar peserta didik baik dan 

meningkat, didalamnya mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotorik yang 

saling berkaitan. 

Menurut Ricardo dan Meilani dalam Homroul Fauhah dan Brillian Rosy 

(2021, hlm. 327-328) indikator hasil belajar ada tiga ranah, yaitu: 

1. Ranah kognitif memfokuskan terhadap bagaimana siswa mendapat 

pengetahuan akademik melalui metode pelajaran maupun penyampaian 

informasi. 

2. Ranah afektif berkaitan dengan sikap, nilai, keyakinan yang berperan 

penting dalam perubahan tingkah laku. 

3. Ranah psikomotorik, keterampilan dan pengembangan diri yang 

digunakan pada kinerja keterampilan maupun praktek dalam 

pengembangan penguasaan keterampilan. 
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Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator hasil 

belajar terdiri dari 3 ranah yaitu kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan 

psikomotorik (keterampilan). Semua ranah ini sangat berpengaruh terhadap hasil 

belajar karena saling berkaitan terhadap keterampilan peserta didik sehingga akan 

menghasilkan peserta didik yang baik. 

Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan oleh Putu Ari Sudana dan Gede 

Astra Wesnawa (2017, hlm. 2) yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA mengemukakan 

bahwa berdasarkan analisis data maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai 

berikut:  

Hasil belajar masih rendah karena menggunakan teknik lama dan 

kurangnya variasi guru dalam mengajar serta pembelajaran masih berpusat 

pada guru, siswa kurang aktif dalam bertanya dan mengeluarkan pendapat. 

Demikian pula dengan sikap bertanggungjawab, sikap ingin tahu dan 

bekerjasama siswa dalam menyelesaikan tugas masih kurang yang di 

akibatkan oleh kurangnya penggunaan metode dan media pembelajaran 

yang bervariasi. 

 

Sedangkan berdasarkan hasil kajian jurnal yang dilakukan oleh Dicky 

Prastya (2017, hlm. 99-100) berjudul Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui 

Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Tipe Student Teams Achievment 

Division (STAD) Pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar: 

Bahwa rata-rata penelitian tersebut diawali dengan permasalahan 

yang sama seperti sangat sulit terjadinya interaksi aktif baik antara siswa 

rendah karena penggunaan model pembelajaran yang digunakan, 

menjelaskan materi melalui ceramah dan pemberian tugas, siswa hanya 

mendengarkan. Masih banyak siswa yang belum mencapai KKM, proses 

pembelajaran belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif, 

kreatif dan menyenangkan, dan masih banyak siswa yang kurang 

memperhatikan pengetahuan awal siswa, dimana guru langsung menuju 

pada inti topik yang akan dibahas. 

 

Berdasarkan pemaparan hasil belajar di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar sangat rendah karena masih banyak permasalahan-permasalahan seperti 

siswa belum mencapai KKM, penggunaan media yang membuat siswa cepat bosan, 

siswa kurang aktif dalam bertanya dan mengeluarkan pendapat, penggunaan model 

pembelajaran yang lama. 
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Upaya yang dapat dijadikan solusi dalam permasalahan di atas yaitu dengan 

menerapkan pembelajaran yang lebih maksimal dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran menjadi lebih baik diperlukan penggunaan metode pembelajaran 

koopertaif tipe STAD sehingga kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan secara 

efektif dan efisien. 

Model Pembelajaran menurut Trianto (2010, hlm. 68) “pembelajaran 

kooperatif STAD merupakan salah satu jenis dari model pembelajaran kooperatif 

dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap 

kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen. Diawali dengan penyampaian tujuan 

pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis, dan penghargaan 

kelompok”. 

Selanjutnya model pembelajaran kooperatif tipe STAD menurut Slavin 

dalam Nida Jarmita (2012, hlm. 156): 

Bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang 

siswanya belajar bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara 

kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 atau 5 orang, dengan kelompok 

heterogen. Sedangkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah 

guru menyampaikan kompetensi dan indikator yang harus dicapai kemudian 

para siswa bergabung dalam kelompok untuk membagi dan menyelesaikan 

tugas masalah yang diberikan oleh guru.  

Berdasarkan pemaparan teori di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan model pembelajaran kooperatif 

yang bekerja dalam kelompok untuk membuat siswa bisa belajar bertanggung 

jawab dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. 

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul 

“Analisis Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

1. Hasil belajar beberapa siswa masih rendah. 

2. Guru masih menggunakan metode pembelajaran yang lama, belum ada inovasi 

sehingga siswa menjadi bosan dan tidak bersemangat dalam belajar. 



4 
 

 
 

3. Siswa kurang berperan aktif di dalam proses pembelajaran sehingga kurangnya 

peningkatan hasil belajar yang dimiliki siswa. 

4. Rata-rata nilai KKM masih rendah. 

5. Proses pembelajaran tidak didukung oleh media yang tepat. 

6. Pengelompokkan belajar siswa masih berdasarkan konvensional. 

7. Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran kelas. 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan permasalahan dari penelitian berguna agar penulisan penelitian 

lebih fokus, dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud. Namun karena 

adanya keterbatasan kemampuan dan waktu maka dalam penelitian ini penulis 

membatasinya pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

1. Guru masih menggunakan metode pembelajaran yang lama seperti ceramah, 

belum ada inovasi sehingga siswa menjadi bosan dan tidak bersemangat dalam 

belajar. 

2. Hasil belajar beberapa siswa masih rendah. 

3. Siswa kurang berperan aktif di dalam proses pembelajaran sehingga kurangnya 

peningkatan hasil belajar yang dimiliki siswa. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dijelaskan di atas maka 

rumusan masalah dibagi menjadi dua bagian yaitu rumusan masalah umum dan 

khusus: 

1. Rumusan masalah umum 

Bagaimana penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD sehingga 

hasil belajar siswa sekolah dasar meningkat? 

2. Rumusan masalah khusus 

a. Bagaimana konsep model pembelajaran kooperatif tipe STAD? 

b. Bagaimana langkah-langkah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD? 

c. Bagaimana hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan penelitian umum 

Untuk memperoleh gambaran tentang penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD sehingga hasil belajar siswa sekolah dasar meningkat.  

2. Tujuan penelitian khusus 

a. Untuk menganalisis konsep pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

b. Untuk langkah-langkah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. 

c. Untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penyusunan ini, diharapkan dapat menjadi salah satu karya ilmiah yang 

dapat menambah wawasan Ilmu pengetahuan khususnya pengunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

sekolah dasar. 

b. Menambah wawasan dan Ilmu pengetahuan bagi penulis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan sekaligus pengalaman peneliti serta memberikan 

pemikiran perbaikan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

b. Bagi Peserta Didik 

Memberikan pengalaman kegiatan belajar siswa yang berbeda dan 

menyenangkan sehingga hasil belajar maksimal. Siswa lebih aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran. 

c. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan 

keterampilan guru dalam mengatasi pembelajaran terutama dalam 

meingkatkan hasil belajar siswa. 
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G. Definisi Variabel 

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian terhadap istilah-istilah yang 

terdapat dalam variabel penelitian ini., maka istilah-istilah tersebut kemudian 

didefinisikan sebagai berikut: 

1. Model Pembelajaran 

Menurut Agus dalam Galih Istiningsih, dkk (2018, hlm. 95) “bahwa 

model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman 

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial”. Sedangkan menurut 

Galih Istiningsih, dkk (2018, hlm. 95) model pembelajaran merupakan “suatu 

cara atau strategi yang dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan 

kegiatan belajar-mengajar, dimana dalam kegiatan tersebut melibatkan siswa 

sebagai penerima pengetahuan dari kegiatan pembelajaran”. 

2. Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Menurut Trianto (2010, hlm. 72-73) “model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang cukup sederhana. 

Dikatakan demikian karena kegiatan pembelajaran yang dilakukan masih dekat 

kaitannya dengan pembelajaran konvensional, yaitu adanya penyajian 

informasi atau materi pelajaran”. 

Sedangkan menurut Isjoni dalam Neli Laa, dkk (2017, hlm. 141) bahwa 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD: 

Siswa memungkinkan dapat meraih keberhasilan dalam belajar, 

disamping itu juga bisa melatih siswa untuk memiliki keterampilan, 

baik keterampilan berpikir (thingking skill) maupun keterampilan sosial 

(social skill), seperti keterampilan untuk mengemukakan pendapat, 

menerima saran dan masukan dari orang lain, bekerjasama, rasa setia 

kawan dan mengurangi timbulnya perilaku yang menyimpang dalam 

kehidupan kelas.  

Sedangkan menurut Dicky Prastya (2017, hlm. 100) “bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah salah satu model pembelajaran 

yang dapat meningkatkan hasil belajar”. 

Adapun langkah-langkah metode pembelajaran kooperatif tipe STAD 

menurut Slavin dalam Ulpiana (2021, hlm. 22) bahwa STAD terdiri dari empat 

langkah yaitu:  
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a. Presentasi seluruh kelas. 

b. Diskusi kelompok tim yang beranggotakan empat orang dibentuk 

berdasarkan tingkat prestasi siswa, kemampuan jenis kelamin, 

suku dan status sosial ekonomi untuk mempelajari dan 

mengerjakan LKS. 

c. Tes setelah diskusi kelompok, semua siswa mengikuti tes individu 

pada materi, yang pada saat itu mereka tidak dapat saling 

membantu. Biasanya kuis berbentuk soal pilihan ganda. Nilai ujian 

siswa dibandingkan dengan nilai rata-rata mereka sebelumnya dan 

pada poin diberikan berdasarkan sejauh mana siswa dapat 

memenuhi atau melampau prestasi mereka sebelumnya. 

d. Pengakuan group poin-poin ini kemudian dijumlahkan untuk 

membentuk skor tim: kelompok dengan skor peningkatan 

kelompok rata-rata tertinggi menerima penghargaan sendiri.  

 

3. Hasil Belajar 

Menurut Dimyati dalam Esminarto, dkk (2016, hlm. 21) “bahwa hasil 

belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar”. Sedangkan menurut K. Brahim dalam Putu Ari Sudana dan Gede 

Astra Wesnawa (2017, hlm. 3) “bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai 

tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang 

dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi 

pelajaran tertentu”.  

 

H. Landasan Teori dan atau Telaah Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian terhadap istilah-istilah yang 

terdapat dalam variabel penelitian ini, maka istilah-istilah tersebut kemudian 

didefinisikan sebagai berikut: 

1. Model Pembelajaran 

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran menurut Trianto (2013, hlm. 51) adalah “suatu 

rancangan atau pola yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran di 

dalam lingkungan belajar atau kelas”. Menurut Anonim dalam Abas Asyafah 

(2019, hlm. 21) “bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual dan 

operasional pembelajaran yang memiliki nama, ciri, urutan logis, pengaturan 

dan budaya”. Sedangkan menurut Abas Asyafah (2013, hlm. 22) “bahwa model 

pembelajaran merupakan suatu desain konseptual dan operasional 
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pembelajaran yang memiliki nama, ciri, urutan logis, pengaturan dan fasilitas 

yang relevan dengan kebutuhan dalam pembelajaran”.  

Berdasarkan pemaparan model pembelajaran di atas dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran adalah suatu rancangan untuk merencanakan agar 

pembelajaran bisa tersusun, sehingga akan mencapai tujuan pembelajaran 

dengan baik. 

b. Ciri-ciri Model Pembelajaran 

Menurut Aris Shoimin (2014, hlm. 68) setidaknya ada 4 ciri khas yang 

hanya dimiliki oleh model pembelajaran yaitu: “1) Rasional teoritis yang logis 

yang disusun oleh pendidik. 2) Tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 3) 

Langkah-langkah mengajsar yang diperlukan agar model pembelajaran dapat 

dilaksanakan secara maksimal. 4) Lingkungan belajar yang diperlukan agar 

tujuan pembelajaran dapat dicapai”.  

Sedangkan menurut Wikipedia.org dalam Abas Asyafah (2019, hlm. 

23-24) bahwa model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yaitu: 

1) Rasional teoritik yang logis, disusun oleh para pencipta atau 

pengembangnya. 

2) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar 

(tujuan pembelajaran yang akan dicapai). 

3) Tingkah laku mengajar-pelajar yang diperlukan agar model 

tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. 

4) Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu 

dapat tercapai.  

 

Berdasarkan pemaparan ciri-ciri model pembelajaran di atas dapat 

disimpulkan bahwa ciri-ciri model pembelajaran yaitu terdapat beberapa 

langkah-langkah mengajar seperti rasional teoritis dan lingkungan belajar 

dengan tujuan yang akan dicapai. 

2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Menurut Hosnan (2014, hlm. 23) “bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-

kelompok”. “Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang 

sukses dimana tim kecil dengan masing-masing siswa dari tingkat kemampuan 

yang berbeda dan menggunakan berbagai aktifitas belajar untuk meningkatkan 
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pemahaman mereka tentang suatu subjek” (Kagan dalam Hosnan, 2014, hlm. 

235). Sedangkan menurut Slavin dalam Lalu Hasgar Simaguna, dkk (2020, 

hlm. 69) bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan “adanya 

aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling membantu dalam menguasai 

materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal baik secara individu 

maupun secara berkelompok”. 

Berdasarkan pemaparan pembelajaran kooperatif tipe STAD di atas 

dapat disimpulkan bahwa pengertian model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD adalah model yang terdiri dari tim atau kelompok untuk meningkatkan 

kemampuan pemahaman siswa dalam menyelesaikan tugasnya. 

b. Karakteristik pembelajaran kooperatif tipe STAD 

Menurut Roger dan David dalam Hosnan (2014, hlm. 235) ada 6 unsur 

dalam model pembelajaran kooperatif yang harus diterapkan dalam 

pembelajaran, yaitu: 

1) Saling ketergantungan positif, keberhasilan dalam kelompok 

sangat tergantung dari usaha setiap anggota kelompoknya. Guru 

mendorong siswa supaya memiliki rasa saling ketergantungan satu 

sama lain, itulah yang dimaksud dengen ketergantungan positif.  

2) Interkasi tatap muka, setiap kelompok harus diberikan kesempatan 

untuk bertemu muka dan berdiskusi. Sehingga mereka dapat 

menjadi sumber belajar, juga dapat memperoleh informasi lain dari 

setiap anggota dalam kegiatan tatap muka. 

3) Akuntabilitasi Individual, unsur ini merupakan akibat dari unsur 

yang pertama, jika tugas dan penilaian dalam pembelajaran 

kooperatif dilakukan dengan benar, maka setiap siswa akan 

merasakan tanggungjawab untuk melakukan yang terbaik. Nilai 

kelompok yang ada didasarkan pada hasil belajar semua 

anggotanya dalam kelompok. Penilaian kelompok yang 

berdasarkan rata-rata penguasaan semua anggota inilah yang 

dimaksud dengan akuntabilitasi individual.  

4) Keterampilan menjalin hubungan antarpribadi, di dalam 

pembelajaran kooperatif dapat menjalin hubungan antarpribadi, hal 

ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang di tekankan yaitu aspek 

tenggang rasa, sopan dengan teman, mengkritik ide dan bukan 

orangnya, berani mempertahankan pikiran logis, mandiri dan sikap 

positif lainnya dapat menunjang dalam menjalin hubungan 

antarpribadi. 

5) Komunikasi antar anggota, setiap anggota dalam kelompok tidak 

semuanya memiliki kemampuan yang baik ketika berbicara dan 

mendengar. Disinilah peran guru untuk mengajar siswa mengenai 

beberapa ungkapan yang baik dan tidak baik, maupun 
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menyampaikan sanggahan dengan tepat dan sopan. Keterampilan 

berkomunikasi sangat menunjang untuk kelompok, hal ini tidak 

tidak bisa diharapkan siswa langsung menjadi komunikator yang 

handal. Namun proses ini sangat bermanfaat dan dapat 

memperkaya pengalaman belajar serta perkembangan mental 

maupun emosional. 

6) Evaluasi hasil belajar, guru memberikan waktu bagi kelompok 

untuk mengevaluasi proses belajar kelompok, agar selanjutnya bisa 

bekerjasama dengan lebih efektif. 

 

Berdasarkan pemaparan karakteristik pembelajaran kooperatif tipe 

STAD di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD yaitu: 

1) Ketergantungan terhadap kelompok agar siswa bisa belajar saling 

ketergantungan.  

2) Tatap muka sehingga siswa bias berinteraksi dengan baik. 

3) Menjalin hubungan baik antarpribadi. 

4) Komunikasi yang baik antar kelompok dengan bantuan penjelasan dari 

guru. 

5) Hasil akhir belajar dengan cara memberikan evaluasi atau tugas. 

c. Langkah-langkah Pembelajaran kooperatif tipe (STAD) 

Rusman (2010, hlm. 215-216) mengemukakan bahwa langkah-langkah 

kooperatif tipe STAD adalah sebagai berikut:  

1) Penyampaian tujuan dan motivasi, menyampaikan pembelajaran 

yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi 

siswa untuk belajar. 

2) Pembagian kelompok, siswa dibagi kedalam beberapa kelompok 

yang heterogen. 

3) Presentasi dari guru, guru menyampaikan materi pelajaran dengan 

menjelaskan terlebih dahulu tujuan pelajaran yang ingin dicapai. 

4) Kegiatan belajar dalam tim (kerja tim) yaitu siswa belajar dalam 

kelompok yang telah dibentuk. 

5) Kuis (evaluasi), guru mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian 

kuis tentang materi yang dipelajari dan melakukan penilaian 

terhadap presentasi hasil kerja masing-masing kelompok.  

6) Penghargaan prestasi tim, setelah pelaksanaan kuis, guru 
memeriksa hasil kerja siswa dan memberikan angka dengan 

rentang 0-100.  

 

Sedangkan menurut Sugiyanto (2010, hlm. 44) langkah-langkah 

penerapan metode STAD adalah sebagai berikut: 
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1) Para siswa di dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok atau 

tim, yang masing-masing terdiri dari 4 atau 5 anggota kelompok. 

Tiap tim memiliki anggota yang heterogen, baik jenis kelamin, ras, 

etnik, maupun kemampuan (tinggi, sedang, rendah). 

2) Tiap anggota tim menggunakan lembar kerja akademik dan 

kemudian saling membantu untuk menguasai bahan ajar melalui 

tanya jawab atau diskusi antar anggota sesama tim. 

3) Secara individual, guru memberikan kuis untuk mengetahui 

penguasaan mereka terhadap bahan akademik yang telah dipelajari. 

4) Tiap siswa dan tiap tim diberi skor atas penguasaanya terhadap 

bahan ajar, dan kepada siswa secara individua atau tim yang meraih 

prestasi tinggi atau memperoleh skor sempurna diberi 

penghargaan. Kadang-kadang beberapa atau semua tim 

memperoleh penghargaan jika mampu meraih suatu kriteria atau 

standar tertentu.  

 

Menurut Slavin dalam Ulpiana (2021, hlm. 22) bahwa STAD terdiri 

dari empat langkah yaitu:  

1) Presentasi seluruh kelas. 

2) Diskusi kelompok tim yang beranggotakan empat orang dibentuk 

berdasarkan tingkat prestasi siswa, kemampuan jenis kelamin, 

suku dan status sosial ekonomi untuk mempelajari dan 

mengerjakan LKS. 

3) Tes setelah diskusi kelompok, semua siswa mengikuti tes individu 

pada materi, yang pada saat itu mereka tidak dapat saling 

membantu. Biasanya kuis berbentuk soal pilihan ganda. Nilai ujian 

siswa dibandingkan dengan nilai rata-rata mereka sebelumnya dan 

pada poin diberikan berdasarkan sejauh mana siswa dapat 

memenuhi atau melampau prestasi mereka sebelumnya. 

4) Pengakuan group poin-poin ini kemudian dijumlahkan untuk 

membentuk skor tim: kelompok dengan skor peningkatan 

kelompok rata-rata tertinggi menerima penghargaan sendiri.  

 

Berdasarkan pemaparan langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe 

STAD di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah Student Team 

Achievemnt Division (STAD) yaitu sebagai berikut: 

1) Pembagian kelompok terlebih dahulu dan penyampaian tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. 

2) Penjelasan dari guru terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan 

baik. 

3) Belajar mengisi kuis dengan cara berdiskusi kelompok dan individual. 

4) Setelah pelaksanaan kuis lalu diberi penghargaan kerjasama dengan tim. 
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3. Hasil Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Menurut Suprijono dalam Widodo dan Lusi Widayanti (2013, hlm. 34) 

memberikan gambaran bahwa “hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-

nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan”.  

Selanjutnya menurut Supratiknya dalam Widodo dan Lusi Widayanti (2013, 

hlm. 34) “bahwa hasil belajar yang menjadi objek penilaian kelas berupa 

kemampuan-kemampuan baru yang diperoleh siswa setelah mereka mengikuti 

proses belajar-mengajar tentang mata pelajaran tertentu”. 

Menurut Putri Lestari dan Adeng Hudaya (2018, hlm. 49) belajar 

adalah:  

Suatu kegiatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dengan 

sistematis, semua potensi yang dimiliki, baik fisik maupun mental, 

dana, pancaindra, otak, anggota tubuh, aspek-aspek kejiwaan seperti 

intelegensi, bakat, motivasi, minat yang bertujuan untuk mengadakan 

suatu perubahan kearah yang positif didalam diri seseorang agar 

mampu bersaing didalam kehidupan ini. 

Berdasarkan pemaparan hasil belajar di atas dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar merupakan kemampuan atau potensi yang dimiliki siswa baik fisik 

maupun mental, dll kearah yang positif dan dapat diukur dengan perkembangan 

siswa yang lebih memusatkan pada sikap dan keterampilan. 

b. Ciri-ciri Belajar 

Menurut Djamarah dalam Putri Lestari dan Adeng Hudaya (2018, hlm. 

49) ciri-ciri belajar sebagai berikut: 

1) Perubahan yang terjadi secara sadar.  

2) Perubahan dalam belajar bersifat fungsional. 

3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. 

4) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. 

5) Perubahan dalam faktor belajar bertujuan dan terarah. 

6) Perubahan mencakup seluruh aspek.  

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Menurut Ahmadi dan Supriyono dalam Putri Lestari dan Adeng Hudaya 

(2018, hlm. 49) bahwa tingkat keberhasilan atau tidaknya seseorang dalam 

belajar disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

yaitu, sebagai berikut: 
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1) Faktor-faktor stimulus belajar yaitu segala hal diluar individu itu 

untuk mengadakan reaksi atau perbuatan belajar. Stimulus dalam 

hal ini mencakup material, penugasan, serta suasana lingkungan 

eksternal yang harus diterima dipelajari siswa. 

2) Faktor-faktor metode belajar yaitu penerapan metode yang tepat 

terhadap kebutuhan belajar siswa akan mempengaruhi 

keberhasilan pada prestasi peserta didik.  

3) Faktor-faktor individu, yaitu keinginan oleh pribadi peserta didik 

dalam belajar pada agar mendapatkan nilai yang bagus. 

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut 

Slameto (2012, hlm. 54) “hasil belajar dipengaruhi oleh faktor intern dan 

ekstern. Faktor intern meliputi kesehatan, cacat tubuh, inteligensi, perhatian, 

minat, bakat, motif (motivasi), kematangan dan kesiapan. Faktor ekstern 

meliputi faktor keluarga, sekolah dan masyarakat”. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor intern dan ekstern yang sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar. 

d. Pengertian Hasil belajar  

Menurut Warsito dalam Depdiknas (2012, hlm. 125) “bahwa hasil 

belajar dari kegiatan belajar ditandai dengan adanya perubahan perilaku kearah 

positif yang relatif permanen pada orang yang belajar”.  

 

I. Metode Penelitian 

Peran suatu metode dalam penelitian sangat penting untuk mencapai suatu 

tujuan dari penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis yaitu studi kepustakaan 

dengan menganalisis hasil-hasil penelitian terdahulu yang bersumber dari 

(buku, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen). Menurut Sugiyono (2012, 

hlm.291) mengemukakan bahwa: 

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain 

yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada 

situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting 
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dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan 

lepas dari literatur-literatur ilmiah.  

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa studi 

kepustakaan merupakan penelitian yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, koran 

majalah dan dokumen. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

kualitatif. Menurut Nana Sudjana (2011, hlm. 64) yang mendefinisikan bahwa 

“penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu 

gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang”. Selanjutnya 

menurut Sugiyono (2015, hlm. 53) menyatakan bahwa “deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel, baik hanya 

pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan dengan variabel lainnya”.  

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

pendekatan penelitian kualitatif merupakan pemecahan masalah dalam data-

data dan menghubungkan suatu variabel dengan variabel lainnya. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana 

data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang 

bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. 

Pengertian sumber data menurut Suharsimi Arikunto (2013, hlm. 172) 

mengemukakan bahwa “sumber data merupakan subjek dari mana data dapat 

diperoleh”. Sedangkan menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013, 

hlm. 142) “sumber data adalah faktor penting yang menjadi pertimbangan 

dalam penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah 

dibuat di muka”.  

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber data 

adalah faktor yang paling penting dalam penentuan metode pengumpulan data 

untuk mengetahui data tersebut diperoleh. Sumber data terdiri dari: 
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a. Sumber Primer 

Sumber data primer dijelaskan oleh Nur Indrianto dan Bambang 

Supono (2013, hlm. 142) menyebutkan bahwa “data primer merupakan sumber 

data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media 

perantara)”. 

b. Sumber Sekunder 

Menurut Sugiyono (2012, hlm. 14) “sumber sekunder merupakan 

sumber data yang didapatkan peneliti melalui kegiatan membaca, memahami 

serta mempelajari dengan media lain yang berasal dari berbagai sumber bacaan 

seperti buku serta dokumen”. Sedangkan menurut Nur Indriantoro dan 

Bambang Supono (2013, hlm. 142) “data sekunder adalah sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”.  

Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber 

data sekunder adalah penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

dan kegiatan membaca, memahami serta mempelajari sumber bacaan (buku, 

jurnal, artikel) sebelum penelitian dilaksanakan. Penulis menggunakan sumber 

data sekunder sebagai pelengkap dari sumber data utama yang didapat dari 

beberapa buku dan jurnal. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data-data dari sumber data (subjek maupun 

sampel penelitian). Menurut Darmawan (2016, hlm. 159) “bahwa teknik 

pengumpulan data merupakan cara atau alat yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data-data yang sinkron dengan objek-objek pembahasan yang 

dimaksud”.  

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengumpulan data yaitu serangkaian kegiatan dimana peneliti untuk 

mengumpulkan data untuk melengkapi penelitiannya. 

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan Teknik yang 

dipaparkan oleh Arikunto (2010, hlm. 24) yang diolah dengan cara sebagai 

berikut: 
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a. Editing adalah pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna 

antara yang satu dengan yang lainnya. Terdapat 11 jurnal yang 

digunakan untuk data yaitu: Esminarto, dkk (2016), Putu Ari 

Sudana dan Gede Astra Wesnawa (2017), Nida Jarmita (2012), 

Dicky Prastya (2017), Galih Istiningsih, dkk (2018), Neli Laa, dkk 

(2017), Ulpiana (2021), Abas Asyafah (2019), Lalu Hasgar 

Simaguna, dkk (2020), Putri Lestari dan Adeng Hudaya (2018), 

Widodo dan Lusi Widayanti (2013).  

b. Organizing adalah mengorganisir data yang diperoleh dengen 

kerangka yang sudah diperlukan. 

c. Finding adalah melakukan analisis lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan menggunakan proses menganalisis 

data yang dilakukan setelah proses editing dan organizing yang 

didapatkan dari sumber penelitain sehingga diperoleh kesimpulan. 

d. Interpretatif adalah suatu upaya untuk mencari penjelasan tentang 

peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan 

pengalaman orang yang diteliti. Secara umum pendekatan ini 

merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara 

detail dan terperinci. 

 

5. Analisis data  

Menurut Sugiyono (2017, hlm. 244) berpendapat bahwa: 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain. 

a. Deduktif 

Menurut Yaniawati, R. Poppy 2020 (dikutip dari fkip.ac.id) 

mengemukakan bahwa “pembelajaran dengan pendekatan deduktif adalah 

pemikiran yang berdasar pada fakta umum kemudian ditarik kesimpulan yang 

bersifat khusus”. 

b. Induktif  

Menurut Yaniawati, R. Poppy 2020 (dikutip dari fkip.ac.id) “induktif 

merupakan suatu kegiatan mengambil kesimpulan dari pernyataan yang 

bersifat kongkrit menuju kepada pernyataan yang berbentuk abstrak, atau dari 

pengertian yang khusus menuju pengertian yang bersifat umum”. 

c. Interpretatif 
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Menurut Yaniawati, R. Poppy (dikutip dari fkip.ac.id, 2020) merupakan 

“menginterpretasikan suatu makna ke dalam makna normative”. Kemudian 

Sugiyono (2010, hlm. 13) mendefinisikan “pendekatan interpretatif sebagai 

penelitian yang difokuskan pada sifat dari subjek dengan berusaha mempelajari 

kerangka berpikir suatu objek”. 

d. Komparatif 

Menurut Yaniawati, R. Poppy 2020 (yang dikutip dari fkip.ac.id) 

mengemukakan bahwa “komparatif merupakan kegiatan membandingkan 

antara objek penelitian dengan konsep pembanding yang dibahas dalam 

penelitian”. Sedangkan menurut Sugiyono (2014, hlm. 54) “pendekatan 

komparatif merupakan kegiatan membandingkan kondisi satu vatiabel dengan 

variabel yang lain”.  

 

J. Sistematika Pembahasan  

Bagian ini berisikan sistematika penulisan skripsi yang menggambarkan 

kandungan setiap bab, urutan penelitian, serta hubungan antara satu bab dengan 

bab yang lainnya dalam membentuk sebuah kerangka untuk skripsi. Hal ini sejalan 

dengan sistematika yang dikemukakan oleh Tim Panduan Penulisan KTI FKIP 

Unpas (2021, hlm 27) yaitu sebagai berikut:  

Bab I pendahuluan, berisi penjelasan yang akan mengantarkan pembaca ke 

permasalahan pada penelitian. Bagian pendahuluan berisi latar belakang penelitian 

yang berkaitan dengan kesenjangan harapan dan fakta di lapangan, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi variabel, landasan teori, 

metode penelitian dan sistematika skripsi. 

Bab II berisi kajian untuk masalah 1. Pada bab ini membahas mengenai sub 

bab 1, sub bab 2, dan beserta pembahasannya. 

Bab III berisi kajian untuk masalah 2. Pada bab ini membahas mengenai sub 

bab 1, sub bab 2 dan beserta pembahasannya. 

Bab IV berisi kajian untuk masalah 3. Pada bab ini membahas mengenai sub 

bab 1, sub bab 2 dan beserta pembahasannya. Bab V simpulan dan saran 

menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap analisis temuan hasil 

penelitian dan rekomendasi yang ditunjukan kepada para pembuat kebijakan, 
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pengguna atau pada peneliti berikutnya yang berminat melakukan penelitian 

selanjutnya.  

Bab V simpulan dan saran menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti 

terhadap analisis temuan hasil penelitian dan rekomendasi yang ditunjukan kepada 

para pembuat kebijakan, pengguna atau pada peneliti berikutnya yang berminat 

melakukan penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA merupakan daftar buku, jurnal ilmiah, majalah 

ilmiah, artikel di dalam majalah atau surat kabar atau artikel di dalam kumpulan 

karangan (antologi), atau artikel pada website yang digunakan sebagai acuan dalam 

pengumpulan data, analisis/pembahasan dan penyusunan skripsi. 

 

 

 


