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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Prestasi Belajar 

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

melakukan suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkunganya 

(Slameto, 2003 : 2) 

Robert M. Gagne dalam bukunya “The Conditioning of Learning”    

menyatakan bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan 

manusia dalam belajar secara terus menerus bukan hanya disebabkan oleh 

pertumbuhan saja. 

Winkel (1999 : 53) menyatakan bahwa belajar merupakan suatu aktivitas 

mental psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan, dan nilai sikap. Ngalim Purwanto (1997 : 84) mendefinisikan 

belajar sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. 

Prestasi menurut Purwadarminta (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007 

: 910) adalah hasil yang telah dicapai (dilakukan). Menurut Winkel (1996 : 

162) prestasi adalah bukti keberhasilan usaha yang dapat dicapai. Prestasi 

menurut Moh. Uzer Usman (2006 : 10) adalah sesuatu yang  telah dicapai 

setelah melakukan proses belajar-mengajar. 
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Dari beberapa pengertian di atas maka prestasi belajar merupakan 

perubahan perilaku atau tingkah laku, baik berupa pengetahuan, ketrampilan, 

sikap yang telah dicapai dari pengalaman. 

 Secara umum tujuan belajar ada tiga jenis sebagai berikut : 

1.Untuk mendapatkan pengetahuan  

Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir, pemilikan pengetahuan dan 

kemampuan berpikir sebagai yang tidak dapat dipisahkan. 

2. Penanaman konsep dan ketrampilan  

Penanaman konsep juga memerlukan suatu keterampilan. Jadi saat 

keterampilan yang bersifat jasmani maupun rohani. Keterampilan jasmani 

adalah keterampilan-keterampilan yang dapat dilihat, diamati, sehingga 

akan menitikberatkan pada keterampilan gerak dari anggota tubuh 

seseorang yang sedang belajar. Keterampilan rohani adalah keterampilan 

yang tidak dapat dilihat bagaimana ujung pangkalnya tetapi lebih asbtrak, 

menyangkut keterampilan berpikir serta kreativitas untuk menyelesaikan 

masalah.  

3. Pembentukan sikap  

Dalam membutuhkan sikap mental, perilaku dan pribadi anak didik guru 

harus lebih bijak dan hati-hati dalam pendekatannya. Pembentukan sikap 

mental dan perilaku anak didik tidak akan terlepas dari soal penanaman 

nilai-nilai. Oleh karena itu, guru tidak sekadar “pengajar” tetapi betul-betul 

sebagai pendidik yang akan memindahkan nilai-nilai itu kepada anak 

didiknya.  
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Menurut Slameto (2005 : 3-5), ciri-ciri perubahan  tingkah laku dalam 

proses belajar sebagai berikut : 

a. Perubahan terjadi secara sadar 

Ini berarti bahwa seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya 

perubahan itu atau sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadi 

adanya suatu perubahan dalam dirinya. 

b. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional 

Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang 

berlangsung secara berkesinambungan, tidak statis. Suatu perubahan 

yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna 

bagi kehidupan atau pun proses belajar berikutnya. 

c. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah 

dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik sebelumnya. 

Dengan demikian makin banyak usaha belajar itu dilakukan, makin 

banyak dan makin  baik perubahan yang diperoleh. 

d. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara  

Perubahan yang bersifat sementara terjadi untuk beberapa saat saja. 

Perubahan  yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap. Ini 

berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat 

menetap.  
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Beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar menurut Slameto 

(2003 : 54-72) yaitu: 

a) Faktor Interen 

Faktor Interen adalah faktor yang ada dalam diri individu yang 

sedang belajar. Faktor ini meliputi faktor jasmani, faktor psikologis 

dan faktor kelelahan. 

b) Faktor Eksteren 

 Faktor Eksteren adalah faktor yang dapat mempengaruhi proses dan 

prestasi belajar yang datangnya dari luar. Faktor ini meliputi faktor 

keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat. 

Tipe Belajar  menurut Robert M Gagnet pada hakikatnya merupakan   

prinsib umum baik dalam belajar maupun mengajar. Artinya, dalam mengajar 

siswa belajar pun terdapat tingkatan. Kedelapan tipe itu sebagai berikut: 

a. Belajar Isyarat (Signal Learning) 

Belajar isyarat mirip dengan respons bersyarat. Tipe belajar semacam ini 

dilakukan denagan merespon suatu isyarat. Jada respon yang dilakukan itu 

bersifat umum, kabur, dan emosional. 

b. Belajar Stimulasi-Respon (Stimulasi Respons Learning) 

Berbeda dengan respon isyarat, respons yang terdapat pada belajar 

stimulasi bersifat spesefik. 

c. Belajar Rangkaian (Chaening) 

Rangkaian dalam chaining adalah semacam rangkaian berbagai S-R yang 

bersifat segera. Hal ini terjadi dalam rangkaian motorik. 

 

Upaya Meningkatkan Prestasi..., Nopi Priyani, FKIP UMP, 2010



11 
 

d. Asosiasi Verbal (Verbal Assosiastion) 

Tipe belajar ini mampu mengaitkan suatu yang bersifat verbalisme kepada 

sesuatu yang dimilikinya. 

e. Belajar Konsep (Concept Learning) 

Konsep merupakan simbol berpikir. Hal ini dipeoleh dari hasil memuat 

tafsiran terhadap fakta atau realita dan hubungan berbagai fakta. 

f. Belajar Aturan (Rule Learning) 

Tipe belajar aturan adalah lebih meningkat dari tipe belajar konsep. Dalam 

belajar aturan, seseorang dianggap telah memiliki berbagai konsep yang 

dapat digunakan untuk mengemukakan berbagai hukuman atau dalil. 

g. Belajar Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

Tipe belajar ini adalah memecahkan masalah. Tipe belajar ini dapat 

dilakukan oleh seseorang apabila dalam dirinya sudah mampu 

mengaplikasikan berbagai aturan yang relevan dengan masalah yang 

dihadapinya. 

 

B. Kedisiplinan 

1. Pengertian Disiplin 

Disiplin mempunyai makna yang luas dan berbeda–beda. Oleh 

karena itu disiplin mempunyai berbagai macam pengertian. Pengertian 

tentang disiplin telah banyak didefinisikan dalam berbagai versi oleh para 

ahli. Ahli yang satu mempunyai batasan lain apabila dibandingkan dengan 

ahli lainnya. Definisi pertama yang berhubungan dengan disiplin 
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diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Andi Rasdiyanah ( Herlin,    

2005 : 12) yaitu kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu 

system yang mengharuskan orang untuk tunduk pada keputusan, perintah 

atau peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah kepatuhan 

mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara itu  

Depdiknas (2007 : 268) disiplin adalah: “ Kondisi yang merupakan 

perwujudan sikap mental dan perilaku yang ditinjau dari aspek kepatuhan 

dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku”. 

Seirama dengan pendapat tersebut di atas, Hurlock (Herlin, : 2005 : 

13) mengemukakan pendapatnya tentang disiplin tersebut: Disiplin 

merupakan cara masyarakat mengajar anak berperilaku moral yang 

disetujui kelompok. Dari berbagai macam pendapat tentang definisi 

disiplin di atas, dapat diketahui bahwa disiplin merupakan suatu sikap 

moral siswa yang terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang 

menunjukkan nilai – nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan dan ketertiban 

berdasarkan acuan nilai moral. 

Siswa yang memiliki disiplin akan menunjukkan ketaatan, dan 

keteraturan terhadap perannya sebagai seorang pelajar yaitu belajar secara 

terarah dan teratur. Dengan demikian siswa yang berdisiplin akan lebih 

mampu mengarahkan dan mengendalikan perilakunya. Disiplin memiliki 

peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia terutama siswa 

dalam hal belajar. Disiplin akan memudahkan siswa dalam belajar secara 

terarah dan teratur. 
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Disiplin merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru untuk 

mendidik dan membentuk perilaku siswa menjadi orang yang berguna dan 

berprestasi tinggi dalam bidang pelajaran. Ini dapat dilihat dari pengertian 

disiplin menurut Hurlock (Herlin, 2005 : 14) yaitu suatu cara masyarakat 

untuk mengajar anak perilaku moral yang disetujui kelompok.  

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui 

proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, 

kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Berdasarkan pendapat 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah sikap individu yang 

terbentuk dari serangkaian perilaku yang menunjukkan ketaatan dan 

keteraturan berdasarkan acuan nilai moral.   

  Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa disiplin 

belajar adalah sikap siswa yang terbentuk melalui proses dari serangkaian 

perilaku yang menunjukkan nilai – nilai ketaatan, dan keteraturan 

berdasarkan acuan nilai moral individu untuk memperoleh perubahan 

tingkah laku yang mencakup perubahan berfikir, sikap dan tindakan yang 

sesuai dengan standar sosial. 

2. Unsur – unsur Disiplin 

Hurlock ( Herlin, 2005 : 18) menyatakan bahwa disiplin terdiri dari 

empat unsur yaitu: peraturan, hukuman, penghargaan dan konsistensi.  

1) Peraturan 

Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk tingkah laku. Pola itu 

dapat ditetapkan oleh orang tua, guru atau teman bermain. Tujuan 
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peraturan adalah untuk menjadikan anak lebih bermoral dengan 

membekali pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi tertentu. 

Setiap individu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda.  

2)  Hukuman 

Hukuman berasal dari kata kerja latin, “punier”. Hurlock (Herlin, 2005 

: 18 ) menyatakan bahwa hukuman berarti menjatuhkan hukuman pada 

seseorang karena suatu kesalahan , perlawanan atau pelanggaran 

sebagai ganjaran atau pembalasan. Dimana orang yang melanggar 

peraturan akan mendapatkan hukuman sehingga orang tersebut 

mempunyai rasa takut atau jera. 

3)  Penghargaan 

Penghargaan merupakan setiap bentuk penghargaan untuk suatu hasil 

yang baik. Penghargaan tidak harus berbentuk materi tetapi dapat 

berupa kata–kata pujian, senyuman atau tepukan di punggung. Banyak 

orang yang merasa bahwa penghargaan itu tidak perlu dilakukan 

karena bisa melemahkan anak untuk melakukan apa yang dilakukan. 

Sikap guru yang memandang mudah terhadap hal ini menyebabkan 

anak merasa kurang termotivasi untuk belajar. Oleh karena itu guru 

harus sadar tentang betapa pentingnya memberikan penghargaan atau 

ganjaran kepada anak hususnya jika mereka berhasil. Bentuk 

penghargaan harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Bentuk 

penghargaan yang efektif adalah penerimaan sosial dengan diberi 

pujian. Namun dalam penggunaannya harus dilakukan secara bijaksana 
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dan mempunyai nilai edukatif, sedangkan hadiah dapat diberikan 

sebagai penghargaan untuk perilaku yang baik dan dapat menambah 

rasa harga diri anak. 

3. Cara Menanamkan Disiplin 

Hurlock (Herlin, 2005 : 16) membagi tiga cara menanamkan disiplin 

anak yaitu: 

1). Teknik disiplin otoriter. 

     Teknik disiplin otoriter adalah bentuk disiplin yang tradisional, dimana 

orang tua atau pengasuh memberikan peraturan- peraturan dan anak harus 

mematuhinya tanpa ada penjelasan pada anak mengapa ia harus 

mematuhinya. Anak harus mematuhi aturan itu jika tidak anak akan di 

hukum. Biasanya hukuman yang diberikan itu agak keras dan kejam 

karena dianggap merupakan cara terbaik agar anak tidak melakukan 

pelanggaran dikemudian hari. Jika anak melakukan sesuatu yang baik hal 

ini dianggap tidak perlu diberi hadiah lagi, karena sudah nerupakan 

kewajibannya. Pemberian hadiah dipandang dapat nendorong anak untuk 

selalu mengharapkan adanya sogokan agar melakukan sesuatu yang baik 

2). Teknik disiplin permisif. 

     Teknik disiplin permisif ini biasanya timbul dan berkembang sebagai 

kelanjutan dari disiplin otoriter yang dialami orang dewasa saat anak-anak. 

Akibat ia dahulu tidak suka diperlakukan model disiplin otoriter, maka 

ketika ia memiliki anak diddikmya dengan cara berlawanan. Menurut 

teknik ini anak akan belajar bagaimana berperilaku dari setiap akibat 
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perbuatanya sendiri. Dengan demikian anak tidak perlu diajarkan aturan-

aturan, ia tidak perlu dihukum. Saat ini teknik ini mulai ditinggalkan 

karena tidak mengandung 3 unsur penting disiplin ( peraturan, hukuman 

dan hadiah). 

3). teknik disiplin demokratis. 

Penerapan disiplin yang paling efektif bagi remaja adalah disiplin 

demokratis karena remaja telah mampu berfikir analitis, mereka tahu 

perbuatan yang baik dan yang buruk serta mampu mengungkapkan 

pendapatnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, untuk meningkatkan 

disiplin siswa, khususnya disiplin belajar, yaitu dengan teknik demokratis. 

Teknik ini dilakukan dengan memberikan penjelasan – penjelasan, 

pengertian yang dilakukan melalui pemberian layanan pembelajan. 

Melalui pemberian layanan ini siswa akan lebih mampu mengarahkan diri, 

mengedalikan diri, serta memiliki kesadaran diri dalam hal belajar. 

Dengan teknik demokratis siswa mampu melakukan hal yang benar tanpa 

ada yang mengawasi. 

Berdasarkan uraian diatas cara disiplin yang paling tepat digunakan 

oleh orang tua dan guru adalah disiplin demokratis. Pada disiplin ini 

didasari falsafah bahwa disiplin bertujuan mengembangkan kendali atas 

perilaku sendiri sehingga dapat melakukan apa yang benar, meskipun 

tidak ada penjaga yang mengancam dengan hukuman bila melakukan 

sesuatu yang tidak dibenarkan. Pengendalian internal atas perilaku ini 
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adalah hasil usaha anak untuk berperilaku menurut cara yang benar dengan 

memberi penghargaan. 

 

C. Kerjasama 

Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua 

orang atau lebih yang saling menguntungkan, sebagaimana dua pengertian 

kerjasama di bawah ini: 

a. Moh. Jafar Hafsah menyebut kerjasama ini dengan istilah kemitraan 

yang artinya adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak 

atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan 

bersama dengan prinsib saling membutuhkan dan saling 

membesarkan.” 

b. H. Kusnadi mengartikan kerjasama sebagai “dua orang atau lebih 

untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu 

yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu.” Dari 

pengertian kerjasama di atas, maka ada beberapa aspek yang 

terkandung dalam kerjasama, yaitu: 

1) Dua orang atau lebih, artinya kerjasama akan ada kalau ada 

minimal dua orang/pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh 

karena itu, sukses tidaknya kerjasama tersebut ditentukan oleh 

peran dari kedua orang atau kedua pihak yang bekerjasama 

tersebut. 

Upaya Meningkatkan Prestasi..., Nopi Priyani, FKIP UMP, 2010



18 
 

2) Aktivitas, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut terjadi karena 

adanya aktivitas yang dikehendaki bersama, sebagai alat untuk 

mencapai tujuan dan ini membutuhkan strategi (bisnis/usaha). 

3) Tujuan/target, merupakan aspek yang menjadi sasaran dari 

kerjasama usaha tersebut, biasanya adalah keuntungan baik secara 

finansial maupun nonfinansial yang dirasakan atau diterima oleh 

kedua pihak. 

4) Jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut 

dibatasi oleh waktu, artinya ada kesepakan kedua pihak kapan 

kerjasama itu berakhir. 

Kerjasama yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kerjasama 

dalam mengerkajan tugas kelompok yang diberikan oleh guru saat diskusi. 

Dalam diskusi siswa saling bekerjasama dalam menyelesaikan tugas 

kelompok, dimana siswa  saling bertukar pikiran untuk menyeleaikan 

tugas kelompok yang diberikan oleh guru. Dengan adanya kerjasama ini 

tugas kelompok yang diberikan oleh guru akan terasa ringan dan cepat 

selsai. Selain itu dapat mempererat pertemanan antar siswa dan melatih 

tanngung jawab baik individu maupun kelompok. 

Dari sudut pandang sosiologis, pelaksanaan kerjasama antar 

kelompok masyarakat ada tiga bentuk  yaitu: 

a. bargaining yaitu kerjasama antara orang per orang dan atau antar 

kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dengan suatu perjanjian 

saling menukar barang, jasa, kekuasaan, atau jabatan tertentu. 
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b. cooptation yaitu kerjasama dengan cara rela menerima unsur-unsur 

baru dari pihak lain dalam organisasi sebagai salah satu cara untuk 

menghindari terjadinya keguncangan stabilitas organisasi.  

c. coalition yaitu kerjasama antara dua organisasi atau lebih yang 

mempunyai tujuan yang sama. Michael Maginn , 

(http;id.shoving.com/business-management/enterprenerurship/1943506-

pengertian-kerja-sama) 

mengemukakan cara menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan 

sekolah sebagai berikut: 

1) Tentukan tujuan bersama dengan jelas. Sebuah tim bagaikan 

sebuah kapal yang berlayar di lautan luas. Jika tim tidak memiliki 

tujuan atau arah yang jelas, tim tidak akan menghasilkan apa-apa. 

Tujuan memerupakan pernyataan apa yang harus diraih oleh tim, 

dan memberikan daya memotivasi setiap anggota untuk bekerja. 

Selain mengetahui tujuan bersama, masing-masing bagian 

seharusnya mengetahui tugas dan tanggungjawabnya untuk 

mencapai tujuan bersama tersebut.  

2) Perjelas keahlian dan tanggung jawab anggota. Setiap anggota tim 

harus menjadi pemain di dalam tim. Masing-masing bertanggung jawab 

terhadap suatu bidang atau jenis pekerjaan/tugas. Agar terbentuk 

kerjasama yang baik, maka pemberian tugas tersebut harus didasarkan 

pada keahlian mereka masing-masing.  
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3) Sediakan waktu untuk menentukan cara bekerjasama. Meskipun setiap 

orang telah menyadari bahwa tujuan hanya bisa dicapai melalui 

kerjasama, namun bagaimana kerjasama itu harus dilakukan perlu 

adanya pedoman. 

4) Gunakan konstitusi atau aturan tim yang telah disepakati bersama. 

Peraturan tim akan banyak membantu mengendalikan tim dalam 

menyelesaikan pekerjaannya dan menyediakan petunjuk ketika ada hal 

yang salah. Selain itu perlu juga  ada konsensus tim dalam mengerjakan 

satu pekerjaan. 

5) Selalulah bekerjasama, caranya dengan membuka pintu gagasan orang 

lain. Tim  seharusnya menciptakan lingkungan yang terbuka dengan 

gagasan  setiap anggota. Misalnya sekolah sedang menghadapi masalah 

keamanan dan ketertiban, sebaiknya dibicarakan secara bersama-sama 

sehingga kerjasama tim dapat berfungsi dengan baik.  

6) Wujudkan gagasan menjadi kenyataan. Caranya dengan menggali atau 

memacu kreativitas tim dan mewujudkan menjadi suatu kenyataan.  

Dalam menggali gagasan perlu mencari kesamaan pandangan.  

7) Saling percaya. Jika kepercayaan antaranggota hilang, sulit bagi tim 

untuk bekerja bersama. 

 

D. Cooperative Learning 

Model Pembelajaran Cooperative Learning merupakan model 

pembelajaran yang mengutamakan kerjasama diantara siswa untuk mencapai 
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tujuan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif mencakup suatu kelompok 

kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah 

masalah atau tugas untuk mencapai tujuan bersama. 

Menurut Slavin (2008 : 53) mengatakan bahwa cooperative learning 

adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil secara koloboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 

orang dengan sruktur kelompok yang bersifat heterogen. 

Pada dasarnya cooperative learning mengandung pengertian sebagai 

suatu sikap bersama dalam bekerja diantara sesama dalam sruktur kerjasama 

yang teratur dalam kelompok  terdiri dari 2-4 orang atau lebih dimana 

keberhasilan kerja sangat ditentukan oleh keterlibatan setiap anggota 

kelompok itu sendiri. Cooperative learning lebih sekedar belajar kelompok 

karena belajar dalam model ini harus ada struktur dorongan dan tugas yang 

bersifat kooperatif sehingga memungkinkan terjadinya intraksi secara terbuka 

dan hubungan-hubungan yang bersifat interdependensi yang efektif di antara 

anggota kelompok. 

Menurut Stahl dalam Etin Sholihatin dan Raharjo (2008 : 7-9), di dalam 

menggunakan Cooperative Learning di kelas, harus diperhatikan dan 

diupayakan beberapa konsep yang mendasar yaitu: 

a. Perumusan tujuan belajar siswa harus jelas. 

b. Permainan yang menyeluruh oleh siswa tentang tujuan belajar. 

c. Ketegantungan yang bersifat positif. 

d. Interaksi yang bersifat terbuka. 

e. Tanggung jawab individual. 
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f. Kelompok yang bersifat heterogen. 

g. Interaksi sikap dan perilaku sosial yang positif. 

h. Tindak lanjut. 

i. Kepuasan dalam belajar. 

Menurut Anita Lie (2006 : 31) di dalam Cooperative Learning terdapat 

5 unsur untuk mencapai hasil yang maksimal yaitu: 

a. Saling ketergantungan positif. 

b. Tanggung jawab perorangan. 

c. Tatap muka 

d. Komunikasi antar anggota. 

e. Evaluasi proses pembelajaran 

Menurut Slavin (2009 : 10-11), ada beberapa tipe dari model 

pembelajaran kooperatif antara lain: 

a.   STAD (Student Team Achievement Division) 

Dalam STAD para siswa dibagi dalam tim belajar yang terdiri dari empat 

sampai enam orang yang heterogen baik tingkatan kemampuan, latar 

belakang etniknya, dan jenis kelamin. STAD dapat diterapkan pada 

berbagai mata pelajaran yang ada mulai dari matematika, bahasa, seni, 

sampai ilmu sosial. 

b. TGT (Team Games Turnamen) 

Metode ini pada dasarnya sama dengan STAD, baik pelaksanaan maupun 

dalam pembentukan tim. Akan tetapi kuis pada STAD digantikan dengan 

turnamen minggguan, dimana siswa memainkan game akademik dengan 

anggota tim lain untuk menyumbangkan poin bagi skor timnya. 
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c. Jigsaw  

Jigsaw adalah adaptasi dari teknik teka-teki Aronson. Dalam teknik ini, 

siswa bekerja dalam anggota kelompok yang sama, yaitu 4 orang dengan 

latar belakang yang berbeda seperti dalam STAD dan TGT. Para siswa 

ditugaskan untuk membaca materi, kemudian tiap anggota tim ditugaskan 

secara acak untuk menjadi “ahli” dalam aspek tertentu dari tugas 

membaca tersebut. Setelah selesai membaca materinya, para ahli kembali 

ke timnya untuk mengajarkanya kepada teman sekelompoknya. 

Penghitungan skor dan rekognisi didasarkan pada kemajuan yang dicapai 

seperti dalam STAD. 

d.  TAI (Team Acclerated Intruction) 

Tipe TAI menggunakan pola menggabungkan pembelajaran yang 

individual, sementara STAD dan TGT dapat diaplikasikan dalam semua 

mata pelajaran. TAI dirancang khusus untuk mengajarkan matematika 

kepada siswa kelas 3-6 (siswa pada kelas lebih tinggi yang belum siap 

menerima materi aljabar lengkap). 

 

Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Tujuan pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi dimana 

keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan 

kelompoknya. Pada intinya model pembelajaran kooperatif dikembangkan 

untuk mencapai tiga tujuan pembelajaran penting, yaitu : 
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a. Hasil belajar akademik, tujuannya untuk meningkatkan kinerja tugas-

tugas akademik. 

b. Penerimaan terhadap perbedaan individu, tujuannya adalah penerimaan 

terhadap orang yang berbeda ras, budaya, kelas sosial, maupun 

kemampuan. 

c. Pengembangan keterampilan sosial, tujuannya adalah untuk 

mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja siswa. 

 

E. Dasar-sasar Pembelajaran Kooperatif  

Ada beberapa yang mendasari pembelajaran kooperatif sebagai berikut: 

a. Para siswa harus memiliki persepsi yang sama bahwa mereka tenggelam 

(berenang bersama). 

b. Para siswa memiliki tanggung jawab terhadap siswa yang lain dalam 

kelompoknya, di samping tanggung jawab terhadap diri sendiri, dalam 

mempelajari materi yang dihadapi. 

c. Para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan 

yang sama. 

d. Para siswa harus membagi tugas dan berbagi tanggung jawab yang sama 

besarnya diantara para anggota kelompok. 

e. Para siswa akan diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut 

berpengaruh terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok. 

f. Para siswa berbagai kepemimpinan sementara mereka memperoleh 

keterampilan bekerjasama selama belajar. 
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g. Para siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual 

materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 

h. Dengan memiliki dasar-dasar di atas siswa akan menyadari bahwa 

keberhasilan belajarnya sangat ditentukan oleh pengelolaan belajar dan 

teman belajar timnya. 

Dasar-dasar di atas pada akhirnya mewarnai situasi pembelajaran 

kooperatif dan akan membedakan dengan situasi belajar kelompok dengan 

pembelajaran yang lain. 

Ciri-ciri pembelajaran kooperatif 

Kebanyakan pembelajaran yang menggunakan model-model 

pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan 

materi belajarnya 

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang 

dan rendah 

c. Bilamana mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, dan 

jenis kelamin yang berbeda. 

Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari individu. 

 

Tabel 2. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif 

FASE KEGIATAN GURU 

Menyampaikan tujuan dan 

motivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan 

memotivasi  
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FASE KEGIATAN GURU 

Menyajikan informasi  Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan 

jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan  

Mengorganisasikan siswa 

ke dalam kelompok-

kelompok 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 

membentuk kelompok belajar dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi secara efisien  

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada 

saat mereka mengerjakan tugas mereka  

Evaluasi  Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang 

telah dipelajari atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil belajarnya 

Memberikan penghargaan  Guru memberikan cara-cara untuk menghargai baik 

upaya maupun hasil belajar individu dan 

kelompoknya.  

 

F.  Pembelajaran STAD (Student Teams Achievement Division). 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, sehingga tipe ini dapat 

digunakan oleh guru-guru yang baru mulai menggunakan pendekatan 

pembelajaran kooperatif. Siswa ditempatkan dalam kelompok belajar 

beranggotakan empat orang yang merupakan campuran menurut tingkat 

kinerja, jenis kelamin dan suku. Guru menyajikan pelajaran kemudian siswa 

bekerja di kelompok mereka untuk memastikan bahwa seluruh anggota  
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kelompok telah menguasai materi tersebut dengan catatan, saat tes mereka 

tidak boleh saling membantu. Point setiap anggota tim ini selanjutnya 

dijumlahkan untuk mendapat skor kelompok. Tim yang mencapai kriteria 

tertentu diberi penghargaan. 

Siklus Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

a. Mengajar  

Mempresentasikan pelajaran  

b. Belajar dalam tim 

Siswa bekerja di dalam tim mereka dengan dipandu oleh lembar kegiatan 

siswa (LKS) untuk menuntaskan materi pelajaran  

c. Tes 

Siswa mengerjakan tes atau tugas lain secara individual. 

d. Penghargaan tim  

Ada tiga penghargaan yang diberikan untuk prestasi kelompok berdasarkan 

nilai perkembangan yang diperoleh kelompok seperti kelompok baik, hebat 

dan super. 

Adapun langkah-langkah Pembelajaran STAD yaitu: 

a. Persiapan 

1) Materi. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD digunakan untuk 

menyajikan materi yang telah dirancang sedemikian rupa untuk 

pembelajaran secara kelompok. Sebelum materi pembelajran disajikan 

terlebih dahulu dibuat lembar kegiatan siswa (LKS) dan lembar 
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jawaban siswa. (LJS) sebagai penuntun bagi siswa untuk mempelajari 

materi dalam kelompoknya masing-masing. 

2) Pembagian kelompok. Kelompok kooperatif setiap kelompok 

beranggotakn 5-6 siswa yang diambil secara heterogen. 

3)  Menentukan skor awal. Skor awal 1 adalah skor pree-test sedangkan 

nilai skor awal 2 adalah nilai kuis 1, skor awal 3 adalah nilai kuis 2. 

4)  Kerjasama kelompok. Bertujuan untuk memberikan kesempatan 

kepada setiap kelompok mengenal masing-masing anggota 

kelompoknya. 

b. Penyajian materi 

Penyajian materi dalam pembelajaran kooperatif terdiri dari 3 kegiatan 

yaitu: 

1) Pendahuluan 

Dalam pendahuluan ditekankan pada apa yang akan dipelajari siswa 

dalam kelompok, serta tujuan yang ingin dicapai siswa. 

2) Pengembangan 

a)  Mengembangkan materi pelajaran sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai siswa. 

b)  Menekankan siswa mempelajari dan memahami makna yang 

dipelajari, bukan hafalan. 

c)  Mengecek pemahaman siswa sesering mungkin dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan. 

d)  Menjelaskan mengapa jawaban siswa benar atau salah. 
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e)  Melanjutkan ke materi berikutnya jika siswa telah memahami 

pokok masalahnya. 

3) Praktek terkendali 

Praktek terkendali dalam menyajikan materi dilakukan dengan 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a)  Menyuruh siswa mengerjakan akan soal-soal atau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. 

b)  Memanggil siswa secara acak untuk menyelesaikan soal-soal 

atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. 

c)  Menyuruh siswa menyelesaikan soal yang diperkirakan tidak 

terlalu menyita waktu dalam menyelesaikanya. 

c. Kuis 

Setiap siswa menerima satu lembar kuis, dan pada saat menyelesaikan 

kuis tersebut siswa dilarang bekerjasama. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana siswa bekerja dalam kelompok. Hasil kuis ini 

digunakan sebagai nilai perkembangan siswa serta digunakan sebagai 

nilai perkembangan kelompok  

d. Penghargaan kelompok 

Penghargaan kelompok dilakukan dalam 2 tahap, yaitu: 

1) Menghitung skor individu 

Menurut Slavin (2008 : 159) untuk memberikan skor perkembangan 

individu dihitung seperti pada tabel. 
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Tabel 3. Skor perhitungan skor perkembangan 

Nilai tes Skor perkembangan 

Lebih dari 10 poin dibawah skor awal 

10 poin dibawah sampai 1 poin di bawah 

skor awal 

Skor awal sampai 10 poin di atas skor 

awal 

Lebih dari 10 poin diatas skor awal 

Nilai sempuma (tanpa memperhatikan 

skor awal) 

0 poin 

10 poin 

 

20 poin 

 

30 poin 

30 poin 

 

2) Menghitung skor kelompok 

Skor kelompok ini dihitung dengan membuat rata-rata skor 

perkembangan anggota kelompok, yaitu dengan menjumlah semua 

skor perkembangan yang diperoleh anggota kelompok dibagi dengan 

jumlah anggota kelompok. Sesuai dengan rata-rata skor 

perkembangan kelompok, diperoleh kategori skor kelompok seperti 

tercantum pada tabel.   

Tabel 4. Skor Perhitungan Skor Kelompok 

Rata-rata tim Predikat 

0 < x < 5  

5 < x < 15 Tim baik 

15 < x < 25 Tim hebat 

25 < x < 30 Tim super 
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3) Pemberian hadiah dan pengakuan skor kelompok 

Setelah masing-masing kelompok memperoleh predikat, guru 

memberikan hadiah atau penghargaan kepada masing-masing 

kelompok sesuai dengan predikatnya. 

Menurut Slavin (2008: 143-146) terdapat lima komponen utama 

dalam pembelajaran STAD yaitu: presentasi kelas, tim, kuis, skor 

perkembangan individu dan penghargaan tim. 

a. Presentasi kelas 

Presentasi kelas digunakan untuk memperkenalkan serta menjelaskan 

materi pelajaran yang akan diajarkan dengan menggunakan pengajaran 

langsung atau diskusi. Fokus presentasi kelas hanya menyangkut 

pokok-pokok materi dan teknik-teknik pembelajaran yang, akan 

digunakan. 

b. Tim 

Tim atau kelompok beranggotakan 4-5 orang yang tediri atas siswa 

yang pintar, sedang dan rendah di dalam kelas tersebut. Selain itu juga 

perlu dipertimbangan kriteria homogenitas yang lain seperti : jenis 

kelamin, latar belakang, kesenangan, etnis dan lain-lain. 

c. Kuis 

Setiap siswa menerima satu lembar kuis dan pada saat menyelesaikan 

kuis tersebut siswa dilarang bekerjasama. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui sampai sejauh mana pemahaman siswa selama, bekerja 

dalam kelompok. Kemudian kuis tersebut diberi skor dikelas atau 
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segera setelah tes itu diberikan dan setiap individu juga diberi skor 

peningkatan. 

d. Skor peningkatan 

Skor peningkatan individu dihitung berdasarkan rentang antara skor 

dasar dengan skor kuis. Nilai skor dasar diambil dari nilai kuis yang 

lalu. Menurut Slavin (2008 : 159) langkah-langkah menentukan skor 

individu adalah sebagai berikut: 

Langkah 1, menetapkan skor dasar. 

Skor dasar siswa didapat dari nilai kuis yang lalu. 

Langkah 2, menghitung skor kuis terkini. 

Siswa yang memperoleh poin untuk kuis yang berkaitan 

dengan pelajaran terkini. 

Langkah 3, menghitung skor peningkatan 

Siswa mendapatkan poin peningkatan yang besarnya 

ditentukan, apakah skor kuis terkini mereka menyamai atau 

melampaui skor dasar mereka dengan menggunakan skala. 

e. Penghargaan skor tim 

Skor tugas penilaian dan evaluasi penting terakhir untuk pembelajaran 

kooperatif adalah pemberian penghargaan. Menurut Slavin (2008 :160) 

penghargaan atas pencapaian kelompok didasarkan pada tiga tingkatan. 

Langkah-langkah penetuan dan penghargaan skor tim adalah sebagai 

berikut. 
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Langkah 1: penentuan skor tim 

Skor tim dihitung dengan menambahkan skor peningkatan 

tiap-tiap individu dari anggota tim dan membagi dengan 

jumlah anggota tim tersebut. 

Langkah 2: penghargaan atas prestasi 

Tiap-tiap tim menerima piagam penghargaan atau hadiah 

berdasarkan pada sistem poin. 

Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran koperatif tipe STAD 

antara lain : 

a. Kelebihan 

1) Siswa bekerjasama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi 

norma-norma kelompok. 

2) Siswa aktif membantu dan mendorong semangat untuk sama-sama 

berhasil. 

3) Interaksi antar Siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka 

berpendapat. 

4) Siswa dapat mengembangkan ketrampilan sosial diantaranya 

menghargai pendapat orang lain dan meningkatakan persaudaraan. 

b. Kelemahan 

1) Bila ditinjau dari sarana kelas maka pengaturan tempat duduk untuk 

kerja kelompok sangat menyita waktu. Hal ini disebabkan belum 

tersedianya ruangan yang memungkinkan secara langsung untuk belajar 

kelompok. 
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2) Guru kurang maksimal dalam mengamati kegiatan belajar baik secara 

kelompok maupun perorangan dikarenakan jumlah murid yang besar. 

3) Menyita banyak tenaga karena guru dituntut bekerja cepat dalam 

menyelesaikan tugas - tugas yang berkaitan dengan pembelajaran yang 

dilakukan. Diantaranya mengoreksi pekerjaan siswa, menghitung skor 

perkembangan maupun menghitung skor rata-rata kelompok. 

 

G. Mata pelajaran sejarah 

a. Tujuan mata pelajaran 

Tujuan Pembelajaran secara umum yaitu mengembangkan pola pikir 

siswa sesuai dengan materi yang disampaikan. Pendidikan sejarah, salah 

satu disiplin ilmu yang diajarkan di sekolah merupakan ilmu yang 

mempelajari kehidupan manusia pada masa lampau yang berhasil 

memberikan pengaruh pada peradaban kehidupan manusia sendiri. 

Pengetahuan sejarah menjadi sangat penting. 

Dengan mempelajari sejarah, maka kita semua dapat mengetahui 

keadaan atau kehidupan suatu bangsa dan negara. Selain memberikan 

gambaran tentang kehidupan atau peradaban manusia, pelajaran atau 

pendidikan sejarah juga mendidik siswa untuk belajar hidup dengan 

bijaksana. Artinya siswa diharapkan dapat berpijak pada sejarah masa 

lampau ketika akan menentukan atau memutuskan sebuah persoalan. 
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b. Karakteristik Mata Pelajaran 

Materi pembelajaran sejarah sendiri merupakan ilmu pengetahuan 

yang memiliki beberapa keunikan atau karakteristik tersendiri bila 

dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Sejarah sebagai ilmu 

bukan hanya sekedar bercerita saja, melainkan cabang dari ilmu 

pengetahuan yang secara umum dapat digolongkan menjadi dua yaitu 

Sejarah Ilmiah dan Populer.  

Sejarah Ilmiah yang juga dikenal sebagai sejarah akademis dalam 

pembahasannya menggunakan metode ilmiah sehingga terkesan kaku. 

Sedangkan sejarah Popular dengan berlandaskan kesusastraan menjadi 

lebih menarik untuk dibaca. 

Karakteristik lainnya yaitu sejarah merupakan ilmu yang tidak hanya 

membahas kehidupan masa lampau, tetapi ruang lingkup pembahasannya 

mencakup tiga dimensi masa yaitu masa lampau, masa sekarang dan masa 

depan. Selain itu, dalam penulisan ulang sebuah peristiwa harus sesuai 

dengan urutan waktu (kronologis), dalam sejarah sudah pasti antar 

peristiwa memiliki hubungan kausal (sebab akibat). Yang paling menarik 

dari ilmu sejarah yaitu dimana hasil tulisan atau rekonstruksi sebuah 

peristiwa masih bersifat hipotesis artinya bersifat sementara, jika 

ditemukan sumber baru yang lebih akurat maka otomatis sumber yang 

lama akan gugur. Ini akan memacu semua orang untuk belajar melakukan 

penelitian peristiwa-peristiwa yang masuk dalam kategori peristiwa 

bersejarah 
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H. Kerangka Berpikir  

  Alur Penelitian dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas maka hipotesis 

cooperative learning tipe STAD (Student Teams Achievement Division) dapat 

meningkatkan prestasi belajar, kedisiplinsn,dan kerjasama dalam 

pembelajaran sejarah. 

 

 

 

 

Tindakan kelas 
menggunakan model 
pembelajaran STAD 

 
PBM 

• Diskusi kelompok 
• Presentasi kelas 
• Kuis  

 

Kondisi akhir 
siswa 

 
Hasil belajar  

• Siswa mudah 
memahami 
dan 
mengembangk
an materi 

• Kerjasama 
antara siswa 
lebih terjalin 

• Kedisiplinan 
siswa 
meningkat 

• Prestasi siswa 
meningkat  

 

Kondisi awal 
siswa 

 
Susunan belajar 

• Pemahaman 
siwa rendah 

• Prestasi belajar 
siswa rendah 

•  Kedisiplinan 
siswa kurang 

• Kemampuan 
kerjsama 
kurang  
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