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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Manusia selalu melakukan kegiatan belajar. Aktivitas manusia 

yang dilakukan sehari-hari tidak dapat terlepas dari kegiatan belajar. 

Belajar adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang 

yang membuat perubahan dalam dirinya. Perubahan tersebut bersifat 

positif dan berorientasi kearah yang lebih baik dari sebelumnya.  

Slameto (2010: 2) berpendapat belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.  Pendapat Slameto tersebut 

senada dengan Sagala (2011: 37) yang menyatakan bahwa belajar 

adalah suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang 

berdasarkan praktek atau pengalaman tertentu.  

Pengertian-pengertian belajar menurut para ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah perubahan perilaku seseorang 

sebagai hasil dari pengalaman, aktivitas dan interaksi denagn 

lingkungannya. Belajar ditunjukkan dengan adanya perubahan tingkah 

laku setelah melalui proses membaca, mengamati mendengarkan, 

meniru dan mengalami langsung.   
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Beberapa teori belajar menjelaskan pentingnya proses belajar. 

Salah satunya menurut teori belajar konstruktivisme yang 

dikembangkan oleh Piaget. Rahyubi (2012: 143) menyatakan teori 

belajar konstruktivisme yang dikembangkan oleh Piaget menjelaskan 

bahwa pengetahuan seseorang merupakan bentukan orang itu sendiri. 

Proses pembentukan pengetahuan terjadi apabila seseorang mengubah 

atau mengembangkan skema yang telah dimiliki dalam berhadapan 

dengan tantangan, rangsangan dan persoalan. Piaget menegaskan 

bahwa pengetahuan dibangun dalam pikiran anak melalui asimilasi dan 

akomodasi. Lebih lanjut piaget mengemukakan bahwa pengetahuan 

tidak diperoleh secara pasif, melainkan melalui tindakan. 

Perkembangan kognitif anak bergantung pada seberapa jauh anak aktif 

memanipulasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. 

Prinsip-prinsip pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

konstruktivisme yaitu dalam proses belajar siswa sebagai pelaku aktif 

kegiatan belajar dengan membangun sendiri pengetahuan berdasarkan 

pengalaman-pengalaman yang dimilikinya (Baharuddin dan Wahyuni, 

2010: 128). Proses belajar menurut teori konstruktivisme menyebutkan 

bahwa siswa menjadi pusat pembelajaran karena belajar merupakan 

proses pembentukan pengetahuan dari pengalaman secara konkrit, 

dalam proses pembelajaran guru berperan sebagai fasilitator yang 

membantu siswa untuk membentuk mengetahuannya sendiri. 
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b. Faktor Yang Mempengaruhi Belajar 

Kegiatan belajar dipengaruhi oleh banyak faktor. Slameto 

(2010: 54) menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

belajar. Faktor tersebut digolongkan menjadi dua yaitu faktor intern 

dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri 

individu yang sedang belajar. Faktor internal dikelompokkan menjadi 

tiga yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan. 

Faktor jasmaniah meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh. Faktor 

psikologis yang meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan dan kesiapan. Faktor kelelahan meliputi kelelahan jasmani 

dan rohani. 

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar 

dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu faktor keluarga, faktor 

sekolah dan faktor masyarakat. Faktor keluarga meliputi cara orang tua 

mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan 

ekonomi keluarga, pengertian orang tua serta latar belakang 

kebudayaan. Faktor sekolah meliputi metode mengajar yang dilakukan 

oleh guru, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah, alat pengajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas 

rumah. Faktor masyarakat yang mempengaruhi belajar yaitu kegiatan 

siswa dimasyarakat, mass media, teman gaul, dan bnetuk kehidupan di 

masyarakat. 
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Belajar dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor belajar yang 

pertama berasal dari dalam diri siswa (faktor internal) yang 

dikelompokkan menjadi faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor 

kelelahan. Faktor belajar yang kedua berasal dari lingkungan siswa 

(faktor eksternal) yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu faktor 

keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. 

c. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan suatu hal diperoleh setelah melakukan 

kegiatan belajar. Beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya 

mengenai pengertian hasil belajar. Susanto (2015: 5) berpendapat 

bahwa hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang dialami pada 

diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Berdasarkan pengertian 

hasil belajar menurut Susanto (2015: 5) dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah perubahan atau kemampuan yang dimiliki siswa pada 

aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan setelah melakukan 

kegiatan belajar. 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku seseorang 

sebagai hasil dari pengalaman dan hasil dari belajar itu adalah adanya 

perubahan tingkah laku seseorang. Hamalik (2011: 30) menyatakan 

bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah 

laku, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti 

menjadi mengerti. Tingkah laku manusia terdiri dari beberapa aspek 
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yaitu pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, 

emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau budi pekerti dan sikap. 

Hasil belajar akan tampak pada setiap perubahan aspek-aspek tersebut.  

Rumusan tujuan pendidikan terdapat dalam sistem pendidikan 

nasional. Sudjana (2012: 22) mengemukakan dalam sistem pendidikan 

nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun 

tujuan instruksional, menggunakan klarifikasi hasil belajar dari 

Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga 

ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris. 

Ketiga ranah tersebut tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan, bahkan membentuk hubungan hirarki. 

Ranah kognitif berkenaan dengan dengan hasil belajar 

intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau 

ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah 

afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni 

penerimaan, partisipasi, penilaian dan penilaian sikap, organisasi, dan 

pembentukan pola hidup. Ranah psikomotor berkenaan dengan hasil 

belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada tujuh aspek pada 

hasil belajar ranah psikomotor yakni persepsi, kesiapan, gerakan 

terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola 

gerakan dan kreativitas. 
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1) Ranah kognitif 

a) Tipe hasil belajar : Pengetahuan 

  Istilah pengetahuan dimaksudkan sebagai 

terjemahan dari kata knowledge dalam taksonomi Bloom. 

Hafalan dan ingatan perlu dikuasai sebagai dasar bagi 

pengetahuan atau pemahaman konsep-konsep laiannya. 

Tipe hasil belajar pengetahuan termasuk kognitif tingkat 

yang paling rendah. 

b) Tipe hasil belajar : Pemahaman 

Tipe hasil belajar pemahaman dibedakan menjadi 

tiga yaitu yang pertama adalah pemahaman terjemahan, 

mulai dari terjemahan dalam arti yang sebenarnya. Tingkat 

kedua adalah pemahaman penafsiran, yakni 

menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang 

diketahui berikutnya. Pemahaman tingkat ketiga adalah 

pemahaman ekstrapolasi. 

c) Tipe hasil belajar : Aplikasi 

Aplikasi adalah penggunaan abstraksi pada situasi 

konkret atau situasi khusus. Abstraksi berupa ide, teori atau 

petunjuk teknis. 

d) Tipe hasil belajar : Analisis 

Analisis adalah usaha memilah suatu integritas 

menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas 

hierarkinya dan susunannya. Analisis merupakan 

kecakapan yang kompleks, yang memanfaatkan kecakapan 

dari tipe belajar pengetahuan, pemahaman dan aplikasi. 

e) Tipe hasil belajar : Sintesis  

Sintesis yaitu mencakup kemampuan untuk 

membentuk suatu kesatuan atau pola baru. Seseorang dapat 

menemukan hubungan kausal atau urutan tertentu atau 

menemukan abstraksinya atau operasionalnya melalui 

kemampuan sintesis. 

f) Tipe hasil belajar : Evaluasi  

  Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai 

sesuatu yang dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara kerja, 

pemecahan, metode, materil, dan lain-lain.  

 

2) Ranah afektif 

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap 

dan nilai. Beberapa ahli menyatakan bahwa sikap seseorang dapat 

dilihat perubahannya ketika seseorang telah memiliki penguasaan 
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kognitif. Tipe hasil belajar afektif tampak pada siswa dalam 

berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap pelajar, 

disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas, 

kebiasaan belajar, dan hubungan sosial (Sudjana, 2012: 29). 

Hasil belajar ranah afektif menurut Krathwohl dan Bloom 

dkk dalam Aunurrahman (2010: 50) terdiri dari lima jenis perilaku, 

yaitu :  

a) Penerimaan 

Penerimaan mencakup kepekaan tentang hal tertentu dan 

kesediaan memperhatikan hal tersebut. 

b) Partisipasi 

Partisipasi mencakup kerelaan, kesediaan memperhatikan 

dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. 

c) Penilaian dan penilaian sikap 

Penilaian dan penilaian sikap mencakup penerimaan 

terhadap suatu nilai, menghargai, mengakui, dan menetukan  

sikap.  

d) Organisasi 

Organisasi mencakup kemampuan membentuk suatu sistem     

nilai sebagai pedoman dan pegangan hidup. 

e) Pembentukan pola hidup 

Pembentukan pola hidup mencakup kemampuan 

menghayati nilai, dan membentuknya menjadi pola nilai 

kehidupan pribadi. 

 

Penilaian ranah afektif adalah penilaian yang berhubungan 

dengan sikap. Penilaian hasil belajar ranah afektif pada penelitian 

tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas V SD Negeri 

Karangcegak adalah penilaian terhadap sikap dan partisipasi siswa 

pada saat mengikuti proses pembelajaran kooperatif tipe STAD 

terutama pada saat kegiatan diskusi dan presentasi kelompok. 
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Penilaian ranah afektif dilaksanakan pada saat proses pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berlangsung. 

3) Ranah psikomotor 

 Ranah psikomotor berkaitan dengan keterampilan. Simpson 

dalam Aunurrahman (2010: 52) menyatakan bahwa ranah 

psikomotor terdiri dari tujuh perilaku atau kemampuan motorik, 

yaitu : 

a) Persepsi 

Persepsi mencakup kemampuan memilah-milahkan 

(mendeskripsikan) suatu hal secara khusus dan menyadari 

adanya perbedaan antara sesuatu tersebut. 

b) Kesiapan 

Kesiapan mencakup kemampuan menempatkan diri dalam 

suatu keadaan di mana akan terjadi suatu gerakan atau 

rangkaian gerakan.  

c) Gerakan terbimbing 

Gerakan terbimbing mencakup kemampuan melakukan 

gerakan sesuai contoh atau gerakan peniruan. 

d) Gerakan terbiasa 

Gerakan terbiasa mencakup kemampuan melakukan 

gerakan tanpa contoh. 

e) Gerakan kompleks 

Gerakan kompleks memcakup kemampuan melakukan 

gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap 

secara lancar, efisien dan tepat. 

f) Penyesuaian pola gerakan 

Penyesuaian pola gerakan mencakup kemampuan 

mengadakan perubahan atau penyesuaian pola gerak gerik 

dengan persyaratan khusus yang berlaku. 

g) Kreativitas  

Kreativitas mencakup kemampuan melahirkan pola-pola 

baru atas dasar prakarsa sendiri. 

 

Penilaian ranah psikomotor pada penelitian tindakan kelas 

yang dilaksanakan di kelas V SD Negeri Karangcegak adalah 

keterampilan membuat bagan yang berisi rangkuman materi yang 
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telah dipelajari. Penilaian ranah psikomotor dilaksanakan pada 

setiap akhir siklus. 

 Hasil belajar adalah perubahan atau kemampuan yang diperoleh 

setelah melakukan proses belajar. Proses belajar yang dilakukan 

seseorang akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang 

didapatkan, untuk dapat mendapatkan hasil belajar yang maksimal 

maka perlu dilakukan berbagai cara. Dunia pendidikan memiliki 

banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses 

belajar mengajar untuk membantu siswa memahami materi sehingga 

pembelajaran lebih bermakna dan hasil belajar yang dicapai maksimal. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran adalah model kooperatif tipe STAD. 

Teori belajar konstruktivisme Piaget sangat mendukung pada 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. siswa dalam pembelajaran 

kooperatif tipe STAD belajar secara dalam kelompok dan menemukan 

pengetahuannya sendiri, serta guru bertindak sebagai fasilitator. Teori 

belajar konstruktivisme memandang penting dibentuknya kelompok 

belajar sehingga setiap anak memiliki rasa tanggung jawab dan merasa 

adanya saling ketergantungan secara positif karena setiap anggota 

memiliki peran serta dalam mencapai keberhasilan kelompoknya. 

Menurut teori konstruktivisme, hasil belajar akan lebih maksimal dan 

bermakna apabila dalam proses belajar seseorang mampu membentuk 

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. 
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2. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai 

pengertian pendidikan kewarganegaraan. Salah satunya Susanto (2015: 

225) berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata 

pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan 

melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa 

Indonesia. Berdasarkan pendapat Susanto (2015: 225) tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaan bertujuan untuk 

membentuk manusia yang memiliki nilai-nilai luhur. 

Taniredja, dkk (2014: 5) mengemukakan bahwa pendidikan 

kewarganegaraan yang berhasil akan menumbuhkan sikap mental 

bersifat cerdas, penuh rasa tanggungjawab dari peserta didik dengan 

perilaku sebagai berikut: 

1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

menghayati nilai-nilai falsafah negara. 

2) Bebudi pekerti luhur, berdisiplin dalam masyarakat, berbagsa 

dan bernegara. 

3) Bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak dan 

kewajibannya sebagai warga negara. 

4) Bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara. 

5) Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni 

untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara. 

 

b. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

Tujuan pembelajaran PKn di sekolah dasar adalah untuk 

membentuk watak atau karakteristik warga negara yang baik. Mulyasa 
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dalam Susanto (2015: 231) menyatakan tujuan mata pelajaran 

pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menjadikan siswa agar: 

1) Mampu berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam 

menaggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di 

negaranya. 

2) Mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secra aktif 

dan tanggugjawab, sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam 

semua kegiatan. 

3) Bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu 

hidup bersama dengan bangsa lain dan mampu berinteraksi, serta 

mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan 

baik. 

c. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar 

Mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang diajarkan 

disemua jenjang pendidikan baik di SD, SMP, SMA, maupun di 

Perguruan tinggi. Pembelajaran PKn di sekolah dasar dimaksudkan 

sebagai suatu proses belajar mengajar dalam rangka membantu peserta 

didik agar dapat belajar dengan baik dan membentuk manusia 

Indonesia seutuhnya. Pembentukan karakter bangsa yang diharapkan 

mengarah pada penciptaan suatu masyarakat yang menempatkan 

demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

berlandaskan pada Pancasila, UUD dan norma-norma yang berlaku di 

masyarakat yang diselenggarakan selama enam tahun (Susanto, 2015: 

227).  
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Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran PKn di sekolah dasar bertujuan untuk membentuk siswa 

menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta berkarakter sebagai 

warga negara Indonesia. Membentuk manusia Indonesia yang 

seutuhnya yang berlandaskan pada pancasila, undang-undang, dan 

norma-norma yang berlaku dimasyarakat. 

Mata pelajaran PKn di Sekolah Dasar diajarkan dari kelas satu 

sampai kelas 6. Mata pelajaran PKn yang diajarkan di kelas V terdiri 

dari empat standar kompetensi dan sepuluh kompetensi dasar. 

Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di SD Negeri 

Karangcegak, mata pelajaran yang dipakai adalah PKn, materi yang 

digunakan dalam penelitian adalah keputusan bersamayang diajarkan 

di semester 2. 

 

Tabel 2.1 SK dan KD pada mata pelajaran PKn kelas V 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

4.  Menghargai keputusan 

bersama 

4.1  Mengenal bentuk-bentuk 

keputusan bersama 

 
 

Pemilihan mata pelajaran PKn materi keputusan bersamadalam 

penelitian tindakan kelas ini didasarkan karena sesuai dengan waktu 

penelitian. Materi  keputusan bersama meliputi musyawarah, voting, 

serta aklamasi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari baik 

dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.  Siswa 
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harus lebih mengerti sejak dini mengenai keputusan bersama dengan 

baik sehingga nantinya mampu menerapkannya dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

3. Model Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model 

pembelajaran yang menggunakan kelompok belajar sebagai sistem 

belajar. Slavin (2015: 4) mengemukakan bahwa pembelajaran 

kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran di mana 

para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling 

membantu satu sama lain dalam mempelajari materi pelajaran. Sama 

dengan Slavin, Johnson dalam Mohseny (2012: 106) berpendapat 

bahwa pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

dilaksanakan dengan cara belajar dalam tim kecil, anggotanya adalah 

siswa dengan berbagai tingkat kemampuan. Setiap anggota tim 

bertanggungjawab tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga setiap 

anggota tim bertanggungjawab untuk membantu rekan dalam tim jika 

ada yang belum menguasai pembelajaran. 

Berdasarkan pengertian-pengertian ahli diatas dapat dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu model 

pembelajaran yang sistem belajarnya dilakukan dalam kelompok-

kelompok kecil. Jadi dalam pembelajaran kooperatif siswa saling 

bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang 
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diberikan oleh guru. Setiap siswa harus bertanggungjawab terhadap 

kelompoknya masing-masing. 

Pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan dan 

meningkatkan keterampilan sosial siswa karena dalam proses 

pembelajaran siswa bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan 

masalah. Hal tersebut didukung oleh Khan (2011: 211) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah model yang 

digunakan guru dalam membantu siswa mengembangkan keterampilan 

sosialnya. Sama dengan khan, Mohseny (2012: 108) menyatakan 

bahwa melalui pembelajaran kooperatif siswa saling bertukar ide, 

membuat rencana dan mengusulkan solusi untukmencapai tujuan 

kolaboratif, oleh karena itu pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan keterampilan sosial siswa dan perkembangan pribadi. 

Pendapat kedua ahli tersebut diperkuat oleh Johnson & Johnson dalam 

Khan (2011: 211) yang menyatakan bahwa kemampuan berinteraksi 

yang baik, keberhasilan individu dan kelompok, serta pembentukan 

pribadi yang profesional merupakan hasil dari pembelajaran 

kooperatif.   

Pembelajaran kooperatif memiliki karakteristik tersendiri. 

Maonde (2015: 144) menyatakan ada 6 karakteristik pembelajaran 

koperatif yaitu : 

1) Siswa merasa bahwa akan bekerja bersama. 

2) Siswa harus bertanggungjawab atas diri sendiri untuk 

mempelajari materi. 

3) Siswa harus merasa bahwa mereka memiliki sudut pandang 

yang sama tentang sesuatu. 
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4) Siswa harus dapat memisahkan antara pekerjaan pribadi dan 

tanggungjawab terhadap anggota kelompok. 

5) Siswa diberikan evaluasi atau penghargaan terhadap 

penilaian kelompok. 

6) Setiap siswa akan bertanggungjawab untuk materi yang 

dimiliki dalam kelompoknya.  

 

b. Pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions 

(STAD) 

Terdapat beberapa metode dalam pembelajaran kooperatif, 

salah satunya student teams achievement divisions (STAD). STAD 

merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana, dan merupakan model yang paling baik untuk permulaan 

bagi guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif (Slavin, 

2015: 143). Isjoni (2010: 51) berpendapat pembelajaran kooperatif tipe 

STAD merupakan salah satu tipe kooperatif yang menekankan pada 

adanya aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi 

dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna 

mencapai prestasi yang maksimal.  

Pendapat Isjoni tersebut diperkuat oleh Ray dalam Khan (2011: 

212) yang menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAD 

merupakan salah satu model pembelajaran yang membantu 

meningkatkan kerjasama dan keterampilan belajar pada siswa. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat membuat siswa berinteraksi 

dengan baik dan dapat meningkatkan sikap positif siswa terhadap 

pembelajaran. Al-Tabany (2014: 118) menyatakan bahwa 

pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu tipe dari 

model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok kecil 
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dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara 

heterogen. 

Slavin (2015: 11) menjelaskan bahwa dalam STAD para siswa 

dibagi dalam tim belajar yang terdiri atas empat orang yang berbeda-

beda tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang etniknya. 

Guru menyampaiakan pelajaran, lalu siswa bekerjasama dalam tim 

untuk memastikan bahwa semua anggota tim telah menguasai 

pelajaran. Semua siswa mengerjakan kuis mengenai materi secara 

sendiri-sendiri, di mana saat itu siswa tidak diperbolehkan untuk saling 

membantu. 

Skor kuis para siswa dibandingkan dengan rata-rata pencapaian 

sebelumnya, dan pada masing-masing tim akan diberikan 

poinberdasarkan tingkat kemajuan yang diraih siswa dibandingkan 

hasil yang dicapai siswa sebelumnya. Poin kemajuan yang didapatkan 

kemudian dijumlahkan untuk memperoleh skor tim, dan tim yang 

berhasil memenuhi kriteria tertentu akan mendapatkan sertifikat atau 

penghargaan lainnya. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD dilakukan dengan 

beberapa tahap. Slavin (2015: 143) menyatakan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD terdiri dari 5 tahap yang meliputi: 

1) Presentasi kelas 

Materi dalam STAD pertama-tama diperkenalkan dalam 

presentasi di dalam kelas. Cara ini mebuat para siswa akan 

menyadari bahwa siswa harus benar-benar memberi perhatian 
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penuh selama presentasi kelas, karena dengan demikian akan 

sangat membantu dalam mengerjakan kuis-kuis individu, dan skor 

kuis individu menentukan skor tim. 

2) Tim 

Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili 

seluruh bagian dari kelas dalam hal kinerja akademik, jenis 

kelamin, ras dan etnisitas. Fungsi utama dari tim adalah 

memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar belajar, dan 

untuk mempersiapkan anggotanya untuk bisa mengerjakan kuis 

dengan baik. Tim berkumpul untuk mempelajari lembar kegiatan 

atau materi lainnya. Pembelajaran melibatkan pembahasan masalah 

bersama, membaningkan jawaban dan mengoreksi tiap kesalahna 

pemahaman apabila anggota tim ada yang membuat kesalahan.  

Tim adalah fitur yang palingpenting dalam STAD. setiap 

poinnya, yang ditekankan adalah membuat anggota tim melakukan 

yang terbaik untuk tim, dan tim pun harus melakukan yang terbaik 

untuk membantu tiap anggotanya. Tim ini memberikan dukungan 

kelompok bagi kinerja akademik penting dalam pembelajaran dan 

itu adalah untuk meberikan perhatian dan respek yang mutual yang 

penting untuk akibat yang dihasilkan seperti hubungan antar 

kelompok, rasa harga diri, penerimaan terhadap siswa-siswa 

mainstream. 
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Pada penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas 

V SD Negeri Karangcegak, pembentukan tim atau kelompok 

dibentuk setelah guru menyampaikan materi. Pembentukan 

kelompok dilakukan oleh guru secara heterogen. Siswa kelas V 

berjumlah 20 siswa yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 7 siswa 

perempuan. Maka dibentuk menjadi 5 kelompok masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 siswa. 

3) Kuis 

Siswa mengerjakan kuis individual setelah guru 

memberikan presentasi dan praktik tim. Para siswa tidak 

diperbolehkan untuk saling membantu dalam mengerjakan kuis, 

sehingga setiap siswa bertanggung jawab secara individual untuk 

memahami materinya. 

4) Skor kemajuan individual 

Gagasan dibalik skor kemajuan individual adalah untuk 

memberikan kepada tiap siswa tujuan kinerja yang akan dapat 

dicapai apabila mereka bekerja lebih giat dan meberikan kinerja 

yang lebih baik dari pada sebelumnya. Tiap siswa diberikan skor 

“awal”, yang diperoleh dari rata-rata kinerja siswa tersebut 

sebelumnya dalam mengerjakan kuis yang sama. Siswa selanjutnya 

akan mengumpulkan poin untuk tim mereka berdasarkan tingkat 

kenaikan skor kuis individu siswa dibandingkan dengan skor awal 

siswa. 
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5) Rekognisi tim 

Tim akan mendapatkan sertifikat atau penghargaan yang 

lain apabila skor rata-rata kelompok mencapai kriteria tertentu. 

Skor tim siswa dapat juga digunakan untuk menentukan dua puluh 

persen dari peringkat tim atau kelompok. 

Menentukan skor awal 

 Skor awal mewakili skor rata-rata siswa pada kuis-kuis 

sebelumnya. Apabila baru memulai STAD setelah memberikan tiga kali 

atau lebih kuis, gunakan rata-rata skor kuis siswa sebagai skor awal. 

Apabila tidak gunakan hasil nilai terakhir siswa dari tahun lalu. 

Menghitung skor awal 

 Hitunglah kembali skor kuis rata-rata siswa pada semua kuis dan 

berikan skor awal baru siswa pada setiap periode pembelajaran yang 

telah ditentukan, 

Membangun tim 

 Guru memberikan latihan pembentukan tim pada siswa sebelum 

pembelajaran dimulai untuk memberi kesempatan kepada anggota tim 

melakukan sesuatu yang mengasikkan dan untuk saling mengenal satu 

sama lain. 

Rekognisi tim 

Gagasan utama :  Menghitung skor kemajuan individual dan skor tim 

serta memberikan sertifikat atau penghargaan tim. 
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1) Menghitung skor individual dan tim 

   Skor kemajuan individu dan skor tim dihitung setelah kuis 

selesai dilaksanakan. Berilah sertifikat atau penghargaan kepada 

tim dengan skor tertinggi. Skor tim diumumkan pada periode 

pertama setelah mengerjakan kuis. Hal ini akan membuat hubungan 

antara hasil pelaksanaan tugas yang baik dengan penerimaan 

penghargaan sehingga akan meningkatkan  motivasi siswa untuk 

melakukan yang terbaik. 

a) Poin kemajuan 

Para siswa mengumpulkan poin untuk tim mereka berdasarkan 

tingkat skor kuis individu.  

Tabel 2.2 Skor Kemajuan Individu 

Skor kuis Poin kemajuan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 5 

10-1 poin di bawah skor awal 10 

Skor awal sampai 10 poin di atas skor awal  20 

Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 

Kertas jawaban sempurna (terlepas dari 

skor awal) 

30 

       (Slavin, 2015: 159) 

 

 

b) Skor tim 

 Cara menghitung skor tim yaitu dengan cara catatlah setiap 

poin kemajuan semua angota tim pada lembar rangkuman tim 

kemudian dibagi dengan jumlah total poin kemajuan seluruh 

anggota tim dengan jumlah anggota tim yang hadir. Skor tim 

tergantung skor kemajuan individu dari skor awal. 
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2) Merekognisi prestasi tim 

Tingkatan penghargaan tim yang diberikan dibagi menjadi tiga 

macam. Ketiga tingkatan penghargaan yang diberikan didasarkan 

pada rata-rata skor tim, sebagai berikut : 

Tabel 2.3 Tingkat Kriteria Penghargaan Kelompok 

Rata-Rata Tim Predikat 

0 ≤ x ≤ 5 - 

5 ≤ x ≤ 15 Tim baik 

15 ≤ x ≤ 25 Tim hebat 

25 ≤ x ≤ 30 Tim super 

       (Ratumanan dalam Al-Tabany, 2014: 122) 

 Kriteria penghargaan tersebut merupakan satu rangkaian 

sehingga untuk menjadi tim sangat baik sebagian besar anggota tim 

harus memiliki skor di atas skor awal, dan untuk menjadi tim super 

sebagian besar anggota tim harus memiliki skor setidaknya sepuluh 

poin di atas skor awal. 

Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD mempunyai banyak kelebihan.  

Roestiyah dalam Widiastiti (2014: 3) menyebutkan ada beberapa 

kelebihan pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu sebagai berikut : 

a) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan 

ketrampilan bertanya dan membahas suatu masalah dalam proses 

kerjasama. 

b) Mengembangkan bakat kepemimpinan sehingga siswa saling 

membantu dan memotivasi untuk berhasil bersama. 
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c) Menempatkan siswa sebagai tutor sebaya untuk lebih 

meningkatkan keberhasilan kelompok. 

d) Meningkatkan interaksi antar siswa untuk mengembangkan rasa 

menghargai, menghormati pribadi temannya dan menghargai 

pendapat orang lain. 

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Ayu 

Widiastiti, I Wayan Darsana dan I Ngurah Suadnyana tahun 2014 dengan 

judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Berbantuan 

Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar IPA kelas V SD Gugus 1 Mengwi 

Badung menyatakan bahwa hasil analisis skor hasil belajar IPA siswa 

menunjukkan bahwa skor rata-rata yang peroleh kelompok eksperimen 

sebesar 74,5 sedangkan skor rata-rata yang peroleh kelompok kontrol sebesar 

63,2. Berdasarkan kriteria pengujian, thitung > ttabel (3,50 > 2.00) maka H0 

ditolak dan Ha diterima dengan demikian hasil dari penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada hasilbelajar IPA siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) dengan siswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Sahdan Suandi, W. 

Lasmawan dan Sariyasa yang dilaksanakan tahun 2013 dengan judul Pengaruh 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Terhadap Hasil Belajar IPS Dan 

Keterampilan Sosial Siswa Kelas VSD Negeri 1 Jerowaru Lombok Timur 

dalam hasil penelitiannya berdasarkan pengujian hipotesis juga menunjukkan 

terdapat perbedaan hasil belajar siswa yaitu lebih baik yang mengikuti 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dibandingkan dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran 

konvensional. Hal ini dapat disimpulkan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berpengaruh positif terhadap basil belajar siswa.  

Adanya perbedaan keterampilan sosial pada siswa yaitu lebih baik 

yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dibandingkan dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran 

konvensional. Hal ini disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berpengaruh positi terhadap keterampilan sosial siswa. Adanya 

pengaruh implementasi model pembelajaran koopertif tipe STAD terhadap 

hasil belajar dan keterampilan sosial siswa yaitu lebih baik model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dibandingkan dengan model 

pembelajaran konvensional dalam meningkatkan basil belajar dan 

ketarampilan sosial siswa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

IPS dan keterampilan sosial siswa. 
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C. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran PKn merupakan pembelajaran yang abstrak  

menyebabkan materi PKn sulit dipahami oleh siswa terutama siswa SD yang 

masih berada pada tahap berpikir konkret sehingga hasil belajar yang dicapai 

siswa rendah. Mata pelajaran PKn termasuk dalam pelajaran yang bersifat 

hafalan dan pembelajarannya yang masih bersifat teacher centered membuat 

siswa bosan, kurang antusias serta siswa kurang aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

Melihat kondisi tersebut maka perlu adanya inovasi dalam dalam 

pembelajaran PKn. Melalui  model kooperatif tipe STAD siswa belajar dalam 

kelompok kecil sehingga memungkinkan siswa untuk berbagi dan menambah 

pengetahuan, membangun kerjasama, meningkatkan interaksi antar siswa, 

siswa berlatih menerima perbedaan, membuat siswa aktif serta pembelajaran 

yang menyenangkan. Melihat karakteristik model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD, maka dilakukan tindakan untuk menggunakan model kooperatif 

tipe STAD dalam pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran PKn. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Penggunaan model pembelajaran yang tepat pada perencanaan dan  

proses pelaksanaan pembelajaran maka akan membuat tujuan pembelajaran 

tercapai dengan maksimal. Berdasarkan hal tersebut, maka diajukan hipotesis 

tindakan sebagai berikut : 

1. Penggunaan model kooperatif tipe STAD pada materi keputusan bersama 

kelas V di SD Negeri Karangcegak dapat meningkatkan hasil belajar PKn 

pada ranah kognitif. 

Hasil belajar siswa meningkat 

Kondisi awal 

Tindakan 

Hasil belajar siswa rendah 

Dalam pembelajaran guru menggunakan 

model kooperatif   tipe STAD 

Siklus 1 

Dalam pembelajaran guru menggunakan 

model kooperatif tipe STAD 

Siklus 2 

Dalam pembelajaran guru menggunakan 

model kooperatif tipe STAD 
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2. Penggunaan model kooperatif tipe STAD pada materi keputusan bersama 

kelas V di SD Negeri Karangcegak dapat meningkatkan hasil belajar PKn 

pada ranah afektif. 

3. Penggunaan model  kooperatif tipe STAD pada materi keputusan bersama 

kelas V di SD Negeri Karangcegak dapat meningkatkan hasil belajar PKn 

pada ranah psikomotor. 
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