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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teori 

1. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Ada begitu banyak para ahli yang mengemukakan pemikirannya 

tentang konsep belajar. Belajar merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan 

perilaku individu. Adapun belajar yang menunjukkan pada suatu 

cabang belajar yaitu belajar dalam arti sempit, belajar khusus untuk 

mendapatkan pengetahuan secara akademik. Menurut Hamalik. (2005 : 

27), belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman. 

Belajar merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang 

mengalami perubahan baik itu menjadi lebih baik maupun tidak baik 

dari segi pengetahuan dan pemahaman. Hal lain yang juga selalu terkait 

dalam belajar adalah pengalaman, pengalaman yang berbentuk interaksi 

dengan orang lain atau lingkungannya (Sukmadinata, 2005 : 155).  

Sementara itu, Slameto (2010 : 2) menyatakan bahwa belajar 

ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

sesuatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 
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Syaiful Sagala (2010 : 14-29) mengemukakan pengertian belajar 

menurut pandangan para ahli pendidikan dan psikologi sebagai berikut: 

1) Belajar menurut pandangan Skinner. 

Belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku 

yang berlangsung secara progresif. Belajar dipahami sebagai suatu 

perilaku pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih 

baik. Sebaliknya bila ia tidak belajar, maka responnya menurun. 

Jadi belajar adalah suatu perubahan dalam kemungkinan atau 

peluang terjadinya respon. 

2) Belajar menurut pandangan Robert M. Gagne. 

Belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia 

yang terjadi setelah belajar secara terus menerus, bukan hanya 

disebabkan oleh proses pertumbuhan saja.  

Berdasarkan dari berbagai penjelasan di atas menurut para ahli, 

dapat diambil kesimpulan bahwa belajar pada hakekatnya adalah proses 

perubahan perilaku peserta didik dalam bakat pengalaman dan 

pelatihan. Artinya tujuan kegiatan belajar mengajar ialah perubahan 

tingkahlaku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, sikap, 

bahkan meliputi segenap aspek pribadi. 

b. Teori – Teori Belajar 

Teori belajar sangat penting bagi seseorang yang sedang belajar, 

oleh karena itu, teori belajar perlu diketahui agar prestasi belajar dapat 

tercapai secara optimal. Dalam sejarah perkembangan psikologi, kita 
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mengenal beberapa aliran psikologi. Tiap aliran psikologi tersebut 

memiliki pandangan sendiri-sendiri tentang belajar. Pandangan-

pandangan itu umumnya berbeda satu sama lain dengan alasan-alasan 

tersendiri. 

Menurut Djamarah (2002 : 17 – 25) teori – teori belajar 

dikemukakan sebagai berikut : 

1) Teori belajar menurut ilmu jiwa daya 

Menurut teori ini, jiwa manusia itu terdiri dari bermacam-

macam daya. Daya-daya ini adalah kekuatan yang tersedia. 

Masing-masing daya dapat dilatih dalam rangka untuk memenuhi 

fungsinya. Daya-daya itu misalnya, daya mengenal, daya 

mengingat, daya berpikir, daya fantasi, dan sebagainya. Untuk 

melatih suatu daya itu dapat dipergunakan berbagai cara atau 

bahan. Sebagai contoh untuk melatih daya ingat dalam belajar 

misalnya dengan menghafal kata-kata atau angka, istilah-istilah 

asing. Kalau sudah demikian maka seseorang yang belajar itu akan 

berhasil. 

2) Teori Tanggapan 

Menurut teori ini memasukkan tanggapan sebanyak-

banyaknya, berulang-ulang dan sejelas-jelasnya. Banyak tanggapan 

berarti dikatakan pandai, sedikit tanggapan berarti dikatakan 

kurang pandai. Maka orang pandai berarti orang yang banyak 

mempunyai tanggapan yang tersimpan di dalam otaknya. 
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3) Teori Belajar Menurut Ilmu Jiwa Asosiasi 

Teori asosiasi disebut juga teori sarbond. Sarbond singkatan 

dari Stimulus, Respons, dan bond. Stimulus berarti rangsangan, 

respons berarti tanggapan, dan bond berarti dihubungkan. 

Rangsangan diciptakan untuk memunculkan tanggapan kemudian 

dihubungkan antara keduanya dan terjadilah asosiasi.  

c. Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

belajar, dengan menggunakan istilah pembelajaran terasa ada 

pengakuan terhadap kemampuan siswa untuk belajar. Pembelajaran 

merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek 

yang saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk menciptakan 

pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, diperlukan berbagai 

ketrampilan, diantaranya adalah ketrampilan membelajarkan dan 

ketrampilan belajar (Mulyasa, 2007 : 69). 

Menurut Mulyasa (2007 : 189) pembelajaran merupakan 

aktualisasi kurikulum yang menuntut aktifitas, kreativitas, dan kearifan 

guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik 

sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan, secara efektif dan 

menyenangkan. 

Pembelajaran adalah usaha sadar guru untuk membantu peserta 

didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan 

minatnya, guru berfungsi sebagai fasilitator, yaitu orang yang 
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menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung agar 

peserta didik dapat mewujudkan kemampuan belajarnya (Sutadi dkk, 

1996 : 10). 

d. Prestasi belajar 

Istilah prestasi belajar dalam dunia pendidikan menjadi sesuatu 

hal yang menarik untuk dibahas, karena keberadaannya sangat 

bermanfaat bagi pendidik, peserta didik, maupun orang tua. Prestasi 

belajar bagi pendidik dapat dijadikan balikan tentang sejauh mana 

keberhasilan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan terhadap 

peserta didiknya. 

Bagi peserta didik pencapain prestasi belajar dapat memberi 

gambaran tentang hasil dari usaha yang telah dilaksanakannya, 

sedangkan bagi orang tua dengan mengetahui prestasi belajar peserta 

didik maka akan dapat mengetahui tingkat keberhasilan putra-putrinya 

di sekolah. Namun apapun manfaat prestasi belajar peserta didik bagi 

pendidik, peserta didik sendiri maupun orang tua, dengan mengetahui 

prestasi belajar maka semua akan dapat menggunakannya untuk 

merencanakan langkah demi perbaikan di masa depan.  

Menurut Poerwadarminta (2001 : 891) menyatakan bahwa 

prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari hasil pekerjaan yang 

menyenangkan hati yang diperoleh dengan keuletan kerja. Prestasi 

merupakan hasil kerja (ibarat sebuah mesin) yang keadaannya sangat 

kompleks (Arikunto, 2002: 4).  
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Prestasi belajar merupakan suatu masalah yang bersifat perenial 

dalam sejarah kehidupan manusia, karena sepanjang rentang 

kehidupannya manusia selalu mengejar prestasi meurut bidang dan 

kemampuan masing – masing (Arifin, 2009 : 12).  

Menurut Arifin (2009 : 12), prestasi belajar semakin penting 

karena mempunyai beberapa fungsi utama, antara lain : 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan 

yang telah dikuasai peserta didik. 

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. Para 

ahli psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai “tendensi 

keingintahuan (couriosity) dan merupakan kebutuhan umum 

manusia”. 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

Prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi peserta didik dalam 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berperan sebagai 

umpan balik (feedback) dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi 

belajar dapat dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu institusi 

pendidikan. Indikator ekstern dalam arti bahwa tinggi rendahnya 

prestasi belajar dapat dijadikan indikator tingkat kesuksesan peserta 

didik di masyarakat. 
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Dari berbagai fungsi prestasi belajar diatas, maka betapa 

pentingnya kita mengetahui dan memahami prestasi belajar peserta 

didik, baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Prestasi 

belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi 

merupakan hasil dari proses belajar. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan- 

peningkatan prestasi belajar pelajaran geografi dalam penelitian ini 

adalah usaha yang perlu dilakukan untuk menaikkan (mempertinggi) 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam beriteraksi dengan lingkungannya melalui 

suatu transformasi pendidikan di sekolah. 

e. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Telah dikatakan sebelumnya tentang pengertian dari belajar. 

Namun untuk mengetahui sampai di manakah perubahan itu dapat 

dikatakan  berhasil atau tidak, tergantung dari berbagai macam faktor. 

Menurut Syah (2008 : 132) secara global, faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar peserta didik dapat dibedakan menjadi tiga 

macam, yaitu : 

1) Faktor internal (faktor dari dalam peserta didik), yaitu keadaan atau 

kondisi jasmani dan rohani peserta didik. 

2) Faktor eksternal (faktor dari luar peserta didik), yaitu kondisi 

lingkungan di sekitar peserta didik. 
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3) Faktor pendekatan belajar, yaitu jenis upaya belajar peserta didik 

yang meliputi strategi dan metode yang digunakan peserta didik 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. 

Menurut Slameto, ( 2010 : 54) faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa sebagaimana yang diharapkan, 

maka perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar, antara lain :  

1) Faktor Intern  

Faktor intern adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu 

itu sendiri,adapun yang dapat digolongkan dalam faktor intern yaitu :  

a) Kecerdasan atau Inteligensi  

Kecerdasan adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis 

yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam 

situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui atau  

menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif 

mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Inteligensi 

besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar.  

b) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat besar 

pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang 

dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan 

belajar dengan baik. 
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c) Bakat  

Bakat adalah kemampuan tertentu yang telah dimiliki 

seseorang sebagai kecakapan pembawaan. Dalam proses belajar 

terutama belajar keterampilan, bakat memegang peranan penting 

dalam mencapai suatu hasil akan prestasi yang baik untuk 

mengetahui bakat siswa dan menempatkan siswa belajar di 

sekolah yang sesuai dengan bakatnya.  

d) Motivasi  

Motivasi dalam belajar adalah faktor yang penting karena 

hal tersebut merupakan keadaan yang mendorong keadaan siswa 

untuk melakukan belajar. Untuk membangkitkan motivasi kepada 

mereka, supaya dapat melakukan kegiatan belajar dengan 

kehendak sendiri dan belajar secara aktif.  

2) Faktor Ekstern  

 Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar yang sifatnya di luar diri siswa yaitu :  

a) Keadaan Keluarga  

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam 

masyarakat tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga 

adalah lembaga pendidikan pertama dan utama. Oleh karena itu 

orang tua hendaknya menyadari bahwa pendidikan dimulai dari 

keluarga. Peralihan pendidikan informal ke lembaga-lembaga 
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formal memerlukan kerjasama yang baik antara orang tua dan 

guru sebagai pendidik untuk meningkatkan prestasi belajar anak.  

b) Keadaan Sekolah  

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama 

yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar 

siswa, karena itu lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong 

untuk belajar yang lebih giat. Keadaan sekolah ini meliputi cara 

penyajian pelajaran, hubungan guru dengan siswa dan kurikulum. 

Oleh sebab itu, guru dituntut untuk menguasai bahan pelajaran 

yang disajikan, dan memiliki metode yang tepat dalam mengajar  

c) Lingkungan Masyarakat  

Lingkungan masyarakat juga merupakan salah satu faktor 

yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa 

dalam proses pelaksanaan pendidikan. Karena lingkungan alam 

sekitar sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi 

anak, sebab dalam kehidupan sehari-hari anak akan lebih banyak 

bergaul dengan lingkungan dimana anak itu berada. 

 Berdasarkan berbagai penjelasan, dapat diambil kesimpulan 

bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

diantaranya sekolah. Keadaan sekolah meliputi cara guru dalam 

penyajian pelajaran dan memiliki metode yang tepat dalam 

mengajar, salah satunya dengan mengunakan penerapan coleng 

(coopretive learning) tipe STAD agar meningkatnya prestasi belajar. 
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2. Pembelajaran Kooperatif 

a. Pembelajaran Kooperatif 

Coleng (Cooperative Learning) merupakan strategi belajar 

dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang memiliki 

tingkat kemampuan yang berbeda atau heterogen. Dalam 

menyelesaikan tugas kelompok, siswa harus saling bekerja sama atau 

saling membantu untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut. Menurut 

Slavin (2009 : 81) menyatakan bahwa pentingnya tujuan kelompok  dan 

tanggung jawab individu adalah dalam memberikan insentif kepada 

siswa untuk saling membantu satu sama lain dan saling mendorong 

melakukan usaha yang maksimal. 

Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode 

pengajaran dimana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi 

pembelajaran. Dalam kelas kooperatif, para siswa diharapkan dapat 

saling membantu, saling mendiskusikan dan berargumentasi untuk 

mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat itu (Slavin, 2009 : 81). 

Pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam membuat 

laporan penelitian pada pembelajaran IPA dan IPS. Namun, Juliati 

(2000) dalam (Isjoni, 2010 : 12) mengemukakan, cooperative learning 

lebih tepat digunakan pada pembelajaran IPS. Dalam metode 

pembelajaran kooperatif, para siswa akan duduk bersama dalam 
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kelompok yang beranggotakan empat orang untuk menguasai materi 

yang disampaikan oleh guru (Slavin, 2009:8).  

Menurut Sharan dalam (Isjoni, 2010 : 23) siswa yang belajar 

menggunakan metode cooperative learning akan memiliki motivasi 

yang tinggi karena didorong dan didukung dari rekan sebaya. Jadi 

pembelajaran kooperatif  adalah suatu model pembelajaran yang saat ini 

banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang 

berpusat pada siswa (student oriented), terutama untuk mengatasi 

permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa, yang 

tidak dapat bekerja sama dengan orang lain.  

Selain itu, dengan mencampurkan para siswa dengan 

kemampuan yang beragam tersebut, maka siswa yang kurang akan 

sangat terbantu dan termotivasi siswa yang lebih. Demikian juga siswa 

yang lebih akan semakin terasah pemahamannya. Apalagi dalam 

pembelajaran kooperatif siswa dihadapkan pada latihan soal atau 

pemecahan masalah, oleh sebab itu pembelajaran kooperatif  sangat 

baik dilaksanakan karena siswa dapat bekerja sama dan saling tolong 

menolong dalam mengerjakan tugas yang dibebankan padanya.  

Menurut Slavin (2009 : 11 – 15), ada beberapa tipe dari model 

pembelajaran kooperatif antara lain : 

1) STAD (Student Teams Achievement Divisions ) 

Dalam STAD para peserta didik dibagi dalam tim belajar 

yang terdiri dari empat sampai lima orang yang heterogen baik 
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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. 

2) 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 mingguan, dimana peserta didik 

memainkan game akademik dengan anggota tim dengan 

menyumbangkan poin skor timnya. 

3) Jigsaw 

Jigsaw adalah adaptasi dari teknik teka-teki Aronsa. Dalam 

teknik ini, peserta didik bekerja dalam anggota kelompok yang sama, 

yaitu 4 orang dengan latar belakang yang berbeda seperti dalam 

STAD dan TGT. Para peserta didik 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 mengajarkan kepada teman sekelompoknya. Penghitungan 

skor dan rekoginisasi didasarkan pada kemajuan yang dicapai seperti 

dalam STAD. 

4) TAI(Team Accelerated Intruction) 

Tipe TAI menggunakan pola menggabungkan pembelajaran 

yang individual, sementara STAD dan TGT dapat diaplikasikan 
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dalam semua mata pelajaran. TAI dirancang khusus untuk 

mengajarkan matematika kepada peserta didik kelas 3 – 6 (peserta 

didik pada kelas lebih tinggi yang belum siap menerima materi 

aljabar lengkap) 

Pembelajaran STAD (Student Team Achievement Division ), 

merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana, sehingga tipe ini dapat digunakan oleh pendidik yang baru 

mulai menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif. Peserta didik 

di tempatkan dalam kelompok belajar beranggotakan empat orang yang 

merupakan campuran menurut tingkat kinerja, jenis kelamin dan suku. 

Pendidik menyajikan pelajaran kemudian peserta didik bekerja 

dikelompok mereka untuk memastikan bahwa seluruh anggota 

kelompok setelah 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. 

b. Pembelajaran Coleng (Cooperative Learning) Tipe STAD 

Cooperative learning tipe STAD merupakan salah satu metode 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan model 

yang paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru 

menggunakan pendekatan kooperatif. STAD singkatan dari Student 

Teams-Achievment Divisions, model pembelajaran ini merupakan salah 

satu tipe dalam model pembelajaran kooperatif yang pembelajarannya 
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dilaksanakan secara pengelompokkan campur yang melibatkan 

pangakuan dan tanggung jawab kelompok untuk pembelajaran individu 

anggota kelompok. 

Dalam Slavin (2009) terdapat empat inti kegiatan dalam STAD 

yaitu penyajian materi, belajar dalam tim (kelompok), pemberian kuis, 

dan penghargaan. 

1) Penyajian Materi 

Penyajian materi dalam STAD pertama-tama guru 

menyajikan atau mempresentasikan materi pelajaran. Setiap awal 

pembelajaran kooperatif tipe STAD selalu dimulai dengan penyajian 

kelas, dimana guru melakukan pengajaran langsung yang sering kali 

dilakukan atau diskusi pelajaran yang dipimpin oleh guru.  

Dalam penyampaian materi guru juga memulai dengan 

menyampaikan indikator yang harus dicapai hari itu dan memotivasi 

rasa ingin tahu siswa tentang materi yang akan dipelajari. 

Dilanjutkan dengan memberikan persepsi dengan tujuan 

mengingatkan siswa terhadap materi prasarat yang telah dipelajari, 

agar siswa dapat menghubungkan materi yang akan disajikan dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki.  

Mengenai teknik penyajian materi pelajaran dapat dilakukan 

secara klasikal ataupun melalui media. Lamanya presentasi dan 

berapa kali harus dipresentasikan bergantung pada kekomplekan 

materi yang akan dibahas.  
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2) Belajar Dalam Tim atau Kelompok 

Belajar dalam tim atau kelompok dalam model pembelajaran 

STAD terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh 

bagian kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan 

etnisitas. Siswa belajar melalui kegiatan kerja dalam tim atau 

kelompok yang dibantu dengan LKS, untuk menuntaskan materi 

pelajaran.  

Pada tahap ini setiap siswa diberi lembar tugas sebagai bahan 

yang akan dipelajari. Dalam kerja kelompok siswa saling berbagi 

tugas, saling membantu memberikan penyelesaian agar semua 

anggota kelompok dapat memahami materi yang dibahas dan satu 

lembar dikumpulkan sebagai hasil kerja kelompok. Pada tahap ini 

guru berperan  sebagai fasilitator dan motivator kegiatan tiap 

kelompok (Isjoni, 2010 : 52). 

Selama belajar kelompok, tugas dari setiap anggota 

kelompok adalah menguasai materi yang diberikan oleh guru dan 

membantu teman dalam satu kelompok untuk mengusai materi.  

Dalam STAD poin yang paling penting adalah membuat 

anggota tim melakukan yang terbaik untuk tim dan tim juga harus 

melakukan yang terbaik untuk membantu tiap anggotanya. Tim ini 

memberikan dukungan kelompok bagi kinerja akademik penting 

dalam pembelajaran (Slavin, 2009 : 144). 
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3) Pemberian Kuis 

Setelah sekitar satu atau dua periode setelah guru 

memberikan presentasi praktik tim, para siswa mengerjakan kuis 

secara individual. Para siswa dalam mengerjakan kuis tidak 

diperbolehkan untuk saling kerja sama. Hal ini bertujuan untuk 

menunjukkan apa saja yang diperoleh setiap siswa selama belajar 

dalam kelompok. Hasil kuis digunakan sebagai nilai perkembangan 

individu. Nilai perkembangan kelompok diperoleh dari nilai 

perkembangan individu tiap anggota kelompok. Tahap perhitungan 

skor perkembangan individu dihitung berdasarkan skor awal, 

berdasarkan skor awal setiap siswa memiliki kesempatan yang sama 

untuk memberikan sumbangan skor maksimal bagi kelompoknya 

berdasarkan skor tes yang diperolehnya. Kemajuan skor 

perkembangan menurut Slavin (2009 : 159) didapat melalui kriteria 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Pedoman pemberian skor perkembangan individu. 

Skor Kuis Poin 
Kemajuan 

Lebih dari 10 poin dibawah skor awal 5 
10-1 poin sampai dengan satu poin dibawah skor awal 10 
Satu poin sampai dengan 10 poin diatas skor awal 20 
Lebih dari 10 poin diatas skor awal 30 
Nilai sempurna (tanpa memperhitungkan skor awal) 30 

 

Perhitungan skor kelompok dilakukan dengan cara 

menjumlahkan masing-masing perkembangan skor individu dan 

hasilnya dibagi sesuai dengan jumlah anggota kelompoknya. 
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Pemberian penghargaan diberikan berdasarkan perolehan skor rata-

rata yang dikategorikan menjadi kelompok baik, kelompok hebat dan 

kelompok super. Tiga tingkatan itu diberikan kepada kelompok yang 

memperoleh nilai perkembangan yang dihitung dari rata-rata poin 

perkembangan yang diperoleh setiap anggota kelompok. Ketiga 

kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Tingkatan rata – rata poin perkembangan setiap kelompok. 

Rata-Rata Poin Perkembangan Penghargaan tim 
15-19 Tim Baik 
20-24 Tim Sangat Baik 
25-30 Tim Super 

 

4) Penghargaan 

Pemberian penghargaan kepada siswa yang berprestasi dan 

tim/kelompok yang memperoleh skor tertinggi dalam kuis. Kegiatan 

dilakukan pada setiap akhir pertemuan kegiatan pembelajaran. Guru 

dapat memberikan penghargaan berupa pujian, skor perkembangan 

atau benda. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan motivasi 

kepada siswa agar lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar.  

Dalam metode Coleng (Cooperative Learning) tipe STAD 

mempunyai beberapa kelebihan, dianataranya adalah: 

a) Mengembangkan ketrampilan berfikir siswa secara kritis dan 

dapat bekerja sama dalam kelompok. 

b) Menerapakan bimbingan dalam satu tim. 
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c) Mengharmoniskan hubungan atara siswa yang postif dari 

kepribadian siswa yang berasal dari latar belakang yang berbeda. 

Sedangkan kelemahan dalam penggunaan pendekatan 

pembelajaran ini adalah sebagai berikut: 

a) Sejumlah siswa mungkin bingung karena belum terbiasa dengan 

perlakuan seperti ini. 

b) Guru pada permulaannya akan membuat kesalahan-kesalahan 

dalam pengelolaan kelas, akan tetapi usaha yang sungguh-

sungguh akan dapat terampil dalam menerapkan metode 

pembelajaran di kelasnya. 

3. Pelajaran Atmosfer  

a. Atmosfer 

1) Pengertian Atmosfer 

Atmosfer berasal dari kata atmos berarti uap dan sphaira 

berarti  bola bumi. Atmosfer merupakan lapisan udara yang 

menyelimuti  bumi. Secara global lapisan atmosfer terdiri dari 

lapisan Troposfer, Stratosfer, Mesosfer, Thermosfer ,Ionosfer, dan 

Eksosfer. 

2) Suhu / Temperatur Udara 

Suhu udara adalah suatu keadaan panas atau dinginnya udara. 

Alat untuk mengukur suhu udara atau derajat panas disebut 

Termometer. Biasanya pengukuran dinyatakan dalam skala Celcius 

(C), Reamur (R), dan Fahrenheit (F). 
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3) Kelembaban udara di atmosfer 

Kelembapan udara dinamakan juga kelengasan udara, yaitu 

kandungan uap air dalam udara. Uap air yang berada di udara berasal  

dari hasil penguapan air di permukaan bumi, air tanah, atau air yang 

berasal dari penguapan tumbuh-tumbuhan.  

4) Tekanan udara 

Merupakan gaya berat yang ditimbulkan oleh bobot udara 

pada bidang datar seluas 1 cm2. Diukur menggunakan alat : 

barometer, yang satuannya yaitu Atmosfer (Atm) atau milibar 

(mb). Tekanan udara akan berkurang 1 mmHg setiap ketinggian 

naik 11 m, dan berkurang 1 mb setiap ketinggian baik 8 m. 

5) Jenis angin 

Angin yaitu gerak atmosfer arah horizontal. Aliran udara 

dari daerah bertekanan udara tinggi/maksimum menuju daerah 

bertekanan udara rendah/minimum. Jenis angin terdiri dari Angin 

tetap, Angin musim / Muson, dan Angin lokal.  

6) Jenis awan 

Awan merupakan massa dari butir-butir kecil air yang larut 

di lapisan atmosfer bagian bawah.  Awan dapat menunjukkan 

kondisi cuaca. Awan gelap menandakan kemungkinan hujan. 

Sedang langit tanpa awan menunjukkan cuaca cerah. Awan gelap 

yang membumbung menandakan hujan badai akan terjadi. 
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7) Hujan 

Hujan ialah peristiwa sampainya air dalam bentuk cair 

maupun padat yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi.  

Garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang 

memiliki curah hujan yang sama disebut isohyet. 

B. Penelitian yang Relevan  

Menurut Priyani (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Prestasi Belajar, Kedisiplinan, dan Kerjasama pada Mata 

Pelajaran Sejarah Melalui Cooperative Learning tipe STAD (Student Team 

Achievement Division) pada siswa kelas X SMA Muhammadiyah I Cilacap 

Tahun Ajaran 2009/2010. Menunjukkan bahwa hasil penelitiannya dapat 

meningkatkan prestasi belajar 43,58% menjadi 69,23%.  

Penelitian Nurfitriani, (2011) yang berjudul “ Upaya Meningkatkan 

Hasil Belajar Geografi Melalui Model Cooperative Learning Tipe STAD di 

Kelas X5 SMA N 1 Bawang “. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

bahwa model cooperative learning tipe STAD pada mata pelajaran geografi di 

SMA N 1 Bawang dapat meningkatkan hasil belajar 40,9% menjadi 84,84%. 

Penelitian Setyowati, (2009) yang berjudul “ Peningkatan  Prestasi 

Belajar Sejarah, Aktivitas dan Sikap Nasionalisme Siswa Dengan 

Menggunakan Model Coperative Learning TIPE STAD (Student Teams 

Achievement Division) Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Jeruklegi Tahun 

Pelajaran 2008/2009. Menunjukkan bahwa hasil penelitiannya dapat 

meningkatkan prestasi belajar 63,95% menjadi 73,29%.  
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C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan teori, nampak bahwa banyak faktor yang mempengaruhi 

prestasi peserta didik. Peran pembelajaran yang dilakukan pendidik 

menempati posisi yang cukup penting. Untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, stategi dan pendekatan, yang 

digunakan oleh guru yang berguna untuk mencapai tujuan dan sarana 

pendidikan. Salah satunya adalah dengan menerapkan metode Coleng 

(Cooperative Learning) tipe STAD.  

Dengan melalui penerapan Coleng (Cooperative Learning) tipe STAD 

belajar dalam kelompok kecil memungkinkan siswa untuk berbagi dan 

bertambah pengetahuan, membangun kerjasama dan siswa berlatih menerima 

perbedaan.  

Dengan melihat karakteristik dan segala kelebihan yang dimiliki maka 

dilakukan tindakan untuk mencoba menerapkan Coleng tipe STAD, dengan 

harapan dapat meningkatkan prestasi belajar geografi siswa, selain itu guru 

mata pelajaran geografi akan bertambah pengetahuan, sikap dan keterampilan 

akademiknya.  

Akibatnya akan meningkatkan profesionalisme dan kualitas guru. Jadi 

dapat diduga bahwa dengan melalui penerapan Coleng (Cooperative 

Learning) tipe STAD akan meningkatkan prestasi belajar geografi siswa 

SMA Negeri 1 Kejobong. 
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Kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dikembangkan, maka peneliti 

merumuskan hipotesis sebagai berikut : Melalui Penerapan Coleng 

(Cooperative Learning) tipe STAD dapat meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik dengan KKM 71% menjadi 75% kelas XB SMA Negeri 1 

Kejobong pada mata pelajaran geografi kompetensi dasar  menganalisis 

atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. 
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