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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Efektivitas Pembelajaran 

1. Pengertian efektivitas pembelajaran 

Efektivitas pembelajaran dapat diukur dari sejauh mana tingkat 

keberhasilan yang diperoleh dari sejumlah peserta didik yang melakukan 

pembelajaran yang diberikan guru mereka. 

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) definisi efektivitas adalah 

sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa 

hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini 

efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan intruksional khusus yang 

telah dicanangkan. Metode pembelajaran dikatakan efektif jika tujuan intruksional 

khusus yang dicanangkan lebih banyak tercapai. 

Menurut Miarso (2004), efektivitas pembelajaran adalah yang 

menghasilkan belajar yang bermanfaat dan bertujuan bagi siswa melalui prosedur 

pembelajaran yang tepat. Miarso melanjutkan bahasan tentang definisi dengan 

menyatakan, efektivitas pembelajaran seringkali diukur dengan tercapainya tujuan 

pembelajaran atau ketepatan dalam mengelola suatu situasi. Beberapa hal yang 

terkandung dalam definisi ini adalah, yakni efektivitas pembelajaran merupakan 

kegiatan edukatif yang memiliki ciri-ciri, yaitu : 

a. Bersistem (sistemik), yang dilakukan melalui tahap perencanaan, 

pengembangan, pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan 

b. Sensitive terhadap kebutuhan akan tugas belajar dan kebutuhan pembelajar 

c. Kejelasan akan tujuan dan karena itu dapat dihimpun usaha untuk mencapainya 
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d. Bertolak dari kemampuan akan kekuatan peserta didik, pendidik, masyarakat, 

dan pemerintah. 

2. Ciri-ciri efektivitas 

Adapun kefektifan program pembelajaran ditandai dengan ciri-ciri sebagai 

berikut : 

a. Berhasil menghantarkan siswa mencapai tujuan-tujuan instruksional yang telah 

ditetapkan 

b. Memberikan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan siswa secara aktif 

sehingga menunjang pencapaian tujuan intruksional 

c. Memiliki sarana-sarana yang menunjang proses belajar mengajar 

3. Kriteria efektivitas 

Efektivitas metode pembelajaran merupakan suatu ukuran yang 

berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. Kriteria 

kefektifan dalan penelitian ini mengacu pada : 

a. Ketuntasan belajar 

b. Dapat meningkatkan hasil belajar 

c. Dapat meningkatkan minat dan motivasi apabila setelah pembelajaran siswa 

menjadi lebih termotivasi untuk belajar 

B. Belajar dan Hasil Belajar 

1. Belajar 

1) Pengertian Belajar 

Dikalangan ahli psikologi terdapat keragaman dalam cara menjelaskan 

dan mendefinisikan makna belajar. Namun, baik secara eksplisit maupun secara 
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impilsit pada akhirnya terdapat kesamaan maknanya ialah bahwa definisi 

manapun belajar selalu menunjukkan kepada sesuatu proses perubahan tingkah 

laku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu.  

Menurut Hilgard (1984) dalam Makmun (2009) mengemukakan bahwa 

perubahan itu mungkin merupakan suatu penemuan informasi atau penguasaan 

suatu keterampilan yang telah ada. Jadi, belajar merupakan perubahan yang relatif 

permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau 

latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus 

dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat.mengalami 

perubahan tingkah laku  atau potensi perilakunya. 

2) Ciri – Ciri Belajar 

Djamarah (2005) mengemukakan ada 6 ciri-ciri belajar  antara lain 

sebagai berikut : 

1. Perubahan yang terjadi secara sadar dan disengaja 

Perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari 

individu yang bersangkutan. Begitu juga dengan hasil-hasilnya, individu yang 

bersangkutan menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi perubahan, 

misalnya pengetahuannya semakin bertambah atau keterampilannya semakin 

meningkat, dibandingkan sebelum dia mengikuti suatu proses belajar.  

2. Perubahan dalam belajar yang bersifat fungsional 

Setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 

hidup individu yang bersangkutan, baik untuk kepentingan masa sekarang 

maupun masa mendatang.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku
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3. Perubahan dalam belajar yang bersifat positif 

Perubahan perilaku yang terjadi bersifat positif dan menujukkan ke arah 

kemajuan. 

4. Perubahan yang bersifat aktif 

Untuk memperoleh perilaku baru, individu yang bersangkutan aktif berupaya 

melakukan perubahan. 

5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

Individu melakukan kegiatan belajar pasti ada tujuan yang ingin dicapai, baik 

tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang 

6. Perubahan perilaku secara keseluruhan 

Perubahan perilaku belajar bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan 

semata, tetapi termasuk memperoleh pula perubahan dalam sikap dan 

keterampilannya. 

2. Hasil Belajar 

1) Pengertian Hasil Belajar 

Untuk mengetahui perkembangan sampai dimana hasil seseorang dalam 

belajar, maka perlu dilakukan evaluasi. Untuk menentukan kemajuan yang dicapai 

maka harus ada kriteria atau patokan yang mengacu pada tujuan yang telah 

ditentukan sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh strategi belajar 

mengajar terhadap keberhasilan belajar siswa. Hasil belajar dapat diartikan 

sebagai prestasi yang dicapai oleh individu setelah mengalami suatu proses belajar 

dalam jangka waktu tertentu. Atau dengan kata lain prestasi belajar sebagai 
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kemampuan maksimal yang dicapai seseorang adalah suatu usaha yang 

menghasilkan pengetahuan atau nilai-nilai kecakapan. 

Hasil belajar siswa menurut Makmun (2009) adalah keberhasilan yang 

dicapai oleh siswa, yakni prestasi belajar siswa di sekolah, hasil belajar siswa bagi 

kebanyakan orang berarti ulangan, ujian atau tes. Maksudnya adalah untuk 

memperoleh suatu indeks dalam menentukan keberhasilan siswa. Dari definisi di 

atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar adalah prestasi belajar 

yang dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan membawa 

suatu perubahan atau pembentukan tingkah laku seseorang. Suatu proses belajar 

mengajar dikatakan berhasil apabila tujuan pembelajaran dapat dicapai. 

Untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran, guru perlu 

mengadakan tes fomatif pada setiap menyajikan suatu bahasan kepada siswa. 

Penilaian formatif ini untuk mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.  

2) Indikator Hasil Belajar 

Yang menjadi indikator utama hasil belajar siswa adalah sebagai berikut : 

a. Ketercapaian daya serap terhadap bahan pembelajaran yang diajarkan 

baik secara individual maupun kelompok. Pengukuran ketercapaian 

daya serap ini biasanya dilakukan dengan penetapan Kriteria 

Ketuntasan Belajar Minimal ( KKM ) 

b. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran telah dicapai oleh 

siswa baik secara individual maupun kelompok 
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3) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Menurut Ewintri dalam Al–Hafizh (2012) faktor–faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar adalah sebagai berikut : 

1. Faktor internal; yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri. Faktor 

internal tersebut meliputi: 

a. Faktor jasmani : kesehatan dan cacat tubuh. 

b. Faktor psikologis: intelegensi, perhatian, minat, bakat, dan motivasi. 

c. Faktor kelelahan. 

2. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa. Faktor 

eksterenal tersebut meliputi:  

a. Faktor keluarga: cara orangtua mendidik, relasi orang tua dengan anak-anak, 

suasana rumah. 

b. Faktor sekolah: metode mengajar guru, kurikulum, relasi guru dan murid, 

disiplin sekolah, alat pelajaran. 

c. Faktor masyarakat: media massa, teman bergaul.  

3. Faktor pendekatan belajar, yaitu jenis upaya belajar siswa yang meliputi 

strategi pembelajaran yang digunakan guru untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran. 

C. Model Pembelajaran Kooperatif 

1. Pengertian pembelajaran kooperatif 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya untuk membelajarkan siswa dan 

aktivitas siswa tersebut dapat terjadi dengan direncanakan. Muslich dalam Tokan 

(2013) menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses aktif bagi siswa dan guru 
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untuk mengembangkan potensi siswa sehingga mereka akan tahu terhadap 

pengetahuan dan pada akhirnya mampu untuk melakukan sesuatu. 

Secara harfiah pembelajaran berarti proses, cara, perbuatan mempelajari dan 

perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Pembelajaran 

merupakan suatu proses atau upaya menciptakan kondisi belajar dalam 

mengembangkan kemampuan minat dan bakat siswa secara optimal sehingga 

kompetensi dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

Kompetensi dan tujuan pembelajaran akan tercapai secara optimal apabila 

pemilihan pendekatan, metode, strategi dan model-model pembelajaran secara 

tepat dan disesuaikan dengan materi, tingkat kemampuan siswa, karakteristik 

siswa, kemampuan sarana dan prasarana dan kemampuan guru dalam menetapkan 

secara tepat guna pendekatan, metode, strategi dan model-model pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran guru dapat selektif dalam menerapkan. Memilih atau 

menggabungkan beberapa pendekatan, metode, strategi dan model-model 

pembelajaran. 

Cooperative Learning atau pembelajaran kooperatif berasal dari kata 

cooperative  yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan 

saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. 

Cooperative Learning adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan 

faham konstruktivis. Cooperative learning  merupakan strategi belajar dengan 

sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuanya 

berbeda. ( Sanjaya, 2007) 
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Menurut Slavin dalam Asma (2009), Cooperative Learning adalah suatu 

model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok 

heterogen. Sedangkan menurut Sunal dan Hans dalam Asma (2009), Cooperative 

Learning adalah suatu cara pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus 

dirancang untuk memberi dorongan kepada peserta didik agar bekerjasama selama 

proses pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada model pembelajaran 

kooperatif siswa diberikan kesempatan belajar kelompok dengan jumlah siswa 

yang sedikit dan tentu saja dikondisikan dengan keadaan kelas untuk bekerjasama 

melaksanakan pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuannya 

menurut Ibrahim dalam Isjoni (2009) adalah 

a) Hasil belajar akademik 

Model struktur penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai siswa 

pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil 

belajar. 

b) Penerimaan terhadap perbedaan individu 

Tujuan lain dari model cooperative learning adalah penerimaan secara luas dari 

orang-orang yang berbeda berdasarkana ras, budaya, kelas sosial, kemampuan 

dan ketidakmampuannya. Pembelajaran kooperatif memberi peluang bagi 

siswa dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling 

bergantung pada tugas-tugas akademik dan melalui struktur penghargaan 

kooperatif akan selalu belajar saling menghargai satu sama lain. 
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c) Pengembangan keterampilan social 

Cooperative learning  mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama 

dan kolaborasi. Keterampilan-keterampilan sosial pentimg dimiliki siswa, 

sebab saat ini banyak anak muda masih kurang dalam keterampilan sosial. 

2. Unsur – Unsur Pembelajaran Kooperatif 

Pada pembelajaran kooperatif terdapat unsur-unsur yang saling terkait satu 

dengan lainnya.  Unsur-unsur pembelajaran menurut Roger dan David Johnson 

dalam Lie (2002) yaitu: 

a. Saling ketergantungan positif, kegagalan dan keberhasilan kelompok 

merupakan tanggungjawab setiap anggota kelompok. Oleh karena itu sesama 

anggota kelompok harus merasa terikat dan saling tergantung positif 

b. Tanggungjawab perseorangan, setiap anggota kelompok bertanggungjawab 

untuk menguasai materi pelajaran karena keberhasilan belajar kelompok 

ditentukan dari seberapa besar sumbangan hasil belajar secara perorangan 

c. Tatap muka, interaksi yang terjadi melalui diskusi akan memberikan 

keuntungan bagi semua anggota kelompok karena memanfaatkan kelebihan 

dan mengisi kekurangan masing-masing anggota kelompok  

 d. Komunikasi antar anggota karena dalam setiap tatap muka terjadi diskusi, 

maka keterampilan dan komunikasi antar anggota kelompok sangatlah penting. 

e. Evaluasi proses kelompok, keberhasilan belajar dalam kelompok ditentukan 

oleh proses kerja kelompok. 
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3. Prinsip – prinsip pembelajaran kooperatif 

Menurut Asma (2009) ada lima prinsip pembelajaran koperatif yang dianut 

antara lain : 

1. Belajar siswa aktif 

Proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

berpusat pada siswa, pengetahuan yang dibangun dan ditemukan adalah dengan 

belajar bersama-sama dengan angggota kelompok sampai masing-masing 

siswa memahami materi pembelajaran dan diakhiri dengan membuat laporan 

kelompok dan individual. 

2. Belajar bekerja sama 

Proses pembelajaran dilalui dengan bekerja sama dalam kelompok untuk 

membangun pengetahuan inilah yang melandasi keberhasilan penerapan model 

pembelajaran kooperatif. 

3. Pembelajaran partisipatorik 

Melalui model pembelajaran ini siswa belajar dengan melaksanakan sesuatu 

(learning by doing) secara bersama-sama untuk menemukan dan membangun 

pengetahauan yang menjadi tujuan pembelajaran. 

4. Reactive teaching 

Pada pelaksanaan pembelajaran kooperatif ini, guru perlu menciptakan strategi 

yang tepat agar seluruh siswa mempunyai moitvasi belajar yang tinggi.  

5. Pembelajaran yang menyenangkan 

Pembelajaran harus dilaksanakan dalam suasana menyenangkan, tidak ada lagi 

suasana yang menakutkan bagi siswa atau suasana belajar yang tertekan. 
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4. Ciri – ciri pembelajaran kooperatif 

Belajar dengan kooperatif mempunyai ciri – ciri sebagai berikut : 

a. Saling ketergantungan yang positif 

b. Dapat dipertanggungjawabkan secara individu 

c. Heterogen 

d. Berbagi kepemimpinan 

e. Berbagi tanggung jawab 

f. Ditekankan pada tugas dan kebersamaan 

g. Mempunyai ketrampilan dalam berhubungan sosial 

h. Guru mengamati 

i. Efektifitas tergantung kepada kelompok 

 Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Siswa belajar dalam kelompok, produktif mendengar, mengemukakan 

pendapat dan membuat keputusan secara bersama. 

2. Kelompok siswa yang dibentuk merupakan percampuran yang ditinjau dari 

latar belakang sosial, jenis kelamin, dan kemampuan belajar 

3. Penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok. 

5. Langkah – langkah pembelajaran kooperatif 

Tabel 2.1 Sintaks Model Pembelajaran kooperatif 
Fase Perilaku Guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan memotivasi 
siwa 

Guru menyampaikan semua tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai pada 
pelajaran tersebut dan memotivasi 
siswa belajar. 

Fase 2 Guru menyajikan informasi kepada 
siswa dengan jalan demonstrasi atau 
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Menyajikan informasi 
lewat bahan bacaan. 

Fase 3 

Mengorganisasi siswa ke dalam 
kelompok-kelompok belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa 
bagaimana cara membentuk kelompok 
belajar dan membantu setiap agar 
melakukan transisi secara efisien. 

Fase 4 

Membimbing kelompok belajar dan 
bekerja 

Guru membimbing kelompok-
kelompok belajar pada saat mereka 
mengerjakan tugas mereka. 

Fase 5 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar 
tentang materi yang telah dipelajari 
atau masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil kerjanya. 

Fase 6 

Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk 
menghargai baik upaya maupun hasil 
belajar individu dan kelompok 

6. Pendekatan dalam pembelajaran kooperatif 

Walaupun prinsip dasar pembelajaran kooperatif tidak berubah, namun 

terdapat beberapa variasi dari model pembelajaran tersebut. Ada beberapa 

Pendekatan yang merupakan bagian dari pendekatan model pembelajaran 

kooperatif yaitu, Think pair share, Investigasi Kelompok, dan Team game 

tournament ( TGT ), Numbered Heads Together (NHT), Jigsaw, STAD. (John 

Eduk, 2015) 

Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan pendekatan Numbered 

Heads Together dan Student Team Achievement Division dengan pertimbangan 

bahwa kedua pendekatan ini merupakan pendekatan yang bisa membangkitkan 

minat belajar siswa hingga berpengaruh pada hasil belajar siswa itu sendiri.  

7. Pendekatan Numbered Heads Together (NHT) 

Teknik belajar mengajar Kepala Bernomor (Numbered Heads) 

dikembangkan oleh Kagen pada tahun 1992. Tipe ini dikembangkan oleh Kagen 
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dengan melibatkan para siswa dalam menelaah bahan yang tercakup dalam suatu 

pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. 

Teknik ini memberikan kesempatan pada  siswa untuk saling membagikan 

ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, teknik ini 

juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka selain itu 

teknik ini bisa digunakan untuk semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan 

usia anak didik. 

Numbered Heads Together adalah suatu model pembelajaran yang lebih 

mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan 

melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di 

depan kelas. Model pembelajaran ini menunjang keterlibatan semua anggota 

kelompok dalam memecahkan suatu masalah. Setiap anggota kelompok 

mempunyai tanggung jawab dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide 

dan pendapat dalam diskusi kelompok. Dalam tipe NHT ini, guru menunjuk salah 

satu siswa dari tiap kelompok tanpa memberitahu terlebih dahulu siapa yang akan 

mewakili kelompok masing-masing dalam menjelaskan apa yang telah mereka 

pelajari. 

Menurut kagen dalam Tokan (2013), model pembelajaran NHT ini secara 

tidak langsung melatih siswa berbagi informasi, mendengarkan dengan cermat 

serta berbicara dengan penuh perhitungan, sehingga siswa lebih produktif dalam 

pembelajaran dimana model pembelajaran ini mengutamakan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran dan melatih siswa dalam berinteraksi dengan siswa lainnya 

maupun dengan guru 
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Berikut ini merupakan langkah – langkah dari model pembelajaran tipe 

NHT : 

Langkah 1. Penomoran 

Fase ini guru membagi siswa ke dalam kelompok yang terdiri dari 3 sampai 

5 orang dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1 sampai 5. 

Langkah 2. Pengajuan pertanyaan 

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa atau berbentuk arahan 

Langkah 3: Berpikir bersama 

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu dan 

meyakinkan setiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim. 

Langkah 4. Menjawab 

Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya 

sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba menjawab pertanyaan untuk 

seluruh kelas. 

8. Pendekatan Student Teams Achievement Division 

Slavin dalam Trianto (2007) menyatakan bahwa pada STAD, siswa 

ditempatkan dalam tim belajar yang beranggotakan 4-5 orang yang merupakan 

campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin, dan suku. Guru menyajikan 

pelajaran dan kemudian siswa bekerja dalam tim dan memastikan bahwa seluruh 

anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut.   Kemudian seluruh siswa diberi 

tes tentang materi tersebut, pada saat tes siswa tidak diperbolehkan saling 

membantu. 
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Gagasan utama di belakang STAD adalah memacu siswa agar saling 

mendorong dan membantu satu sama lain untuk menguasai keterampilan yang 

diajarkan guru. Para siswa diberi waktu untuk bekerja sama setelah pelajaran 

diberikan oleh guru, tetapi tidak saling membantu ketika menjalani kuis, sehingga 

setiap siswa harus menguasai materi itu (tanggung jawab perseorangan). 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah strategi pembelajaran yang 

dirancang secara berkelompok, dimana siswa belajar bersama dan saling 

membantu dalam tugas dengan penekanan pada situasi untuk saling membantu 

dalam kelompok. Dengan sifatnya yang saling membantu dan mendukung satu 

sama lain, maka dalam pembelajaran kooperatif tidak ada kompetisi, sebab 

keberhasilan belajar adalah keberhasilan kelompok 

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

tipe STAD adalah model pembelajaran yang menempatkan siswa dalam 

kelompok belajar yang beranggotakan empat sampai lima orang dan setiap 

kelompok haruslah heterogen yakni terdiri dari laki-laki dan perempuan, berasal 

dari budaya, suku, agama, ras, dan kemampuan akademik yang beragam. 

Berikut ini merupakan langkah – langkah dari model pembelajaran tipe 

STAD : 

Langkah 1. Penyampaian tujuan dan motivasi. 

Guru menyampaikan materi pelajaran dengan terlebih dahulu dan 

menjelaskan tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut serta 

pentingnya pokok bahasan tersebut dipelajari kemudian guru memberi motivasi 

kepada siswa agar dapat belajar dengan aktif dan kreatif. 
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Langkah 2. Menyampaikan / menyajikan informasi. 

Guru menyajikan materi secara keseluruhan untuk memberi gambaran 

kepada siswa. Di dalam proses pembelajaran guru dibantu oleh media, 

demonstrasi, pertanyaan atau masalah nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari. Dijelaskan juga tentang keterampilan dan kemampuan yang diharapkan 

untuk dikuasai siswa, tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan serta cara-cara 

mengerjakannya. 

Langkah 3. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok – kelompok belajar 

Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok, dimana setiap kelompoknya 

terdiri dari 4-6 siswa yang memprioritaskan heterogenitas (keragaman) kelas 

dalam prestasi akademik, gender/jenis kelamin, ras atau etnik 

Langkah 4. Membimbing kelompok untuk bekerja dan belajar 

Siswa belajar dalam kelompok yang telah dibentuk. Guru menyiapkan 

lembaran kerja sebagai pedoman dalam kerja kelompok, sehingga semua anggota 

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

melakukan pengamatan, memberikan bimbingan, dorongan dan bantuan bila 

diperlukan. Kerja tim ini merupakan ciri terpenting dari STAD. 

Langkah 5. Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis tentang materi 

yang dipelajari dan juga melakukan penilaian terhadap presentasi hasil kerja 

masing-masing kelompok. Siswa diberikan kuis secara individual dan tidak 

dibenarkan bekerja sama. Ini dilakukan menjamin agar siswa secara individu 

bertanggung jawab kepada diri sendiri dalam memahami bahan ajar tersebut. 
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Langkah 6. Memberikan penghargaan 

Setelah pelaksanaan kuis, guru memeriksa hasil kerja siswa dan diberikan 

angka dengan rentang 0-100. Selanjutnya pemberian penghargaan dari guru atas 

keberhasilan dari setiap kelompok 

D. Materi Pembelajaran 

Adapun materi pembelajaran Tata Surya adalah : 

1. Komponen penyusun tata surya 

2. Gerak planet dan hukum kepler 

3. Gerak bumi dan bulan 

4. Akibat rotasi dan revolusi bumi 

 ( Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Bahan ajar siswa lampiran 10 ) 

E. Hipotesis 

H0 : Tidak ada perbedaan efektifitas penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together dan tipe Student Teams 

Achievement Division efektif terhadap hasil belajar siswa 

H1 : Ada perbedaan efektifitas penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Heads Together dan tipe Student Teams Achievement 

Division efektif terhadap hasil belajar siswa 




