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ABSTRAK
Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran dimana siswa belajar dalam
kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Belajar pendekatan
keterampilan dalam proses kooperatif tipe pengaturan pembelajaran (Divisi Tim
Mahasiswa Prestasi) STAD untuk mengubah pusat belajar dari guru ke berpusat siswa dan
untuk setiap konsep ditentukan metode atau pendekatan yang akan digunakan dan
keterampilan proses untuk dikembangkan.
Kata Kunci : Pengajaran, Metode, Kooperatif.

ABSTRACT
Cooperative learning is a learning strategy where students learn in small groups who have
different levels of ability. Learning the skills approach in the process of cooperative
learning setting type STAD (Student Team Achievement Divisions) to change the center of
learning from teacher to student centered and for each concept defined methods or
approaches that would be used and process skills to be developed.
Keyword : Education, Method, cooperative
A. PENDAHULUAN
Pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya
dan masyarakat. Pendidikan meliputi
pengajaran keahlian khusus, dan juga
sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi
lebih
mendalam
yaitu
pemberian
pengetahuan,
pertimbangan
dan

kebijaksanaan. Salah satu dasar utama
pendidikan adalah untuk mengajar
kebudayaan melewati generasi
Tidak bisa diragukan lagi bahwasanya
manusia tak akan terlepas dengan
mengeksplorasi segala sumber daya yang
dimilikinya. Dengan cara mencurahkan
segala daya dan kemampuanya untuk
selalu berinofasi menemukan sesuatu yang
baru yang dapat membantu hidupnya
menjadi lebih baik. Jika manusia tidak
menggali segala kemampuanya maka ia
akan tertinggal bahkan tergerus oleh
zaman yang selalu berkembang.
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Dalam dunia pendidikan Inovasi adalah
hal yang mutlak dilakukan karena tanpa
inovasi akan terjadi kemandekan pada
dunia pendidikan yang kemudian berimbas
pada pada elemen-elemen kehidupan yang
lain seperti politik, ekonomi, social dan
lain-lain.
Mata pelajaran Matematika perlu
diberikan kepada semua peserta didik
mulai dari sekolah dasar untuk membekali
mereka dengan kemampuan berpikir logis,
analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta
kemampuan
bekerja
sama.
Dalam
membelajarkan matematika kepada siswa,
apabila pendidik masih menggunakan
paradigma pembelajaran lama dalam arti
komunikasi
dalam
pembelajaran
matematika cenderung berlangsung satu
arah umumnya dari pendidik ke siswa,
pendidik lebih mendominasi pembelajaran
maka pembelajaran cenderung monoton
sehingga mengakibatkan peserta didik
(siswa) merasa jenuh dan tersiksa. Oleh
karena
itu
dalam
membelajarkan
matematika kepada siswa, pendidik
hendaknya lebih memilih berbagai variasi
pendekatan, strategi, metode yang sesuai
dengan
situasi
sehingga
tujuan
pembelajaran yang direncanakan akan
tercapai. Perlu diketahui bahwa baik atau
tidaknya
suatu
pemilihan
model
pembelajaran akan tergantung tujuan
pembelajarannya, kesesuaian dengan
materi
pembelajaran,
tingkat
perkembangan peserta didik (siswa),
kemampuan pendidik dalam mengelola
pembelajaran
serta
mengoptimalkan
sumber-sumber belajar yang ada.
B. PENGERTIAN INOVASI PENDIDIKAN
Berbicara
mengenai
inovasi
(pembaharuan) mengingatkan kita pada
istilah invention dan discovery. Invention
adalah penemuan sesuatu yang benar68

benar baru artinya hasil karya manuasia.
Discovery adalah penemuan sesuatu
(benda yang sebenarnya telah ada
sebelumnya. Dengan demikian, inovasi
dapat diartikan usaha menemukan benda
yang baru dengan jalan melakukan
kegiatan (usaha) invention dan discovery.
Dalam kaitan ini Ibrahim (1989)
mengatakan bahwa inovasi adalah
penemuan yang dapat berupa sesuatu ide,
barang, kejadian, metode yang diamati
sebagai sesuatu hal yang baru bagi
seseorang
atau
sekelompok
orang
(masyarakat).
Maka
dapat
ditarik
kesimpulan Ibahwa Inovasi pendidikan
adalah penemuan yang dapat berupa
sesuatu ide, barang, kejadian, metode yang
diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi
dunia pendidkan. Contoh bidangnya adalah
Managerial, Teknologi, dan Kurikulum
Inovasi yang berbentuk metode dapat
berdampak pada perbaikan, meningkatkan
kualitas pendidikan serta sebagai alat atau
cara baru dalam memecahkan masalah
yang dihadapi dalam kegiatan pendidikan.
Dengan demikian metode baru atau cara
baru dalam melaksanakan metode yang
ada seperti dalam proses pembelajaran
dapat menjadi suatu upaya meningkatkan
efektivitas pembelajaran.
Sementara itu inovasi dalam teknologi
juga perlu diperhatikan mengingat banyak
hasil-hasil
teknologi
yang
dapat
dipergunakan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan, seperti penggunaannya untuk
teknologi
pembelajaran,
prosedur
supervise serta pengelolaan informasi
pendidikan yang dapat meningkatkan
efisiensi pelaksanaan pendidikan.
Usaha-usaha
pendidik
dalam
membelajarkan siswa merupakan bagian
yang
sangat
penting dalam mencapai keberhasilan
tujuan
pembelajaran
yang
sudah
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direncanakan. Oleh karena itu pemilihan
berbagai metode, strategi, pendekatan
serta teknik pembelajaran merupakan
suatu hal yang utama. Menurut Eggen dan
Kauchak dalam Wardhani (2005), model
pembelajaran adalah pedoman berupa
program atau petunjuk strategi mengajar
yang dirancang untuk mencapai suatu
pembelajaran. Pedoman itu memuat
tanggung
jawab
pendidik
dalam
merencanakan,
melaksanakan,
dan
mengevaluasi kegiatan pembelajaran.
Salah satu model pembelajaran yang dapat
diterapkan
pendidik
adalah
model
pembelajaran kooperatif.
Apakah model pembelajaran kooperatif
itu? Model pembelajaran kooperatif
merupakan suatu model pembelajaran
yang mengutamakan adanya kelompokkelompok.Setiap siswa yang ada dalam
kelompok mempunyai tingkat kemampuan
yang berbeda-beda (tinggi, sedang dan
rendah) dan jika memungkinkan anggota
kelompok berasal dari ras, budaya, suku
yang berbeda serta memperhatikan
kesetaraan jender. Model pembelajaran
kooperatif mengutamakan kerja sama
dalam menyelesaikan permasalahan untuk
menerapkan
pengetahuan
dan
keterampilan dalam rangka mencapai
tujuan pembelajaran. Menurut Nur (2000),
semua model pembelajaran ditandai
dengan adanya struktur tugas, struktur
tujuan dan struktur penghargaan. Struktur
tugas, struktur tujuan dan struktur
penghargaan pada model pembelajaran
kooperatif berbeda dengan struktur tugas,
struktur tujuan serta struktur penghargaan
model pembelajaran yang lain.
Tujuan model pembelajaran kooperatif
adalah hasil belajar akademik siswa
meningkat dan siswa dapat menerima
berbagai keragaman dari temannya, serta
pengembangan keterampilan sosial.

C. INOVASI PENDIDIKAN DAN MODEL
PEMBELAJARAN DI INDONESIA
1. Top Down Inovation
Inovasi model Top Down ini sengaja
diciptakan oleh atasan (pemerintah)
sebagai usaha untuk meningkatkan mutu
pendidikan atau pemerataan kesempatan
untuk memperoleh pendidikan, ataupun
sebagai usaha untuk meningkatkan
efisiensi dan sebaginya. Inovasi seperti ini
dilakukan dan diterapkan kepada bawahan
dengan cara mengajak, menganjurkan dan
bahkan memaksakan apa yang menurut
pencipta itu baik untuk kepentingan
bawahannya. Dan bawahan tidak punya
otoritas untuk menolak pelaksanaannya.
Contoh adalah yang dilakukan oleh
Departemen Pendidikan Nasinal selama ini.
Seperti penerapan kurikulum, kebijakan
desentralisasi pendidikan dan lain-lain.
2. bottom up Inovation
Yaitu model ionovasi yang bersumber
dan hasil ciptaan dari bawah dan
dilaksanakan
sebagai
upaya
untuk
meningkatkan penyelenggaraan dan mutu
pendidikan. Biasanya dilakukan oleh para
pendidik.
3. Desentralisasi dan Demokratisasi
pendidikan.
Perjalanan pendidikan nasional yang
panjang mencapai suatu masa yang
demokratis kalau tidak dapat disebut
liberal-ketika pada saat ini otonomisasi
pendidikan melalui berbagai instrument
kebijakan, mulai UU No. 2 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional,
privatisasi perguruan tinggi negeri-dengan
status baru yaitu Badan Hukum Milik
Negara (BHMN) melalui PP No. 60 tahun
2000, sampai UU No. 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.
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33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah yang mengatur
konsep, sistem dan pola pendidikan,
pembiayaan pendidikan, juga kewenangan
di sektor pendidikan yang digariskan bagi
pusat maupun daerah. Dalam konteks ini
pula, pendidikan berusaha dikembalikan
untuk melahirkan insan-insan akademis
dan intelektual yang diharapkan dapat
membangun bangsa secara demokratis,
bukan menghancurkan bangsa dengan
budaya-budaya
korupsi
kolusi
dan
nepotisme, dimana peran pendidikan
(agama, moral dan kenegaraan) yang
didapat dibangku sekolah dengan tidak
semestinya.
Jika kita merujuk pada undang-undang
Undang-Undang No.22 Tahun 1999
tentang otonomi pemerintahan daerah
maka Desentralisasi pendidikan bisa
diartikan sebagai pemberian kewenangan
untuk mengatur pendidikan di daerah.
Ada dua konsep
desentralisasi pendidikan.
Pertama, desentralisasi kewenangan di
sektor pendidikan. Desentralisasi lebih
kepada kebijakan pendidikan dan aspek
pendanaannya dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah. Kedua, desentralisasi
pendidikan dengan fokus pada pemberian
kewenangan yang lebih besar di tingkat
sekolah.
Konsep pertama berkaitan dengan
desentralisasi
penyelenggaraan
pemerintahan dari pusat ke daerah sebagai
bagian demokratisasi. Konsep kedua lebih
fokus mengenai pemberian kewenangan
yang lebih besar kepada manajemen di
tingkat sekolah untuk meningkatkan
kualitas pendidikan.

4. KTSP
KTSP yang dikenal dengan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan merupakan
kurikulum yang bersifat operasional dan
dilaksanakan dimasing-masing tingkat
satuan pendidikan. Landasan hukum
kurikulum ini yaitu Undang-undang
Sikdiknas No. 20 Tahun 2003 dan Peraturan
Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
disusun oleh masing-masing sekolah
dengan mengacu pada Standar Kompetensi
Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) untuk
jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Penyerahan pengembangan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan pada tiap
sekolah dengan mengacu pada Standar Isi
dan Standar Kompetensi Lulusan bertujuan
agar kurikulum tersebut dapat disesuaikan
dengan karakter dan tingkat kemampuan
sekolah masing-masing.
Pedoman penilaian dan penentuan
kelulusan peserta didik mengacu pada SKL
yang meliputi kompetensi untuk kelompok
mata pelajaran atau kompetensi untuk
seluruh mata pelajaran yang dinilai
berdasarkan
kualifikasi
kemampuan
mencakup sikap, pengetahuan dan
keterampilan.
Standar isi merupakan ruang lingkup
materi dan tingkat kompetensi yang
dituangkan dalam persyaratan kompetensi
tamatan, kompetensi bahan kajian
kompetensi mata pelajaran, dan silabus
pembelajaran yang harus dipenuhi peserta
didik pada jenjang dan jenis pendidikan
tertentu. Standar isi merupakan pedoman
untuk pengembangan kurikulum tingkat
satuan pendidikan.
5. Quantum learning
Quantum learning ialah kiat, petunjuk,
strategi, dan seluruh proses belajar yang
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dapat mempertajam pemahaman dan daya
ingat, serta membuat belajar sebagai suatu
proses
yang
menyenangkan
dan
bermanfaat. Beberapa teknik yang
dikemukakan
merupakan
teknik
eningkatkan kemampuan diri yang sudah
populer dan umum digunakan. Namun,
Bobbi DePorter mengembangkan teknikteknik yang sasaran akhirnya ditujukan
untuk membantu para siswa menjadi
responsif dan bergairah dalam menghadapi
tantangan dan perubahan realitas (yang
terkait dengan sifat jurnalisme). Quantum
learning berakar dari upaya Georgi
Lozanov, pendidik berkebangsaan Bulgaria.
Ia
melakukan
eksperimen
yang
disebutnya suggestology (suggestopedia).
Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan
pasti mempengaruhi hasil situasi belajar,
dan setiap detil apa pun memberikan
sugesti positif atau negatif. Untuk
endapatkan sugesti positif, beberapa
teknik
digunakan.
Paramuriddi
dalam kelas dibuat menjadi nyaman. Musik
dipasang, partisipasi mereka didorong lebih
jauh.
Poster-poster
besar,
yang
menonjolkan
informasi,
ditempel.
Pendidik-pendidik
yang
terampil
dalam
seni
pengajaran
sugestif
bermunculan.
Selanjutnya Porter dkk mendefinisikan
quantum learning sebagai “interaksiinteraksi yang mengubah energi menjadi
cahaya.” Mereka mengasumsikan kekuatan
energi
sebagai
bagian penting dari tiap interaksi manusia.
Dengan mengutip rumus klasik E = mc2,
mereka alihkan ihwal energi itu ke dalam
analogi tubuh manusia yang “secara fisik
adalah materi”. “Sebagai pelajar, tujuan
kita adalah meraih sebanyak mungkin
cahaya:
interaksi,
hubungan, inspirasi agar menghasilkan
energi cahaya”. Pada kaitan inilah,

quantum
learning
menggabungkan
sugestologi, teknik pemercepatan belajar
D. JENJANG PENDIDIKAN
Jenjang pendidikan adalah tahapan
pendidikan yang ditetapkan berdasarkan
tingkat perkembangan peserta didik,
tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan
yang dikembangkan.
1. Pendidikan anak usia dini
Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah
suatu upaya pembinaan yang ditujukan
bagi anak sejak lahir sampai dengan usia
enam tahun yang dilakukan melalui
pemberian rangsangan pendidikan untuk
membantu
pertumbuhan
dan
perkembangan jasmani dan rohani agar
anak memiliki kesiapan dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut.
2. Pendidikan dasar
Pendidikan dasar merupakan jenjang
pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun
pertama masa sekolah anak-anak yang
melandasi jenjang pendidikan menengah.
3. Pendidikan menengah
Pendidikan menengah merupakan
jenjang pendidikan lanjutan pendidikan
dasar.
4. Pendidikan tinggi
Pendidikan
tinggi
adalah
jenjang
pendidikan setelah pendidikan menengah
yang mencakup program pendidikan
diploma, sarjana, magister, doktor, dan
spesialis yang diselenggarakan oleh
perguruan tinggi.
E. JALUR PENDIDIKAN
Jalur pendidikan adalah wahana yang
dilalui
peserta
didik
untuk
mengembangkan potensi diri dalam suatu
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proses pendidikan yang sesuai dengan
tujuan pendidikan.
1. Pendidikan formal
Pendidikan formal merupakan pendidikan
yang diselenggarakan di sekolah-sekolah
pada umumnya. Jalur pendidikan ini
mempunyai jenjang pendidikan yang jelas,
mulai dari pendidikan dasar, pendidikan
menengah, sampai pendidikan tinggi.
2. Pendidikan nonformal
Pendidikan nonformal paling banyak
terdapat pada usia dini, serta pendidikan
dasar, adalah TPA, atau Taman Pendidikan
Al Quran,yang banyak terdapat di setiap
mesjid dan Sekolah Minggu, yang terdapat
di semua gereja.
3. Pendidikan informal
Pendidikan
informal
adalah
jalur
pendidikan keluarga dan lingkungan
berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
F. JENIS PENDIDIKAN
Jenis pendidikan adalah kelompok yang
didasarkan pada kekhususan tujuan
pendidikan suatu satuan pendidikan.
1. Pendidikan umum
Pendidikan umum merupakan pendidikan
dasar dan menengah yang mengutamakan
perluasan pengetahuan yang diperlukan
oleh peserta didik untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Bentuknya: Sekolah Dasar (SD), Sekolah
Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah
Menengah Atas (SMA).
2. Pendidikan kejuruan
Pendidikan
kejuruan
merupakan
pendidikan
menengah
yang
mempersiapkan peserta didik terutama
untuk bekerja dalam bidang tertentu.
72

Bentuk satuan pendidikannya adalah
(SMK).
3. Pendidikan akademik
Pendidikan
akademik
merupakan
pendidikan tinggi program sarjana dan
pascasarjana yang diarahkan terutama
pada
penguasaan
disiplin
ilmu
pengetahuan tertentu.
4. Pendidikan profesi
Pendidikan
profesi
merupakan
pendidikan tinggi setelah program sarjana
yang mempersiapkan peserta didik untuk
memasuki suatu profesi atau menjadi
seorang profesional.
5. Pendidikan vokasi
Pendidikan vokasi merupakan pendidikan
tinggi yang mempersiapkan peserta didik
untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian
terapan tertentu maksimal dalam jenjang
diploma 4 setara dengan program sarjana
(strata 1).
6. Pendidikan keagamaan
Pendidikan
keagamaan
merupakan
pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
yang mempersiapkan peserta didik untuk
dapat
menjalankan
peranan
yang
menuntut
penguasaan
pengetahuan
tentang ajaran agama dan/atau menjadi
ahli ilmu agama.
7. Pendidikan khusus
Pendidikan
khusus
merupakan
penyelenggaraan pendidikan untuk peserta
didik yang berkelainan atau peserta didik
yang memiliki kecerdasan luar biasa yang
diselenggarakan secara inklusif (bergabung
dengan sekolah biasa) atau berupa satuan
pendidikan khusus pada tingkat pendidikan
dasar dan menengah (dalam bentuk
Sekolah Luar Biasa/SLB).
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G. FILOSOFI PENDIDIKAN
Pendidikan biasanya berawal pada saat
seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung
seumur hidup. Pendidikan bisa saja
berawal dari sebelum bayi lahir seperti
yang dilakukan oleh banyak orang dengan
memainkan musik dan membaca kepada
bayi dalam kandungan dengan harapan ia
akan bisa (mengajar) bayi mereka sebelum
kelahiran.
Banyak orang yang lain, pengalaman
kehidupan sehari-hari lebih berarti
daripada pendidikan formal. Seperti kata
Mark Twain, "Saya tidak pernah
membiarkan
sekolah
mengganggu
pendidikan saya."
Anggota keluarga mempunyai peran
pengajaran yang amat mendalam -- sering
kali lebih mendalam dari yang disadari
mereka -- walaupun pengajaran anggota
keluarga berjalan secara tidak resmi.
H. PRINSIP DASAR DAN CIRI-CIRI MODEL
PEMBELAJARAN KOOPERATIF
1. Menurut Nur (2000), prinsip dasar dalam
pembelajaran kooperatif sebagai berikut:
a. Setiap anggota kelompok (siswa)
bertanggung jawab atas segala sesuatu
yang dikerjakan dalam kelompoknya.
b. Setiap anggota kelompok (siswa) harus
mengetahui bahwa semua anggota,
c. Kelompok mempunyai tujuan yang
sama.
d. Setiap anggota kelompok (siswa) harus
membagi tugas dan tanggung jawab
yang
sama
diantara
anggota
kelompoknya.
e. Setiap anggota kelompok (siswa) akan
dikenai evaluasi.
f. Setiap anggota kelompok (siswa)
berbagi
kepemimpinan
dan
membutuhkan keterampilan untuk
belajar
bersama
selama
proses
belajarnya.

g. Setiap anggota kelompok (siswa) akan
diminta
mempertanggungjawabkan
secara individual materi yang ditangani
dalam kelompok kooperatif.
Sedangkan ciri-ciri model pembelajaran
kooperatif adalah sebagai berikut :
1. Siswa
dalam
kelompok
secara
kooperatif
menyelesaikan
materi
belajar sesuai kompetensi dasar yang
akan dicapai.
2. Kelompok dibentuk dari siswa yang
memiliki kemampuan yang berbedabeda, baik tingkat kemampuan tinggi,
sedang dan rendah. Jika mungkin
anggota kelompok berasal dari ras,
budaya, suku yang berbeda serta
memperhatikan kesetaraan jender.
3. Penghargaan lebih menekankan pada
kelompok dari pada masing-masing
individu.
Dalam
pembelajaran
kooperatif
dikembangkan diskusi dan komunikasi
dengan tujuan agar siswa saling berbagi
kemampuan, saling belajar berpikir kritis,
saling menyampaikan pendapat, saling
memberi
kesempatan
menyalurkan
kemampuan, saling membantu belajar,
saling menilai kemampuan dan peranan
diri sendiri maupun teman lain.
I. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
KOOPERATIF
Terdapat 6 (enam) langkah dalam model
pembelajaran kooperatif.
1. Menyampaikan tujuan dan memotivasi
siswa.
Pendidik
menyampaikan
tujuan
pembelajaran dan mengkomunikasikan
kompetensi dasar yang akan dicapai
serta memotivasi siswa.
2. Menyajikan informasi.
Pendidik menyajikan informasi kepada
siswa.
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3. Mengorganisasikan siswa ke dalam
kelompok-kelompok belajar.
Pendidik
menginformasikan
pengelompokan siswa.
4. Membimbing kelompok belajar.
Pendidik
memotivasi
serta
memfasilitasi kerja siswa dalam
kelompok kelompok belajar.
5. Evaluasi.
Pendidik mengevaluasi hasil belajar
tentang materi pembelajaran yang
telah dilaksanakan.
6. Memberikan penghargaan.
Pendidik memberi penghargaan hasil
belajar individual dan kelompok.
J. PENGERTIAN
PEMBELAJARAN
KOOPERATIF TIPE STAD
Pembelajaran kooperatif tipe Student
Team Achievement Division (STAD) yang
dikembangkan oleh Robert Slavin dan
teman-temannya di Universitas John
Hopkin (dalam Slavin, 1995) merupakan
pembelajaran kooperatif yang paling
sederhana, dan merupakan pembelajaran
kooperatif yang cocok digunakan oleh
pendidik yang baru mulai menggunakan
pembelajaran kooperatif.
Student Team Achievement Divisions
(STAD) adalah salah satu tipe pembelajaran
kooperatif yang paling sederhana. Siswa
ditempatkan
dalam
tim
belajar
beranggotakan
empat
orang
yang
merupakan campuran menurut tingkat
kinerjanya, jenis kelamin dan suku.
Pendidik menyajikan pelajaran kemudian
siswa bekerja dalam tim untuk memastikan
bahwa seluruh anggota tim telah
menguasai pelajaran tersebut. Akhirnya
seluruh siswa dikenai kuis tentang materi
itu dengan catatan, saat kuis mereka tidak
boleh saling membantu. Tipe pembelajaran
inilah yang akan diterapkan dalam
pembelajaran matematika.
74

Model Pembelajaran Koperatif tipe STAD
merupakan
pendekatan
Cooperative
Learning yang menekankan pada aktivitas
dan interaksi diantara siswa untuk saling
memotivasi dan saling membantu dalam
menguasai
materi
pelajaran
guna
mencapai prestasi yang maksimal. Pendidik
yang menggunakan STAD mengajukan
informasi akademik baru kepada siswa
setiap minggu mengunakan presentasi
Verbal atau teks.
K. TAHAP PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
MODEL STAD.
1. Persiapan materi dan penerapan siswa
dalam kelompok
Sebelum menyajikan pendidik harus
mempersiapkan lembar kegiatan dan
lembar jawaban yang akan dipelajarai
siswa dalam kelompok-kelomok kooperatif.
Kemudian menetapkan siswa dalam
kelompok heterogen dengan jumlah
maksimal 4 - 6 orang, aturan heterogenitas
dapat berdasarkan pada :
a). Kemampuan akademik (pandai, sedang
dan rendah)
Yang didapat dari hasil akademik (skor
awal)
sebelumnya.
Perlu
diingat
pembagian itu harus diseimbangkan
sehingga setiap kelompok terdiri dari siswa
dengan siswa dengan tingkat prestasi
seimbang.
b). Jenis kelamin, latar belakang sosial,
kesenangan bawaan/sifat (pendiam dan
aktif),
dll.
2. Penyajian Materi Pelajaran
a. Pendahuluan
Di sini perlu ditekankan apa yang akan
dipelajari siswa dalam kelompok dan
menginformasikan hal yang penting untuk
memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang
konsep-konsep yang akan mereka pelajari.
Materi pelajaran dipresentasikan oleh
pendidik dengan menggunakan metode
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pembelajaran. Siswa mengikuti presentasi
pendidik
dengan
seksama
sebagai
persiapan untuk mengikuti tes berikutnya
b. Pengembangan
Dilakukan pengembangan materi yang
sesuai yang akan dipelajari siswa dalam
kelompok. Di sini siswa belajar untuk
memahami
makna
bukan
hafalan.
Pertanyaan-peranyaan
diberikan
penjelasan tentang benar atau salah. Jika
siswa telah memahami konsep maka dapat
beralih kekonsep lain.
c. Praktek terkendali
Praktek terkendali dilakukan dalam
menyajikan materi dengan cara menyuruh
siswa mengerjakan soal, memanggil siswa
secara acak untuk menjawab atau
menyelesaikan masalah agar siswa selalu
siap dan dalam memberikan tugas jangan
menyita
waktu
lama.
3.Kegiatan kelompok
Pendidik membagikan LKS kepada setiap
kelompok sebagai bahan yang akan
dipelajari siswa. Isi dari LKS selain materi
pelajaran juga digunakan untuk melatih
kooperatif. Pendidik memberi bantuan
dengan memperjelas perintah, mengulang
konsep dan menjawab pertanyaan. Dalam
kegiatan kelompok ini, para siswa bersamasama mendiskusikan masalah yang
dihadapi, membandingkan jawaban, atau
memperbaiki
miskonsepsi.
Kelompok
diharapkan bekerja sama dengan sebaikbaiknya dan saling membantu dalam
memahami materi pelajaran.
4.Evaluasi
Dilakukan selama 45 - 60 menit secara
mandiri untuk menunjukkan apa yang telah
siswa pelajari selama bekerja dalam
kelompok. Setelah kegiatan presentasi
pendidik dan kegiatan kelompok, siswa
diberikan tes secara individual. Dalam
menjawab tes, siswa tidak diperkenankan
saling membantu. Hasil evaluasi digunakan

sebagai nilai perkembangan individu dan
disumbangkan sebagai nilai perkembangan
kelompok.
5. Penghargaan kelompok
Setiap anggota kelompok diharapkan
mencapai skor tes yang tinggi karena skor
ini akan memberikan kontribusi terhadap
peningkatan skor rata-rata kelompok. Dari
hasil
nilai
perkembangan,
maka
penghargaan pada prestasi kelompok
diberikan dalam tingkatan penghargaan
seperti kelompok baik, hebat dan super.
6. Perhitungan ulang skor awal dan
pengubahan kelompok
Satu periode penilaian (3 – 4 minggu)
dilakukan perhitungan ulang skor evaluasi
sebagai skor awal siswa yang baru.
Kemudian dilakukan perubahan kelompok
agar siswa dapat bekerja dengan teman
yang lain.
C. Materi Matematika yang Relevan
dengan STAD.
Materi-materi matematika yang relevan
dengan pembelajaran kooperatif tipe
Student Team Achievement Divisions
(STAD) adalah materi-materi yang hanya
untuk memahami fakta-fakta, konsepkonsep dasar dan tidak memerlukan
penalaran yang tinggidan juga hapalan,
misalnya bilangan bulat, himpunanhimpunan, bilangan jam, dll. Dengan
penyajian materi yang tepat dan menarik
bagi siswa, seperti halnya pembelajaran
kooperatif
tipe
STAD
dapat
memaksimalkan proses pembelajaran
sehingga dapat meningkatkan prestasi
belajar
siswa.
D. Keunggulan Model Pembelajaran Tipe
STAD
Keunggulan dari metode pembelajaran
kooperatif tipe STAD adalah adanya kerja
sama dalam kelompok dan dalam
menentukan keberhasilan kelompok ter
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tergantung keberhasilan individu, sehingga
setiap anggota kelompok tidak bisa
menggantungkan pada anggota yang lain.
Pembelajaran kooperatif tipe STAD
menekankan pada aktivitas dan interaksi
diantara siswa untuk saling memotivasi
saling membantu dalam menguasai materi
pelajaran guna mencapai prestasi yang
maksimal.
L. SIMPULAN
Pembelajaran kooperatif adalah strategi
belajar dimana siswa belajar dalam
kelompok kecil yang memiliki tingkat
kemampuan yang berbeda. Pembelajaran
dengan pendekatan keterampilan proses
dalam seting pembelajaran kooperatif tipe
STAD dapat mengubah pembelajaran dari
teacher center menjadi student centered.
Pada intinya konsep dari model
pembelajaran tipe STAD adalah Pendidik
menyajikan pelajaran kemudian siswa
bekerja dalam tim untuk memastikan
bahwa seluruh anggota tim telah
menguasai pelajaran tersebut
Diharapkan pendidik mengenalkan dan
melatihkan keterampilan proses dan
keterampilam kooperatif sebelum atau
selama pembelajaran agar siswa mampu
menemukan dan mengembangkan sendiri
fakta
dan
konsep
serta
dapat
menumbuhkan dan mengembangkan sikap
dan nilai yang dituntut.
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Agar pembelajaran dengan pendekatan
keterampilan
proses
berorientasi
pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat
berjalan, sebaiknya pendidik membuat
perencanaan mengajar materi pelajaran,
dan menentukan semua konsep-konsep
yang akan dikembangkan, dan untuk setiap
konsep
ditentukan
metode
atau
pendekatan yang akan digunakan serta
keterampilan
proses
yang
akan
dikembangkan.
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