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Abstrak 
Dalam pembelajaran selama ini, siswa kurang dilibatkan untuk lebih aktif berperan 
sebagai penerima pengetahuan. Salah satu materinya yakni bilangan bulat untuk siswa 
kelas 4 SD. Biasanya guru hanya meyajikan materi bilangan bulat dan operasinya 
secara langsung tanpa menanamkan konsep, akibatnya siswa masih sering kesulitan 
dalam memahami operasi bilangan bulat sehingga berdampak pada pemahaman siswa 
pada materi selanjutnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alternatif untuk 
mengembangkan pembelajaran agar adanya peningkatan aktivitas, pola berpikir kritis, 
dan kreatif serta hasil belajar matematika siswa. Salah satu alternatifnya adalah 
pembelajaran melalui belajar kooperatif tipe STAD dengan metode gambar berbentuk 
hati yang dibagi menjadi dua bagian yang bertujuan agar siswa memahami kosep 
operasi bilangan bulat.  

Kata kunci:  Bilangan Bulat, Pembelajaran Kooperatif, dan Kooperatif tipe STAD. 

 

I. PENDAHULUAN 

Dalam pembelajaran matematika selama ini, dunia nyata hanya dijadikan tempat 

mengaplikasikan konsep, tanpa memahami konsep tersebut. Pembelajaran matematika 

hendaknya tidak hanya menitikberatkan pada penguasaan materi untuk menyelesaikan 

secara matematis, tetapi juga mengaitkan bagaimana siswa mengenali permasalahan 

matematika tersebut dalam kehidupan kesehariannya dan bagaimana memecahkan 

permasalahan tersebut dengan pengetahuan yang telah diperoleh di sekolah. Matematika 

merupakan salah satu mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum sekolah dan yang 

turut menentukan kualitas pendidikan.  

Menurut pendapat Stanic (dalam Uno, 2001:8) menegaskan bahwa tujuan 

pembelajaran matematika di sekolah adalah untuk meningkatkan kemampuan berfikir 

siswa, peningkatan sifat kreativitas dan kritis.  

Menurut pendapat Uno (2008:129) matematika adalah sebagai suatu bidang ilmu 

yang merupakan alat pikir, berkomunikasi, alat untuk memecahkan berbagai persoalan 

praktis, yang unsur-unsurnya logika dan intuisi, analisis dan kontruksi, generalitas dan 
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individualistas, serta mempunyai cabang-cabang antara lain aritmatika, aljabar, 

geometri dan analisis. 

Untuk itu, 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 bekerjasama. 

Sudah menjadi gejala umum bahwa mata pelajaran matematika kurang disukai 

oleh kebanyakan siswa. Matematika merupakan mata pelajaran yang sukar dipahami, 

sehingga kurang diminati oleh sebagian siswa. Ketidaksenangan terhadap mata 

pelajaran matematika ini, dapat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar matematika 

siswa. Seseorang akan lebih mudah untuk mempelajari sesuatu apabila belajar didasari 

pada apa yang telah diketahui sebelumnya karena dalam mempelajari materi 

matematika yang baru, pengalaman sebelumnya akan mempengaruhi kelancaran proses 

belajar matematika.  

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penanaman konsep dasar 

matematika kepada siswa sangat penting sekali dilakukan, karena materi matematika itu 

saling keterkaitan dengan materi sebelumnya. Jika siswa tidak mengerti konsep 

dasarnya, maka siswa akan kesulitan dalam mempelajari materi selanjutnya.  

Pemahaman konsep bilangan bulat khususnya penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat sangat mendukung penguasaan konsep materi selanjutnya, karena banyak 

materi yang saling terjalin dengan konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 

Untuk itu, dibutuhkan model pembelajaran yang lebih mengutamakan keaktifan siswa 

dan memberi kesempatan siswa untuk mengembangkan potensinya secara maksimal 

sehingga belajar menjadi bermakna. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran 

yang beracuan konstruktivisme. Konstruktivisme adalah ide bahwa siswa harus 

menemukan dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain, dan 

apabila dikehendaki informasi itu menjadi milik mereka sendiri (Sagala, 2003:88). 

Belajar konstruktivisme memandang siswa sebagai mahluk yang aktif dalam 

mengkonstruksikan ilmu pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungannya. Salah 

satu pembelajaran yang beracuan pada konstruktivisme yaitu belajar kooperatif. Belajar 

kooperatif selain membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit berguna juga 

untuk membantu siswa menumbuhkan keterampilan kerjasama dalam kelompoknya dan 

melatih siswa dalam berpikir kritis sehingga kemampuan siswa dalam memahami 
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materi pelajaran yang disampaikan dapat meningkat. Salah satu model kooperatif yakni 

kooperatif tipe STAD. Belajar kooperatif tipe STAD merupakan suatu pembelajaran 

yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok kecil yang heterogen.  

Pembelajaran melalui belajar kooperatif mengutamakan kerjasama dalam 

menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam 

rangka mencapai tujuan pembelajaran. Slavin (dalam Isjoni, 2009:15) mengemukakan 

bahwa belajar kooperatif adalah suatu pembelajaran yang sistem belajar dan bekerja 

dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga 

dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar. 

Menurut Suherman (2003:260) inti dari tipe STAD adalah guru menyampaikan 

suatu materi, kemudian para siswa bergabung dalam kelompoknya yang terdiri atas 

empat atau lima orang untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru. Setelah 

selesai mereka menyerahkan pekerjaannya secara tunggal untuk setiap kelompok 

kepada guru. Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan pembelajaran yang sangat 

menarik untuk diterapkan karena merupakan gabungan dari dua hal, yakni belajar 

dengan kemampuan masing-masing individu dan belajar kelompok sehingga siswa 

dapat saling bertukar pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah. 

Menurut Handayani (2007) pembelajaran melalui belajar kooperatif tipe STAD 

diperoleh beberapa temuan antara lain pembelajaran melalui belajar kooperatif tipe 

STAD dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam mempelajari matematika, dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dan guru mampu melatihkan keterampilan proses 

dengan baik. 

Jadi, dengan memilih pembelajaran melalui belajar kooperatif tipe STAD 

diharapkan agar kemampuan dalam pemecahkan masalah siswa dapat meningkat. Pokok 

bahasan bilangan bulat  merupakan salah satu materi pelajaran matematika kelas IV SD 

semester dua yang cocok dengan menggunakan kooperatif tipe STAD. Siswa 

diharapkan mampu menerapkan konsep bilangan bulat untuk memecahkan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga saya merasa tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul “Pembelajaran Matematika Materi Bilangan Bulat Untuk 

Siswa Kelas Iv Sd Melalui Kooperatif Tipe STAD”.  
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II. KAJIAN TEORI 

1. Pembelajaran Kooperatif 

Teori yang melandasi pembelajaran kooperatif adalah teori konstruktivisme. 

Menurut Slavin (dalam Rusman, 2010:201), pembelajaran kooperatif menggalakkan 

siswa berinteraksi secara aktif dan positif dalam kelompok. Ini berarti membolehkan 

pertukaran ide dan pemeriksaan ide sendiri dalam suasana yang tidak terancam sesuai 

dengan falsafah konstruktivisme. 

Dalam model pembelajaran kooperatif ini, guru lebih berperan sebagai fasilitator 

yang berfungsi sebagai jembatan penghubung kea rah pemahaman yang lebih tinggi, 

dengan catatan siswa sendiri. 

Cooperative learning adalah suatu model pembelajaran dimana sistem belajar 

dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara 

kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar (Isjoni, 

2009:15). Pembelajaran melalui belajar kooperatif merupakan strategi belajar yang 

menempatkan siswa belajar dalam kelompok yang beranggotakan 4-6 siswa dengan 

tingkat kemampuan atau jenis kelamin atau latar belakang yang berbeda (Isjoni, 

2009:44). Salah satu model cooperative learning yaitu kooperatif tipe STAD (Student 

Teams Achievement Devision). 

Prinsip dasar pembelajaran kooperatif adalah siswa membentuk kelompok kecil 

dan saling mengajar sesamanya untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran 

kooperatif dikembangakan dengan dasar asumsi bahwa proses belajar akan lebih 

bermakna jika peserta didik dapat saling mengajari (Lie dalam Wena, 2009:189). 

 

2. Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

Tipe STAD dikembangakan oleh Slavin dan 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. Pembelajaran melalui belajar kooperatif tipe STAD 

merupakan belajar kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan pembelajaran 

kooperatif yang cocok digunakan oleh guru yang baru mulai menggunakan 

pembelajaran kooperatif (Wena, 2009:192).  
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STAD merupakan suatu metode generik tentang pengaturan kelas dan bukan 

metode pengajaran komprehensif untuk subjek tertentu, guru menggunakan pelajaran 

dan materi mereka sendiri. Lembar tugas dan kuis disediakan bagi kebanyakan subjek 

sekolah utuk siswa, tetapi kebanyakan guru menggunakan materi mereka sendiri untuk 

menambah atau mengganti materi-materi itu (Rusman, 2010:217). 

Menurut Ibrahim (dalam Trianto, 2007:54), model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD merupakan suatu model pembelajaran dimana siswa di dalam kelas dibagi ke 

dalam beberapa kelompok atau tim yang masing-masing terdiri atas 4 sampai 5 orang 

anggota kelompok yang memiliki latar belakang kelompok yang heterogen, baik jenis 

kelamin, ras etnik, maupun kemampuan intelektual (tinggi, rendah, dan sedang). Tiap 

anggota tim menggunakan lembar kerja akademik dan kemudian saling membantu 

untuk menguasai bahan ajar melalui tanya jawab atau diskusi antar sesama anggota tim. 

Jadi, inti dari tipe STAD ini adalah bahwa guru menyampaikan materi, 

kemudian siswa bergabung dalam kelompoknya yang terdiri atas 4 sampai 5 orang 

untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru. 

Langkah-Langkah Pendekatan Cooperative Learning Tipe STAD 

Pada proses pembelajarannya, belajar kooperatif tipe STAD melalui lima 

tahapan yang meliputi: 

1. tahap penyajian materi, 

2. tahap kegiatan kelompok,  

3. tahap tes individual, 

4. tahap perhitungan skor perkembangan individu, dan 

5. tahap pemberian penghargaan kelompok (Slavin, 1995) dalam (Isjoni, 2009: 51). 

Tahap Penyajian Materi, guru memulai dengan menyampaikan tujuan pelajaran 

bilangan bulat yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa 

untuk belajar. Dilanjutkan dengan memberikan persepsi dengan tujuan mengingatkan 

siswa kembali terhadap materi prasyarat yang telah dipelajari, agar siswa dapat 

menghubungkan materi yang akan disajikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki.  

Tahap kegiatan kelompok, Selama kegiatan kelompok, guru bertindak sebagai 

fasilitator dan memonitor setiap kegiatan kelompok. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

diberikan kepada setiap kelompok untuk dipelajari, bukan sekedar diisi dan diserahkan 

kembali. Siswa mengerjakan tugas secara mandiri atau berpasangan, kemudian saling 
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mencocokan jawaban dan saling memeriksa ketepatan jawaban dengan teman 

sekelompok. Jika ada anggota yang kurang memahami maka teman sekelompoknya 

bertanggung jawab untuk menjelaskan sebelum meminta bantuan kepada guru. 

Tahap tes individual, setiap akhir pembelajaran suatu pokok bahasan dilakukan 

tes secara mandiri untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kemajuan belajar individu. 

Setiap siswa tidak diijinkan untuk saling membantu satu sama lain selama mengerjakan 

tes. Setiap siswa bertanggung jawab secara individual untuk mengerjakan materi tes. 

Tahap perhitungan skor perkembangan individu, nilai perkembangan individu 

bertujuan untuk memberi kesempatan setiap kelompok untuk meraih prestasi maksimal 

dan melakukan yang terbaik bagi dirinya berdasarkan prestasi sebelumnya (nilai awal). 

Setiap siswa diberi nilai awal berdasarkan nilai rata-rata siswa secara individual pada tes 

yang telah lalu atau nilai akhir siswa secara individual dari semester sebelumnya. 

Tahap penghargaan kelompok, setelah melakukan tes dan perhitungan nilai 

perkembangan individu dilakukan perhitungan dengan cara menjumlahkan nilai 

individu setiap anggota kelompok dibagi dengan jumlah anggota. 

Langkah-langkah bagaimana mengantar siswa dalam STAD: 

a.  Persiapan 

1.  Guru menentukan dan membatasi materi yang akan diberikan. 

2.  Menetapkan siswa dalam kelompok. 

a).  Meranking siswa berdasarkan prestasi akademik di dalam kelas. 

b).  Menentukan jumlah kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 4-5 

orang. 

c).  Membagi siswa dalam kelompok secara heterogen dalam kemampuannya. 

3. Menentukan nilai dasar yang merupakan nilai rata-rata siswa pada tes yang telah 

lalu, atau nilai akhir siswa secara individual 

b. Tahap pembelajaran 

1.  Guru menyampaikan informasi materi kepada siswa sesuai dengan TIK. 

2. Guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, diikuti 

dengan langkah dimana siswa dibawah bimbingan guru bekerja bersama-sama 

untuk menyelesaikan LDS (Lembar Diskusi Siswa) atau tugas. 
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c. Evaluasi mandiri dan penghargaan kelompok 

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa mengerjakan tes atau kuis 

secara sendiri-sendiri. Setelah selesai guru memberikan skor individu dan skor tim yang 

kemudian diumumkan secara tertulis di papan pengumuman. Skor individu didapat dari 

nilai tes masing-masing siswa. Sedangkan skor tim didapat dari jumlah keseluruhan 

poin yang disumbangkan masing-masing anggota tim dibagi dengan jumlah anggota tim 

(Nur, 2000 : 31-35). 

 

3. Bilangan Bulat 

A.  Mengenal Bilangan Bulat Positif dan Negatif 
Bilangan-bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, … disebut bilangan cacah, sedangkan 1, 2, 3, 

4, 5, … disebut bilangan asli. Jadi, bilangan cacah adalah gabungan dari bilangan nol 

dan bilangan asli. Adakah lawan bilangan asli? Bagaimana melambangkannya? 

Bilangan nol, bilangan asli, dan lawan bilangan asli disebut bilangan bulat. Perhatikan 

garis bilangan bulat di bawah ini. 

 

 
Bilangan-bilangan bulat positif merupakan sebutan lain bilangan asli. 

B.  Penjumlahan Bilangan Bulat 

 Dalam pembelajaran ini, kita akan menggunakan konteks berbentuk gambar hati 

yang kita bagi menjadi dua bagian.  

                                  
Kemudian kita kaitkan gambar bebentuk hati tersebut dengan kejadian yang 

sering mereka alami, yakni bisikan hati. Kita ajak siswa membayangkan ketika mereka 

sedang memikirkan sesuatu, mereka pasti mendengar 2 bisikan hati kita, yaitu bisikan 

hati yang menyuruh untuk berbuat baik (gambar hatinya berwarna biru), dan bisikan 

hati yang menyuruh untuk berbuat jahat (gambar hatinya berwarna hitam). Jika bisikan 
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hati yang baik, artinya positif  atau “+”, akan tetapi jika bisikan hati yang buruk, artinya 

negatif atau “-”. Setelah itu kita buat kesepatan, jika satu bisikan hati yang baik bertemu 

dengan satu bisikan hati yang jahat, maka akan menjadi netral atau benilai 0 (nol).  

Contoh: 

4 + (-5) = ……. 

Jawab : 

Kita terapkan kepada mereka bahwa penjumlahan itu artinya ditambah, angka 4 

berarti bisikan hati yang baik ada 4 ditambah -5 yang artinya bisikan hati yang buruk 

ada 5. Setelah itu kita pasangkan, jika tidak ada pasangan berarti itu hasilnya. 

   +    =         

                hasil 4 + (-5) = -1. 
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