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ABSTRAK 

 

Berdasarkan hasil analisis ulangan harian pada konsep tentang Lingkaran dengan 

ketuntasan klasikal sebesar 72,2% untuk siswa kelas VIII A SMP Negeri 4 Samigaluh 

artinya secara klasikal termasuk kategori belum tuntas, hal ini didukung oleh kenyataan di 

lapangan bahwa dalam pembelajaran Matematika siswa kurang aktif berinteraksi sebagai 

subyek belajar yang ditandai dengan jarangnya siswa bertanya, menjawab pertanyaan, dan 

mengemukakan pendapat. Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan 

prestasi belajar Matematika dan motivasi belajar matematika siswa kelas VIII A SMP 

Negeri 4 Samigaluh yang masih rendah, melalui penerapan model pembelajaran STAD. 

Penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model pembelajaran STAD 

dilaksanakan di SMP Negeri 4 Samigaluh, pada minggu ke-3 bulan Maret s.d. minggu ke-

3 bulan April 2012. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII A SMP Negeri 4 Samigaluh 

yang berjumlah 36 orang siswa. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam 2 siklus, dan 

mengacu pada desain yang dikembangkan Kemmis dan Taggart. Pada setiap siklus 

meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi oleh kolaboran, refleksi. 

Data prestasi belajar siswa meliputi nilai kuis setiap siklus, dan ulangan harian. Sedangkan 

data motivasi kegiatan belajar mengajar meliputi hasil observasi oleh kolaboran dari 

angket siswa. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dalam bentuk persentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I siswa yang memperoleh nilai 

rata-rata kuis I = 66,52 dengan ketuntasan 84,38% (belum tuntas) dan nilai rata-rata kuis II 

=   72,45 dengan ketuntasan 87,50% (tuntas) dan hasil ulangan harian I nilai rata-rata = 

59,69 dengan ketuntasan 62,50% (belum tuntas). Pada siklus II siswa yang memperoleh 

nilai rata-rata kuis III = 77,34 dengan ketuntasan 93,75% (tuntas) dan nilai rata-rata kuis 

IV = 82,91 dengan ketuntasan 100% (tuntas), dan hasil ulangan harian II nilai rata-rata = 

73,59 dengan ketuntasan 87,50% (tuntas). Dengan demikian disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran STAD dapat meningkatkan prestasi belajar Matematika 

dan motivasi kegiatan belajar mengajar siswa kelas VIII A SMP Negeri 4 Samigaluh. 

 

Kata Kunci :  1. Model pembelajaran STAD 

                  2. Prestasi belajar Matematika 

       3. Motivasi belajar. 
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 Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, hanya dengan 

limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan karya 

ilmiah dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar dan Motivasi Belajar Matematika 



melalui Metode Pembelajaran Kooperatif Model STAD (Student Teams Achievement 

Division)  pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 4 Samigaluh Tahun Pelajaran 2011/2012”, 

penulisan karya ilmiah ini kami susun untuk dipakai dalam tugas mata kuliah PKP 

(Pemantapan Kemampuan Profesonal) Program S1 FKIP-UT dan sebagai bacaan di 

perpustakaan sekolah dan dapat dipakai sebagai perbandingan dalam pembuatan karya 

ilmiah bagi teman sejawat juga anak didik pada latihan diskusi ilmiah dalam rangka 

pembinaan karya ilmiah remaja. 

 Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis banyak mendapat bantuan dari 

berbagai pihak. Untuk itu terima kasih ucapkan dengan tulus dan sedalam-dalamnya 

kepada: 

1. Yth. Supervisor/Dosen Pembimbing. 

2. Yth. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Samigaluh 

3. Yth. Rekan-rekan Guru SMP Negeri 4 Samigaluh 

4. Semua pihak yang telah banyak membantu sehingga penulisan ini selesai. 

Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini jauh dari sempurna untuk itu segala 

kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak selalu penulis harapkan. 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika dan pandangan hidup Pancasila, 

manusia pada hakekatnya adalah makhluk bineka yang mengemban misi tunggal 

sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Bertolak dari pemikiran tersebut anak-anak di 

dalam kelas pada hakikatnya juga makhluk bineka, yang satu sama lain berbeda. 

Perbedaan dapat berkenaan dengan latar belakang  budaya, ras, suku, agama, adapt 

istiadat, dan sebagainya. Perbedaan juga berkenaan dengan potensi kemanusiaan yang 

dimiliki oleh anak-anak, mencakup kognitif, fisik, maupun emosi.  

Berdasarkan pandangan hidup Pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal Ika, 

pandangan hidup dan semboyan tersebut mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa 

Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda secara vertikal maupun horizontal agar 

dapat saling memanfaatkan atau saling membantu, sehingga manusia dapat 

mengembangkan potensi kemanusiaan yang dimiliki hingga taraf yang optimal dan 

terintergrasi. Dengan mengaktualisasikan potensi kemamuan yang optimal dan 

terintergrasi itulah manusia melaksanakan fungsi kekhalifahannya. Bertolak dari 

pandangan hidup dan semboyan semacam itu, bineka vertikal seperti kaya-miskin, 

kuat-lemah, pandai-bodoh, dan bineka horizontal seperti latar belakang budaya, agama, 

suku, ras, adat instiadat, dan sebagainya disikapi sebagai kondisi alami yang 

memungkinkan manusia berinteraksi dalam rangka saling membutuhkan atau menjalin 

hubungan kerja sama. Interaksi saling membutuhkan atau hubungan kerja sama. 

Interaksi saling membutuhkan atau hubungan kerja sama antar anak di dalam kelas 

inilah yang mengahasilkan suasana belajar kooperatif.  

Kebinekaan dipandang sebagai kondisi alami yang diciptakan Tuhan agar 

manusia dapat saling berhubungan dalam rangka membutuhkan. Oleh karena itu, guru 

hendaknya menciptakan suasana belajar kooperatif dalam kelas. Penciptaan norma 

yang membuat semua anak memberikan sumbangan bagi kemajuan kelompok. Norma 

semacam itu memandang anak yang mendominasi anak lain atau menggantungkan diri 

pada orang lain sama buruknya sehingga harus diberantas. Ini berarti anak yang pandai 

harus membantu anak yang kurang pandai, anak yang kuat harus membantu yang 



lemah, dan tiap anak harus saling mendorong untuk menumbuhkan motivasi belajar 

yang kuat.  

Dalam meningkatkan mutu pendidikan salah satunya adalah dengan 

menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang diajarkan 

serta dengan tingkat usia anak didik. Belajar aktif adalah salah satu solusi yang dapat 

diterapkan dalam proses belajar matematika. 

Pembelajaran Matematika tidak lagi mengutamakan pada penyerapan melalui 

pencapaian informasi, tetapi lebih mengutamakan pada pengembangan kemampuan 

dan pemrosesan informasi. Untuk itu aktivitas peserta didik perlu ditingkatkan melalui 

latihan-latihan atau tugas matematika dengan bekerja kelompok kecil dan menjelaskan 

ide-ide kepada orang lain.  

Langkah-langkah tersebut memerlukan partisipasi aktif dari siswa. Untuk itu 

perlu ada metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dalam 

pembelajaran. Adapun metode yang dimaksud adalah metode pembelajaan kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu pengajaran yang melibatkan siswa bekerja dalam 

kelompok-kelompok untuk menetapkan tujuan bersama.  

Pembelajaran kooperatif lebih menekankan interaksi antar siswa. Dari sini 

siswa akan melakukan komunikasi aktif dengan sesama temannya. Dengan komunikasi 

tersebut diharapkan siswa dapat menguasai materi pelajaran dengan mudah karena 

“siswa lebih mudah memahami penjelasan dari kawannya dibanding penjelasan dari 

guru karena taraf pengetahuan serta pemikiran mereka lebih sejalan dan sepadan”.  

Penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif memiliki dampak 

yang amat positif terhadap siswa yang rendah hasil belajarnya. (Nur, 1996: 2). 

Berdasarkan paparan tersebut diatas maka peneliti ingin mencoba melakukan 

penelitian dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar Dan Motivasi Belajar 

Matematika Melalui Metode Pembelajaran Kooperatif Model STAD (Student Teams 

Achievement Division) Pada Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 4 Samigaluh Tahun 

Pelajaran 2011/2012”. 

 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat didentifikasikan masalah 

sebagai berikut : 

1. Rendahnya kualitas hasil pembelajaran Matematika 

2. Pembelajaran Matematika belum mengoptimalkan peran aktif siswa  

3. Pemilihan metode yang tepat guna mengoptimalkan siswa dalam pembelajaran 

Matematika 

4. Peningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Matematika 

5. Peningkatan motivasi dan minat belajar Matematika siswa yang masih kurang 

 

2. Analisis Masalah 

Setelah masalah-masalah yang kita hadapi teridentifikasi maka dapatlah 

dianalisis permasalahan-permasalahan tadi sebagai berikut : 

1. Ada dua permasalahan pokok yang memungkinkan diangkat sebagai bahan 

penelitian tindakan kelas yaitu masalah hasil belajar yang rendah dan kurangnya 

motivasi belajar siswa kelas VIII A SMP Negeri 4 Samigaluh dalam 

pemebelajaran matematika 

2. Untuk masalah-masalah yang lain bisa di tangguhkan atau dikesampingkan  

terlebih dahulu, mengingat keterbatasan peneliti dengan situasinya pendukung 

yang lainnya. 

 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah peningkatan Hasil Belajar belajar siswa dengan diterapkannya 

metode pembelajaran kooperatif model STAD pada siswa kelas VIII A SMP 

Negeri 4 Samigaluh tahun pelajaran 2011/2012? 

2. Bagaimanakah pengaruh metode pembelajaran kooperatif model STAD terhadap 

motivasi belajar Matematika siswa kelas VIII A SMP Negeri 4 Samigaluh tahun 

pelajaran 2011/2012? 

 

C. Tujuan Penelitian Perbaikan Pembelajaran 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Ingin mengetahui peningkatan Hasil Belajar belajar siswa setelah diterapkannya 

metode pembelajaran kooperatif model STAD pada siswa kelas VIII A SMP 

Negeri 4 Samigaluh tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Ingin mengetahui motivasi belajar Matematika siswa setelah diterapkan metode 

pembelajaran kooperatif model STAD pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 4 

Samigaluh tahun pelajaran 2011/2012. 

 

D. Manfaat Penelitian Perbaikan Pembelajaran 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Sekolah sebagai penentu kebijakan dalam upaya meningkatkan Hasil Belajar siswa 

khususnya pada mata pelajaran matematika. 

2. Guru, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan metode pembelajaran yang 

dapat memberikan manfaat bagi siswa. 

3. Siswa, dapat meningkatkan motivasi belajar Matematika dan melatih sikap sosial 

untuk saling peduli terhadap keberhasilan siswa lain dalam mencapai tujuan 

belajar. 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A.  PRESTASI BELAJAR 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prestasi belajar merupakan 

penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan  oleh  mata pelajaran,  

lazimnya dan ditunjukkan dengan nilai yang diberikan oleh guru.  

Sedangkan, menurut W.J.S Purwodarminto ( 1987 : 767 ) menyatakan bahwa 

prestasi hasil belajar adalah hasil yang dicapai sebaik-baiknya menurut kemampuan 

anak pada waktu tertentu terhadap hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan. Prestasi 

belajar sebagai tingkat keberhasilan dalam mempelajari mata pelajaran di sekolah dari 

hasil tes mengenai sejumlah mata pelajaran. Hadari Nawawi (  1991 : 100 ).  

Menurut Engkos Koswara prestasi belajar berupa penguasaan dan penilaian 

nilai-nilai  pengetahuan  dan  ketrampilan  yang merupakan  hasil  interaksi  antara  

kemampuan  potensial  individu dan lingkungannya. 

Dari beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah 

penguasaan pengetahuan dan ketrampilan yang dicapai oleh seseorang setelah 

melakukan suatu proses pembelajaran. 

 

B. MOTIVASI BELAJAR  

     1. Pengertian Motivasi Belajar  



Kata motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere, yang berarti bergerak 

(move). Motivasi menjelaskan apa yang membuat orang melakukan sesuatu, membuat 

mereka tetap melakukannya, dan membantu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

Hal ini berarti bahwa konsep motivasi digunakan untuk menjelaskan keinginan 

berperilaku, arah perilaku (pilihan), intensitas perilaku (usaha, berkelanjutan), dan 

penyelesaian atau prestasi yang sesungguhnya (Pintrich, 2003).  

Menurut Santrock, motivasi adalah proses yang memberi semangat, arah, dan 

kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang memiliki motivasi adalah perilaku yang 

penuh energi, terarah, dan bertahan lama (Santrock, 2007). Dalam kegiatan belajar, 

maka motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan 

belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki 

oleh subjek belajar itu dapat tercapai (Sardiman, 2000).  

Sejalan dengan pernyataan Santrock di atas, Brophy (2004) menyatakan bahwa 

motivasi belajar lebih mengutamakan respon kognitif, yaitu kecenderungan siswa 

untuk mencapai aktivitas akademis yang bermakna dan bermanfaat serta mencoba 

untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut. Siswa yang memiliki motivasi 

belajar akan memperhatikan pelajaran yang disampaikan, membaca materi sehingga 

bisa memahaminya, dan menggunakan strategi-strategi belajar tertentu yang 

mendukung. Selain itu, siswa juga memiliki keterlibatan yang intens dalam aktivitas 

belajar tersebut, rasa ingin tahu yang tinggi, mencari bahan-bahan yang berkaitan 

untuk memahami suatu topik, dan menyelesaikan tugas yang diberikan.  

Siswa yang memiliki motivasi belajar akan bergantung pada apakah aktivitas 

tersebut memiliki isi yang menarik atau proses yang menyenangkan. Intinya, motivasi 

belajar melibatkan tujuan-tujuan belajar dan strategi yang berkaitan dalam mencapai 

tujuan belajar tersebut (Brophy, 2004).  

 

2. Aspek-Aspek Motivasi Belajar  
Terdapat dua aspek dalam teori motivasi belajar yang dikemukakan oleh 

Santrock (2007), yaitu:  

a. Motivasi ekstrinsik, yaitu melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain 

(cara untuk mencapai tujuan). Motivasi ekstrinsik sering dipengaruhi oleh insentif 

eksternal seperti imbalan dan hukuman. Misalnya, murid belajar keras dalam 

menghadapi ujian untuk mendapatkan nilai yang baik. Terdapat dua kegunaan dari 

hadiah, yaitu sebagai insentif agar mau mengerjakan tugas, dimana tujuannya 

adalah mengontrol perilaku siswa, dan mengandung informasi tentang penguasaan 

keahlian.  

b. Motivasi intrinsik, yaitu motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu 

sendiri (tujuan itu sendiri). Misalnya, murid belajar menghadapi ujian karena dia 

senang pada mata pelajaran yang diujikan itu. Murid termotivasi untuk belajar saat 

mereka diberi pilihan, senang menghadapi tantangan yang sesuai dengan 

kemampuan mereka, dan mendapat imbalan yang mengandung nilai informasional 

tetapi bukan dipakai untuk kontrol, misalnya guru memberikan pujian kepada 

siswa.  

Terdapat dua jenis motivasi intrinsik, yaitu:  

1) Motivasi intrinsik berdasarkan determinasi diri dan pilihan personal. Dalam 

pandangan ini, murid ingin percaya bahwa mereka melakukan sesuatu karena 

kemauan sendiri, bukan karena kesuksesan atau imbalan eksternal. Minat intrinsik 

siswa akan meningkat jika mereka mempunyai pilihan dan peluang untuk mengambil 

tanggung jawab personal atas pembelajaran mereka.  



2) Motivasi intrinsik berdasarkan pengalaman optimal. Pengalaman optimal 

kebanyakan terjadi ketika orang merasa mampu dan berkonsentrasi penuh saat 

melakukan suatu aktivitas serta terlibat dalam tantangan yang mereka anggap tidak 

terlalu sulit tetapi juga tidak terlalu mudah.  

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar  
Menurut Brophy (2004), terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi motivasi 

belajar siwa, yaitu:  

a. Harapan guru 

b. Instruksi langsung  

c. Umpanbalik (feedback) yang tepat  

d. Penguatan dan hadiah  

e. Hukuman  

 

Sebagai pendukung kelima faktor di atas, Sardiman (2000) menyatakan bahwa bentuk 

dan cara yang dapat digunakan untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar 

adalah:  

a. Pemberian angka, hal ini disebabkan karena banyak siswa belajar dengan tujuan 

utama yaitu untuk mencapai angka/nilai yang baik.  

b. Persaingan/kompetisi  

c. Ego-nvolvement, yaitu menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan 

pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras 

dengan mempertaruhkan harga diri.  

d. Memberi ulangan, hal ini disebabkan karena para siswa akan menjadi giat belajar 

kalau mengetahui akan ada ulangan.  

e. Memberitahukan hasil, hal ini akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar 

terutama kalau terjadi kemajuan.  

f. Pujian, jika ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, hal ini 

merupakan bentuk penguatan positif.  

 

4. Motivasi Belajar pada Anak Berbakat  
Menurut Heward (1996), karakteristik perilaku belajar dengan motivasi tinggi yang 

dimiliki oleh anak berbakat, yaitu:  

a. Konsisten dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi minatnya.  

b. Senang mengerjakan tugas secara independen dimana mereka hanya memerlukan 

sedikit pengarahan.  

c. Ingin belajar, menyelidiki, dan mencari lebih banyak informasi.  

d. Memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam hal pembelajaran, seperti mudah 

menangkap pelajaran, memiliki ketajaman daya nalar, daya konsentrasi baik, dan 

lain sebagainya.  

 

C. HAKEKAT BELAJAR MATEMATIKA 

     1. Pengertian Belajar Mengajar 

Hudojo (1988:1) mengemukakan bahwa seseorang dikatakan belajar bila 

diasumsikan dalam diri seseorang itu terjadi suatu proses kegiatan yang 

mengakibatkan perubahan tingkah laku. 

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses   pendidikan formal di  

sekolah,  yang di  dalamnya  terjadi  interaksi  antara  berbagai    komponen 

pengajaran.    Komponen-komponen  utama  dalam   proses  belajar   mengajar 

adalah guru, materi pelajaran, dan siswa.  Dalam proses interaksi tersebut juga 



melibatkan   sarana  prasarana  serta  penataan   lingkungan  belajar   mengajar 

sehingga  tercipta  situasi belajar  mengajar  yang  memungkinkan tercapainya tujuan 

yang telah direncanakan. 

Menurut  Suyanto  dan  Abbas  (2001:13-15)   kegiatan     belajar   mengajar 

sebagai  sebuah proses (belajar dan mengajar) yang di dalamnya  berinteraksi 

masukan  mentah  (raw  input), masukan  instrumental  (instrumental  input) dan 

masukan dari lingkungan (environmental input). 

Hal senada disampaikan Suryabrata seperti dikutip I Wayan S (2002) 

menyatakan    bahwa   interaksi   antara   raw  input,  instrumental  input,   dan 

environmental  input  dalam  proses  belajar  mengajar  akan menentukan hasil 

belajar siswa atau output.  Kalau dilukiskan dalam skema sebagai berikut : 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Dari   skema  tersebut dapat dilihat  bahwa  proses belajar  mengajar  

memiliki posisi  yang  sentral  dan  strategis  dalam  kegiatan  pendidikan   di  

sekolah. Menurut  Slamet PH  seperti  dikutip oleh  Suyanto dan Abbas (2001) 

menyatakan bahwa sumber  penyebab  rendahnya  kualitas  pendidikan  adalah aspek 

pengelolaan  atau manajemen , baik pengelolaan kelas maupun sekolah. 

Dengan  demikian  guru  memegang  kunci  utama  dalam  pengelolaan 

proses  belajar  mengajar  di  kelas,   dengan  mempertimbangkan   kedudukan siswa 

sebagai subyek  belajar  bukan  sebagai obyek  belajar.    Hal  ini  berarti dalam 

setiap kegiatan belajar mengajar siswa harus terlibat secara aktif. Dengan  demikian 

diharapkan siswa akan memperoleh hasil belajar yang baik. Guru dalam proses 

belajar mengajar   mempunyai   tugas   pokok   dalam merencanakan program 

pengajaran, melaksanakan pengajaran, serta memberikan  umpan balik. 

 

     2. Hakekat Belajar Matematika 

Dalam proses belajar mengajar Matematika guru tidak sekedar memberikan 

pengetahuan  kepada  siswa, tetapi harus pula memberikan kesempatan kepada siswa   

untuk melakukan  kegiatan  keilmuan  agar  dapat  menemukan  serta 

mengembangkan pengetahuannya sendiri. Oleh karena itu  menentukan model 

pembelajaran   menjadi  sangat  penting  dalam    merencanakan    pengelolaan 

kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Soedjadi (2000:1) mengemukakan bahwa ada beberapa definisi atau 

pengertian matematika berdasarkan sudut pandang pembuatnya, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisisr secara 

sistematik 

b. Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi 

c. Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan 

dengan bilangan. 

Proses Belajar Mengajar 

Masukan 

lingkungan 

Keluaran 

Masukan Instrumen 

Masukan 

Mentah 



d. Matematika adalah pengetahuan fakta-fakta kuantitatif dan masalah tentang 

ruang dan bentuk. 

e. Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik 

f. Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. 

Meskipun terdapat beraneka ragam definisi matematika, namun jika 

diperhatikan secara seksama, dapat terlihat adanya ciri-ciri khusus yang dapat 

merangkum pengertian matematika secara umum. Selanjutnya Soedjadi (2000: 13) 

mengemukakan beberapa ciri-ciri khusus dari matematika adalah: 

 Memiliki objek kajian yang abstrak 

  Bertumpu pada kesepakatan 

  Berpola pikir deduktif 

  Memiliki simbol yang kosong dari arti 

  Memperhatikan semesta pembicaraan 

  Konsisten dalam sistemnya. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat dikatakan bahwa hakekat 

matematika adalah kumpulan ide-ide yang bersifat abstrak, terstruktur dan 

hubungannya diatur menurut aturan logis berdasarkan pola pikir deduktif. Belajar 

matematika tidak ada artinya jika hanya dihafalkan saja. Dia baru mempunyai makna 

bila dimengerti. Soedjadi (1985) menyatakan bahwa untuk menguasai matematika 

diperlukan cara belajar yang berurutan, setapak demi setapak dan bersinambungan. 

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Hudojo (1988: 4) yang mengatakan bahwa 

untuk mempelajari matematika haruslah bertahap, berurutan, serta mendasarkan 

kepada pengalaman belajar yang lalu. Lebih lanjut dikatakan bahwa proses belajar 

matematika akan terjadi dengan lancar bila belajar itu dilakukan secara kontinu. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa belajar matematika memerlukan 

pengertian dan dalam mempelajari proses pembelajarannya haruslah dilakukan 

secara bertahap, berurutan dan berkesinambungan. 

 

D. PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

Slavin ( 1994 : 287 ) mengemukakan bahwa : “Cooperatif learning refers to 

instructional methods in which student work together in small groups to help each 

other learn”. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang di dalamnya 

mengkondisikan para siswa bekerja bersama-sama di dalam kelompok-kelompok kecil 

untuk membantu satu sama lain dalam belajar. Pembelajaran kooperatif di dasarkan 

pada gagasan atau pemikiran bahwa siswa bekerja bersama-sama dalam belajar, dan 

bertanggung jawab terhadap aktivitas belajar kelompok mereka seperti terhadap diri 

mereka sendiri. Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran 

yang menganut paham konstruktivisme.  

Slavin (2000:259) menyatakan : “Construktivist approaches to teaching 

typically make extensive use of cooperative learning, on the theory that student will 

more easily discover and comprehend difficult concepts if they can talk with each other 

about the problems”. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa pendekatan konstruktivis 

dalam pengajaran secara khusus membuat belajar kooperatif ekstensif, secara teori 

siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit apabila 

mereka dapat saling mendiskusikannya dengan temannya. Pembelajaran kooperatif 

merupakan pembelajaran yang mengutamakan kerjasama antar siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Menggunakan pembelajaran kooperatif merubah peran guru dari 

peran yang berpusat pada gurunya ke pengelolaan siswa dalam kelompok-kelompok 

kecil. Menurut teori konstruktivistis, tugas guru (pendidik) adalah menfasilitasi agar 

proses pembentukan (konstruksi) pengetahuan pada diri tiap-tiap siswaterjadi secara 



optimal. Sebagai contoh, jika seorang siswa membuat suatu kesalahn dalam 

mengerjakan sebuah soal, mereka guru tidak langsung memberitahukan dimana letak 

kesalahannya. Sebaiknya guru mengajukan beberapa pertanyaan untuk menuntun siswa 

supaya pada akhirnya siswa menemukan sendiri letak kesalahan tersebut (Suwarsono, 

2001:37).  

Berdasarkan beberapa pendapat tadi maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

pembelajaran dengan pendekatan konstrultivistis, siswa mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri secara aktif melalui tugas-tugas atau masalah yang diajukan 

guru. Siswa menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan masalah tersebut berdasarkan 

pengetahuan yang telah mereka miliki kemudian mendiskusikannya dalam kelompok 

kooperatif. Proses pembelajaran dengan strategi pembelajaran kooperatif dimulai 

dengan membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (4 – 5 siswa perkelompok). 

Setiap kelompok ditempatkan di dalam kelas sedemikian rupa sehingga antara anggota 

kelompok dapat belajar dan berdiskusi dengan baik tanpa mengganggu kelompok 

lainnya. Guru membagi materi pelajaran, baik berupa lembar kegiatan siswa, buku dan 

penugasan. Selanjutnya guru menjelaskan tujuan belajar yang ingin dicapai dan 

memberikan pengarahan tentang materi yang harus dipelajari dan permasalahan-

permasalahan yang harus diselesaikan. Untuk penugasan materi pelajaran atau 

menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditentukan, setiap siswa dalam kelompok ikut 

bertanggung jawab secara bersama, yakni dengan cara berdiskusi, saling bertukar ide, 

pengetahuan dan pengalaman demi tercapainya tujuan pembelajaran secara bersama-

sama. Kemampuan atau prestasi setiap anggota kelompok sangat menentukan hasil 

pencapaian belajar kelompok. Guru melakukan pemantauan terhadap kegiatan belajar 

siswa, mengarahkan keterampilan kerja sama dan memberikan bantuan pada saat 

diperlukan. Aktivitas belajar berpusat pada siswa, guru berfungsi sebagai fasilitator dan 

dinamisator.  

Dalam pembelajaran kooperatif, Arends (1977: 11) menyatakan ada tiga tujuan 

utama yang diharapkan dapat dicapai, yaitu:  

1. Prestasi akademik. Pembelajaran kooperatif sangat menguntungkan baik bagi siswa 

berkemampuan tinggi maupun rendah. Khusus bagi siswa berkemampuan tinggi, 

mereka secara akademis akan mendapat keuntungan. Siswa dapat bertindak sebagai 

tutor yang memberi penjelasan kepada temannya. Agar dapat memberi penjelasan, 

siswa tersebut harus memahami materi lebih dalam dibanding sekedar kemampuan 

yang dibutuhkan untuk menjawab soal-soal. Dengan bertindak sebagai tutor, 

kemampuan verbal matematika siswa juga akan meningkat (Suherman, 2001: 220). 

2. Penerimaan terhadap keanekaragaman Heterogenitas yang ditonjolkan dalam 

pemilihan anggota kelompok akan mengarahkan siswa untuk mengakui dan 

menerima perbedaan yang ada diantara dirinya dan orang lain.  

3. Pengembangan keterampilan sosial Pembelajaran kooperatif bertujuan mengajarkan 

kepada siswa keterampilan-keterampilan kerjasama sebagai suatu tim. Keterampilan 

ini kelak akan sangat bermanfaat bagi siswa ketika mereka terjun di masyarakat. 

Pembelajaran kooperatif mempunyai unsur-unsur yang perlu diperhatikan. 

Unsur-unsur tersebut sebagai berikut: 

1. Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka “tenggelam atau berenang 

bersama”. 

2. Para siswa memiliki tanggung jawab terhadap siswa lain dalam kelompoknya, 

disamping tanggungjawab terhadap dirinya sendiri, dalam mempelajari materi yang 

dihadapi. 

3. Para siswa harus berpandangan bahwa mereka semuanya memiliki tujuan yang 

sama. 



4. Para siswa harus membagi tugas dan berbagai tanggungjawab sama besarnya 

diantara para anggota kelompok. 

5. Para siswa akan diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut 

berpengaruh terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok. 

6. Para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh keterampilan 

bekerjasama selama belajar. 

7. Para siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang 

ditangani dalam kelompok kooperatif. 

 

Terkait dengan model pembelajaran ini, Ismail (2003: 21) menyebutkan 6 

langkah dalam Model Pembelajaran Kooperatif yakni : 

Fase 

ke 
Indikator Tingkah laku Guru 

1 Menyampaikan tujuan 

dan memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut dan memotivasi siswa 

belajar 

2 Menyampaikan 

informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan 

bacaan 

3 Mengorganisasikan 

siswa ke dalam 

kelompok - kelompok 

belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien 

4 Membimbing 

kelompok bekerja dan 

belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat mereka mengerjakan tugas 

5 Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajarai atau masing-

masing kelompok mempresentasikan hasil 

kerjanya 

6 Memberikan 

penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai 

upaya atau hasil belajar individu maupun 

kelompok 

 

E. METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL STAD (STUDENT 

TEAM ACHIEVEMENT DIVISION) 

 

STAD merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana. Sehingga model pembelajaran ini dapat digunakan oleh guru-guru yang 

baru memulai menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif. Perencanaan 

pembelajaran kooperatif model STAD disusun berdasarkan siklus yang tetap pada 

pengajarannya (Slavin, 2000: 269).  

Siklus Pembelajaran Kooperatif Model STAD. STAD terdiri dari siklus 

kegiatan pengajaran yang tetap sebagai berikut:  

a. Mengajar : mempresentasikan pelajaran. 

b. Belajar dalam tim : siswa bekerja di dalam tim mereka dengan menggunakan 

Lembar Kegiatan Siswa untuk menuntaskan materi pelajaran. 

c. Tes : siswa mengerjakan kuis atau tugas lain secara individual. 



d. Pengahargaan tim: skor tim dihitung berdasarkan skor peningkatan anggota tim, 

sertifikat, laporan berkala kelas, atau papan pengumuman digunakan untuk 

memberi penghargaan kepada tim yang berhasil mencetak skor tertinggi.  

Pada dasarnya siklus pembelajaran kooperatif model STAD, mengacu pada 

sintaks pembelajaran kooperatif dengan menggabungkan fase 1 dan fase 2 ke dalam 

kegiatan mengajar, dan fase 3 dan fase 4 ke dalam kegiatan belajar dalam tim. 

Sedangkan fase 5 dan fase 6 pada pembelajaran kooperatif masuk pada kegiatan tes 

dan penghargaan kelompok pada pembelajaran kooperatif model STAD. 

Langkah - langkah Pembelajaran Kooperatif model STAD. Slavin (dalam 

Nur, 1998: 24) menguraikan langkah-langkah mengantar siswa kepada model STAD 

adalah sebagai berikut: 

1) Bagilah siswa ke dalam kelompok masing-masing terdiri dari empat atau lima 

anggota. Pastikan bahwa kelompok yang terbentuk itu berimbang dalam hal 

kinerja akademik, jenis kelamin dan asal suku.  

2) Buatlah Lembar Kegiatan Siswa (LKS) dan kuis pendek untuk pelajaran yang 

anda rencanakan untuk diajarkan. 

3) Pada saat anda menjelaskan model STAD kepada kelas anda, bacakan tugas-

tugas yang harus dikerjakan tim. 

4) Bila tiba saatnya memberikan kuis, bagikan kuis atau bentuk evaluasi yang lain, 

dan berikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tes itu. 

5) Pengakuan kepada prestasi tim, segera setelah anda menghitung poin untuk siswa 

dan menhitung skor tim. 

Adapun penerapan pembelajaran kooperatif model STAD menurut Slavin 

(1995), STAD terdiri dari lima komponen utama yaitu, presentasi kelas, kelompok, 

kuis (tes), skor peningkatan individual dan penghargaan kelompok. Masing-masing 

komponen akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Presentasi Kelas 

Materi dalam STAD disampaikan pada presentasi kelas. Presentasi kelas ini 

biasanya menggunakan pengajaran langsung (direct instruction) atau ceramah, 

dilakukan oleh guru. Presentasi kelas dapat pula menggunakan audiovisual. 

Presentasi kelas ini meliputi tiga komponen, yakni pendahuluan, pengembangan dan 

praktek terkendali. 

2. Kelompok 

Kelompok terbentuk terdiri dari empat atau lima siswa, dengan 

memperhatikan perbedaan kemampuan, jenis kelamin dan ras atau etnis. Fungsi 

utama kelompok adalah memastikan bahwa semua anggota kelompok terlibat dalam 

kegiatan belajar, dan lebih khusus adalah mempersiapkan anggota kelompok agar 

dapat menjawab kuis (tes) dengan baik. Termasuk belajar dalam kelompok adalah 

mendiskusikan masalah, membandingkan jawaban dan meluruskan jika ada anggota 

kelompok yang mengalami kesalahan konsep.  

3. Kuis (tes) 

Setelah beberapa periode presentasi kelas dan kerja kelompok, siswa 

diberikan kuis individual. Siswa tidak diperkenankan saling membantu pada saat kuis 

berlangsung. 

4. Skor Peningkatan Individual 

Penilaian kelompok berdasarkan skor peningkatan individu, sedangkan skor 

peningkatan tidak didasarkan pada skor mutlak siswa, tetapi berdasarkan pada 

seberapa jauh skor itu melampaui rata-rata skor sebelumnya. Setiap siswa dapat 

memberikan kontribusi poin maksimum pada kelompoknya dalam sistem skor 



kelompok. Siswa memperoleh skor untuk kelompoknya didasarkan pada skor kuis 

mereka melampaui skor dasar mereka. 

5. Penghargaan Kelompok 

Kelompok dapat memperoleh sertifikat atau hadiah jika rata-rata skornya 

melampaui kriteria tertentu. Sebagai salah  satu   alternatif   pilihan   model    

pembelajaran   yang memungkinkan  pengembangan  prestasi belajar adalah model 

pembelajaran STAD, karena model STAD selalu mengembangkan pola pikir yang 

kritis dalam menghadapi permasalahan. 

Keunggulan dan Kekurangan Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

Suatu strategi pambelajaran mempunyai keunggulan dan kekurangan. Demikian pula 

dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

mempunyai beberapa keunggulan (Slavin, 1995:17) diantaranya sebagai berikut: 

1) Siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-

norma kelompok. 

2) Siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama. 

3) Aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan 

kelompok. 

4) Interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam 

berpendapat. 

Selain keunggulan tersebut pembelajaran kooperatif tipe STAD juga memiliki 

kekurangan-kekurangan, menurut Dess (1991:411) diantaranya sebagai berikut : 

1) Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit mencapai target 

kurikulum. 

2) Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk guru sehingga pada umumnya guru 

tidak mau menggunakan pembelajaran kooperatif. 

3) Membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat 

melakukan pembelajaran kooperatif. 

4) Menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. 

Kekurangan-kekurangan yang ada pada pembelajaran kooperatif masih dapat 

diatasi atau diminimalkan. Penggunaan waktu yang lebih lama dapat diatasi dengan 

menyediakan lembar kegiatan siswa (LKS) sehingga siswa dapat bekerja secara 

efektif dan efisien. Sedangkan pembentukan kelompok dan penataan ruang kelas 

sesuai kelompok yang ada dapat dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan. Dengan demikian, dalam kegiatan pembelajaran tidak ada waktu yang 

terbuang untuk pembentukan kelompok dan penataan ruang kelas. 

Pembelajaran kooperatif memang memerlukan kemampuan khusus guru, 

namun hal ini dapat diatasi dengan melakukan latihan terlebih dahulu. Sedangkan 

kekurangan-kekurangan yang terakhir dapat diatasi dengan memberikan pengertian 

kepada siswa bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh 

karena itu, siswa merasa perlu bekerja sama dan berlatih bekerja sama dalam belajar 

secara kooperatif. 

 

F. HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan pada permasalahan dalam penelitian tindakan yang berjudul 

“Meningkatkan Hasil Belajar Dan Motivasi Belajar Matematika Melalui Metode 

Pembelajaran Kooperatif Model STAD (Student Teams Achievement Division) Pada 

Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 4 Samigaluh Tahun Pelajaran 2011/2012”, yang 

dilakukan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut: 

"Jika Proses Belajar Mengajar Matematika Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 4 

Samigaluh Tahun Pelajaran 2011/2012 menggunakan metode Pembelajaran 



Kooperatif Model STAD (Student Teams Achievement Division) dalam menyampaikan 

materi pembelajaran, maka dimungkinkan hasil belajar dan motivasi belajar siswa 

akan lebih baik dibandingkan dengan proses belajar mengajar yang dilakukan 

sebelumnya". 

Mengacu tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu peningkatan kualitas 

pembelajaran Matematika maka pendekatan penelitian yang dianggap tepat adalah 

jenis penelitian tindakan kelas (PTK) atau Classroom Action Research. Penelitian 

tindakan kelas dapat diartikan sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif 

dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau 

meningkatkan praktek-praktek pembelajaran di kelas secara lebih profesional.  

Jenis penelitian tindakan kelas ini semakin banyak diperlukan dan 

dikembangkan serta diandalkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada 

umumnya dan kualitas pembelajaran pada khususnya. Seorang guru yang profesional 

tidak akan membiarkan permasalahan pembelajaran yang dihadapi di dalam kelas terus 

berlarut-larut. Oleh karena itu, guru perlu melakukan tindakan untuk mengatasi dan 

memecahkan permasalahan yang mereka hadapi agar proses pembelajaran lebih 

berkualitas dan lancar demi tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 

Melalui penelitian rindakan kelas ini permasalahan-permasalahan pembelajaran yang 

telah diidentifikasi, dan dirasakan mendesak untuk dipecahkan oleh guru dalam proses 

belajar mengajar akan langsung dicarikan solusi dan terapinya. Dengan demikian 

proses pembelajaran menjadi berkualitas dan tercapainya tujuan pembelajaran yang 

sudah ditetapkan. 

 

BAB III 

PELAKSANAAN PERBAIKAN PEMBELAJARAN 

 

A. SUBJEK PENELITIAN 

1. Lokasi Penelitian : SMP Negeri 4 Samigaluh, Kulon Progo 

2. Waktu Penelitian : minggu ke-3 bulan Maret 2012  s.d. minggu ke-3 bulan April  

2012 

3. Mata pelajaran : Matematika 

4. Kelas : VIII A SMP Negeri 4 Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta 

5. Karakteristik siswa :  

 Berlatar belakang dari keluarga kurang mampu yang mayoritas orang tua 

siswa petani dan buruh dengan penghasilan rendah. 

 Pendidikan keluarga dan lingkungan masyarakat yang masih rendah pula. 

 Tempat tinggal domisili siswa yang rata-rata jauh dengan sekolah, dengan 

medan geografis pegunungan Menoreh yang tidak ada transportasi umum 

yang menjangkau sehingga terpaksa banyak yang jalan kaki naik turun 

gunung. 

 Budaya dan seni tradisional yang masih dipegang kuat. 

 Banyak siswa yang jauh dari orang tua kandung karena orang tua mereka 

merantau mencari nafkah diluar daerah/ nasinal/internasional dan terpaksa 

hidup dengan keluarga famili, nenek-kakek, paman-bibi dan sebagainya. 

 Sudah masuknya budaya kota ke desa yang terutama hal negatif yang 

mempengaruhi perilaku siswa dalam kehidupan kesehariannya. 

 dsb. 

 

B. DISKRIPSI PER SIKLUS  

1. Desain Penelitian 



Desain penelitian yang dikembangkan dalam penelitian tindakan kelas ini  

adalah desain yang diadaptasi dari Kemmis dan Taggart (Raka Joni, dkk, 1998), yang 

menggambarkan bahwa penelitian tindakan dilaksanakan dalam beberapa siklus dan 

setiap siklus terdiri atas 4 tahap, yaitu : perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan 

(action), observasi (observation), dan refleksi (reflektion). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prosedur Penelitian 

Siklus I 

a) Rencana Tindakan 

1. Mempersiapkan sekenario pembelajaran (RPP), LKS, soal kuis, dan soal 

ulangan harian. 

2. Menyiapkan media pembelajaran yaitu laptop dan LCD. 

3. Mempersiapkan  instrumen   penilaian,  lembar  observasi, angket siswa,  

menetapkan waktu dan cara pelaksanaan refleksi. 

b) Pelaksanaan Tindakan 

1. Memperkenalkan   guru  sebagai   observer  untuk   menghilangkan  

 perasaan takut. 

2. Memperkenalkan  kegiatan   selama   penelitian   dilakukan   untuk  

mengurangi  persepsi  siswa  bahwa  kegiatan  ini berjalan lain dari biasanya. 

3. Melaksanakan  kegiatan  belajar  mengajar  sesuai  dengan  rencana  

pembelajaran yang telah ditetapkan dengan menerapkan model  pembelajaran 

STAD. 

Plan 

Reflektive 

Revised 

Plan 

Action/ 

Observation 

Action/ 

Observation 

Reflektive 

Revised 

Plan 

Action/ 

Observation 

Reflektive 



4. Selama  kegiatan  belajar mengajar berlangsung guru mitra observer  mengamati  

dan  mencatat  secara  cermat dan  teliti dari aspek guru     maupun  siswa 

sesuai dengan  instrumen  pengamatan dan penilaian   yang telah ditetapkan. 

c) Pengamatan (Observasi) dan Pengumpulan data / Instrumen 

Pada tahap ini dikumpulkan data dan informasi selama kegiatan belajar mengajar  

dari  beberapa   sumber   untuk  mengetahui  seberapa   jauh efektifitas   tindakan   

yang   dilaksanakan. Data  prestasi  belajar   siswa diperoleh dari nilai kuis dan 

ulangan harian. Sedangkan data motivasi belajar siswa diperoleh   dari   angket 

siswa dan observasi   selama   kegiatan   belajar  mengajar   oleh observer.  

d) Refleksi 

Pada  tahap ini guru peneliti,  dan guru kolaborator, melaksanakan  diskusi  

refleksi untuk menganalisa data hasil observasi untuk mengetahui efektifitas 

tindakan yang telah dilaksanakan, apakah telah mengatasi masalah  atau belum.   

Hasil  refleksi  dari tindakan pada siklus I digunakan untuk menentukan langkah-

langkah pada siklus berikutnya.  

Siklus II 

a) Rencana Tindakan 

1. Mempersiapkan sekenario perbaikan pembelajaran (RPP), LKS, soal kuis, dan 

soal ulangan harian. 

2. Menyiapkan media pembelajaran yaitu laptop dan LCD. 

3. Mempersiapkan  instrumen   penilaian,  lembar  observasi, angket siswa,   

menetapkan waktu dan cara pelaksanaan refleksi. 

b) Pelaksanaan Tindakan 

1. Menyampaikan tujuan perbaikan pembelajaran siklus ke II.  

2. Melaksanakan  kegiatan  belajar  mengajar  sesuai  dengan  rencana  

pembelajaran yang telah ditetapkan dengan menerapkan model  pembelajaran 

STAD. 

3. Selama  kegiatan  belajar mengajar berlangsung guru mitra observer  

mengamati  dan  mencatat  secara  cermat dan  teliti dari aspek guru     maupun  

siswa sesuai dengan  instrumen  pengamatan dan penilaian   yang telah 

ditetapkan. 

c) Pengamatan (Observasi) dan Pengumpulan data / Instrumen 

Pada tahap ini dikumpulkan data dan informasi selama kegiatan belajar mengajar  

dari  beberapa   sumber   untuk  mengetahui  seberapa   jauh efektifitas   tindakan   

yang   dilaksanakan. Data  prestasi  belajar   siswa diperoleh dari nilai kuis, dan 

ulangan harian. Sedangkan data motivasi belajar siswa diperoleh   dari  angket 

siswa dan observasi   selama   kegiatan   belajar  mengajar   oleh observer.  

d) Refleksi 

Pada  tahap ini guru peneliti,  dan guru kolaborator, melaksanakan  diskusi  

refleksi untuk menganalisa data hasil observasi untuk mengetahui efektifitas 

tindakan yang telah dilaksanakan, apakah telah mengatasi masalah  atau belum.   

Hasil  refleksi  dari tindakan pada siklus II digunakan untuk menentukan langkah-

langkah pada siklus berikutnya sampai tujuan perbaikan pembelajaran tercapai.  

 

C. Alat Dan Bahan 

Dalam penelitiatian tindakan kelas (PTK) ini dibutuhkan alat, bahan, dan 

perangkat instrument penelitian antara lain sebagai berikut: 

1. Laptop 

2. LCD 

3. Lembar Kerja Siswa 



4. Soal-soal kuis, dan ulangan harian 

5. Lembar observasi siswa  

6. Lembar observasi guru 

7. Angket siswa 

 

D. Teknik Analisis Data 

Data prestasi belajar berupa nilai kuis, dan ulangan harian dianalisa dengan 

mencari skor rata-rata  yang diperoleh dan ketuntasan belajar kelas yang dicapai. 

Data motivas belajar siswa yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dianalisa  

secara  deskriptif dalam bentuk  persentase.  Gejala  yang  diamati diberi skor, 

kemudian dibandingkan dengan jumlah skor maksimal yang   diharapkan sehingga 

diperoleh persentase. 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  HASIL PENELITIAN  

 Hasil penelitian berupa rekapitulasi prestasi belajar berupa nilai kuis, dan nilai ulangan 

harian siswa pada materi pelajaran Bangun Ruang Sisi Datar dan rekapitulasi Angket 

Siswa untuk mengetahui motivasi siswa terhadap kegiatan pemebelajaran. 

Tabel 1. Rekapitulasi Prestasi Belajar Siswa berupa nilai Kuis dan Ulangan Harian 

siklus I dan siklus II. *) 

No Rentang nilai 
Siklus I 

Ul. Har. I 
Siklus II 

Ul. Har. II 
Kuis I Kuis II Kuis III Kuis IV 

1 Nilai  < 60 5 4 12 2 0 4 

2 Nilai ≥ 60 27 28 20 30 32 28 

3 Nilai rata-rata 66,52 72,45 59,69 77,34 82,91 73,59 

4 Ketuntasan (%) 84,38 87,50 62,50 93,75 100 87,50 

*) Data selengkapnya disajikan pada lampiran. 

Tabel 2. Rekapitulasi Angket Siswa pada motivas belajar siswa dan tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran STAD yang diterapkan di kelas VIII A SMP N 4 

Samigaluh. (Dalam %)  *) 

Kriteria Siklus I Siklus II 

Sangat Setuju (SS) 42,39% 44,39% 

Setuju ( S ) 52,48% 55,49% 

Tidak Setuju (TS) 4,69% 1,01% 

Sangat Tidak Setuju ( STS ) 0% 0% 

*) Data selengkapnya disajikan pada lampiran. 



SIKLUS I 

Siklus pertama dilaksanakan dalam 3 kali tatap muka (6 x 40 menit), dengan materi Kubus 

dan Balok yang meliputi : 

1. Perencanaan 

o Menyusun instrumen pembelajaran antara lain : sekenario pembelajaran (RPP) 

tentang konsep Kubus dan Balok, soal kuis, lembar kerja siswa. 

o Menyusun lembar observasi siswa dan lembar observasi guru. 

o Menyiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan. 

o Menyiapkan observer sebagai guru kolaboran, dan sekenario pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

o Langkah awal dalam pelaksanaan tindakan adalah dilaksanakannya pre tes untuk 

 mengetahui kemampuan awal tentang konsep Kubus dan Balok 

o Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sekenario pembelajaran yang 

telah direncanakan yaitu penerapan model pembelajaran STAD. 

o Siswa dibagi menjadi 6 kelompok dengan anggota masing-masing kelompok 

berjumlah 5-6 siswa. Pembagian kelompok dillakukan secara acak berdasarkan 

daftar presensi siswa. 

o guru memberikan tugas permasalahan tentang konsep Kubus dan Balok dalam 

bentuk LKS. Siswa mendiskusikan permasalahan (tugas) dalam kelompok dengan 

mengacu referensi pada buku-buku referensi. 

o Siswa mendiskusikan tugas dalam kelompok masing-masing, guru memberikan 

bimbingan bagi siswa/kelompok yang membutuhkan. 

o Siswa/kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok dalam diskusi kelas, 

dengan arahan dari guru.  

o Guru mengklarifikasi hasil diskusi kelas, dan memberikan penekanan-penekanan 

sehingga tidak terjadi miskonsepsi pada diri siswa. 

o Selama proses pembelajaran berlangsung aktifitas siswa diamati oleh guru observer 

(kolaboran). 

o Guru memberikan soal kuis pada akhir siklus, serta ulangan harian pada pertemuan 

berikutnya. 

3. Observasi 

o Untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran, dilakukan pengamatan oleh 

guru kolaboran pada masing-masing siswa dengan menggunakan lembar observasi 

siswa. 

o Data deskripsi tentang hal-hal khusus selama kegiatan pembelajaran pada siklus 

pertama : Siswa lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh , kerja sama antar 

anggota kelompok tampak meningkat, aktifitas pembelajaran lebih demokratis dan 

tidak lagi didominasi guru dan siswa yang pandai, guru melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan rencana waktu yang tersedia, guru telah melaksanakan 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan sekenario pembelajaran yang telah 

direncanakan. 

4. Refleksi 

o Dari hasil observasi dan pengumpulan data diperoleh hasil nilai kuis I rata-rata 

66,52 dengan ketuntasan 84,38% artinya sudah tuntas secara klasikal, kemudian 

nilai kuis II rata-rata 72,45 dengan ketuntasan 87,50%  artinya sudah tuntas secara 



klasikal dan nilai ulangan harian I rata-rata 59,69 dengan ketuntasan 62,50% 

artinya belum tuntas secara klasikal. 

o Berdasarkan angket pendapat siswa yang terkumpul dari 32 siswa diperoleh data 

motivasi belajar matematika Model STAD sebagai berikut : 

 Siswa yang menyatakan sangat setuju  = 42,39% 

 Siswa yang menyatakan setuju  = 52,48% 

 Siswa yang menyatakan tidak setuju  = 4,69% 

 Siswa yang menyatakan sangat tidak setuju = 0% 

 

SIKLUS II 

1. Perencanaan 

o Siklus kedua direncanakan tiga kali tatap muka (6 x 40 menit) pada konsep Prisma 

dan Limas. 

o Menyusun sekenario pembelajaran : sekenario pembelajaran (RPP), soal-soal kuis, 

soal ulangan harian, dan lembar kerja siswa. 

o Menyiapkan  lembar observasi guru, lembar observasi siswa, dan angket siswa. 

o Menyiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan antara lain laptop, LCD. 

o Menyamakan persepsi observer (kolaboran) terhadap lembar observasi guru, 

lembar observasi siswa, dan sekenario pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

2.   Pelaksanaan Tindakan 

o Sebagai langkah awal dilakukan pre tes untuk mengukur kemampuan awal siswa 

tentang konsep Prisma dan Limas. 

o Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sekenario (RPP). 

o Guru membagi siswa dalam 6 kelompok dengan anggota masing-masing kelompok 

5-6 orang siswa. Guru menyampaikan tugas berupa permasalahan yang harus 

dijawab siswa dalam bentuk LKS. 

o Siswa mendiskusikan tugas dalam kelompok masing-masing, guru memberikan 

bimbingan bagi siswa/kelompok yang membutuhkan. 

o Siswa/kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok dalam diskusi kelas, 

dengan arahan dari guru.  

o Guru mengklarifikasi hasil diskusi kelas, dan memberikan penekanan-penekanan 

sehingga tidak terjadi miskonsepsi pada diri siswa. 

o Selama proses pembelajaran berlangsung aktifitas siswa diamati oleh guru observer 

(kolaboran). 

o Guru memberikan soal kuis pada akhir siklus, serta ulangan harian pada pertemuan 

berikutnya. 

3.   Observasi 

o Untuk mengetahui aktivitas siswa dalam kegiatan diskusi, dilakukan pengamatan 

oleh guru kolaboran tentang menjawab pertanyaan, berdiskusi, menyampaikan 

pendapat, mengajukan pertanyaan  dan lain-lain, dengan menggunakan lembar 

observasi siswa. 

o Data deskripsi tentang hal-hal khusus selama kegiatan pembelajaran pada siklus kedua 

: Siswa lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh , kerja sama antar anggota 

kelompok tampak meningkat, aktifitas pembelajaran lebih demokratis dan tidak lagi 

didominasi guru dan siswa yang pandai, guru melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan rencana waktu yang tersedia, guru telah melaksanakan kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan sekenario pembelajaran yang telah direncanakan. 



4.   Refleksi  

o Dari hasil observasi dan pengumpulan data diperoleh hasil nilai kuis III rata-rata 

77,34 dengan ketuntasan 93,75% artinya sudah tuntas secara klasikal, kemudian 

nilai kuis IV rata-rata 82,91 dengan ketuntasan 100%  artinya sudah tuntas secara 

klasikal dan nilai ulangan harian II rata-rata 73,59 dengan ketuntasan 87,50% 

artinya sudah tuntas secara klasikal. 

o Berdasarkan angket pendapat siswa yang terkumpul dari 32 siswa diperoleh data 

motivasi belajar matematika Model STAD sebagai berikut : 

 Siswa yang menyatakan sangat setuju  = 44,39% 

 Siswa yang menyatakan setuju  = 55,49% 

 Siswa yang menyatakan tidak setuju  = 1,01% 

 Siswa yang menyatakan sangat tidak setuju = 0% 

o Dengan paparan hasil pada siklus II seperti tersebut di atas dan bila kita 

bandingkan dengan hasil pada siklus I, maka dapat disampaikan bahwa 

pembelajaran matematika dengan menerapkan pembelajaran kooperatif model 

STAD pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 4 Samigaluh dapat meningkatkan 

prestasi belajar dan motivasi belajar matematika siswa. 

 

B. PEMBAHASAN 

Dari uraian hasil penelitian tersebut di atas peningkatan prestasi belajar siswa 

pada pembelajaran matematika kooperatif model STAD pada siklus I dan II dapat kita 

lihat dari hasil anlisis nilai kuis pada siklus I diperoleh rata-rata nilai kuis I sebesar 

66,52 dengan ketuntasan  84,38% (secara klasikal belum tuntas) dan rata-rata nilai kuis 

II sebesar 72,45 dengan ketuntasan 87,50% (secara klasikal sudah tuntas).  

Pada siklus II diperoleh rata-rata nilai kuis III sebesar 77,34 dengan ketuntasan  

93,75% (secara klasikal sudah tuntas) dan rata-rata nilai kuis IV sebesar 82,91 dengan 

ketuntasan 100% (secara klasikal sudah tuntas). Hasil ulangan harian II (siklus II) 

dengan ketuntasan sebesar 87,50 % dengan nilai rata-rata 73,59 yang berarti di atas 

nilai ketuntasan minimal sebesar 60 serta telah mencapai ketuntasan secara klasikal.   

Lebih jelas dapat dilihat pada grafik 1 dan grafik 2 berikut: 

Grafik 1. Nilai Rata-rata Kuis dan Ulangan Harian 
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Grafik 1.

Grafik Nilai Rata-rata Kuis dan Ulangan 
Harian



Grafik 2. Ketuntasan Hasil Nilai Kuis dan Ulangan Harian  

 

Kemudian motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran matematika model 

STAD dapat dilihat dari hasil angket siswa yang tersaji pada Grafik 3. dan Grafik 4. 
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Grafik 2.

Grafik Ketuntasan Belajar pada Kuis dan 
Ulangan Harian



 

Keterangan Grafik 3 - 4. Indikator Motivasi dan Minat Belajar Siswa pada Pembelajaran 

Matematika Model STAD meliputi : 
1. Penyampaian materi pelajaran menarik. 

2. Penyampaian materi pelajaran cukup jelas. 

3. Siswa diberi kesempatan berdiskusi dalam kelompok. 

4. Siswa diberi kesempatan bekerja sama dalam kelompok. 

5. Guru selalu memberi kesempatan para siswa untuk mengajukan pertanyaan. 

6. Guru memberi kesempatan para siswa untuk mengajukan gagasan, ide, atau pendapat. 

7. Siswa selalu diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari teman atau pertanyaan dari 

guru. 

8. Pertanyaan yang disampaikan oleh guru untuk para siswa cukup jelas. 

9. Dalam mengajukan pertanyaan sebelum menunjuk siswa untuk menjawab, guru memberi 

tenggang waktu siswa untuk berpikir  

10. Guru memberi penghargaan berupa pujian bagi para siswa yang menjawab pertanyaan. 

11. Guru memberi penghargaan berupa pujian bagi para siswa yang mengajukan pendapat. 

12. Guru membimbing setiap kelompok dalam berdiskusi kelompok. 

13. Guru membimbing setiap kelompok dalam mengerjakan tugas kelompok. 

14. Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan proses belajar mengajar. 

15. Guru selalu memberi tugas di rumah untuk para siswa. 

16. Guru menggunakan alat, media pembelajaran yang menarik. 
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Dari uraian di atas maka secara umum dapat dikatakan bahwa penerapan 

pembelajaran kooperatif model STAD dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar, hal ini didukung pula data hasil angket dari siswa bahwa 

pada siklus I diperoleh rekap angket siswa 87,5% responden menyatakan sangat setuju 

dan 12,5% menyatakan setuju dan pada siklus II diperoleh 89,5% responden 

menyatakan sangat setuju dan 15,5% menyatakan setuju penyampaian materi pelajaran 

menarik dan cukup jelas dengan model pembelajaran STAD yang diterapkan oleh 

guru, sehingga mampu meningkatkan prestasi belajar  siswa. Hal ini dapat dipahami 

bahwa semakin besar peranan siswa dalam suatu pembelajaran, semakin besar pula 

perolehan hasil belajarnya. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran secara aktif akan 

mendorong kondisi belajar yang menyenangkan dan lebih bermakna. Sesuatu yang 

diperoleh dengan perasaan senang dan dengan kebermaknaan maka akan menguatkan 

kesan dalam memori peserta didik, sehingga akan meningkatkan prestasi belajar yang 

dicapai. 

      Dengan demikian terdapat kesesuaian antara hipotesis tindakan yang diajukan 

dalam penelitian ini, bahwa penerapan model pembelajaran STAD dapat 

meningkatkan prestasi belajar dan motivasi belajar matematika pada siswa kelas VIII 

A SMP Negeri 4 Samigaluh dengan hasil penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian 

tindakan kelas dengan menerapkan model pembelajaran STAD, setidaknya sudah 

mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II dan masih memungkinkan untuk 

dikembangkan lebih lanjut dalam upaya peningkatan baik prestasi belajar maupun 

motivasi belajar pada diri siswa. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dengan menerapkan 

model pembelajaran STAD pada materi pelajaran Bangun Ruang Sisi Datar di kelas 

VIII A SMP Negeri 4 Samigaluh dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penerapan pembelajaran kooperatif model STAD dapat meningkatkan prestasi 

belajar matematika pada siswa. 

2. Penerapan pembelajaran kooperatif model STAD dapat meningkatkan motivasi 

belajar matematika pada siswa. 

B.  Saran – saran 
 Dengan memperhatikan kenyataan adanya peningkatan motivasi belajar, dan prestasi 

belajar siswa dalam proses pembelajaran dengan model pembelajaran STAD 

merupakan masukan bagi para guru khususnya mata pelajaran matematika, dari hasil 

peneltian ini disampaikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Dalam proses pembelajaran khususnya Matematika hendaknya guru dapat memilih 

dan mengembangkan model dan metode pembelajaran yang mendukung 

keterlibatan siswa secara aktif, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan 

prestasi belajar siswa dan salah satunya adalah model pembelajaran STAD. 

2. Dari penelitian ini masih perlu dikembangkan teknik untuk memotivasi siswa agar 

lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran melalui diskusi kelompok dan diskusi 

kelas. 

C. Tindak Lanjut 
Sebagai tindak lanju dari PTK ini maka prinsip-prinsip dalam PTK akan selalu kita 

terapkan dalam proses pembelajaran matematika, yaitu  

 Merefleksi diri mencari permasalahan di kelas kita untuk kita pecahkan 

 Merencanakan program perbaikan pembelajaran dari hasil refleksi pada kejadian 

di kelas kita 

 Menerapkan/melakukan perbaikan pembelajaran 

 Mencatat/mendata semua informasi yang kita amati/observasi 

 Merefleksi kembali untuk menemukan kekurangan/kegagalan atau 

kebaikan/keberhasilan proses perbaikan pembelajaran 

 Dan seterusnya, ini selalu kita lakukan karena ini merupakan tugas seorang 

pendidik/guru yang mempunyai kewajiban mengantarb keberhasilan peserta 

didik dalam belajar. 
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