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Abstrak 

Seperti kita tahu bahwa kebanyakan siswa memandang Matematika sebagai 

bidang studi yang paling sulit. Berdasarkan hal ini banyak siswa yang 

menganggap remeh bidang studi Matematika sehingga mengakibatkan hasil 

pembelajaran pada bidang studi matematika menurun. Untuk meningkatkan hasil 

belajar Matematika peneliti mencoba menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan metode diskusi. Penelitian ini menggunakan dua 

siklus yang setiap siklusnya memiliki empat tahapan yaitu: tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan yang terakhir adalah tahap refleksi. 

subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 2 SMA Sejahtera Surabaya. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan dokumentasi. Dari hasil 

penelitian diperoleh data yaitu pada data dokumentasi persentase ketuntasan 

belajar klasikal mencapai 52,63%. Siklus I persentase ketuntasan belajar klasikal 

mencapai 50%. Siklus II persentase ketuntasan belajar klasikal mencapai 89,47%. 

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika pokok bahasan peluang pada siswa kelas XI IPA 2 SMA 

SEJAHTERA Surabaya, serta dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam 

pembelajaran matematika. 

 

Kata kunci: Pembelajaran kooperatif tipe STAD, metode diskusi, hasil belajar 

matematika. 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 

       Bidang studi Matematika merupakan salah satu pembelajaran yang 

menuntut kemampuan siswa untuk terampil berfikir secara kreatif. 
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Kebanyakan siswa memandang Matematika sebagai bidang studi yang paling 

sulit. Berdasarkan hal di atas, banyak siswa yang menganggap remeh bidang 

studi Matematika sehingga mengakibatkan hasil pembelajaran pada bidang 

studi Matematika menurun.  

       Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa perlu dilakukan 

penelitian yang mengarah pada peningkatan hasil belajar Matematika. Oleh 

karena itu, peneliti ingin memperbaiki kualitas pembelajaran Matematika 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

metode diskusi pada siswa kelas XI IPA 2 SMA SEJAHTERA Surabaya. 

Sehingga peneliti menetapkan judul “Penerapan Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD dengan Metode Diskusi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika pokok bahasan Peluang pada Siswa Kelas XI IPA 2 SMA 

SEJAHTERA Surabaya”. 

Dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah dengan 

menerapkan Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dengan metode diskusi 

dapat meningkatkan hasil belajar Matematika pokok bahasan Peluang pada 

siswa kelas XI IPA 2 SMA SEJAHTERA Surabaya?” 

       Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar Matematika 

pokok bahasan peluang dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dengan metode diskusi pada siswa kelas XI IPA 2 SMA SEJAHTERA 

Surabaya. 

 

B. METODE PENELITIAN 

 

1. Subjek dan Latar Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

       Dalam PTK ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 

XI IPA 2 SMA SEJAHTERA Surabaya yang terdiri dari 38 siswa 

dengan komposisi perempuan 22 siswa dan laki-laki 16 siswa. 

b. Latar Penelitian 

       Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti mengambil lokasi di 

SMA SEJAHTERA Surabaya, jalan Simo Mulyo I No. 3 Surabaya. 



 

 

114 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

2. Prosedur Penelitian 

       Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

ini menggunakan dua siklus yang setiap siklusnya memiliki empat tahapan 

yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan yang 

terakhir adalah tahap refleksi. Seperti model PTK menurut Arikunto 

(2010: 16) berikut ini: 

 

Gambar 1. Siklus PTK Menurut Arikunto (2010: 16) 

a. Siklus I 

1) Perencanaan 

        Dalam tahap ini peneliti akan mempersiapkan perangkat 

pembelajaran antara lain: silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan menyusun 

butir soal tes akhir siklus (berupa kuis individu) disertai dengan 

kunci jawaban dan pedoman penilaian. 

2) Pelaksanaan 

       Pada kegiatan ini guru melakukan kegiatan belajar mengajar 

sesuai dengan langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD dengan metode diskusi sebagai berikut: 

a) Guru menjelaskan materi kepada siswa dalam proses 

pembelajaran yang akan dilakukan siswa. 

b) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk membagi 

kelompok yang anggotanya terdiri dari 4-5 orang secara 

heterogen. 
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c) Guru membagi LKS kepada setiap kelompok sebagai bahan 

yang akan dipelajari siswa, LKS dikerjakan dan didiskusikan 

secara berkelompok. 

d) Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi di depan kelas dan meminta kelompok lain untuk 

menanggapi kelompok yang maju di depan kelas. 

e) Guru meminta siswa duduk berkelompok dan guru menyajikan 

permasalahan yang akan didiskusikan dengan siswa. 

f) Guru memberikan kuis yang dikerjakan siswa secara individu.. 

g) Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi pelajaran dan 

memberikan penghargaan bagi kelompok dengan nilai rata-rata 

kuis yang paling tinggi. 

3) Observasi (pengamatan) 

       Pada tahap ini dilakukan pengamatan hasil belajar siswa dalam 

mengerjakan tes, setelah menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD dengan metode diskusi. 

4) Refleksi 

       Dari hasil observasi, peneliti melakukan refleksi. Tahap ini 

dimaksud untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah 

dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian 

dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. 

b. Siklus II 

       Siklus II dilaksanakan sesuai dengan hasil refleksi pada siklus I. 

Jika pada siklus pertama ketuntasan hasil belajar siswa belum tercapai 

maka akan dilanjutkan pada siklus kedua, jika pada siklus kedua belum 

tercapai maka penelitian dilanjutkan pada siklus ketiga begitu 

seterusnya sampai ketuntasan hasil belajar siswa tercapai. Dan jika 

ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus II telah tercapai maka siklus 

dihentikan atau dengan kata lain penelitian dapat dihentikan. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

       Untuk memperoleh data tersebut, diperlukan teknik pengumpulan data 

yang tepat. Dengan memperhatikan judul penelitian, dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa tes dan dokumentasi. 

a. Tes 

       Menurut Arikunto (2009: 53) mengatakan, tes adalah alat atau 

prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu 

dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tes subjektif yang terdiri 

dari 5 butir soal esai yang diberikan pada akhir pembelajaran di tiap-

tiap siklus. 

b. Dokumentasi 

       Menurut Arikunto (2006: 231), metode dokumentasi yaitu mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan 

sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk data awal atau pra siklus, 

untuk pembentukan kelompok kooperatif, dan untuk menentukan skor 

awal. Pada penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data hasil belajar siswa sebelum dilakukan model 

pembelajaran kooperatif Tipe STAD. 

 

4. Teknik Analisis Data 

       Penelitian ini menggunkan jenis penelitian analisis data deskriptif 

kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena peneliti berusaha 

mendeskripsikan dan menganalisa hasil belajar siswa dalam melaksanakan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dengan metode diskusi. Dan 

penelitian ini bersifat kualitatif karena data yang diperoleh dalam 

penelitian ini berupa hasil tes siswa yang kemudian dianalisis. 

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah: 
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a. Nilai Tes Formatif 

       Yaitu melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa, yang 

selanjutnya dibagi dengan banyaknya jumlah siswa yang ada di kelas 

tersebut sehingga diperoleh rata-rata tes formatif, dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

𝑥  =  
 𝑥𝑖

𝑛
  (Fitriana 2005: 40) 

Keterangan: 𝑥  = Nilai rata-rata kelas 

 𝑥𝑖  = Jumlah hasil nilai tes belajar siswa tiap siklus 

𝑛 = Jumlah Siswa 

b. Prosentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

       Ada dua kategori ketuntasan hasil belajar yaitu secara individu dan 

secara klasikal. Ketuntasan hasil belajar secara individu dapat dilihat 

melalui KKM yang ada di sekolah. Prosentase ketuntasan hasil belajar 

siswa yang dapat dilihat dari perolehan skor siswa setelah mengikuti 

penerapan Pembelajaran Kooperatif tipe STAD dengan Metode Diskusi 

dicari dengan menggunakan rumus: 

E = 
𝑛

𝑁
𝑥 100% (Depdikbud, 1994: 39). 

Keterangan:  E  = Prosentase ketuntasan belajar secara klasikal 

 n  = Jumlah siswa yang tuntas belajar 

 N = Jumlah seluruh siswa 

1) Ketuntasan siswa dalam belajar secara individu dikatakan tuntas 

apabila mencapai ≥ 75. 

2) Ketuntasan siswa secara klasikal dapat dikatakan tuntas apabila secara 

keseluruhan siswa dalam kelas mencapai ketuntasan sebesar ≥ 85 %. 

 

C. HASIL PENELITIAN 

       Pada penelitian ini, peneliti akan menguraikan mengenai hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan dan pembahasannya. 

1. Data Dokumentasi (Pra Siklus) 

Dalam tindakan prasiklus ini, peneliti mengumpulkan data hasil tes belajar 

siswa sebelum dilakukan penelitian. Adapun nilai hasil tes belajar siswa 
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sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah 

sebagai berikut: 

Tabel Hasil Analisis Tes Siswa Sebelum Tindakan (prasiklus) 

No Tes Subjektif Hasil 

1 Jumlah Siswa 38 

2 Jumlah siswa yang tuntas 20 

3 Jumlah siswa yang tidak 

tuntas 

18 

4 Prosentase ketuntasan 

Belajar klasikal 

20

38
 x100% = 52,63% 

5 Rata-rata kelas 2664

38
= 70,11 

 

2. Siklus I 

Analisis hasil belajar matematika siswa pada siklus I dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 

Tabel Hasil Analisis Tes Siswa pada Siklus I 

No Tes Subjektif Hasil 

1 Jumlah Siswa 38 

2 Jumlah siswa yang tuntas 19 

3 Jumlah siswa yang tidak tuntas 19 

4 Prosentase ketuntasan belajar 

klasikal 

19

38
 x100% = 50% 

5 Rata-rata kelas 2845

38
 = 74,87 

Dari tabel diatas diperoleh nilai rata-rata siswa adalah 74,87 dan 

ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 50% atau ada 19 siswa dari 38 

siswa yang sudah tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa ketuntasan 

belajar secara klasikal belum mencapai ketuntasan, karena siswa yang 

memperoleh nilai ≥75 hanya sebesar 50% lebih kecil dari prosentase yang 

dikehandaki yaitu sebesar 85 %. 

3. Siklus II 

Analisis hasil belajar matematika siswa pada siklus II dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 
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Tabel Hasil Analisis Tes Siswa pada Siklus II 

No Tes Subjektif Hasil 

1 Jumlah Siswa 38 

2 Jumlah siswa yang tuntas 34 

3 Jumlah siswa yang tidak tuntas 4 

4 Pesentase ketuntasan belajar klasikal 34

38
 x100% = 89,47% 

5 Rata-rata kelas 3488

38
 = 91,79 

Dari tabel diatas diperoleh nilai rata-rata siswa adalah 91,79 dan 

ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 89,47% atau ada 34 siswa dari 

38 siswa yang sudah tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa 

ketuntasan belajar secara klasikal telah mencapai ketuntasan secara 

maksimal, karena siswa yang memperoleh nilai ≥75 sebesar 89,47% lebih 

besar dari prosentase yang dikehandaki yaitu sebesar 85 %. 

 

D. PEMBAHASAN 

       Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD dengan metode diskusi dapat meningkatakan hasil 

belajar siswa pada pokok bahasan Peluang. Hal ini dapat dilihat dari semakin 

dalamnya pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan guru 

(ketuntasan belajar meningkat dari siklus I, dan II) yaitu masing – masing 

50% dan 89,47%. Pada siklus II ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah 

tercapai. 

 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

       Penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan metode diskusi 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika pokok bahasan peluang pada 

siswa kelas XI IPA 2 SMA SEJAHTERA Surabaya. Dapat dilihat dari 

ketuntasan secara klasikal pada siklus I hanya sebesar 50%. Dari hasil siklus I 

peneliti mengadakan revisi untuk memperbaiki kesalahan pada siklus I yaitu 
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dengan memberikan pemahaman pada siswa dengan memberikan variasi 

contoh soal yang lebih banyak agar dapat dipahami oleh siswa, dan lebih 

menekankan rumus pada contoh-contoh soal sehingga dapat dengan mudah 

diterapkan siswa pada soal yang akan diberikan sehingga tidak salah dalam 

penggunaannya. Hasil ketuntasan secara klasikal pada siklus II telah mencapai 

89,47%. Hasil pada siklus II ini telah mengalami peningkatan yang lebih baik 

dari siklus I. 

Berdasarkan simpulan pada penelitian ini, dapat diberikan saran, yaitu:   

1. Pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat digunakan sebagai suatu 

alternatif dalam melaksanakan pembelajaran matematika disekolah untuk 

menumbuh kembangkan pola pikir aktif, kreatif, dan inovatif untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

2. Hendaknya para guru perlu menambah wawasan tentang berbagai macam 

model-model pembelajaran dengan tujuan agar dapat memilih model 

pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa, sehingga tidak lagi 

menganggap matematika merupakan pelajaran yang sulit dan 

membosankan. 
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