
 

 

122 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

UPAYA MENINGKATKAN KEA KTIFAN DAN PEMAHAMAN SISWA 

MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 

STAD 

  

Dian Pristianawati
1
 

Ernawati
2
  

Pristianawati.dian@yahoo.com
1
  

Ennha.nha@gmail.com
2
 

Program Studi Pendidikan Matematika,Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

 

Abstrak 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya prestasi belajar siswa karena 

kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika dan rendahnya 

keaktifan siswa saat pembelajaran berlangsung. Untuk meningkatkan keaktifan 

dan pemahanman siswa maka diberikan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD, sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keaktifan siswa. 

Dalam model pembelajaran STAD, siswa membentuk kelompok kecil, sehingga 

diharapkan dapat melatih sikap kepemimpinan, bekerjasama serta 

mengembangkan keterampilan sosial untuk mencapai ketuntasan belajar bersama-

sama sesuai dengan tujuan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Oleh 

karena itu  peningkatan keaktifan dan pemahaman siswa setelah diterapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

sangat diharapkan. Subjek dalam  penelitian  ini adalah siswa kelas XI IPA 2 

SMA Tamansiswa Mojokerto tahun ajaran 2012-2013 yang berjumlah 30 siswa 

terdiri dari 25 anak perempuan dan 5 anak laki-laki. Data diperoleh dengan cara 

observasi yang diamati oleh 3 pengamat dan tes yang terdiri dari 4 kode dengan 4 

soal setiap kodenya. Berdasarkan hasil perhitungan pada siklus pertama diperoleh 

tingkat keaktifan siswa yang relevan sebesar 66,67%, siklus kedua sebesar 

79,63%. Untuk pemahaman siswa pada siklus pertama mencapai 63,33% dengan 

rata-rata 73,6 sedangkan siklus kedua 86,67% dengan rata-rata 87,1. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa terhadap hasil belajar. 

 

Kata kunci: pemahaman, keaktifan, pembelajaran kooperatif  STAD 

 

A. PENDAHULAAN 

       SMA Tamansiswa Mojokerto terutama kelas XI IPA 2 mempunyai 

prestasi belajar matematika yang rendah karena kurang memahami konsep-
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konsep matematika. Hal ini juga ditunjang oleh aktivitas belajar matematika 

siswa yang kurang bagus. 

       Untuk meningkatkan keaktifan dan pemahanman siswa maka diberikan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD, sebagai upaya meningkatkan 

pemahaman dan keaktifan siswa.  

       Menurut Tritanto (2007:52) pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) ini merupakan salah satu tipe dari model 

pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil 

yang jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen. 

Diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian materi, 

kegiatan kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok. Dengan demikian 

dalam model pembelajaran STAD, diharapkan dapat melatih sikap 

kepemimpinan, kerjasama dan pengembangan keterampilan sosial agar 

ketuntasan belajar tercapai secara bersama-sama sesuai dengan tujuan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Sesuai dengan kurikulum SMA 

Tamansiswa, maka model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini diterapkan 

pada materi Kaidah Pencacahan. Untuk mencapai ketuntasan belajar dan 

peningkatan aktivitas dapat digambarkan dalam langkah sebagai berikut : 
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Rancangan penelitian  tindakan terdiri atas: 

1. Perencanaan  

       Survey ke sekolah untuk mengetahui kondisi kelas. Dari hasil survey 

kondisi awal siswa dapat dikatakan kurang aktif dan kurang paham 

terhadap konsep materi. Untuk mengatasi hal tersebut diberikan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

       Sebelum proses belajar mengajar berlangsung, guru mempersiapkan: 

silabus, Rencana Program Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa 

(LKS),  soal tes dan instrumen penelitian yang berupa lembar observasi.  

2. Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan sebagai berikut: 

a. Pendahuluan yaitu kegiatan pembelajaran dimulai dengan mengucap 

salam dan memotivasi untuk menarik perhatian dan minat siswa. 

b. Kegiatan inti 

 Guru melakukan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan langkah-

langkah model pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai berikut: 

1) Menjelaskan materi. 

2) Memberi kesempatan kepada siswa untuk membagi kelompok. 

3) Membagi LKS kepada setiap kelompok sebagai bahan yang akan 

dipelajari dan dikerjakan secara individu. 

4) Mengajak siswa membuat kesimpulan dari hasil diskusi kelompok. 

5) Menunjuk wakil tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya. 

c. Penutup, Guru memberikan penghargaan terhadap kelompok dan 

memberikan tugas. 

3. Observasi 

       Dilakukan pengamatan aktivitas dan hasil belajar siswa selama proses 

pembelajaran menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD.  
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4. Refleksi 

      Jika berdasarkan pengamatan dari hasil tes yang dikerjakan siswa masih 

belum mengalami ketuntasan klasikal maka peneliti melanjutkan pada 

siklus berikutnya sampai mencapai ketuntasan klasikal. 

       Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, dilakukan 

secara langsung pada saat proses pembelajaran dan diamati oleh 3 

pengamat. Metode Tes digunakan untuk mengetahui pemahaman siswa 

terhadap pokok bahasan Kaidah Pencacahan. 

 

B. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Keaktifan siswa 

       Pada siklus I aktivitas yang relevan pada siswa sebesar 66,67% 

sedangkan pada siklus II sebesar 79,63%. Rata-rata keaktifan siswa pada 

siklus I 66,85% sedangkan siklus II sebesar 79,63%. 

2. Pemahaman siswa 

        Nilai rata-rata siswa pada pra siklus 69,8 dan ketuntasan belajar 

mencapai 53,33%,. Siklus I nilai rata-rata 73,63 dan ketuntasan belajar 

mencapai 63,33%, siklus II sebesar 87,1 dan ketuntasan belajara mencapai 

86,67% . 

       Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD pada sub bab kaidah pencacahan 

keaktifan siswa meningkat,  hal ini dapat dilihat dari prosentase aktivitas 

yang relevan sebesar 12,96% dan berkurangnya aktivitas yang tidak relevan 

sebesar 12,96%. Pemahaman siswa juga meningkat sebesar 13,47%. 

 

C. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan  

       Penggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dapat 

meningkatan keaktifan dan pemahaman siswa terhadap konsep 

matematika. Hal ini dibuktikan oleh: 
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a. Untuk keaktifan siswa, pada siklus I aktivitas siswa yang relevan 

66,67% sedangkan pada siklus II 79,63% meningkat sebesar 12,96% 

dan aktivitas yang tidak relevan 33,33% sedangkan pada siklus II 

20,37% menurun 12,96%.  

b. Untuk pemahaman siswa, pada siklus I ketuntasan belajar sebesar 

63,33% dengan rata-rata 73,63 sedangkan pada siklus II sebesar 

86,67% dengan rata-rata 87,1 diketahui peningkatan sebesar 23,34% 

dan peningkatan rata-rata sebesar 13,47. 

2. Saran  

        Berdasarkan penelitian diatas yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Tipe STAD terhadap pokok bahasan peluang 

pada sub bab kaidah pencacahan di kelas XI IPA 2 SMA Tamansiswa 

Mojokerto tahun ajaran 2012-2013, maka penulis memberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

a. 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 siswa 

tidak lagi menganggap matematika 

b. merupakan pelajaran yang sulit dan membosankan serta siswa dapat 

lebih mudah menerima pelajaran karena aktivitas siswa yang diajarkan 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

terhadap materi peluang tergolong aktif, maka model ini dapat 

dilakukan oleh guru, khususnya pada mata pelajaran matematika.. 

c. Untuk melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD guru 

harus mampu menentukan materi yang benar-benar dapat diterapkan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD sehingga dapat 

diperoleh hasil yang optimal. 

d. Dalam dunia pendidikan, sarana dan prasarana merupakan salah satu 

faktor pendukung keberhasilan dalam proses belajar mengajar maka 

diharapkan setiap sekolah memiliki sarana dan prasarana yang 

memadai.  
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