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Abstrak 

       Sebagian besar proses belajar mengajar di lingkungan sekolah saat ini masih 

menggunakan model pembelajaran yang didominasi oleh peran guru. Dalam 

artian guru banyak menempatkan siswa sebagai obyek didik dan bukan sebagai 

subyek didik sehingga kurang memberikan kesempatan pada siswa dalam 

berbagai mata pelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir menyeluruh. 

Berdasarkan observasi, maka peneliti memberikan salah satu alternatif model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Pendekatan ini mengarah pada siswa belajar 

bersama-sama dengan tujuan untuk mengembangkan ketrampilan sosial siswa 

untuk bekerja sama pada suatu tugas bersama dan saling membantu sesama 

kelompok untuk mencapai ketuntasan belajar. 

       Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah penerapan model 

pembelajaran kooperatuf tipe STAD dapat meningktakan aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada sub pokok bahasan peluang?”. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada sub pokok bahasan peluang. 

       Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Sasarannya adalah 34 

siswa kelas XI IPA-1 SMA Tamansiswa Mojokerto. Metode pengumpulan data 

dilakukan melalui pengamatan (observasi) dan tes.  

       Berdasarkan penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa: (1) penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas siswa 

kelas XI IPA-1 SMA Tamansiswa Mojokerto Tahun ajaran 2012-2013; (2) 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas XI IPA-1 SMA Tamansiswa Mojokerto Tahun ajaran 2012-

2013. 

 

Kata kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD, Peluang, Hasil 

Belajar. 

 

mailto:nindya.arsanti@gmail.com


 

 

 

392 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan 

perkembangan suatu bangsa karena dengan adanya pendidikan suatu bangsa 

akan hidup dengan maju. Negara ayang maju harus terus memperhatikan 

masalah pendidikan supaya generasi penerusnya dapat mempertahankan dan 

meningkatkan mutu pendidikan, maka perlu berbagai upaya untuk 

memperbaiki sistem pembelajaran. 

       Salah satu  masalah besar dalam bidang pendidikan di Indonesia yang 

banyak diperbincangkan adalah rendahnya mutu pendidikan yang tercermin 

dari rendahnya rata-rata hasil belajar, serta pendekatan dalam pembelajaran 

yang masih terlalu didominasi oleh peran guru (teacher center). Guru banyak 

menempatkan siswa sebagai obyek dan bukan sebagai subyek didik. 

Pendidikan kita kurang memberikan kesempatan pada siswa dalam berbagai 

mata pelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir menyeluruh, 

kreatif, objektif, dan logis.  

       Dari uraian di atas, maka peneliti memberikan salah satu alternatif  model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD). 

Pendekatan ini mengarah pada siswa belajar bersama-sama dengan berkesan 

melalui pembentukan kumpulan yang heterogen. Model kooperatif ini 

bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa, keterampilan 

yang dimaksud mendorong untuk bekerja sama pada suatu tugas bersama, 

dan saling membantu teman sekelompoknya untuk mencapai ketuntasan 

belajar. 

       Berangkat dari pemikiran tersebut peneliti memilih judul “Penerapan 

pembelajaran Kooperatif tipe Student Teams Achivement Divisions (STAD) 

sebagai Upaya untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa pada 

Sub Pokok Bahasan Peluang di Kelas XI IPA SMA Tamansiswa Mojokerto 

Tahun Ajaran 2012-2013”. 
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B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada sub pokok bahasan Peluang di Kelas XI IPA-1 SMA Tamansiswa 

Mojokerto? 

2. Bagaimana aktifitas siswa selama pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) pada sub pokok bahasan Peluang di 

Kelas XI IPA-1 SMA Tamansiswa Mojokerto? 

 

C. Tujuan Penelitian 

       Setiap penelitian selalu mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

a. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Avhievement Divisions 

(STAD) pada sub pokok bahasan Peluang di Kelas XI IPA-1 SMA 

Tamansiswa Mojokerto. 

b. Untuk meningkatkan aktifitas siswa melalui pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) pada sub pokok bahasan 

Peluang di Kelas XI IPA-1 SMA Tamansiswa Mojokerto. 

 

D. Manfaat Penelitian 

       Manfaat penelitian ini harus didasarkan pada tujuan-tujuan penelitian 

untuk dilaksanakan guna memperoleh bukti-bukti yang konkret yang dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya.  

       Adapun manfaat penelitian ini jika ditinjau dari beberapa pihak yang 

terlibat di dalamnya adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi Sekolah 

       Untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika dan untuk meningkatkan kualitas pengajaran 

dalam pelajaran matematika. 

2. Bagi Guru atau Pendidik 

       Sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan dalam melaksanakan 

pembelajaran agar siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Avhievement Divisions (STAD). 

3. Bagi Siswa 

a. Dapat meningkatkan hasil belajar dengan memecahkan serta 

menyelesaikan soal-soal matematika. 

b. Dapat melatih kemampuan dalam menyampaikan pengetahuan 

kepada temannya, meningkatkan kerjasama antar temannya, dan 

kemandirian dalam belajar. 

 

E. METODE PENELITIAN 

1. Subjek Penelitian 

       Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI IPA-1 SMA 

Tamansiswa Mojokerto yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 27 

perempuan pada Tahun Ajaran 2012–2013. 

2. Prosedur Penelitian 

       Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan yang 

terfokus dalam kegiatan di kelas sehingga penelitiannya berupa Penelitian 

Tindakan Kelas. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran di kelas pada Sub 

Pokok Bahasan peluang. 

Rancangan penelitian tindakan terdiri atas beberapa tahap yang merupakan 

satu daur atau siklus yang terdiri atas: 
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1. Perencanaan 

       Dalam tahap ini peneliti akan mempersiapkan: silabus, menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelaaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), 

materi peluang, dan instrumen penelitian yang berupa soal-soal tes. 

2. Pelaksanaan 

       Pada tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan sebagai berikut: 

a. Pendahuluan 

       Pada kegiatan pembelajaran ini dimulai dengan apersepsi dan 

motivasi untuk menarik perhatian dan minat siswa dalam 

menerima materi yang akan diberikan. 

b. Kegiatan inti 

       Pada kegiatan inti guru melakukan kegiatan belajar mengajar 

sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD)  sebagai berikut: 

1) Guru menjelaskan materi peluang kepada siswa dalam proses 

pembelajaran yang akan dilakukan siswa. 

2) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk membagi 

kelompok yang anggotanya terdiri dari 4-5 orang secara 

heterogen, karena dalam satu kelas berjumlah 40 orang maka 

tediri dari 10 kelompok. 

3) Guru membagi LKS kepada setiap kelompok sebagai bahan 

yang akan dipelajari siswa, LKS dikerjakan secara mandiri atau 

individu kemudian saling mencocokan dengan teman 

sekelompoknya jika ada anggota yang belum memahami materi 

maka teman-teman sekompoknya berkewajiban untuk 

menjelaskanya. 

4) Guru menunjuk wakil tiap–tiap kelompok untuk mengerjakan 

ke depan dan bagi kelompok yang bisa mengerjakan dengan 

baik guru memberikan penghargaan kepada kelompok tersebut. 

Pada pertemuan berikutnya guru mengadakan ulangan harian. 
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c. Penutup 

       Guru menarik kesimpulan dari konsep yang telah dipelajari 

serta memberikan tugas kepada siswa. 

3. Observasi 

       Pada tahap ini dilakukan pengamatan aktivitas dan hasil belajar 

siswa selama mengerjakan tes dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD). 

4. Refleksi 

       Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah mengumpulkan 

hasil yang diperoleh setelah melakukan tindakan, observasi dan 

evaluasi kemudian dianalisis segala kelebihan dan kekurangan pada 

silkus I dan akan diperbaiki pada siklus berikutnya. 

 

F. Metode Pengumpulan Data  

       Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Motede Observasi atau Pengamatan 

       Pengamatan penelitian ini dilakukan secara langsung pada saat 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) pada pokok bahasan persamaan kuadrat. Dalam pengamatan ini 

digunakan dua lembar pengamatan. Pertama, lembar pengamatan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran. Pengamatan dilakukan oleh 1 orang pengamat. 

Pengamat  berada ditempat duduk yang memungkinkan dapat melihat 

aktivitas siswa dengan menuliskan kode-kode kategori pengamatan secara 

berurutan sesuai dengan kejadian pada kolom dan baris yang tersedia. 

Pengamat menuliskan hasil pengamatannya yang sesuai dengan kolom 

yang tersedia. 

       Kedua, lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Divisions (STAD). Pengamatan dilakukan 

oleh 1 orang pengamat, Pengamat berada ditempat duduk yang 

memungkinkan dapat melihat aktivitas guru dengan memberikan tanda 
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cawang pada kolom yang telah disediakan. Untuk lebih jelas tentang cara 

pengisian dapat dilihat pada lampiran. 

2. Metode Tes 

       Metode  tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan,intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

(Arikunto, 2006 : 150). 

       Tes dalam penelitian ini berupa soal-soal subyektif dan diberikan pada 

saat sebelum dan sesudah siklus yaitu sebagai pretest dan postest yang 

bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPA-1 SMA 

Tamansiswa Mojokerto setelah diterapkannya model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD).  

 

G. Instrumen Pengumpulan Data 

       Adapun instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

       Lembar pengamatan aktivitas siswa digunakan sebagai alat untuk 

memperoleh data tentang aktivitas siswa selama proses belajar mengajar 

dengan pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) berlangsung. Lembar aktivitas siswa berisi tentang 

aktivitas siswa yang dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung. 

Aktivitas siswa tersebut dituliskan berdasarkan aktivitas siswa yang 

dominan setiap lima menit. 

2. Tes Hasil Belajar Siswa 

       Tes hasil belajar diberikan setelah diterapkan pembelajaran kooperatif 

tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD). Soal tes hasil belajar 

dalam penelitian ini menggunakan soal yang sudah disediakan oleh guru. 
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H. Metode Analisis Data 

       Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara 

diskriptif yaitu: 

1. Analisis Data Pengamatan Aktivitas Siswa 

       Data hasil pengamatan aktivitas siswa selama pembelajaran dianalisis 

menggunakan presentase(%), yaitu:   R = 
𝑃

𝑄
 x 100% 

Keterangan: 

R = Presentase setiap aktivitas siswa 

P = banyaknya aktivitas siswa yang muncul dan teramati 

Q = banyaknya aktivitas siswa seluruhnya selama pembelajaran 

       Aktivitas siswa dikatakan baik apabila  85% aktivitas siswa dalam 

kategori pengamatan muncul saat diamati (Arikunto, 2002). 

2. Analisis data hasil belajar siswa 

       Data tes yang dihasilkan setelah proses pembelajaran dianalisis untuk 

mendeskripsikan ketuntasan hasil belajar siswa. Standar ketuntasan belajar 

siswa dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Ketuntasan belajar individu 

       Untuk mata pelajaran matematika yang digunakan di SMA 

Tamansiswa mojokerto adalah sebagai berikut (Depdikbud, 1994): 

Skor  75 : Tuntas (T) 

Skor < 75 : Tidak Tuntas (TT) 

b. Ketuntasan belajar klasikal 

       Dari data ketuntasan belajar siswa secara individual tersebut 

dihitung persentase ketuntasan belajar secara klasikal. Bila  85% 

siswa dalam kelas tersebut dinyatakan tuntas, maka ketuntasan belajar 

secara klasikal tercapai. Perhitungan untuk menyatakan persentase 

banyaknya siswa yang tuntas adalah dengan menggunakan rumus: 

p𝑠𝑡= 
banyak  siswa  yang  tuntas

banyak  siswa  seluruhnya
 x 100% 

Keterangan: Pst = Prosentase siswa yang tuntas 
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I. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

       Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pada bab IV ini akan dilakukan 

perhitungan-perhitungan untuk mengetahui apakah apakah aktivitas dan hasil 

belajar siswa dapat meningkat setelah diberikan model pembelajaran STAD di 

sekolah SMA Tamansiswa Mojokerto pada Bulan Nopember 2012. Proses 

pembelajaran dilaksanakan dalam 2 siklus yakni siklus pertama dan kedua 

masing-masing tiga kali pertemuan. Pertemuan I adalah pemberian materi 

kaidah pencacahan yang mengarah pada aturan perkalian dan permutasi. 

Pertemuan II, diberikan materi diskusi dalam penyelesaian masalah yang 

berkaitan dengan aturan perkalian dan permutasi, selanjutnya pertemuan ke II 

digunakan untuk  tes hasil belajar dengan 2 kode soal yaitu A dan B yang 

masing-masing terdiri atas 5 soal subyektif yang mencakup soal-soal tentang 

materi yang diajarkan pada pertemuan I dan II.  

       Siklus kedua juga dilaksanakan selama tiga kali pertemuan, pertemuan I 

adalah pemberian materi mengenai kaidah pencacahan yang mengarah pada 

aturan kombinasi, pertemuan II, dengan materi diskusi dalam menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan aturan kombanasi, pertemuan III digunakan 

untuk  tes hasil belajar dengan 4 kode soal yaitu A, B, C dan D yang masing-

masing terdiri atas 5 soal subyektif yang mencakup soal-soal tentang materi 

yang diajarkan pada pertemuan I dan pertemuan II.  

       Pada saat proses pembelajaran aktivitas siswa dicatat oleh pengamat yang 

dalam hal ini dilaksanakan oleh guru lain dengan menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas siswa yang terdapat pada lampiran 2, sedangkan 

pengelolaan datanya secara rinci dapat dilihat pada lampiran 3. Aktivitas 

siswa diamati sebanyak tiga kali yaitu pra siklus, sikus I, dan siklus II. 

       Hasil belajar siswa sebelum penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Teams Achivement Divisions (STAD) pada sub pokok bahasan 

peluang siswa kelas XI IPA-1 SMA Tamansiswa Mojokerto Tahun Ajaran 

2012-2013 prosentase siswa yang dinyatakan tuntas belajar secara klasikal 

sebesar 47,05%, sedangkan pada siklus ke-1 prosentase siswa yang dinyatakan 
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tuntas belajar secara klasikal sebesar 64,70%, sedangkan pada siklus ke-2 

prosentase siswa yang dinyatakan tuntas belajar secara klasikal sebesar 88,2%.  

       Aktivitas siswa selama penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achivement Divisions (STAD) pada sub pokok bahasan 

peluang siswa kelas XI IPA-1 SMA Tamansiswa Mojokerto Tahun Ajaran 

2012-2013 sebelum siklus (pra siklus) ktivitas yang relevan prosentasenya 

49%, sedangkan pada siklus ke-1 aktivitas siswa yang relevan prosentasenya 

78,4%, dan pada siklus ke-2 aktivitas yang relevan meningkat dengan 

prosentase 85,6%. 

       Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang peneliti 

ajukan yaitu “penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achivement Divisions (STAD) dapat maningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa pada sub pokok bahasan peluang kelas XI IPA-1 SMA Tamansiswa 

Mojokerto Tahun Ajaran 2012-2013”. 

 

J. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

       Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Penerapan model pembelajaran koperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dapat meningkatkan aktivitas siswa 

pada sub pokok bahasan peluang kelas XI IPA-1 SMA Tamansiswa 

Tahun ajaran 2012-2013. 

b. Penerapan model pembelajaran koperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada sub pokok bahasan peluang kelas XI IPA-1 SMA 

Tamansiswa Tahun ajaran 2012-2013. 

2. Saran 

       Setelah dilakukan penelitian dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD, maka diberikan saran agar hasil penelitian 

berikutnya lebih baik. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai 

berikut. 
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a. Setiap guru hendaknya mencoba kombinasi model pembelajaran, agar 

siswa tidak merasakan jenuh dengan model yang telah biasa mereka 

terima karena aktivitas siswa yang diajarkan dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) tergolong aktif, maka model ini dapat dilakukan 

oleh guru, khususnya mata pelajaran matematika. 

b. Untuk melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) guru harus mampu menentukan 

materi yang benar-benar dapat diterapkan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. 
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