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Abstrak 

Selama ini guru hanya menggunakan model pembelajaran langsung, sehingga 

dalam proses pembelajaran siswa kurang dilibatkan. Salah satu model 

pembelajaran yang melibatkan siswa adalah model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. Alasan dipilih model pembelajaran kooperatif tipe STAD karena  model 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan model yang 

paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru menggunakan pendekatan 

kooperatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

peningkatan hasil belajar matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD siswa kelas VIII-F SMPN 12 Surabaya tahun ajaran 2012/2013. Subjek 

yang diselidiki adalah siswa kelas VIII-F SMPN 12 Surabaya tahun ajaran 

2012/2013, obyeknya adalah hasil belajar matematika siswa. Keberhasilan 

penelitian dilihat dari adanya peningkatan hasil belajar siswa terhadap pelajaran 

matematika. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

dokumentasi, metode tes serta metode observasi. Analisis data yang digunakan 

adalah rata-rata kelas, ketuntasan belajar, dan prosentase rata-rata hasil 

pengamatan. Dari hasil penelitian diperoleh informasi sebagai berikut hasil pra 

siklus diperoleh prosentase ketuntasan sebesar 25,6%. Siklus 1 diperoleh 

prosentase ketuntasan  72,9% dengan rata-rata kelas 73,54 dan siklus 2 sebesar 

94,8%, dengan rata-rata kelas 83,84. Simpulan dari penelitian ini adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

VIII-F SMPN 12 Surabaya tahun ajaran 2012/2013. 

Kata kunci: hasil belajar matematika, pembelajaran kooperatif, STAD 

 

 

A. PENDAHULUAN 

       Selama ini guru hanya menggunakan model pembelajaran langsung, 

sehingga dalam proses pembelajaran siswa kurang dilibatkan sehingga hasil 
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belajar matematika siswa kurang maksimal. Salah satu model pembelajaran 

yang melibatkan siswa adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Alasan dipilih model pembelajaran kooperatif tipe STAD karena  model 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan model yang 

paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru menggunakan 

pendekatan kooperatif. Sehingga peneliti mengambil judul “Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Metamatika Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD Pada Siswa Kelas VIII-F SMPN 12 Surabaya  Tahun 

Ajaran 2012/2013”. 

       Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Apakah melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar metamatika siswa 

kelas VIII-F SMPN 12 Surabaya tahun ajaran 2012/2013? ”. 

       Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan 

hasil belajar matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

siswa kelas VIII-F SMPN 12 Surabaya tahun ajaran 2012/2013. 

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Subjek & Lokasi Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-F SMPN 12 Surabaya 

tahun ajaran 2012/2013. Adapun obyek penelitian adalah hasil belajar 

matematika siswa. Lokasi penelitian adalah SMPN 12 Surabaya Jl. Ngagel 

Kebonsari I Surabaya 60245. 

2. Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas (PTK) menurut Arikunto (2008: 3) terdiri atas 

beberapa tahap yang merupakan satu siklus, sebagaimana digambarkan 

dalam siklus berikut: 
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Pada penelitian ini, peneliti melalukan Prasiklus untuk mengetahui kondisi 

awal siswa. Adapun tahapan penelitian yang digunakan peneliti sebagai 

berikut: 

a. Pra Siklus 

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan seperti model pembelajaran yang 

digunakan guru, hasil belajar matematika siswa sebelum dilakukan 

penelitian. 

b. Siklus 1 

1) Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti menentukan materi yang akan digunakan, 

memersiapkan rencana tindakan dengan menyiapkan perangkat 

pembelajaran berbasis STAD serta instrument penilaian seperti 

lembar observasi untuk guru, lembar observasi aktifitas siswa, 

membentuk kelompok serta menyusun tabel skor perkembangan 

siswa. 

2) Pelaksanaan 

Pada tahap ini peneliti melaksanakan kegiatan belajar-mengajar 

yang sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah disusun. 

3) Observasi 

Pada tahap ini peneliti dibantu oleh observer melakukan 

pengamatan dan mencatat semua hal yang terjadi selama 

pelaksanaan tindakan yang berlangsung. Selain itu peneliti juga 

PERENCANAA

N 
PELAKSANAA
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REFLEKSI 
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melakukan pengamatan terhadap hasil tes untuk mengetahui hasi 

belajar siswa. 

4) Refleksi 

Pada tahap ini, peneliti mengkaji, melihat serta mempertimbangkan 

hasil atau dampak dari tindakan yang dilakukan berdasarkan 

lembar pengamatan. Rancangan yang direvisi berdasarkan hasil 

refleksi dari pengamatan, pengamat membuat rencana yang telah 

direvisi untuk dilaksanakan pada siklus berikutnya. Namun jika 

pada siklus I tujuan yang akan dicapai sudah tercapai maka siklus 

selanjutnya dinyatakan selesai. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tes, 

metode dokumentasi dan metode observasi. 

a. Metode Tes 

Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa 

setelah melakukan pembelajaran STAD. Jenis tes yang digunakan 

adalah tes subyektif.  

b. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data prestasi 

belajar siswa dan model pembelajaran guru yang digunakan pada 

saat Prasiklus.  

c. Metode Observasi 

Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data kegiatan 

aktivitas siswa serta kemampuam pemgelolaan pembelajaran guru. 

4. Teknik Analisis Data 

a. Rata-rata Kelas 

Menurut Fitriana (2005: 40) menentukan  nilai  rata-rata  hasil  tes  

evaluasi  digunakan  rumus: 

𝑋 =  
 𝑋𝑖

𝑛
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Keterangan : 

 𝑋𝑖 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑠 

𝑛 =  banyaknya siswa yang mengikuti tes 

b. Ketuntasan belajar 

Siswa dianggap tuntas belajar bila nilai ≥ KKM. Nilai KKM mata 

pelajaran Matematika  pada siswa kelas VIII-F SMPN 12 Surabaya  

sebesar 75.  Ketuntasan klasikal tercapai apabila paling sedikit 85 

% siswa di kelas telah tuntas belajar atau nilai 75. Untuk 

mengetahui ketuntasan belajar klasikal digunakan rumus: 

𝐸 =  
𝑛

𝑁
 𝑥 100% 

Keterangan : 

E = Persentase ketuntasan belajar kelas  

n = Jumlah siswa yang tuntas belajar 

N = Jumlah seluruh siswa (Depdikbud, 1994: 39) 

c. Hasil observasi  

Menurut Subaktiningsih (2001: 62) data hasil observasi untuk 

kegiatan pembelajaran guru menggunakan skala penilaian sebagai 

berikut : 

Skor rata-rata =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖
 

 

Rata-rata dari aspek itu kemudian dikelompokkan sebagai berikut: 

1 < SR ≤ 1,75    : Pembelajaran tidak baik 

1,75 < SR ≤ 2,5 : Pembelajaran cukup 

2,5 < SR ≤ 3,25 : Pembelajaran baik 

3,25 < SR ≤ 4    : Pembelajaran sangat baik  

Data hasil observasi aktivitas siswa menggunakan presentase 

sebagai berikut: 

𝑆𝑖 =  
𝑥𝑖
𝑁
𝑥 100% 

𝑆𝑖  =  persentase aktivitas siswa butir ke i 

𝑥𝑖 = jumlah frekuensi hasil pengamatan 

         butir ke i 

𝑁 = jumlah semua aktivitas siswa 
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Untuk mengetahui aktivitas siswa maka ditentukan kriteria sebagai 

berikut: 

i. Jika prosentase aktivitas siswa aktif lebih besar dari 

presentase siswa tidak aktif maka siswa dikatakan siswa aktif 

dalam belajar. 

ii. Jika prosentase aktivitas siswa aktif lebih kecil dari 

presentase siswa tidak aktif maka siswa dikatakan siswa tidak 

aktif dalam belajar. 

 

C. HASIL PENELITIAN 

1. Pra Siklus 

Pada prasiklus diketahui bahwa selama ini guru masih 

menggunakan model pembelajaran langsung, selain itu diketahui bahwa 

kemampuan siswa kelas VIII-F SMPN 12 Suarabaya terhadap pelajaran 

matematika masih rendah. Hal ini dapat dilihat dapa tabel berikut : 

Tabel Hasil Belajar Siswa Prasiklus 

NO Uraian Hasil 

1 Jumlah Siswa 39 

2 Jumlah Siswa yang tuntas 10 

3 Jumlah siswa yang tidak 

tuntas 
29 

4 
Prosentase ketuntasan 

belajar 

10

39
𝑥 100%

= 25,6% 

5 Rata-rata kelas  63,84 

 

Dari hasil tabel diatas kelas tersebut belum mencapai ketuntasan klasikal 

karena prosentase ketuntasan kelas hanya 25,6%. Diharapkan dengan 

mengganti model pembelajaran siswa dapat mencapai ketuntasan secara 

klasikal. 
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2. Siklus 1 

Obervasi dilaksanakan bersamaan dengan proses belajar mengajar. 

Karena peneliti berperan sebagai guru maka peneliti dibantu oleh 2 orang 

observer. Adapun hasil dari observasi pada siklus 1 sebagai berikut: 

a. Hasil belajar matematika siswa terdapat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel Hasil Belajar Siswa Siklus 1 

 

 

 

 

 

 

 

Pada siklus 1 hanya memperoleh prosentase sebesar 72,9%dan rata-rata 

kelas 73,5. Sehingga belum mencapai ketuntasan klasikal maka akan 

dilanjutkan pada siklus 2. 

b. Hasil pengamatan guru dalam mengelola pembelajaran terdapat pada 

tabel sebagai berikut : 

Tabel Hasil Pengamatan Pengelolaan Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD (Student Teams Achievement Division) Siklus 1 

NO ASPEK YANG DIAMATI Hasil  

1 Jumlah aspek yang diamati 19 

2 Jumlah nilai yang diperoleh 63 

3 Skor rata – rata 3,47 

4 Kriteria Sangat Baik  

 

NO Uraian Hasil 

1 Jumlah Siswa 39 

2 Jumlah siswa yang hadir 37 

3 Jumlah Siswa yang 

tuntas 

27 

4 Jumlah siswa yang tidak 

tuntas 

10 

5 
Prosentase ketuntasan 

belajar 

27

37
𝑥 100% = 72,9% 

6 Rata-rata kelas 73,54 
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Dari tabel lembar pengamatan diatas maka diperoleh aktivitas guru 

dalam pengelolaan pembelajaran Kooperatif Tipe STAD sudah baik 

hal ini dapat dilihat dalam lembar pengamatan pengelolaan 

pembelajaran. 

c. Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut: 

Tabel Hasil pengamatan Aktivitas Siswa Siklus 1 

No  Uraian  Hasil  

1.  Jumlah aspek yang diamati 11 

2.  Aktifitas siswa aktif 52,1% 

3.  Aktifitas siswa tidak  aktif 47,9% 

 

Bersadarkan dari tabel hasil pengamatan diatas siswa dikatakan aktif 

dalam belajar karena prosentase aktivitas siswa aktif lebih besar dari 

prosentase aktivitas siswa tidak aktif. 

3. Siklus 2 

       Obervasi dilaksanakan bersamaan dengan proses belajar mengajar. 

Karena peneliti berperan sebagai guru maka peneliti dibantu oleh 2 orang 

observer. Adapun hasil dari observasi pada siklus 1 sebagai berikut: 

a. Hasil belajar matematika siswa terdapat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel Hasil Belajar Siswa Siklus 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

NO Uraian Hasil 

1 Jumlah Siswa 39 

2 Jumlah siswa yang hadir 39 

2 Jumlah Siswa yang tuntas 37 

3 Jumlah siswa yang tidak 

tuntas 
2 

4 
Prosentase ketuntasan 

belajar 

37

39
𝑥 100% = 94,8% 

5 Rata-rata kelas  83,84 
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Karena pada siklus 2 telah mencapai ketuntasan jlasikal dengan 

prosentase 94,8% dan rata-rata kelas 83,84. Maka penelitian 

diberhentikan. 

b. Hasil pengamatan guru dalam mengelola pembelajaran terdapat pada 

tabel sebagai berikut : 

Tabel Hasil  Pengamatan Pengelolaan Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD (Student Teams Achievement Division) Siklus 2 

NO ASPEK YANG DIAMATI Hasil  

1 Jumlah aspek yang diamati 19 

2 Jumlah nilai yang diperoleh 69 

3 Skor rata - rata 3,6 

4 Kriteria  Sangat Baik  

 

Dari tabel lembar pengamatan diatas maka diperoleh aktivitas guru 

dalam pengelolaan pembelajaran Kooperatif Tipe STAD sudah baik 

hal ini dapat dilihat dalam lembar pengamatan pengelolaan 

pembelajaran. 

c. Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel Hasil pengamatan Aktivitas Siswa Siklus 2 

No  Uraian  Hasil  

1.  Jumlah aspek yang diamati 11 

2.  Aktifitas siswa aktif 53,8% 

3.  Aktifitas siswa tidak  aktif 46,2%. 

 

Bersadarkan dari tabel hasil pengamatan diatas siswa dikatakan aktif 

dalam belajar karena prosentase aktivitas siswa aktif lebih besar dari 

prosentase aktivitas siswa tidak aktif. 
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D. PEMBAHASAN 

       Pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian ketuntasan belajar pada siklus 

1sebesar 72,9% dengan rata-rata kelas 73,54 dan siklus 2 sebesar 94,8%, 

dengan rata-rata kelas 63,84. Peningkatan kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran pada siklus 1 sebesar 3,47 dengan kriteria sangat baik dan pada 

siklus 2 sebesar 3,6 dengan kriteria sangat baik. Peningkatan aktivitas siswa 

pada siklus 1 memperoleh 52,1% siswa aktif dan siswa tidak aktif sebesar 

47,9% sedangkan pada siklus 2 memperoleh 53,8% siswa aktif dan 46,2%.  

 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

       Penelitian dapat disimpulkan bahwa  melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII-F 

SMPN 12 Surabaya tahun ajaran 2012/2013. Dilihat dari meningkatnya 

pencapaian ketuntasan belajar pada  prasiklus memperoleh 25,6% rata-rata 

kelas 63,84. Siklus 1 sebesar 72,9%  rata-rata kelas 73,54. Siklus 2 mencapai 

ketuntasan klasikal dengan memperoleh 94,8% rata-rata kelas 83,84. 

       Dalam melaksanakan pembelajaran kooperatif tipe STAD guru 

hendaknya memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan pembelajaran 

dengan menerapkan ilmu pengetahun yang diperoleh untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. Guru juga disarankan menerapkan model pembelajaran ini 

pada materi berikutnya. Pihak sekolah hendaknya turut serta mendukung 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa dengan menyediakan sarana dan 

prasarana yang memadai. 
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