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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan proses penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions (STAD) sebagai upaya untuk
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika siswa kelas VIII B SMP N 3
Banguntapan. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari dua
siklus, di mana masing-masing terdiri dari 4 tahap yaitu (1) perencanaan, (2) tindakan, (3)
observasi, dan (4) refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII B SMP N 3
Banguntapan yang berjumlah 30 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
teknik observasi, teknik dokumentasi, dan teknik tes. Hasil penelitian menunjukkan adanya
peningkatan pada setiap indikator keaktifan siswa. Pada siklus pertama, nilai persentase
keaktifan siswa 57,916% meningkat pada siklus kedua menjadi 79,578%. Sementara ratarata hasil belajar matematika siswa meningkat dari 44,83 pada pra siklus menjadi 70,6 pada
siklus pertama kemudian siklus kedua meningkat menjadi 79,4.
Kata Kunci: keaktifan, hasil belajar, STAD

ABSTRACT
This study aims to describe the process of applying the Student Team Achievement
Divisions (STAD) cooperative learning model as an effort to improve the activeness and
learning outcomes of students in class VIII B, SMP N 3 Banguntapan. This type of research
is Classroom Action Research which consists of two cycles, each of which consists of 4
stages, namely (1) planning, (2) action, (3) observation, and (4) reflection. The subjects of
this study were students of class VIII B, SMP N 3 Banguntapan, with a total of 30 students.
Data collection techniques used were observation techniques, documentation techniques,
and test techniques. The results showed an increase in each indicator of student activity. In
the first cycle, the value of the percentage of student activity 57.916% increased in the
second cycle to 79.578%. While the average student mathematics learning outcomes
increased from 44.83 in the pre cycle to 70.6 in the first cycle then the second cycle
increased to 79.4.
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PENDAHULUAN
Pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya
(mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai
tujuan yang diharapkan (Trianto, 2007). Menurut Hudoyo (1990), matematika diberikan
kepada siswa untuk membantu siswa agar tertata nalarnya, terbentuk kepribadiannya, serta
terampil menggunakan matematika dan penalarannya dalam kehidupan kelak. Namun
kenyataannya pembelajaran matematika belum sepenuhnya melibatkan bantuan siswa, hal
ini menyebabkan siswa kurang aktif dan kurang termotivasi sehingga membuat prestasi
siswa dalam pembelajaran matematika kurang maksimal. Pernyataan tersebut didukung
oleh penelitian dari (Kuncoro, Suyitno, & Sugiharti, 2014; Setiawati & Kusmanto, 2018)
yang menyatakan bahwa guru masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah,
sedangkan siswa mencatat dan memperhatikan pelajaran yang diberikan guru, hal ini
membuat siswa merasa bosan karena aktivitas yang dilakukan hanya duduk, mendengar,
dan mencatat.
Berdasarkan hasil wawancara pada bulan September 2019 dengan salah satu guru
matematika serta hasil pengamatan dari peneliti, permasalahan yang terjadi dalam
pembelajaran matematika di SMP N 3 Banguntapan khususnya kelas VIII B adalah
rendahnya keaktifan dan hasil belajar matematika di kelas. Terlihat ketika guru selesai
menyampaikan materi dan siswa diberikan kesempatan untuk bertanya siswa tidak ada
yang bertanya, dan saat diberikan soal siswa masih banyak yang salah dalam
mengerjakannya.
Siswa menjawab pertanyaan ataupun menanggapi materi yang disampaikan guru
hanya ketika guru menunjuk siswa secara bergantian. Pernyataan tersebut didukung oleh
penelitian dari (Afina & Sujadi, 2016) yang menyatakan bahwa terlihat masih banyak
siswa yang cenderung diam jika ditanya oleh guru, tidak bersedia bertanya jika mengalami
kesulitan, dan tidak mau mengemukakan pendapatnya. Hasil pengamatan peneliti yaitu
siswa kurang merespons pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru, serta siswa
kurang aktif di kelas, hal ini terlihat ketika diadakan pembelajaran di kelas banyak siswa
belum paham tentang materi yang diajarkan tetapi siswa hanya diam, malu, dan takut
untuk bertanya kepada guru. Kegiatan tersebut menyebabkan kebanyakan siswa kelas VIII
B mendapat nilai matematika di bawah standar KKM yaitu 75.
Pembelajaran matematika tidak hanya tergantung pada guru melainkan siswa juga
harus ikut aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran matematika yang ada di SMP N 3
Banguntapan diperlukan suatu model pembelajaran yang membuat siswa aktif dalam
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mengikuti pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Model
pembelajaran yang lebih mendorong keaktifan, kemandirian, dan tanggung jawab dalam
diri siswa yaitu dengan model pembelajaran tipe STAD.
Model pembelajaran Student Team Achievement Divisions (STAD) ialah model yang
mampu mendorong siswa untuk aktif dan dapat meningkatkan kualitas belajar pada siswa.
Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian dari (Irma, Herlina, & Nelson, 2018) yang
menyatakan bahwa model Student Team Achievement Divisions (STAD) adalah salah satu
tipe model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada prestasi tim yang diperoleh
dari jumlah seluruh skor kemajuan individual setiap anggota tim. Keunggulan tipe STAD
dibandingkan dengan pembelajaran kooperatif lain yaitu STAD merupakan pembelajaran
kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan model yang paling baik untuk permulaan
bagi guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif (Slavin, 2008). Pernyataan
tersebut didukung oleh penelitian dari (Narendraini & Harini, 2018) yang menyatakan
bahwa pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions (STAD)
memiliki kelebihan yaitu dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk
mengembangkan rasa menghargai, menghormati pribadi temannya dan menghargai
pendapat orang lain. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian dari (Aisyah, 2016)
yang menyatakan bahwa dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, guru merasa
lebih ringan pekerjaannya, karena untuk memahami materi pelajaran guru sudah dibantu
oleh siswa sehingga penanganan kesulitan belajar siswa lebih mudah.
Sebuah tim dalam STAD merupakan sebuah kelompok terdiri dari empat atau lima
siswa yang mewakili heterogenitas kelas yang ditinjau dari kinerja, suku, dan jenis kelamin
(Lestari, Pratama, & Jailani, 2018). Menurut (Rizki, Hanurawati, & Gunowibowo, 2013)
STAD terdiri dari lima komponen utama yaitu presentasi kelas, kerja tim, kuis, skor
perbaikan dan penghargaan tim. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini
adalah untuk mendeskripsikan proses pembelajaran tipe Student Teams Achievement
Divisions (STAD) dalam meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika siswa kelas
VIII B SMP N 3 Banguntapan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan di kelas
VIII B SMP N 3 Banguntapan pada bulan September tahun pelajaran 2019/2020 semester
ganjil. Menurut (Arikunto, 2010) mengemukakan bahwa Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
secara garis besar terdapat empat tahapan yang dilalui yaitu: perencanaan, pelaksanaan,
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pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII B SMP N 3
Bangutapan yang berjumlah 30 siswa. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah
keaktifan dan hasil belajar matematika siswa kelas VIII B SMP N 3 Banguntapan melalui
model STAD.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik
observasi, teknik dokumentasi, dan teknik tes. Pada penelitian ini alat pengumpulan data
digunakan untuk mengukur proses pembelajaran kooperatif tipe Student Team
Achievement Divisions (STAD). Teknik observasi dilakukan untuk mengetahui keaktifan
belajar matematika siswa. Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data hasil
belajar matematika sebelum menggunakan model STAD yang berupa nilai UTS siswa, dan
teknik tes digunakan untuk mengambil data hasil belajar matematika siswa pada siklus I
maupun siklus II setelah diberikan pembelajaran menggunakan model STAD.
Instrumen yang digunakan adalah peneliti, lembar observasi, dan tes hasil belajar.
Peneliti yang bertindak sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis, penafsir data dan
pelapor hasil penelitian. Lembar observasi digunakan untuk melihat keaktifan siswa pada
saat proses pembelajaran berlangsung. Indikator yang digunakan untuk mendapatkan data
keaktifan siswa dalam pembelajaran dan persentase keaktifannya di kelas adalah sebagai
berikut: (1) menyimak materi pelajaran yang dijelaskan oleh guru, (2) bertanya atau
mengajukan pendapat kepada guru, (3) merespons pertanyaan atau pendapat dari guru, (4)
berdiskusi secara aktif dengan siswa lain dalam pembelajaran, (5) mengerjakan LKS atau
tugas yang diberikan oleh guru, (6) mencatat hal-hal penting dan kesimpulan materi
pelajaran, (7) mengerjakan tes secara mandiri, (8) menyimak instruksi dan hasil analisis
peneliti.
Dalam penelitian ini menggunakan uji coba terpakai dengan kata lain uji coba
digunakan sekaligus pengambilan data untuk mengetahui validitas, tingkat kesukaran, daya
beda, dan reliabilitas instrumen. Validitas diuji dengan mengkorelasikan antara skor item
instrumen dengan rumus Pearson Product Moment (Arikunto, 2010). Tes dianggap valid
jika koefisien korelasi rhit > rtabel. Dalam penelitian ini dengan N = 30 dan taraf signifikan
sebesar 5% rtabel adalah 0,361 maka item dikatakan valid apabila r hitung > 0,361. Pada
penelitian ini menggunakan 5 butir soal essay. Berdasarkan hasil uji coba validitas pada tes
siklus I dan tes siklus II, 5 soal essay tersebut valid.
Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus alpha berdasarkan
nilai pada tabel Robert L.Ebel. Pada siklus I menunjukkan tes siklus I reliabel dengan
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klasifikasi reliabilitas tinggi. Sedangkan pada perhitungan pada siklus II reliabel dengan
klasifikasi reliabilitas sangat tinggi.
Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif untuk
menganalisis proses pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement
Divisions (STAD), dan peningkatan keaktifan siswa serta interaksi belajar siswa yang
diperoleh dari lembar observasi. Sedangkan untuk menganalisis data berupa hasil tes
belajar siswa menggunakan teknik deskriptif kuantitatif.
Penelitian ini dikatakan berhasil jika telah memenuhi indikator keberhasilan yaitu (1)
meningkatnya keaktifan siswa selama pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran Student Team Achievement Divisions (STAD) yang dilihat dari peningkatan
persentase keaktifan siswa setiap siklus yang diamati, dengan rata-rata peningkatan dari
siklus I ke siklus berikutnya minimal 5%. dan (2) meningkatnya rata-rata hasil belajar
matematika yang dicapai oleh siswa. Peningkatan rata-rata hasil belajar siswa dapat dilihat
dari peningkatan rata-rata nilai tes belajar matematika siswa dari siklus I ke siklus II dan
minimal 75% siswa mencapai ketuntasan dengan memperoleh nilai lebih dari 75 dari nilai
ideal 100%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan observasi di kelas yang menjadi
subjek penelitian yaitu kelas VIII B pada hari Senin, 30 September 2019. Berdasarkan
pengamatan, guru matematika kelas VIII B mengadakan proses pembelajaran dengan
model ceramah di mana guru memberikan materi serta menjelaskan kemudian siswa
mencatat. Secara umum terlihat bahwa ketertarikan siswa untuk belajar kurang dan hanya
beberapa siswa saja yang aktif menjawab pertanyaan dari guru sedangkan siswa lainnya
sibuk berbicara dengan teman, dan tidak mendengarkan pada saat guru memberikan materi.
Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian dari (Zahro, Degeng, & Mudiono, 2018)
yang menyatakan

bahwa pembelajaran lebih berpusat pada guru, sementara siswa

cenderung pasif dan kurang aktif dalam pembelajaran di kelas. Sedangkan hasil belajar
matematika yang diperoleh dari hasil nilai UTS pun rendah. Nilai kemampuan awal
menunjukkan rata-rata hasil belajar siswa sebesar 44,83 dari total 30 siswa di kelas VIII B.
Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, di mana
setiap siklusnya terdiri dari 3 kali pertemuan. Masing-masing pertemuan pada tiap siklus
menggunakan model STAD. Sedangkan tes akhir siklus dilaksanakan pada pertemuan
akhir siklus I dan siklus II. Pada proses pembelajaran model yang digunakan pada siklus I
p-ISSN: 2339-224X; e-ISSN: 2579-3209
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maupun siklus II ialah model STAD dengan menerapkan komponen-komponennya.
Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian dari (Khasanah, 2016) yang menyatakan
bahwa pada setiap siklus, guru sudah berusaha menerapkan lima komponen yang ada
dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD.
Pembagian kelompok berdasarkan pada nilai kemampuan awal siswa yang peneliti
peroleh dari hasil Ulangan Tengah Semester. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui
tingkat kemampuan dasar yang dimiliki siswa. Pernyataan tersebut

didukung oleh

penelitian dari (Esminarto, Sukowati, Suryowati, & Anam, 2016) yang menyatakan bahwa
fungsi utama dari tim yang heterogen ialah memastikan bahwa semua anggota dapat
belajar dengan baik. Dengan demikian diharapkan dalam satu kelompok terdapat siswa
dengan kemampuan yang bervariasi (tinggi, sedang, rendah). Sehingga dalam kelompok
siswa diharapkan saling berinteraksi dan saling bekerja sama serta membantu satu sama
lainnya apabila ada siswa yang kurang paham saat diskusi berlangsung. Pernyataan
tersebut didukung oleh penelitian dari (Kirwanto & Sujadi, 2016) yang menyatakan bahwa
dengan kelompok diharapkan pembelajaran menjadi menyenangkan dan memancing minat
siswa terhadap mata pelajaran matematika.
Berdasarkan hasil dari lembar observasi siswa terdiri dari 8 indikator yang telah
diamati diperoleh bahwa keaktifan siswa mengalami peningkatan. Rata-rata persentase
siklus I dan siklus II. 1) Menyimak materi pelajaran yang dijelaskan guru: pada aspek
keaktifan ini mengalami peningkatan dari 53,33% pada siklus I dengan kriteria sedang
meningkat menjadi 83,33% pada siklus II dengan kriteria sangat tinggi. 2) Bertanya atau
mengajukan pendapat kepada guru: pada aspek keaktifan ini, mengalami peningkatan dari
56,67% pada siklus I dengan kriteria sedang meningkat menjadi 80% pada siklus II dengan
kriteria sangat tinggi. 3) Merespons pertanyaan atau pendapat dari guru: pada aspek
keaktifan ini, mengalami peningkatan dari 60% pada siklus I dengan kriteria tinggi
meningkat menjadi 76,67% pada siklus II dengan kriteria tinggi. 4) Berdiskusi secara aktif
dengan siswa lain dalam pembelajaran: pada aspek keaktifan ini, mengalami peningkatan
dari 53,33% pada siklus I dengan kriteria sedang meningkat menjadi 80% pada siklus II
dengan kriteria sangat tinggi. 5) Mengerjakan LKS atau tugas yang diberikan oleh guru:
pada aspek keaktifan ini, mengalami peningkatan dari 60 % pada siklus I dengan kriteria
tinggi meningkat menjadi 83,33% pada siklus II dengan kriteria sangat tinggi. 6) Mencatat
hal-hal penting dan kesimpulan materi pembelajaran: pada aspek keaktifan ini, mengalami
peningkatan dari 53,33% pada siklus I dengan kriteria sedang meningkat menjadi 70%
pada siklus II dengan kriteria tinggi. 7) Mengerjakan tes secara mandiri: pada aspek
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keaktifan ini, mengalami peningkatan dari 66,67% pada siklus I dengan kriteria tinggi
meningkat menjadi 80% pada siklus II dengan kriteria sangat tinggi. 8) Menyimak
instruksi dan hasil analisis peneliti: pada aspek keaktifan ini, mengalami peningkatan dari
60 % pada siklus I dengan kriteria tinggi meningkat menjadi 83,33 % pada siklus II dengan
kriteria sangat tinggi.
Dari hasil lembar observasi keaktifan dapat mengalami peningkatan persentase
keaktifan dari siklus I sebesar 57,916% dengan kriteria sedang naik pada siklus II sebesar
79,578% dengan kriteria tinggi. Berdasarkan persentase keaktifan yang diperoleh dari
lembar observasi, peningkatan persentase keaktifan belajar matematika telah mencapai
indikator keberhasilan yaitu meningkat 21,66% dari siklus I ke siklus berikutnya. Pada
siklus II penelitian ini dikatakan berhasil karena dengan rata-rata peningkatan dari siklus I
ke siklus II lebih dari 5%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pembelajaran
matematika menggunakan model STAD dapat meningkatkan keaktifan siswa. Pernyataan
tersebut didukung oleh penelitian dari (Aryanti, Mahardika, & Indrawati, 2017) yang
menyatakan bahwa penerapan model STAD mampu meningkatkan keaktifan berdiskusi
siswa. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian dari (Qosasih & Kusmanto, 2016)
yang menyatakan bahwa peningkatan keaktifan ini ternyata diikuti dengan peningkatan
prestasi yang tinggi. Artinya penerapan model pembelajaran STAD memberikan
perubahan aktivitas yang signifikan terhadap masalah keaktifan jika dibandingkan dengan
pembelajaran konvensional.
Dari hasil belajar matematika siswa yang diambil dari nilai UTS siswa rata-rata hasil
belajar sebesar 44,83 menunjukkan hasil belajar matematika siswa kelas VIII B SMPN 3
Banguntapan masih rendah. Begitu juga banyaknya siswa yang belum mencapai KKM.
Pelaksanaan tes hasil belajar matematika siswa diberikan setelah tindakan siklus I dan
siklus II. Pada saat penelitian terlihat adanya peningkatan hasil rata-rata siswa dari nilai
pra siklus, siklus I dan siklus II. Rata-rata nilai siswa pada pra siklus sebesar 44,83,
meningkat menjadi 70,6 dan meningkat lagi menjadi 79,4 dari total siswa yang berjumlah
30 siswa.
Pada nilai siklus I, ketuntasan belajar siswa sebesar 46,67 (14 siswa) sedangkan
siswa yang belum tuntas belajar sebanyak 53,33% (16 siswa). Setelah diberi tindakan
dengan menggunakan model pembelajaran STAD siswa menjadi lebih mudah untuk
belajar, maka nilai hasil belajar mereka pun juga ikut meningkat. Ada 16 siswa yang
mengalami peningkatan pada nilainya walaupun tidak tuntas KKM hal ini dikarenakan
siswa yang bersangkutan masih belum memahami materi yang diberikan dan belum terbisa
p-ISSN: 2339-224X; e-ISSN: 2579-3209
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dengan model STAD. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian dari (Lubis, 2012)
yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa
tersebut, antara lain dari pihak pengajar, pihak siswa, sarana dan prasarana serta
lingkungan.
Pada siklus II, siswa yang mengalami kenaikan sebesar 23 siswa dengan persentase
76,67%. Sebagian besar siswa yang mengalami kenaikan nilai merupakan siswa yang
sudah memahami materi dan sudah ada persiapan sebelum diadakan tes. Untuk siswa yang
mendapat nilai yang sama sebanyak 2 siswa dengan persentase 6,67% dan sebanyak 7
siswa yang tidak tuntas KKM dengan persentase 23,33%. Untuk siswa yang tidak tuntas
KKM dikarenakan menurut siswa materi yang diberikan terlalu sulit dan siswa kurang teliti
dalam mengerjakan.
Sesuai dengan indikator keberhasilan yaitu meningkatkan rata-rata hasil belajar
matematika yang dicapai oleh siswa. Peningkatan rata-rata hasil belajar siswa dapat dilihat
dari peningkatan nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada tes yang dilakukan pada akhir
siklus I dan akhir siklus II. Siswa dianggap meningkat hasil belajarnya apabila nilai ratarata tes di atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 75 sebanyak 75%, sedangkan
pada penelitian tindakan kelas ini didapat rata-rata nilai pra siklus 44,83, sedangkan pada
siklus I sebesar 70,6 dan nilai hasil tes akhir siklus II sebesar 79,4, sehingga proses
pembelajaran ini dikategorikan berhasil karena nilai rata-rata kelas VIII B di atas KKM
yaitu 75 dengan persentase ketuntasan lebih dari 75%. Maka dapat disimpulkan bahwa
model pembelajaran Student Team Achievement Divisions (STAD) dapat meningkatkan
keaktifan dan hasil belajar matematika siswa kelas VIII B SMP N 3 Banguntapan.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa model
pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa
kelas VIII B SMP N 3 Banguntapan. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya semua
indikator pada penelitian ini yaitu terjadinya peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa.
Dari hasil observasi dapat diketahui bahwa keaktifan siswa mengalami peningkatan dari
siklus I ke siklus II selain itu hasil belajar matematika siswa juga mengalami peningkatan
dari pra siklus, siklus I, dan siklus II.
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