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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika; (2) meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika; (3) meningkatkan hasil 

belajar matematika, dan (4) memperbaiki sikap siswa terhadap pembelajaran matematika. Penelitian 

dilaksanakan di SMPN 2 Kutowinangun selama 6 bulan dari bulan April sampai September 2009. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

VIII E sejumlah 40 siswa. Faktor yang diteliti berupa peningkatan motivasi belajar, aktivitas, sikap, dan 

hasil belajar matematika. Data diperoleh dengan metode angket, observasi, dan tes. Analisis data 

menggunakan analisis kuantitatif deskriptif persentase. 

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan motivasi belajar dari pra siklus sampai siklus III 

berturut-turut: 55; 59,75; 64,59; dan 84,53. Peningkatan aktivitas belajar dari siklus I sampai siklus III 

berturut-turut: 50, 70; dan 90. Peningkatan skor sikap siswa siklus I sampai siklus III berturut-turut: 

35,75; 64,75; dan 77,50. Peningkatan prestasi belajar dari pra siklus sampai siklus III berturut-turut: 

55,88; 65,88, 76,00, dan 83,75. Dari hasil tersebut, model pembelajaran kooperatif tipe STAD efektif 

meningkatkan motivasi, keaktifan, sikap siswa, dan prestasi belajar matematika.  

 

Kata Kunci: model pembelajaran, cooperatif learning, motivasi 

 

1.   PENDAHULUAN 

Praktek pembelajaran dan pendidikan di Indonesia saat ini belum memperlihatkan hasil 

memuaskan. Ini diindikasikan oleh hasil belajar yang belum cukup baik. Nilai UAN SMP 

untuk beberapa pelajaran masih rendah, khususnya pelajaran matematika. Salah satu faktor 

yang diduga menjadi penyebabnya adalah kurangnya motivasi dalam diri siswa. Kurangnya 

motivasi selain motivasi intrinsik, juga kurangnya motivasi ekstrinsik, misalnya strategi 

pembelajaran yang kurang tepat. Masih banyak guru yang menggunakan metode konvensional 

yaitu menyampaikan materi dengan ceramah sehingga siswa menjadi pasif. Metode tersebut 

selain membuat siswa menjadi malas berpikir dan membuat siswa merasa jenuh. 

Berdasarkan informasi dari kolaboran, siswa kurang termotivasi untuk mempelajari 

matematika. Diantara kelas VIII yang ada di SMP N 2 Kutowinangun, kelas VIIIE merupakan 

kelas dengan rerata prestasi belajar terrendah, dan dari pengamatan, termasuk kelas dengan 

minat dan motivasi belajar rendah. Motivasi belajar yang rendah menyebabkan hasil belajar 

yang rendah. Rerata nilai matematika yang diperoleh siswa kelas VIII E sebesar 55,88, masih 

berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditetapkan sebesar 60. Oleh 

karena itu, diperlukan pembaharuan proses pembelajaran agar siswa aktif dan 
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termotivasi untuk belajar matematika sehingga hasil belajarnya menjadi lebih baik. Salah satu 

upaya pembaharuan tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika 

dengan mengaitkan antara pengembangan diri dengan proses pembelajaran di kelas melalui 

pengalaman-pengalaman belajar yang inovatif, menantang dan menyenangkan. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat mengakomodasi kepentingan untuk 

mengkolaborasikan pengembangan diri di dalam proses pembelajaran adalah model 

pembelajaran kooperatif (cooperative learning). Ide penting dalam pembelajaran kooperatif 

adalah membelajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi (Wahyu 

Widyaningsih, dkk, 2008). Diantara beberapa tipe kooperatif yang lebih mudah diterapkan di 

beberapa pokok bahasan mata pelajaran matematika SLTP yaitu Student Team Achievement 

Divisions (STAD). Dalam pembelajaran dengan model STAD siswa ditempatkan dalam 

kelompok heterogen, kemudian guru menyajikan materi dan siswa bekerja dalam tim untuk 

memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Dengan demikian, 

diharapkan siswa dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, bersikap, berpikir, dan 

motivasi dalam belajar matematika 

 

2.  IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH  

Sejalan dengan latar belakang masalah tersebut, maka diidentifikasi berbagai 

permasalahan pembelajaran sebagai berikut:  

a. pembelajaran matematika masih berpusat pada guru;  

b. guru mengajar matematika cenderung menggunakan metode ceramah sehingga 

siswa hanya duduk dan mendengarkan penjelasan guru 

c. siswa kurang dilibatkan dalam pembelajaran sehingga cepat jenuh; dan  

d. hasil belajar matematika siswa rendah. 

Berdasar identifikasi masalah, dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:  

a. Apakah strategi pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dapat meningkatkan motivasi belajar matematika? 

b. Apakah strategi pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika?  

c. Apakah strategi pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika?  

d. Apakah strategi pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dapat memperbaiki sikap siswa terhadap pembelajaran matematika? 

 

3. TUJUAN DAN KEGUNAAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

a. meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika; 

b. meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika;  

c. meningkatkan hasil belajar matematika; dan  

d. memperbaiki sikap siswa terhadap pembelajaran matematika. 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:  

a. bagi siswa, sebagai langkah meningkatkan motivasi belajar dan partisipasi aktif 

siswa dalam pembelajaran; 

b. bagi guru, sebagai masukan dalam memilih model pembelajaran alternatif rangka 

meningkatkan motivasi belajar matematika; 

c. bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam menyediakan fasilitas untuk 

mendukung proses pembelajaran. 
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4.    KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, 

material, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran (Oemar Hamalik, 2001: 51). Pembelajaran merupakan upaya menciptakan iklim 

dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik (siswa) 

yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa serta antara siswa 

dengan siswa. Oleh karena itu pembelajaran harus dapat menjadi sarana untuk menciptakan 

iklim yang dimaksud. Matematika sebagai salah satu cara mengembangkan kemampuan 

berpikir, sangat diperlukan baik untuk kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi 

kemajuan IPTEK. Oleh karena itu matematika perlu dibekalkan pada peserta didik sejak usia 

dini melalui kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran matematika adalah suatu proses atau kegiatan guru mata pelajaran 

matematika dalam mengajarkan matematika kepada siswanya yang didalamnya terkandung 

upaya guru untuk menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, 

bakat, dan kebutuhan siswa tentang matematika yang amat beragam agar terjadi interaksi 

optimal antara guru dengan siswa serta antara siswa dengan siswa dalam mempelajari 

matematika tersebut (Suyitno dalam Wahyu Widyaningsih, 2008) Berdasar pendapat tersebut, 

sudah semestinya pembelajaran matematika melayani potensi dan kebutuhan anak untuk 

berkembang. 

Motivasi merupakan salah satu aspek psikologis pada diri manusia. Egsenck dalam 

Wahyu Widyaningsih (2008) menyatakan bahwa motivasi merupakan suatu proses yang 

menentukan tingkatan kegiatan, intensitas, konsisten, serta arah umum dari tingkah laku 

manusia. Seseorang termotivasi atau terdorong untuk melakukan sesuatu karena adanya tujuan 

atau kebutuhan yang hendak dicapai. Tujuan atau kebutuhan tersebut akan mengarahkan 

perilaku seseorang. 

Motivasi berperan dalam menumbuhkan gairah, rasa senang dan semangat untuk 

belajar. Siswa dengan motivasi kuat akan mempunyai banyak energi untuk melakukan 

kegiatan belajar. Sebaliknya, siswa yang tidak memiliki motivasi akan merasa enggan atau 

malas untuk belajar. Akibatnya motivasi sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa. Secara 

umum motivasi dapat dibagi dalam 2 jenis yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik 

Motivasi intrinsik sangat berperan dalam memacu prestasi belajar. Meskipun demikian, 

motivasi ini dapat pula ditumbuhkan oleh orang lain. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang 

disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar, seperti angka kredit, ijazah, hadiah, 

medali dan persaingan yang bersifat positif. Motivasi ekstrinsik tetap diperlukan di sekolah, 

sebab pengajaran di sekolah tidak semuanya menarik minat siswa atau sesuai dengan 

kebutuhan siswa. 

Untuk meningkatkan motivasi, perlu diperhatikan prinsip-prinsip motivasi Prinsip ini 

disusun atas dasar penelitian yang seksama dan mengandung pandangan demokratis dan dalam 

rangka menciptakan self motivation dan self discipline di kalangan siswa. Kenneth H. Hover 

dalam Oemar Hamalik (2001: 163) mengemukakan prinsip-prinsip motivasi antara lain: 

a. pujian lebih efektif daripada hukuman; 

b. semua murid mempunyai kebutuhan-kebutuhan psikologis (yang bersifat dasar) tertentu 

yang harus mendapat kepuasan;  

c. motivasi yang berasal dari individu lebih efektif daripada motivasi yang dipaksakan dari 

luar;  

d. motivasi mudah menjalar atau tersebar terhadap orang lain;  

e. pemahaman yang jelas terhadap tujuan-tujuan akan merangsang motivasi. 
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f. pujian pujian yang datangnya dari haar kadang-kadang diperlukan dan cukup efektif 

untuk merangsang minat yang sebenarnya; 

g. teknik dan proses mengajar yang bermacam-macam adalah efektif untuk memelihara 

minat siswa; dan  

h. motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas siswa. 

Ada banyak cara untuk menumbuhkan motivasi. Meskipun demikian, harus dipilih 

sedemikian rupa sehingga motivasi ekstrinsik dapat menumbuhkan motivasi bagi kegiatan 

belajar siswa. Sardiman (2007: 92) mengemukakan beberapa bentuk dan cara untuk 

menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar siswa di sekolah yaitu dengan: (a) memberi 

angka; (b) hadiah; (e) saingan/kompetisi; (d) Ego-involvement; (e) memberi ulangan; (0) 

mengetahui hasil; (g) pujian; (h) hukuman; (0) hasrat untuk belajar; (i) minat; dan (k) tujuan 

yang diakui. Model pembelajaran yang memenuhi prinsip-prinsip motivasi dan sesuai dengan 

cara-cara menumbuhkan motivasi seperti tersebut adalah model pembelajaran kooperatif. 

Proses pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan guru 

sebagai pengajar. Oleh karena itu model pembelajaran yang digunakan hendaknya dapat 

membantu menciptakan interaksi antara siswa dan guru. Salah satu model yang bisa digunakan 

adalah model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran 

yang mengutamakan kerjasama di antara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran 

(Depdiknas, 2004:11). Erman Suherman (2008) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif 

adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu 

mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan, atau inkuiri. Pembelajaran kooperatif dapat 

pula disebut sebagai sistem kerja atau belajar kelompok yang terstruktur. Dalam 

menyelesaikan tugas kelompok, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan 

saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Belajar dikatakan belum selesai jika salah 

satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. 

Model pembelajaran kooperatif berawal dari pemikiran "getting better together". 

Pemikiran ini menekankan pada pemberian kesempatan belajar yang lebih luas dan suasana 

yang kondusif kepada siswa untuk memperoleh, dan mengembangkan pengetahuan, sikap, 

nilai, serta keterampilan-keterampilan sosial yang bermanfaat bagi kehidupannya di 

masyarakat. Melalui pembelajaran kooperatif, siswa bukan hanya belajar dan menerima apa 

yang disajikan oleh guru dalam pembelajaran, melainkan bisa juga belajar dari siswa lainnya, 

dan sekaligus mempunyai kesempatan untuk membelajarkan siswa yang lain. 

Proses pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif mampu merangsang dan 

menggugah potensi siswa secara optimal dalam suasana belajar pada kelompok-kelompok 

kecil yang terdiri dari 2 sampai 6 orang siswa (Stahl dalam Wahyu Widyaningsih, 2008). Pada 

saat siswa belajar dalam kelompok, suasana belajar yang terbuka dalam kerangka kesejawatan 

akan berkembang. Pada saat itu akan terjadi proses belajar kolaboratif dalam hubungan yang 

saling membutuhkan. Dalam kelompok kecil akan tumbuh dan berkembang pola belajar tutor 

sebaya (peer group) dan belajar secara bekerjasama (cooperative). 

Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar kelompok, tetapi ada 

unsur-unsur dasar yang membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal 

asalan. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif menurut Depdiknas (2004: 11) adalah:  

a. untuk menuntaskan materi belajarnya, siswa belajar dalam kelompok secara 

kooperatif; 

b. kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan 

rendah; 
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c. jika dalam kelas terdapat siswa-siswa yang terdiri dari beberapa ras, suku, budaya, 

jenis kelamin yang berbeda, maka diupayakan agar dalam tiap kelompok terdiri dari 

ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda pula; dan  

d. penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok daripada perorangan. 

 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai tiga tujuan 

pembelajaran yaitu: (a) hasil belajar akademik; (b) penerimaan terhadap keragaman; dan (c) 

pengembangan keterampilan sosial(Depdiknas, 2004: 11). Tercapainya tujuan pembelajaran 

tersebut akan memudahkan siswa dalam mempelajari materi yang dianggap sulit. 

Salah satu tipe dalam model pembelajaran kooperatif adalah Student Team 

Achievement Divisions (STAD). STAD yang dikemukakan oleh Slavin adalah sebuah metode 

pembelajaran yang terdiri dari 4 atau 5 orang yang heterogen dari segi tingkat kemampuan, 

jenis kelamin, dan latar belakang budaya (Suprayekti, 2006). STAD adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Dalam pembelajaran kooperatif Tipe STAD, 

dilaksanakan langkah-langkah berikut: 

a. Mempersiapkan materi, lembar kegiatan dan lembar jawaban yang akan dipelajari siswa 

dalam kelompok-kelompok kooperatif. 

b. Membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang.  

c. Guru menyajikan materi pelajaran dengan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan 

RPP. Pada pendahuluan, ditekankan apa yang akan dipelajari siswa dalam kelompok dan 

menginformasikan hal yang penting untuk memancing rasa ingin tahu siswa tentang 

konsep-konsep yang akan mereka pelajari. Pada pengembangan, materi dikembangkan 

sesuai dengan apa yang akan dipelajari siswa dalam kelompok. Siswa diajak untuk 

memahami makna, bukan hafalan. Pertanyaan-pertanyaan diberikan penjelasan tentang 

benar atau salah. Jika siswa telah memahami konsep maka dapat beralih ke konsep lain.  

d. Guru memberi tugas untuk dikerjakan, anggota kelompok yang mengetahui jawabannya 

memberikan penjelasan kepada anggota kelompok. 

e. Guru memberikan pertanyaan/kuis dan siswa menjawab pertanyaan/ kuis dengan tidak 

saling membantu.  

f. Pembahasan kuis. 

g. Penarikan kesimpulan dilakukan bersama-sama.  

h. Pemberian penghargaan pada kelompok. Penghargaan dapat dilakukan secara individu 

maupun kelompok yang didasarkan pada nilai perkembangan siswa. Nilai 

perkembangan ditentukan dari poin perkembangan yang besarnya ditentukan apakah 

skor evaluasi terkini menyamai atau melampaui skor dasar dengan menggunakan skala 

sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Penentuan Nilai Perkembangan Siswa 

Kriteria 
Nilai 

Perkembangan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor dasar 

10 poin di bawah sampai 1 poin di bawah skor dasar 

Skor dasar sampai 10 poin di atas skor dasar 

Lebih dari 10 poin di atas skor dasar 

Pekerjaan sempurna (tanpa memperhatikan skor dasar) 

0 poin 

10 poin 

20 poin 

30 poin 

30 poin 

Depdikbud (2004: 16) 

Penghargaan terhadap kelompok dilakukan dengan menjumlahkan nilai 

perkembangan individu setiap anggota kelompok. Penghargaan ditentukan dengan kriteria 

sebagai berikut: 
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Tabel 2. Penghargaan Kelompok 

Nilai Kelompok Penghargaan 

15 ≤ 𝑁 < 20 

20 ≤ 𝑁 < 25 

𝑛 ≥ 25 

BAIK 

HEBAT 

SUPER 

                                                                                              Depdikbud (2004: 16) 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat menjadi model pembelajaran 

alternatif untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Hal itu dikarenakan 

model pembelajaran ini memiliki banyak kelebihan. Menurut Wahyu Widyaningsih 

(2008) kelebihan-kelebihan tersebut antara lain: 

a. meningkatkan harga diri tiap individu;  

b. penerimaan terhadap perbedaan individu yang lebih besar; 

c. konflik antar pribadi berkurang; 

d. sikap apatis berkurang; 

e. pemahaman yang lebih mendalam; 

f. motivasi lebih besar; 

g. hasil belajar lebih tinggi; 

h. retensi atau penyimpanan lebih lama; 

i. meningkatkan kebaikan budi,kepekaan dan toleransi; dan  

j. dapat mencegah keagresifan dalam sistem kompetisi dan keterasingan 

dalam system individu tanpa mengorbankan aspek kognitif. 

Meskipun demikian, model ini juga memiliki beberapa kelemahan. Akan tetapi kelemahan itu 

lebih mengarah pada asusmsi saja. Secara umum, model ini mampu mengakomodir kebutuhan 

siswa.  

Berdasarkan landasan teori, dirumuskan hipotesis berikut:  

a. Model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions (STAD) 

efektif meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas VIIIE SMP Negeri 2 

Kutowinangun tahun pelajaran 2009/2010.  

b. Model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions (STAD) 

efektif meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VIIIE SMP Negeri 2 Kutowinangun 

tahun pelajaran 2009/2010.  

c. Model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions (STAD) 

efektif meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIIIE SMP Negeri 2 Kutowinangun tahun 

pelajaran 2009/2010. 

d. Model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions (STAD) 

efektif memperbaiki sikap siswa kelas VIIIE SMP Negeri 2 Kutowinangun tahun 

pelajaran 2009/2010 terhadap pembelajaran matematika. 

 

5.   METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh guru di kelas atau sekolah dengan penekanan pada penyempurnaan atau 

peningkatan proses dan praktik pembelajaran (Zainal Aqib, 2006: 19). Penelitian ini mengkaji 

masalah situasional dan kontekstual guna memperbaiki proses pembelajaran  dengan jalan 

merancang, melaksanakan dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif  
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dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja guru sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat.  

a. Objek Tindakan 

Oleh karena itu, objek tindakan dalam penelitian ini adalah motivasi siswa dalam 

pembelajaran matematika. Sedangkan peningkatan prestasi, partisipasi, dan perbaikan sikap 

adalah efek dari meningkatkan motivasi. 

b. Setting dan Subjek Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 2 Kutowinangun yang beralamat di Jalan Raya 

Kutowinangun, dengan berkolaborasi dengan guru di sekolah tersebut. Penelitian 

dilaksanakan bulan April 2009 sampai September 2009. Subjek penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VIII E yang berjumlah 40 siswa.  

c. Teknik Pengumpulan Data 

Data diperoleh dengan tiga metode pengumpulan data, yaitu metode angket, observasi, 

dan tes. Metode angket digunakan untuk mengungkap kesungguhan, semangat, serta motivasi 

siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika. Di samping itu, angket juga digunakan 

untuk mengetahui rasa senang dan kecocokan terhadap model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Team Achievement Divisions (STAD) yang digunakan guru. Observasi dilakukan 

untuk mengetahui aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Observasi difokuskan untuk 

memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan metode pembelajaran yang dilakukan guru. Metode 

tes dilakukan untuk memperoleh gambaran hasil belajar siswa pada setiap akhir siklus.  

d. Analisis Data 

Penelitian dilakukan untuk mengembangkan model pembelajaran, maka teknik 

analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif dengan teknik persentase dianalisis 

secara kuantitatif dalam bentuk persentase. Kejadian-kejadian yang terekam dan data-data 

yang didapat akan dimunculkan dalam bentuk tabel secara nominal atau prosentasenya. 

Dengan menggunakan tabel masing-masing dibuat dalam klasifikasi seperti: tinggi, sedang, 

atau kurang. Efektivitas proses pembelajaran, motivasi dan aktivitas siswa dianalisis dengan 

membandingkan antara data awal dan data setiap akhir siklus.  

e. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menerapkan teknik, metode atau strategi dalam pembelajaran secara 

efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, digunakan model yang dikemukakan oleh Kemmis 

dan Taggart yaitu dalam satu siklus terdapat 4 tahapan yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Tahap tindakan dan pengamatan dalam penelitian ini dilakukan 

dalam satu waktu. Sesudah suatu siklus selesai diimplementasikan, khususnya sesudah adanya 

refleksi, kemudian diikuti dengan adanya perencanaan ulang yang dilaksanakan dalam bentuk 

siklus tersendiri.  

i.   Perencanaan 

Pada tahap ini dilakukan berbagai persiapan dan perencanaan yang meliputi 

kegiatan: mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam kegiatan pembelajaran selama 

ini; menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan teknik penilaian; menyusun kisi-

kisi dan lembar observasi siswa; menyusun kisi-kisi dan soal tes; menyusun kisi-kisi dan 

angket motivasi dan tanggapan siswa; dan menyiapkan alat alat bantu mengajar. 

ii.    Tindakan dan Pengamatan  

Pengamatan dilakukan saat pelaksanaan tindakan pada setiap siklus penelitian. 

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah:menyampaikan materi 

yang harus dikuasai siswa; membagi kelas ke dalam beberapa kelompok; melakukan 

kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
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STAD, melakukan pengamatan dan pencatatan data; melakukan diskus secara klasikal; 

memberikan posttest pada siswa; memberikan angket tentang motivasi sics dalam 

pembelajaran, dan memberikan angket tentang tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

kooperatif tipe STAD 

 

iii.   Refleksi Kegiatan refleksi dilaksanakan setiap akhir siklus.  

Refleksi digunakan untuk mengolah dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

tantangan yang dihadap solama tindakan berlangsung Refleksi dilakukan berdasarkan 

hasil observasi terhadap proses pembelajaran, hasil belajar siswa, dan tanggapan siswa 

selama proses pembelajaran. Hasil refleksi digunakan untuk menetapkan efektifitas, serta 

respon dari siswa, baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan maupun hal 

penelitian. Berdasarkan hasil refleksi selanjutnya dapat ditetapkan rencana tindakan pada 

siklus berikutnya. Refleksi dilakukan agar tidak terjadi kesalahan yang berulang pada 

tindakan selanjutnya. 

f.   Tolok Ukur Keberhasilan 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila: 

i. rerata akor motivasi belajar siswa secara klasikal 2 80;  

ii. rerata skor aktivitas belajar siswa secara klasikal 2 90;  

iii. rerata skor sikap siswa terhadap pembelajaran secara klasikal 2 75; dan 

iv. rerata hasil belajar siswa secara klasikal 2 80. 

 

6.     HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang diperoleh berupa hasil angket motivasi siswa dalam pembelajaran 

matematika yang didukung dengan data aktivitas siswa selama proses pembelajaran dan 

angket sikap siswa terhadap pembelajaran pada setiap siklus. Sebelum tindakan, rerata 

motivasi siswa sebesar 55 dengan hasil belajar matematika 55,88. Hasil belajar tersebut masih 

di bawah KKM yang ditetapkan yaitu 60. Aktivitas belajar masih kurang, masih banyak siswa 

yang pasif dalam pembelajaran. Oleh karena itu dilakukan pemberian tindakan untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa yang didukung dengan perbaikan aktivitas pembelajaran 

sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Tindakan berupa penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions (STAD) dalam pembelajaran 

matematika pada kompetensi dasar melakukan operasi bentuk aljabar. Hasil setiap siklus 

diuraikan secara rinci sebagai berikut 

 

Siklus I  

a.     Pelaksanaan dan hasil 

Pada awal siklus 1, dijelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilakukan. Selanjutnya, siswa diminta untuk mengerjakan tugas pada LKS secara 

berkelompok. Setiap kelompok menyampaikan hasil kerjanya yang ditanggapi oleh kelompok 

lain. Selanjutnya dilakukan evaluasi individual terhadap siswa. Rekapitulasi hasil penelitian 

siklus I disajikan dalam tabel berikut 

 

Tabel 3. Hasil Penelitian pada Siklus I 

 
Motivasi Aktivitas Sikap 

Hasil 

Belajar 

Rerata 59,75 50 35,75 65,88 
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Motivasi belajar siswa sudah lebih baik dibanding sebelum dilakukan tindakan. Pada pra 

siklus rerata motivasi siswa adalah 55 sedangkan pada siklus I mencapai 59.75. Namun 

demikian, hasil tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 80. Hasil belajar siswa 

meningkat dari 55,88 menjadi 65,88. Sikap siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe STAD 

masih belum baik. Pada siklus 1, satu kelompok yang masuk kategori baik, lima kelompok 

dalam kategori hebat dan dua kelompok dalam kategori super. 

b.       Refleksi  

Dari siklus I tampak bahwa proses pembelajaran belum berjalan dengan baik, masih 

banyak siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Siswa kurang memperhatikan penjelasan 

guru Siswa belum dapat bekerja dalam kelompok, dominasi siswa yang pandai masih tampak. 

Dalam penyelesaian tugas, masih ada kelompok yang belum dapat menyelesaikan Sedangkan 

sikap siswa terhadap pembelajaran masih belum baik. 

Berdasarkan hasil pembelajaran siklus 1, diketahui bahwa hasil yang diperoleh belum 

sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melanjutkan kegiatan 

pembelajaran pada siklus II. Agar masalah yang terjadi pada siklus I tidak terjadi, peneliti 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut: STAD 

i. merancang rencana pembelajaran agar model pembelajaran kooperatif tipe dapat 

diterapkan dengan lebih efektif yaitu dengan melibatkan guru secara intensif dalam 

diskusi kelompok; 

ii. memberi pengarahan pada siswa agar mengikuti pelajaran dengan tertib, i memberi 

pengarahan pada siswa agar dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya 

sehingga tidak terjadi dominasi siswa yang pandai; dan iv. memotivasi siswa untuk 

lebih aktif dan menjelaskan bahwa nilai setiap individu akan digabungkan menjadi 

nilai kelompok. 

 

Siklus II 

a.   Pelaksanaan dan hasil 

Pada siklus ini, peran guru lebih diintensifkan dalam membimbing diskusi siswa. Guru 

menyampaikan pada siswa bahwa nilai individu digabungkan menjadi nilai kelompok, 

sehingga baik atau buruknya nilai kelompok tergantung nilai masing-masing anggota 

kelompok. Guru menyarankan agar siswa yang pandai membantu teman yang kurang pandai. 

Langkah-langkah yang dilakukan pada siklus II secara umum tidak berbeda dengan langkah 

langkah pada siklus 1. Rekapitulasi hasil penelitian adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 4. Hasil Penelitian pada Siklus II 

 
Motivasi Aktivitas Sikap 

Hasil 

Belajar 

Rerata 64,59 75 64,75 76,00 

 

Dalam siklus II, motivasi belajar siswa meningkat menjadi 64,59, namun belum 

memenuhi target yang ditetapkan yaitu 80. Hasil belajar siswa meningkat dari 65,88 menjadi 

76,00. Sikap siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe STAD sudah lebih baik Pada siklus 

ini, 7 kelompok dalam kategori hebat dan 1 kelompok dalam kategori super.  

b. Refleksi 

Pada siklus II, pembelajaran sudah berjalan dengan lebih baik dibandingkan dengan 

siklus 1. Siswa sudah mulai aktif, terlihat pada beberapa siswa yang mau bertanya pada guru. 

Siswa lebih tertib dalam mengikuti pelajaran. Dalam kerjasama kelompok, siswa mulai dapat 
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bekerja dalam kelompok. Hal imi tampak dari berkurangnya dominasi siswa yang pandai. 

Setiap kelompok juga sudah berhasil mengerjakan semua tugas yang berikan guru. 

Hasil siklus II lebih baik dari hasil siklus I namun belum mencapai target yang diharapkan 

sehingga dilanjutkan pada sikhus III. Untuk memperbaiki proses pembelaja guru memberikan 

motivasi dengan pendekatan individu. Guru memberi bimbingan th pada siswa yang 

mengalami kesuhtan, Churu juga menyampaikan pada sina baba kelompok terbaik akan 

mendapatkan badiah (reward) sehingga siswa lebih termotivasi 

 

Siklus III  

a. Pelaksanaan dan basil  

Pada siklus III peneliti yang berperan sebagai guru berupaya untuk memperbaiki 

pembelajaran Guru mendorong siswa untuk lebih aktif dalam pelajaran Guru memotivasi 

siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas Dalam kerja kelompok, gr intensif membimbing 

siswa yang mengalami kesulitan Untuk membuat siswa leb termotivasi lagi, guru memberikan 

reward untuk kelompok terbaik. Hasil penelitian wa terperinci disajikan pada tabel berikut 

 

Tabel 5. Hasil Penelitian pada Siklus III 

 
Motivasi Aktivitas Sikap 

Hasil 

Belajar 

Rerata 84,53 95 77,50 83,75 

 

b. Refleksi 

Pada siklus III, pembelajaran sudah berjalan dengan baik sesuai dengan barapan va 

tumpak lebih aktif dan tertib dalam pembelajaran dan dapat bekerja dalam kelompok dengan 

baik Siswa yang lebih pandai bersedia mengajari temannya yang kurang panda sehingga setiap 

anggota kelompok memiliki pemahaman yang merata. Setiap kelompok berbas mengerjakan 

semua tugas yang diberikan guru Motivasi belajar siswa meningkat menjad 54,53 dan sudah 

mencapai target yang ditetapkan yaitu $0. Hasil belajar siswa sal meningkat dari 76,00 pada 

siklus II menjadi 83.75 Sikap siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe STAD sudah lebih 

baik. Dalam siklus ini, 6 kelompok dalam kategori boba dan 2 kelompok dalam kategori 

super.Hasil tersebut menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sudah tercapai. Oleh karena 

itu, diputuskan untuk tidak melanjutkan ke siklus berikutnya. 

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa keaktifan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran mendukung peningkatan motivasi belajar siswa. Apabila siswa aktif dalam 

pembelajaran, siswa menjadi tidak cepat bosan dan lebih menyukai pembelajaran. Dengan 

demikian siswa lebih termotivasi dalam mengikuti pelajaran Siswa akan sungguh-sungguh 

belajar sehingga hasil belajarnya menjadi lebih baik. Hasil penelitian digambarkan dengan 

grafik berikut. 
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Gambar 1. Grafik Hasil Penelitian 

 

7. PENUTUP 

Dari pembahasan tampak bahwa tujuan penelitian ini telah tercapai. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa pada siswa kelas VIII E SMP Negeri 2 Kutowinangun: 

a. model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions (STAD) 

efektif meningkatkan motivasi belajar matematika;  

b. model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions (STAD) 

efektif meningkatkan aktivitas belajar;  

c. model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions efektif 

meningkatkan hasil belajar, dan (STAD) 

d. model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions (STAD) 

efektif memperbaiki sikap siswa terhadap pembelajaran matematika 
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