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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dan pemahaman 

konsep matematika dalam pembelajaran matematika melalui model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe Student Teams-Achievement Divisions (STAD). Jenis 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek penerima tindakan adalah 

siswa kelas VII D SMP Negeri 3 Delanggu yang berjumlah 34. Metode 

pengumpulan data dilakukan melalui observasi, catatan lapangan, wawancara, 

dokumentasi dan metode tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode alur yang dianalisis dari 

tindakan pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama proses 

pembelajaran Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan 

pemahaman konsep matematika. Hasil Penelitian menunjukkan: 1) siswa aktif 

mengajukan pertanyaan 74,19%, 2) siswa aktif menjawab pertanyaan 83,87%, 3) 

siswa aktif mengerjakan tugas dan berani maju di depan kelas 83,87%, 4)siswa 

berani menyanggah atau menyetujui ide teman 77,42%, 5) siswa mampu 

menjawab soal dengan benar 90,32%, 6) siswa mampu memberikan tanggapan 

jawaban siswa lain dengan benar 77,42%, 7) siswa mampu membuat kesimpulan 

90,32%. Sehingga disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe Student Teams-Achievement Divisions (STAD) dalam 

pembelajaran matematika dapat meningkatkan keaktifan siswa dan pemahaman 

konsep matematika. 

Kata kunci : Keaktifan siswa, Pemahaman Konsep matematika, Cooperative 

Learning tipe Student Teams-Achievement Divisions (STAD) 

 

ABSTRACT 

The aims of this research was to improve student activity and mathematical 

concept understanding in mathematics learning through Cooperative Learning 

Students Team Achievement Division model. This research type was classroom 
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action research. Thirty-four students of grade VIID SMP Negeri  3 Delanggu 

were the subjects of the research. Data collection methods were observation, field 

notes, interviews, documentation and test method. Analysis of the data was 

descriptive qualitative using flow method which analyzed from action learning 

implemented and developed during the learning process. The result of the 

research shown that : 1) student actively asked question 74,19%, 2) student 

actively answered question 83,87% , 3) student actively did task in front of class 

83,87%, 4) student dare to dissagre and agree classmate idea 77,42%, 5) student 

able to answer question correctly 90,32%, 6) student able to responds classmate 

answer correctly 77,42%, 7) student able to make conclusion 90,32%. The 

research concludes that Cooperative Learning Students Team Achievement 

Division model in mathematics learning enhances student activity and 

mathematical concept understanding.  

Keywords: Student Activity, Mathematical Concept Understanding, Cooperative 

Learning Students Team Achievement Division (STAD). 

 

PENDAHULUAN 

Matematika adalah ilmu yang bertujuan untuk mendidik siswa agar dapat 

berfikir secara logis, kritis, sistematis, jujur, disiplin dalam memecahkan masalah. 

Sehingga dalam pembelajaran matematika diperlukan pemahaman konsep yang 

baik agar dapat dilanjutkan pada tahap aplikasi perhitungan serta keaktifan siswa 

agar siswa terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 

Pada aspek keaktifan siswa, keaktifan siswa dalam pembelajaran 

matematika itu sangat diperlukan karena merupakan suatu langkah untuk 

menciptakan pembelajaran aktif. Siswa yang aktif selalu terlibat dalam proses 

belajar mengajar. Peran aktif siswa yaitu dapat memperoleh, mencari dan 

mengolah perolehan belajarnya. Guru disini berperan sebagai fasilitator yang 

bertanggung jawab dengan proses pembelajaran dan membantu proses 

perkembangan siswa. Belajar itu mengalami, sehingga belajar yang sesungguhnya 

itu dari pengalaman langsung yang kita jalani. Dengan keaktifan siswa dapat 

tercipta proses pembelajaran yang efektif.  



Salah satu alasan mengapa siswa harus aktif dalam pembelajaran adalah 

sekarang ini banyak sekali siswa yang hanya mengandalkan guru dalam 

pembelajarnya. Siswa tidak mau berusaha menggali pengetahuannya sendiri. 

Untuk itu siswa harus berperan aktif dalam pembelajaran karena guru bukan lagi 

sebagai sumber belajar siswa. Siswalah yang harus aktif untuk membangun 

pengetahuannya. Maka dari itu, diperlukan suatu pembelajaran yang bisa 

meningkatkan keaktifan siswa. 

Dalam pembelajaran matematika, keaktifan siswa erat hubungannya 

dengan pemahaman konsep matematika. Karena pemahaman konsep merupakan 

langkah awal yang diambil untuk melangkah pada tahap aplikasi perhitungan 

matematika. Siswa akan lebih mudah menyelesaikan soal setelah siswa tersebut 

memahami konsep-konsep matematika. Pemahaman kosep yang baik akan 

membuat siswa lebih mudah mengingat materi tanpa harus menghafal rumus-

rumus matematika. Jika siswa memiliki tingkat pemahaman konsep yang baik dan 

benar, maka siswa tersebut dengan sendirinya akan menguasai materi yang 

diajarkan oleh guru. Dengan memahami konsep, siswa dapat mengembangkan 

kemampuannya dalam pembelajaran matematika. 

Pentingnya keaktifan siswa dan pemahaman konsep matematika dapat 

ditumbuh kembangkan melalui model pembelajaran Cooperative Learning tipe 

Student Teams–Achievement Divisions (STAD). Penggunaan model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe STAD memungkinkan proses pembelajaran dengan 

menumbuhkan keaktifan siswa, sehingga siswa akan mengalami proses 

pembelajaran yang lebih bermakna. 

Menyadari kenyataan di lapangan, khususnya pada siswa kelas VII D SMP 

Negeri 3 Delanggu, bahwa keaktifan siswa dan pemahaman konsep matematika 

tergolong masih rendah. Hal ini terbukti saat peneliti mengadakan observasi di 

kelas VII D, dimana dari 34 siswa hanya ada 8 siwa yang berani mengajukan 

pertanyaan, 14 siswa berani menjawab pertanyaan, 11 siswa berani mengerjakan 

soal di depan kelas, 12 siswa berani menyanggah atau menyetujui ide teman, 11 

siswa mampu menjawab soal dengan benar, 12 siswa mampu memberikan 

tanggapan jawaban siswa lain dengan benar, dan 15 siswa mampu membuat 



kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa keaktifan siswa dan pemahaman konsep 

matematika siswa kelas VII D SMP Negeri 3 Delanggu masih rendah. 

Melihat kenyataan dari siswa kelas VII D SMP Negeri 3 Delanggu yang 

seperti itu, maka diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat memberikan 

rangsangan kepada siswa. Berdasarkan dari pentingnya keaktifan siswa dan 

pemahaman konsep matematika, penulis tergugah untuk melakukan suatu 

penelitian dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning tipe 

Student Teams–Achievement Divisions (STAD) dalam upaya meningkatkan 

keaktifan siswa dan pemahaman konsep matemtika siswa kelas VII D SMP 

Negeri 3 Delanggu. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan dimulai dari perencanaan sejak bulan februari 1013 

sampai dengan penyusunan laporan pada bulan Mei 2013. Subyek dari penelitian 

ini adalah siswa kelas VII D SMP Negeri 3 Delanggu yang beralamtkan di Jalan 

Raya Delanggu Utara, Delanggu, Klaten. Salah satu alasan peneliti memilih 

sekolah ini karena sekolah ini belum pernah dilakukan penelitian dengan judul 

yang sama dengan peneliti. 

Dialog awal yang dilakukan antara peneliti dengan guru matematika 

bertujuan untuk mengetahui keadaan umum siswa dalam pembelajaran 

matematika. Dialog awal ini menghasilkan kesepakatan bahwa: a) upaya 

meningkatkan keaktifan siswa dan pemahaman konsep matematika, b) 

mengidentifikasi masalah-masalah sebagai penghambat dalam meningkatkan 

keaktifan siswa dan pemahaman konsep matematika, c) alternatif model 

pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan keaktifan siswa dan 

pemahaman konsep matematika dalam memecahkan masalah bagi siswa kelas VII 

D SMP Negeri 3 Delanggu melalui model pembelajaran Cooperative Learning 

tipe Student Teams–Achievement Divisions (STAD).  

Perencanaan tindakan yang dilakukan peneliti mengacu pada hasil dialog 

awal yang telah dirumuskan fokus permasalahannya, kemudian dilaksanakan 



berdasarkan perencanaan tindakan. Rencana tindakan bersifat fleksibel dan dapat 

diubah sesuai dengan kondisi yang ada.  

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi keaktifan siswa dan 

pemahaman konsep matematika selama proses pembelajaran berlangsung. Selama 

melakukan observasi, observer mengamati proses pembelajaran dan 

menyimpulkan data mengenai segala sesuatu yang terjadi pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

Refleksi merupakan upaya untuk mengkaji apa yang telah terjadi atau 

tidak terjadi. Selanjutnya dilakukan evaluasi berdasarkan hasil refleksi. Terakhir 

diambil kesimpulan apakah keaktifan siswa dan pemahaman konsep matematika 

dalam memecahkan masalah meningkat setelah diberikan tindakan 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan peneliti pada tanggal 9 April 

2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013. Subyek dari penelitian ini adalah 

siswa kelas VII D dengan jumlah siswa 34 siswa. Dalam penelitian ini, metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, catatan lapangan, 

wawancara, dokumentasi dan metode tes. a) Observasi, metode observasi dalam 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui perubahan 

tingkah laku siswa. b) Catatan lapangan, Catatan lapangan digunakan untuk 

mencatat kejadian-kejadian penting yang muncul pada saat proses pembelajaran 

matematika berlangsung. c) Wawancara, Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data untuk mengetahu respon dari guru matematika. d) 

Dokumentasi, Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekolah, nama 

siswa, dan foto tindakan penelitian. e) Metode Tes, metode tes digunakan untuk 

memperoleh data dari siswa dalam pembelajaran matematika sebelum penelitian, 

selama penelitian dan setelah penelitian dilaksanakan. Model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe Student Teams–Achievement Divisions (STAD) 

diterapkan pada siswa kelas VII D SMP Negeri 3 Delanggu pada pembelajaran 

bangun datar segiempat dengan melibatkan guru matematika. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis data dianalisis 

sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan dan kemudian dikembangkan selama 



proses pembelajaran. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data 

yang tersedia dari berbagai sumber. 

Analisis dari fokus penelitian ini ditunjukkan pada siswa dari segi 

keaktifan siswa dan pemahaman konsep matematika, dengan indikator keaktifan 

siswa: 1) keberanian siswa mengajukan pertanyaan, 2) keberanian siswa 

menjawab pertanyaan, 3) keberanian siswa mengerjakan soal di depan kelas, dan 

4) keberanian siswa menyanggah atau menyetujui ide teman. Sedangkan indikator 

dari pemahaman konsep matematika adalah: 1) Kemampuan siswa menjawab soal 

dengan benar, 2) Kemampuan siswa memberikan tanggapan jawaban siswa lain 

dengan benar, 3) kemampuan siswa membuat kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative 

Learning tipe Student Teams-Achievement Divisions (STAD) dilakukan peneliti 

dalam tiga putaran. Pada putaran I keaktifan siswa dan pemahaman konsep 

matematika sudah ada peningkatan, tetapi belum mencapai indikator yang 

diharapkan. Pada putaran II, keaktifan siswa dan pemahaman konsep matematika 

sudah mulai ada peningkatan dari putaran I, tetapi juga belum mecapai indikator 

yang diharapkan. Sehingga, penelitian ini dilanjutkan pada putaran ke III. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menerepakan model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe Student Teams-Achievement Divisions (STAD) dan 

dengan standar kompetensi memahami konsep segiempat dan segitiga serta 

menentukan ukurannya yaitu pada sub pokok bahasan keliling dan luas persegi 

panjang, persegi, dan jajargenjang. Pada tindakan kelas putaran I, peneliti 

mengajarkan materi keliling dan luas persegi panjang. Kemudian pada tindakan 

kelas putaran II, peneliti mengajarkan materi keliling dan luas persegi. Sedangkan 

pada putaran terakhir yaitu putaran III, peneliti mengajarkan materi keliling dan 

luas jajargenjang. 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative 

Learning tipe Student Teams-Achievement Divisions (STAD), kegiatan yang 

dilakukan adalah peneliti membentuk kelas menjadi 7 kelompok secara heterogen, 



setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. Kemudian peneliti menyampaikan materi 

ajar kepada siswa dan siswa diberikan kesempatan bertanya jika ada hal yang 

belum dipahami,siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti, Setelah 

itu siswa diberikan soal untuk didiskusikan anggota kelompok dan dikerjakan 

pada lembar jawab diskusi yang sudah diberikan oleh peneliti. Setelah lembar 

diskusi selesai, peneliti memberikan kuis pada seluruh siswa untuk dikerjakan 

secara individu dan saat mengerjakan kuis siswa tidak boleh bekerjasama dengan 

siswa lain. Setelah siswa selesai mengerjakan kuis, peneliti memberikan evaluasi 

dengan setiap anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas secara tertulis dan lisan. Saat anggota kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya, siswa yang lain menanggapi, menyetujui atau tidak setuju dengan 

pendapat temannya dan bertanya jika ada hal yang belum dipahami. Kemudian 

siswa membuat  kesimpulan dari materi ajar yang telah disampaikan dengan 

bahasanya sendiri dan peneliti memberikan Pekerjaan Rumah untuk dikerjakan 

siswa. 

Penerapan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Student Teams-

Achievement Divisions (STAD) siswa terlihat aktif dalam pembelajaran. Tingkat 

keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika pada penelitian ini dapat dilihat 

dari sebelum tindakan kelas sampai dengan akhir tindakan kelas putaran III. 

Keaktifan mengajukan pertanyaan diamati peneliti pada saat peneliti 

menyampaikan materi dan siswa presentasi selama pembelajaran berlangsung. 

Keaktifan menjawab pertanyaan diamati pada saat peneliti memberikan 

pertanyaan. Keaktifan mengerjakan soal latihan di depan kelas diamati peneliti 

pada saat peneliti memberikan kuis dan soal latihan. Sedangkan keaktifan siswa 

dalam menyanggah atau menyetujui ide temannya diamati pada saat kegiatan 

diskusi berlangsung dan presentasi di depan kelas. 

Penerapan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Student 

Teams-Achievement Divisions (STAD) terbukti dapat meningkatkan keaktifan 

siswa dalam memecahkan masalah. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian indikator 

yang mampu melebihi harapan peneliti. Hasil penelitian ini ditunjukkan pada 

gambar 1 berikut ini. 
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Gambar 1 

Grafik Data Peningkatan Keaktifan Siswa 

 

Gambar 1 diatas menunjukkan adanya peningkata keaktifan siswa dalam 

memecahkan masalah sejak sebelum diadakan tindakan sampai dilaksanakan 

tindakan dengan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Student Teams-

Achievement Divisions (STAD). Terlihat dari indikator keaktifan siswa dalam 

mengajukan pertanyaan menjadi 23 siswa (74,19%), keberanian siswa menjawab 

pertanyaan  menjadi 26 siswa (83,87%), keberanian siswa mengerjakan soal di 

depan keals menjadi 26 siswa (83, 87%), dan keberanian siswa menyanggah atau 

menyetujui ide teman menjadi 24 siswa(77,42%). 

Penelitian yang dilakukan Ana Wahyuningsih (2011) menyimpulkan 

bahwa dengan menggunakan metode Guided Note Taking dan Teams Quiz dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. Peningkatan 

keaktifan tersebut dapat dilihat dari keaktifan siswa dalam mengajukan 

pertanyaan, keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan, keaktifan siswa dalam 

mengerjakan soal latihan yang diberikan guru, keaktifan siswa dalam 



mengerjakan soal di depan kelas. Effandi Zakaria (2010) pada penelitiannya 

menunjukkan bahwa metode pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan 

prestasi siswa dalam belajar matematika dan sikap terhadap matematika. Dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan sebuah pendekatan yang 

efektif, sehingga guru matematika harus menggunakan metode kooperatif dalam 

pelajaran matematika. 

Medinat F. Salman (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

teknik pembelajaran aktif interaktif dapat menarik dan memotifasi siswa untuk 

belajar secara berpartisipatif. Sehingga teknik belajar aktif sangat inovatif 

digunakan guru dalam proses belajar mengajar. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

model pembelajaran Cooperative Learning tipe Student Teams-Achievement 

Divisions (STAD) dapat meningkatkan keaktifan siswa matematika dalam 

pembelajaran matematika pada standar kompetensi memahami konsep bangun 

datar segiempat dan menentukan ukurannya yaitu pada sub pokok bahasan 

keliling dan luas persegi panjang, persegi, dan jajargenjang. 

Penerapan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Student 

Teams-Achievement Divisions (STAD) terbukti dapat meningkatkan pemahaman 

konsep matematika dalam memecahkan masalah. Hal ini dapat dilihat dari 

pencapaian indikator yang mampu melebihi harapan peneliti. Hasil penelitian ini 

ditunjukkan pada gambar 2 berikut ini. 
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Gambar 2 

Gambar 2 Data Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika 

 

Gambar 2 diatas menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep 

matematika dalam memecahkan masalah sejak sebelum diadakan tindakan sampai 

dilaksanakan tindakan dengan model pembelajaran Cooperative Learning tipe 

Student Teams-Achievement Divisions (STAD). Terlihat dari indikator 

pemahaman konsep , siswa mampu menjawab soal dengan benar menjadi 28 

siswa (90,32%), kemampuan siswa memberikan tanggapan jawaban siswa lain 

dengan benar menjadi 24 siswa (77,42%), kemampuan siswa membuat 

kesimpulan menjadi 28 siswa (90,32%). 

Penelitian yang dilakukan Olarewaju Adeleye Awofala (2012) 

menyimpulkan bahwa dengan strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan penguasaan pemahaman konsep siswa. Berdasarkan penelitian 

pembelajaran kooperatif tipe STAD harus digunakan oleh guru matematika dalam 

pembelajaran di sekolah. Beikut merupakan contoh jawaban diskusi siswa 

menemukan nilai z dan panjang sisi persegi. 



Gambar 3 Hasil Diskusi Siswa 

 

Dari gambar 3 dapat dijelaskan bahwa siswa sudah mampu 

mendiskusikan soal dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. 

Siswa dengan pemahaman konsep yang baik sehingga dapat menyelesaikan soal 

dengan benar. 

Noraini Idris (2009) menyimpulkan bahwa dengan kegiatan menulis, siswa 

dapat membandingkan, mengklasifikasikan, menganalisis kesalahan, dan dapat 

memecahkan permasalahan karena kegiatan menulis ini meliputi pemahaman 

konsep, prosedur pengetahuan, dan pemikiran logis sebagai sarana untuk 

mengubah suatu konsep. Menulis dapat melibatkan seluruh siswa menjadi aktif 

untuk mengekspresikan dan menjelaskan dengan kemampuannya sendiri sehingga 

siswa lebih dapat memahami konsep matematika. Pada penelitian ini terdapat soal 

kuis individu siswa menghitung Luas jajargenjang ABCD dari bangun dibawah 

ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Soal Kuis 
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Terdapat siswa yang mampu menjawab soal dengan benar.. Berikut ini 

merupakan contoh jawaban siswa yang mampu memahami soal dan menjawab 

soal dengan benar. 

Gambar 5 

 

Pada gambar 5 siswa sudah menjawab soal dengan benar, menggunakan 

rumus jajargenjang dengan benar dan penggunaan satuan yang sesuai. Hal ini 

dapat dilihat dari langkah-langkah siswa dalam mengerjakan soal hingga 

mendapatkan jawaban yang benar 

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

model pembelajaran Cooperative Learning tipe Student Teams-Achievement 

Divisions (STAD) menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep 

matematika siswa dalam pembelajaran matematika pada standar kompetensi 

memahami konsep bangun datar segiempat dan segitiga dan menentukan 

ukurannya yaitu pada sub pokok bahasan kelililng dan luas persegi panjang, 

persegi, dan jajargenjang. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan peneliti  dalam pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning tipe 

Student Teams-Achievement Divisions (STAD) dapat dambil kesimpulan sebagai 

berikut: 1) Indikator keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan sebelum 



dilakukan tindakan kelas sebanyak (23,53%) dan meningkat menjadi (74,19%) 

setelah dilakuikan tindakan, 2) Keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan 

sebelum tindakan kelas dilakukan sebanyak (41,18%) dan setelah dilakukian 

tindakan kelas menjadi (83,87%), 3) Keberanian siswa mengerjakan soal di depan 

kelas sebelum dilakukan tindakan kelas (32,35%) dan setelah dilakukan tindakan 

kelas menjadadi (833,87%), 4) Keberanian siswa dalam menyanggah atau 

menyetujui ide teman sebelum dilakukan tindakan kelas sebanyak (35,29%) dan 

setelah dilakukan tindakan kelas meningkat menjadi (77,42%), 5) Indikator 

kemampuan siswa menjawab soal dengan benar sebelum dilakukan tindakan kelas 

sebanyak (32,35%) dan setelah dilakukan tindakan meningkat menjadi (83,87%), 

6) Kemampuan siswa memberikan tanggapan jawaban siswa lain dengan benar 

sebelum dilakukan tindakan kelas sebanyak (32,29%) dan meningkat menjadi 

(77,42) setelah dilakukan tindakan kelas, 7) Kemampuan siswa dalam membuat 

kesimpulan sebelum dilakukan tindakan kelas sebanyak (44,12%) dan meningkat 

menjadi (90,32%) setelah dilakukan tindakan kelas. 
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