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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep dan komunikasi 
matematika melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD. Jenis penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek penerima tindakan penelitian 
adalah siswa kelas VII A SMP Muhammadiyah 7 Surakarta yang berjumlah 28 
siswa terdiri dari 11 laki-laki dan 18 perempuan. Subjek pelaksanaan tindakan 
penelitian adalah guru matematika kela VII  A dibantu peneliti sebagai observer. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, metode tes, 
catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif 
kualitatif dan analisis interaktif yang terdiri dari analisis data, penyajian data, dan 
verivikasi data. Kebsashan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Hasil 
penelitian ini menunjukan: (1) adanya peningkatan pemahaman konsep  yang 
meliputi indikator: a) mengaplikasikan konsep dan algoritma pemecahan masalah 
sebesar 17,85% sebelum tindakan menjadi 78,57% sesudah tindakan, b) 
Menggunakan dan memilih prosedur tertentu dalam menyelesaikan soal sebesar 
10,71% sebelum tindakan menjadi 60,71% sesudah tindakan, dan (2) adanya 
peningkatan komunikasi yang meliputi indikator: a) menyajikan pernyataan 
matematika secara lisan, tertulis dan diagram sebesar 21,42% sebelum tindakan 
menjadi 82,14% sesudah tindakan,  b) menarik kesimpulan dari pernyataan 
sebesar 14,28% sebelum tindakan menjadi 64,28% sesudah tindakan. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD dapat meningkatkan pemahaman konsep dan komunikasi matematika 
siswa. 

Kata kunci: pemahaman konsep, komunikasi matematika, kooperatif STAD. 



 

A. PENDAHULUAN 

Mata pelajaran matematika diberikan kepada semua peserta didik  

mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta 

kemampuan bekerjasama. Mata pelajaran matematika bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan antara lain: (1)  memahami konsep 

matematika, (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, (3) 

memecahkan masalah, (4) mengkomunikasikan gagasan, (5) memiliki 

sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan  (Isriani dan 

Dewi, 2012: 160). 

Tujuan matematika yang disebutkan diatas yakni memahami konsep 

matematika dan mengkomunikasikan gagasan, keduanya memiliki 

keterkaitan erat guna mencapai hasil belajar yang optimal. Belajar 

matematika bukan dimulai dari menghafalkan rumus-rumus yang 

jumlahnya tak terhitungkan. Namun, inti dari pembelajaran matematika 

adalah pemahaman konsep. Masih banyak siswa yang belum mengerti 

mengenai pemahaman konsep pada saat pembelajaran matematika 

berlangsung. Kurangnya pemahaman tersebut mengakibatkan siswa hanya 

menghafal rumus tanpa mengetahui alur penyelesaian atau rumus awal 

yang dijadikan dasar dari permasalahan yang diberikan.  

Keberhasilan pembelajaran matematika tidak terlepas dari 

komunikasi siswa. Komunikasi sangat berperan penting dalam 

pembelajaran matematika. Dengan komunikasi baik secara lisan maupun 

tulisan dapat membawa siswa dalam pemahaman matematika dan 

memecahkan masalah dengan baik. Diharapkan ketika guru 

menyampaikan materi di kelas, siswa dapat aktif dalam menanggapinya, 

seperti dengan cara menanyakan hal-hal yang belum dimengerti dan 

memberikan pendapat jika sekiranya guru memberikan pertanyaan atau 

soal. Namun, dalam realita yang ada banyak siswa yang hanya pasif saja 

dalam menerima pelajaran yang disampaikan guru. 



 

Kurangnya pemahaman konsep para siswa dan komunikasi antara 

guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa yang lain dalam proses 

pembelajaran matematika di SMP 7 Muhammadiyah Surakarta 

dikarenakan metode yang digunakan oleh guru masih menggunakan 

metode pembelajaran konvensional, sehingga siswa merasa jenuh dan 

hanya pasif saat pelajaran karena guru yang aktif dalam proses 

pembelajaran. Rendahnya  kemampuan pemahaman konsep dan 

komunikasi siswa ditunjukan dengan : 1) Siswa mampu mengaplikasikan 

konsep dan algoritma pemecahan masalah  sebanyak 5 siswa (17,85%), 

menggunakan dan memilih prosedur tertentu dalam menyelesaikan soal 

sebanyak 3siswa (10,71%),  mampu menyajikan pernyataan matematika 

secara lisan, tertulis, gambar dan diagram 6 siswa (21,42%),  mampu 

menarik kesimpulan dari pernyataan  sebanyak 4 siswa (14,28%).  

Salah satu alternatif untuk meningkatkan pemahaman konsep dan 

komunikasi dalam pembelajaran matematika yakni dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team Achievement 

Division). Pembelajaran ini menggunakan kelompok-kelompok kecil 

sehingga siswa saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Siswa dalam kelompok kooperatif belajar berdiskusi, saling membantu, 

dan mengajak satu sama lain mengatasi masalah belajar. Pembelajaran 

kooperatif mengkondisikan siswa untuk aktif dan saling memberi 

dukungan dalam kerja kelompok untuk menuntaskan masalah materi 

dalam belajar. Kooperatif STAD menekankan pada aktivitas dan interaksi 

diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu menguasai 

materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal (Isjoni, 2011: 74).  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik dan ingin 

mengkaji lebih dalam tentang penerapan model pembelajaran Kooperatif 

tipe STAD sebagai salah satu upaya meningkatkan pemahaman konsep 

dan komunikasi siswa pada matematika. 

 

 



 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

Classroom Action Research (CAR).  Menurut Sutama (2010: 17-18), 

secara umum tujuan PTK adalah untuk mengadakan perbaikan atau 

peningkatan mutu praktik pembelajaran di kelasmelalui PTK guru 

senantiasa memperbaiki praktik pembelajaran di kelas berdasarkan 

pengalaman-pengalaman langsung yang nyata dipandu dengan perluasan 

wawasan ilmu pengetahuan dan penguasaan teori praktik pembelajaran. 

Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta yang 

beralamtakan Jl. Tentara pelajar No. 1, Jebres, Surakarta. Dalam penelitian 

ini, subjek penerima tindakan penelitian adalah siswa kelas VII A SMP 

Muhammdiyah 7 Surakarta yang berjumlah 28 siswa. Sedangkan subjek 

pelaksana tindakan penelitian adalah guru matematika kelas VII A dibantu 

peneliti sebagai observer. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep dan komunikasi matematika siswa. Guru 

matematika dan peneliti dilibatkan sejak dialog awal, perencanaan 

tindakan, pelaksanaan tindakan,  observasi, refleksi, evaluasi dan 

penyimpulan. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, metode  

tes, catatan  lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 

secara deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan langkah-langkah yang meliputu analisis data, penyajian 

data, dan verifikasi data. Proses analisis data dimulai dengan pengumpulan 

data dilokasi penelitian dengan observasi, catatan lapangan, dokumentasi, 

dan metode tas. Penyajian Data merupakan sekumpulan informasi yang 

tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. 

Dengan melihat penyajian data, maka akan dapat diketahui tentang apa 

yang sedang terjadi serta memungkinkan mengerjakan sesuatu pada 

tindakan lain berdasarkan penyajian data tersebut. Verifikasi data 

merupakan sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberi 



 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dengan melihat penyajian 

data, maka akan dapat diketahui tentang apa yang sedang terjadi serta 

memungkinkan kegiatan mengerjakan sesuatu pada tindakan lain 

berdasarkan penyajian tersebut. 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas peningkatan pemahaman konsep dan 

komunikasi matematika melalui model pembelajaran kooperatif STAD 

dilakukan oleh penelitian belerjasama dengan guru matematika kelas 

VII SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. Dari proses pembelajaran 

matematika pada saat penelitian diperoleh hasil sebagai berikut. 

a. Peningkatan pemahaman konsep matematika siswa melalui model 

pembelajaran kooperatif STAD. 

Dari penelitian tersebut diperoleh data mengenai 

pemahaman konsep matematika kelas VII A SMP Muhammadiyah 

7 Surakarta dalam pembelajaran matematika dari sebelum tindakan 

sampai dengan tindakan putaran III yang dapat disajikan dalam 

Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1 

Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika Siswa 

Indikator 
Sebelum 

Tindakan 

Putaran 

I 

Putaran 

II 

Putaran 

III 

Mengaplikasikan konsep 

dan algoritma pemecahan 

masalah 

5 siswa 

(17,85%) 
8 siswa 

(28,57%) 

14 siswa 

(50%) 

23 siswa 

(82,14%) 

Menggunakan dan memilih 

prosedur tertentu dalam 

menyelesaikan soal 

3 siswa 

(10,71%) 

7 siswa 

(25%) 

11 siswa 

(35,71%) 

16 siswa 

(60,71%) 



 

Adapun grafik peningkatan pemahaman konsep matematika 

siswa yang dimulai dari sebelum dilakukan tindakan sampai dengan 

tindakan pada putaran III dapat diilustrasika dalam Grafik 1 berikut : 

 

 

Grafik 1 

Grafik Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika 

 

b. Peningkatan komunikasi matematika siswa melalui model 

pembelajaran kooperatif STAD. 

Dari penelitian tersebut diperoleh data mengenai komunikasi 

matematika kelas VII A SMP Muhammadiyah 7 Surakarta dalam 

pembelajaran matematika dari sebelum tindakan sampai dengan 

tindakan putaran III yang dapat disajikan dalam Tabel 2 berikut. 
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 Tabel 2 

Peningkatan Komunikasi Matematika Siswa 

 

Indikator 
Sebelum 

Tindakan 

Putaran 

I 

Putaran 

II 

Putaran 

III 

Menyajikan pernyataan 

matematika secara 

lisan, tertulis dan 

diagram 

6 siswa 

(21,42%) 

10 siswa 

(35,71%) 

14 siswa 

(50%) 
22 siswa 

(78,57%) 

Menarik kesimpulan 

dari pernyataan 

4 siswa 

(14,28%) 

9 siswa 

(32,14%) 

13 siswa 

(46,42%) 

18 siswa 

(64,28%) 

 

 Adapun grafik peningkatan komunikasi matematika 

siswa yang dimulai dari sebelum dilakukan tindakan sampai 

dengan tindakan pada putaran III dapat diilustrasikan  dalam  

Grafik 2 berikut : 

 

Grafik 2 

GrafikPeningkatan Komunikasi Matematika 
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2. Pembahasan 

Pemahaman konsep dan komunikasi matematika sebelum 

dilaksanakan tindakan kelas masih rendah. Hal ini terbukti dengan 

sebelum tercapainya indikator-indikator dari pemahaman konsep 

maupun komunikasi matematika siswa. Solusi yang digunakan adalah 

dengan penerapan model pembelajaran kooperatif STAD. 

Pada putaran I indikator-indikator pemahaman konsep dan 

komunikasi matematika siswa sudah mulai terlihat dibanding sebelum 

tindakan. Perbaikan atau evaluasi pada putaran I yang diterapkan pada 

siklus II membawa dampak perubahan positif. Perbaikan atau evaluasi 

pada siklus II yang diterapkan pada siklus III membawa dampak yang 

maksimal dengan ditandai presentase indikator-indikator pemahaman 

konsep dan komunikasi matematika semakin meningkat secar 

signifikan dan sesuai dengan yang diharapan. 

Dari hasil penelitian yang telah dicapai terhadap penelitian 

yang telah dilakukan, maka peneliti memperkuat penelitian terdahulu 

menurut beberapa peneliti yaitu peneltian yang dilakukan oleh  Ali 

Mahmudi (2009) menyimpulkan bahwa komunikasi harus menjadi 

salah satu aspek yang dikembangkan dalam pembelajaran matematika. 

Proses pembelajaran matematika yang dirancang dengan masalah 

terbuka (open-ended problem), diyakini dapat mengembangkan 

kemampuan komunikasi matematika siswa. Masalah terbuka yang 

mempunyai banyak kemungkinan siswa untuk saling berinteraksi dan 

berbagi ide. Kemudian penelitian yang dilakukan Bambang Priyo 

Darminto (2011) dalam jurnal penelitianya “Efektivitas Pembelajaran 

Model Allan G. Bluman Dalam Peningkatan Pemahaman Konsep 

Matematika Mahasiswa” menyimpulkan bahwa siswa yang diajar 

dengan menggunakan alat bantu komputer, yakni dengan 

menggunakan program aplikasi multimedia interaktif Elementary 

Statistics (A Step by Step Approach) model Allan G. Bluman 

mempunyai pemahaman konsep matematika yang lebih tinggi 



 

daripada mahasiswa yang diajar secara konvensional. Karl Kosko dan 

Jesse Wilkins (2010) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Mathematical Communication and Its Relation to the Frequency of 

Manipulative Use” menyimpulkan bahwa penggunaan manipulatif 

dalam matematika dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematika. Penggunaan manipulatif dalam matematika bertujuan 

untuk membantu siswa dalam memahami konsep-konsep abstrak. 

Hal yang sama dikemukakan  oleh Muhammad Iqbal Majoka 

(2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa bahwa : 

berdasarkan hasil penemuan dari masalah yang dipelajari dapat 

diambil kesimpulan: a) STAD (Student TeamAchievement Division) 

diberikan untuk tingkat yang  lebih tinggi dalam interaksi proses 

pembelajaran dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional, 

b) STAD (Student TeamAchievement Division)  lebih efektif untuk 

pencapaian akademik dalam pembelajaran matematika dibandingkan 

pembelajaran tradisional, c) STAD (Student TeamAchievement 

Division) juga lebih efektif untuk memahami materi yang dipelajari 

dalam pembelajaran matematika dibandingkan pembelajaran 

tradisional. Tetapi tidak membuat perbedaan yang signifikan , dengan 

demikian jelaslah bahwa STAD adalah strategi belajar aktif.  

Hasil obervasi yang dilakukan oleh peneliti dengan penerapan 

model pembelajaran kooperatif STAD dapat meningkatkan 

pemahaman konsep dan komunikasi matematika siswa. Hal ini 

terbukti dengan meningkatnya indikator-indikator yang digunakan. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif STAD mampu membuat 

siswa untuk aktif berinteraksi dan komunikatif dalam pembelajaran. 

siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, menjawap 

pertanyaan, bekerjasama dalam kelompok, mengemukakan pendapat, 

mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas, dan mengaplikasikan 

konsep serta penggunaan prosedur tertentu dalam pemecahan  masalah 

juga mengalami peningkatan yang berarti.  



 

D. SIMPULAN 

Kesimpulan butir pertama bahwa proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD dapat 

meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Hal ini 

menunjukan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif STAD 

merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan pemahaman konsep 

matematika siswa. Dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif STAD  siswa lebih mampu memahami materi yang 

disampaikan dengan ditunjukannya peningkatan siswa dalam 

mengaplikasikan konsep dan algoritma pemecahan masalah 

danmenggunakan dan memilih prosedur tertentu dalam menyelesaikan 

soal. 

Kesimpulan butir kedua bahwa proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD dapat 

meningkatkan komunikasi matematika siswa. Hal ini menunjukan 

bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif STAD merupakan 

salah satu solusi untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika 

siswa. Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif  STAD, 

siswa merasa senang dan tertarik pada proses pembelajaran, siswa 

lebih berani mengajukan pertanyaan dan mengemukakan pendapat, 

serta mampu mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas. 
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