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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsepsiswa dalam 
pembelajaran matematika melalui strategi Student Teams-Achievement Division 
(STAD) dengan pendekatan Realistic Mathemathetics Education (RME). Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah 
peneliti yang memberikan tindakan kelas dan penerima tindakan adalah siswa 
kelas VII G SMP Negeri 2 Banyudono yang berjumlah 33. Metode pengumpulan 
data dilakukan melalui observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan tes. Teknik 
analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang 
dianalisis dari tindakan pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama 
proses pembelajaran. Validitas data menggunakan teknik triangulasi, yaitu 
triangulasi penyidik. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan  
pemahaman konsep siswa. Penemuan dari penelitian menunjukkan: 1) siswa yang 
mampu mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan 
konsepnya) 86,25%, 2) siswa mampu memberi contoh dan non-contoh dari 
konsep 90,83%, 3) siswa yang mampu menggunakan, memanfaatkan, dan memilih 
prosedur atau operasi tertentu 87,8%, 4) siswa yang mampu mengaplikasikan 
konsep atau algoritma pemecahan masalah 72,7%. Sehingga disimpulkan bahwa 
penggunaan strategi Student Teams-Achievement Division (STAD) dengan 
pendekatan Realistic Mathemathetics Education (RME) dalam pembelajaran 
matematika dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. 
 

Kata kunci : STAD, RME, pemahaman konsep 

 

 

 

 



Abstract 
 
This research has purpose to improve understanding of the students in learning 
math concepts using Student Teams-Achievement Divison (STAD) strategy with 
Realistic Mathemathics Education (RME) approach. Type of research is a 
classroom action research. The subject of this research is researcher it self that 
provides classroom actions research and the actions receiver are the students of 
class VII G Junior High School 2 of Banyudono who are amount 33 students. 
Technique of collecting data are observation, field notes, documentation, and 
testing. The approach of the research is descriptive qualitative by using groove 
method  that is analyzed from action learning implemented and developed during 
the learning process. The validity of the data using triangulation techniques, 
namely investigator triangulation. The results showed an increase in students' 
understanding concepts. The findings of the research show: 1) students are able to 
classifies the objects according to specific properties (according to the concept) 
86,25%; 2) students are able to gives examples and non-examples of the concept 
90,83%; 3) the student is able to using, utilizing, and selecting a particular 
procedure or operation 87,8%; 4) students are able to applying the concept or 
problem-solving algorithm 72,7%. Therefore concluded that the use of Student 
Teams-Achievement Divison (STAD) strategy with Realistic Mathemathics 
Education (RME) approach 'in mathematics learning can improve students' 
understanding concepts. 
 
Keywords: STAD, RME, understanding ofconcepts 

 

PENDAHULUAN 

Pemahaman konsep merupakan suatu hambatan siswa dalam belajar 

matematika. Tidak sedikit siswa hanya menerima pengetahuan yang cenderung 

diperoleh melalui hafalan tanpa memahami konsep dari pelajaran itu sendiri. Ini 

mengakibatkan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh hanya bersifat sementara.  

Salah satu faktor yang dapat membangun pemahaman konsep siswa yaitu 

berkomunikasi. Dalam berkomunikasi akan terjadi pertukaran ide dan pemikiran 

antarsiswa. Hal ini akan memberikan kesempatan siswa untuk membangun 

pemahaman konsep dan menghindari kesalahan konsep siswa dalam pembelajaran 

matematika. Percakapan antarsiswa dan guru juga akan mendorong atau 

memperkuat pemahaman yang mendalam akan konsep-konsep matematika. 

Tujuan pembelajaran matematika poin pertama dan keempat yang 

tercantum dalam permen nomor 22 tahun 2006 adalah: 1) agar siswa memiliki 



kemampuan memahami konsep matematika menjelaskan keterkaitan antarkonsep 

dan mengaplikasikan konsep antau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat, dalam pemecahan masalah, serta 2) mengomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

Dengan demikian, jelas bahwa komunikasi dan pemahaman konsep merupakan 

kemampuan penting yang harus dikembangkan dalam diri siswa.  

Berdasarkan pengamatan peneliti, keadaan siswa kelas VII GSMP Negeri 

2 Banyudono yang terdiri dari 33 siswa hanya 21,25% siswa yang mampu 

mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai sengan 

konsepnya), 54,5% siswa mampu memberi contoh dan non-contoh dari konsep, 

50% siswa mampu menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu, dan 50,3% siswa mampu mengaplikasikan konsep atau algorittma 

pemecahan masalah. Hal ini membuktikan bahwa masih rendahnyapemahaman 

konsep dalam mengikuti kegiatan belajar matematika. 

Pembelajaran di dalam kelas belum bersifat student centered learning 

(pembelajaran berpusat pada siswa). Guru menggunakan metode ceramah sebagai 

metode utama dalam menyampaikan materi. Hal ini diketahui bahwa sebagian 

besar guru matematika di sekolah menerapkan model pembelajaran konvensional. 

Alternatif tindakan dalam penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman 

konsep yaitu melalui pembelajaran STAD (Student Teams Achievement Divisions) 

dengan pendekatan RME( Realistic Mathematics Education).Model pembelajaran 

kooperatif memiliki beberapa tipe, salah satunya adalah STAD.STADmerupakan 

salah satu metode pembelajaran kooperatif yang bertujuan untuk memotivasi 

siswa supaya dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam 

menguasai kemampuan yang diajarkan oleh guru (Slavin, Robert E, 2009:12).  

STADterdiri atas lima komponen utama yaitu 1) Presentasi kelas yaitu 

Materi dalam STAD pertama-tama diperkenalkan dalam presentasi di dalam 

kelas; 2) Tim dimana tim terdiri atas empat atau lima siswa yang mewakili seluruh 

bagian dari kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan etnitas. 

Fungsi utama dari tim adalah memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar 

belajar dan mempersiapkan anggotanya untuk mengerjakan kuis dengan baik; 3) 



Kuisdimana setelah guru memberikan presentasi dan praktik tim, para siswa akan 

mengerjakan kuis secara individual; 4) Skor kemajuan individualdimana siswa 

mengumpulkan poin untuk tim mereka berdasarkan tingkat kenaikan skor kuis 

mereka dibandingkan dengan skor awal mereka. Kategori poin kemajuan dihitung 

berdasarkan tabel 1;5) Rekognisi Tim yaitu tim akan mendapatkan sertifikat atau 

bentuk penghargaan yang lain apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria 

tertentu (Slavin, Robert E, 2009 : 143-146).Kategori penghargaan kelompok 

diberikan berdasarkan pada tabel 2. 

Tabel 1 Kategori Poin Kemajuan  
Skor Kuis Poin Kemajuan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 5 
10-1 poin di bawah skor awal 10 
Skor awal sampai 10 poin di atas skor awal 20 
Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 
Kertas jawaban sempurna (terlepas dari skor awal) 30 
(sumber : Slavin, Robert E, 2009 : 159) 

Tabel 2 Kategori Penghargaan Kelompok  

Kriteria (Rata-rata Tim) Penghargaan 
5 ≤ x <15 GOOD TEAM 
15 ≤ x <25 GREAT TEAM 
25 ≤ x <30 SUPER TEAM 

 Keterangan :xadalah skor rata-rata tim  

Langkah-langkah pembelajaran melalui pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dengan pendekatan RME adalah sebagai berikut :1) Menginformasikan 

tujuan dan motivasi, 2) Menginformasikan topik pembelajaran yaitu siswa diberi 

apersepsi terkait dengan topik berupa permasalahan yang realistik dengan 

kehidupan nyata siswa, 3) Pembentukan kelompok yaitu siswa dibagi kedalam 

kelompok heterogen (kemampuan, ras, budaya, suku dan gender), 4) Diskusi 

kelompok yaitu siswa mengerjakan lembar kerja kelompok dan siswa yang pandai 

mengajari temannya yang kurang sampai bisa, 5) Mempresentasikan hasil diskusi 

dimana beberapa kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya didepan kelas, sedangkan kelompok yang lain dapat 

mengajukan pertanyaan atau menanggapi kelompok yang sedang presentasi, 6) 

Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahakan dan 



memberi penegasan pada materi yang telah dipelajari, 7) Pemberian kuis yaitu 

guru memberikan kuis secara individual dan hasil dari kuis digunakan untuk 

menentukan perolehan poin kemajuan individual, 8) Penghargaan kelompok yaitu 

setiap kelompok diberi penghargaan berdasarkan perolehan poin kemajuan 

individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya. 

Keunggulan pendekatan RME, sebagai berikut 1) Siswa tidak mudah lupa 

dengan pengetahuannya karena siswa membangun pengetahuannya sendiri; 2) 

Pelajaran menjadi cukup menyenangkan bagi siswa, tidak tegang, sebab siswa 

diberi kebebasan untuk bertanya dan mengungkapkan ide-idenya; 3) Siswa 

semakin terbuka dan merasa lebih dihargai karena setiap jawaban mendapat 

penilaian; 4) Memupuk kerja sama dalam kelompok; 5) Melatih siswa terbiasa 

berfikir dan mengemukakan pendapat.  

Berdasarkan keunggulan strategi STADdengan pendekatan RMEtersebut 

diduga dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan subjek 

penelitian adalah siswa kelas VII G SMP Negeri 2 Banyudono yang berjumlah 33 

siswa yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Subjek 

penelitian ditentukan setelah peneliti melakukan observasi dan berkonsultasi 

dengan guru matematika kelas VII. 

Penelitian ini mengacu pada model penelitian tindakan kelas dari Kemmis 

dan Taggart. Adapun langkah-langkah penelitian yaitu: 1) dialog awal; 2) 

perencanaan tindakan kelas; 3) pelaksanaan tindakan; 4) observasi dan 

monitoring; 5) refleksi; dan 6) evaluasi. Siklus akan berakhir jika hasil penelitian 

yang diperoleh telah memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini meliputi: 1) Observasi, 

untuk mengetahui seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran; 2) Metode 

tes, untuk memperoleh data pemahaman konsep siswa saat mengerjakan latihan 

soal;3) Catatan lapangan, mencatat kejadian penting yang muncul yang belum 



terdapat pada observasi; dan 4) Dokumentasi, untuk memperoleh data-data berupa 

data sekolah, data siswa, foto, dan video selama melakukan penelitian.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif.Teknik analisis data ini digunakan untuk menganalisis data pemahaman 

konsep matematika siswa. Data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan 

analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan dilakukan dalam bentuk interaktif dengan pengumpulan data sebagai 

suatu proses siklus.Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan jalan 

memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan 

kembali derajat kepercayaan data dalam hal ini adalah guru matematika, peneliti 

dan rekan peneliti. Menurut Moloeng (2008: 330) triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut.  

Analisis dari fokus penelitian ditujukan pada siswa dari segi pemahaman 

konsep siswa, dengan indikator: 1) Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-

sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya); 2) Memberi contoh dan non-contoh dari 

konsep; 3) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu; 4) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah (Jihad, 

Asep & Haris, Abdul, 2009: 149).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan dalam dua siklus. Pada tindakan kelas siklus I 

pemahaman konsep siswa mulai meningkat, tetapi belum mencapai indikator yang 

diharapkan, sehingga penelitian dilanjutkan pada tindakan kelas siklus II.  

Berdasarkan pembelajaran yang telah dilaksanakan dan berakhir pada 

siklus II, kemampuan pemahaman konsep matematika siswa mengalami 

perubahan ke arah yang lebih baik. Pembahasan terhadap permasalahan penelitian 

maupun hipotesis tindakan berdasarkan pada analisis data dari hasil penelitian 

kolaboratif peneliti dengan pendidik matematika SMP Negeri 2 Banyudonoyang 

terlibat dalam kegiatan penelitian ini. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan 



pemahaman konsep peserta didik dalam pembelajaran matematika dengan 

menggunakan strategi STAD melalui pendekatan RME. Hal-hal yang dibahas 

dalam pembahasan ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian dalam hipotesis tindakan.Adapun permasalahan yang akan dicari 

jawabannya dalam penelitian ini yaitu adakahpeningkatanpemahaman konsep 

peserta didikdalampembelajaran setelah diterapkan strategi STAD melalui 

pendekatan RME? 

Pada pembelajaran dengan menggunakan strategi STAD melalui 

pendekatan RMEkegiatan yang dilakukan oleh peserta didik adalah peserta didik 

dapat memahami masalah yang diberikan oleh pendidik dan mengaitkannya 

dengan kehidupan sehari-hari, pendidik memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk memahami masalah dan konsepnya. Peserta didik menyelesaikannya 

dengan berdiskusi, bertanya dan menanggapi ide/pendapat, menyetujui dan 

menyanggah ide/pendapat pesera didik yang lain. Peserta didik yang pandai dan 

memahami konsep mengajari teman-teman satu kelompoknya tentang materi atau 

konsep yang sedang dipelajari.Kemudian pendidik bersama-sama dengan peserta 

didik membuat kesimpulan materi yang telah dipelajari dan sebagai evaluasi 

belajar, selanjutnya peserta didik diberi soal kuis untuk dikerjakan secara 

individu. Setelah peserta didik selesai mengerjakan, peserta didik diberi 

kesempatan untuk mengerjakan di depan kelas. Peserta didik juga diberikan soal–

soal untuk dikerjakan dirumah sebagai latihan pendalaman konsep. 

Pada prakteknya dengan menggunakan strategi STAD melalui pendekatan 

RME dapat meningkatkan pemahaman konsep peserta didik dalam pembelajaran 

matematika.Peningkatan pemahaman konsep matematika siswa malalui strategi 

STAD dengan pendekatan RME pada siswa kelas VII G SMP Negeri 2 

Banyudono disajikan dalam tabel 3 dan gambar 1berikut. 

 

 

 

 

 



Tabel 3 Data Peningkatan Pemahaman Konsep Peserta Didik 

No Indikator  
Pemahaman Konsep  

Sebelum 
 Tindakan 

Kelas 

Pencapaian 
Indikator 

Tindakan Kelas 

Siklus I Siklus II 

1 

Mengklasifikasikan 
objek-objek menurut 
sifat-sifat tertentu (sesuai 
dengan konsepnya) 
sebesar 

21,25% ≥ 70% 51,5% 86,25% 

2 Memberi contoh dan 
non-contoh dari konsep 54,5% ≥ 70% 89,83% 90,83% 

3 

Menggunakan, 
memanfaatkan, dan 
memilih prosedur atau 
operasi tertentu 

50% ≥ 70% 83,6% 87,8% 

4 
Mengaplikasikan konsep 
atau algoritma 
pemecahan masalah 

50,3% 
 

≥ 70% 56,36 72,7% 

 

 
Gambar 1 Grafik Peningkatan Pemahaman Konsep Peserta Didik  

Berdasarkan gambar 1 di atas dapat ditunjukkan adanya peningkatan 

pemahaman konsep siswa sebelum dan sesudah tindakan menggunakan strategi 

STAD melalui pendekatan RME. Indikator kemampuan mengklasifikasikan 

objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya) mengalami 
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peningkatan dari sebelum tindakan 21,25%), siklus I menjadi 51,5% dan siklus II 

menjadi 86,25%. Indikator kemampuan memberi contoh dan non-contoh dari 

konsepmengalami peningkatan dari sebelum tindakan 54,5%, siklus I menjadi 

89,83%, dan siklus II menjadi 90,83%. Indikator kemampuanmenggunakan, 

memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentumengalami 

peningkatan dari sebelum tindakan 50%, siklus I menjadi 83,6%, dan siklus II 

menjadi 87,6%. Indikator kemampuanmengaplikasikan konsep atau algoritma 

pemecahan masalah mengalami peningkatan dari sebelum tindakan 50,3%, siklus 

I menjadi 56,36%, dan siklus II menjadi 72,7%. 

Penelitian yang dilaksanakan peneliti sejalan dengan penelitian para ahli 

Anowar Hossain dkk (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa dengan 

bekerja bersama dalam kelompok-kelompok kecil siswa mampu memperoleh 

prestasi akademik dalam persaingan antar individu. Penerapan strategi STAD 

melalui pendekatan RME ini juga menuntut siswa untuk bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil dan bekerja sama dalam memahami konsep dan menyelesaikan 

tugas kelompok. Berikut merupakan contoh jawaban diskusi siswa menemukan 

rumus luas persegi panjang dan persegi. 

 
Gambar 2 Hasil Diskusi Siswa 

Dari gambar 2 dapat dijelaskan bahwa siswa mampu menemukan konsep 

sesuai yang diharapkan. Siswa berkomunikasi untuk menyelesaikan persoalan 

diskusi. Mereka menghitung banyak kotak satuan luas pada persegi dan persegi 

panjang. Jumlah dari kotak satuan ini merupakan luas persegi ataupun persegi 

panjang. Dari kegiatan tersebut siswa mampu menyimpulkan bahwa luas persegi 



dapat diperoleh dengan cara mengalikan sisi dengan sisi, sedangkan luas persegi 

panjang diperoleh dengan cara mengalikan panjang dengan lebar. 

Latiful Anwar dkk (2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 

dengan konteks yang baik, siswa dapat menyusun pemahaman mereka tentang 

konsep matematika secara bermakna sehingga konsep itu menjadi lebih masuk 

akal.Penerapan strategi STAD dengan pendekatan RME ini juga menggunakan 

konteks, diantaranya yaitu menggunakan konteks lantai dan langit-langit kelas 

sebagai konteks dari luas persegi panjang. Dari konteks tersebut siswa menjadi 

lebih memahami konsep akan luas persegi panjang. 

Berdasarkan skor awal dan skor kuis pada siklus I pertemuan pertama dan 

skor kuis siklus I pertemuan pertama  dan skor kuis pada siklus II pertemuan 

pertama dihitung poin kemajuan setiap siswa sesuai dengan tabel 1. Selanjutnya 

dihitung rata-rata poin kemajuan kelompok kemudian diberi predikat atau 

penghargaan kelompok sesuai dengan tabel 2.Penghargaan kelompok untuk siklus 

I pertemuan pertama disajikan pada tabel 4, sedangkan penghargaan kelompok 

untuk siklus II pertemuan pertama disajikan pada tabel 5. 

Tabel  4 Skor Perkembangan dan Predikat Kelompok Siklus I  
Pertemuan Pertama 

Kelompok   Poin Kemajuan Predikat 
1 23 GREAT TEAM 
2 18 GREAT TEAM 
3 30 SUPER TEAM 
4 30 SUPER TEAM 
5 30 SUPER TEAM 
6 27,5 SUPER TEAM 
7 27,5 SUPER TEAM 

 
Tabel 5 Skor Perkembangan dan Predikat Kelompok Siklus II 

Pertemuan Pertama 
Kelompok   Poin Kemajuan Predikat 

1 24 GREAT TEAM 
2 18 GREAT TEAM 
3 14 GOOD TEAM 
4 21 GREAT TEAM 
5 20 GREAT TEAM 
6 22,5 GREAT TEAM 
7 20 GREAT TEAM 



Pada penelitian ini terdapat soal evaluasi mandiri pada pertemuan kedua 

siklus II yaitu “luas sebuah persegi panjang sama dengan luas persegi yang 

panjang sisinya adalah 8 cm. Jika lebar persegi panjang = 4 cm, hitunglah panjang 

persegi panjang itu!”.Terdapat siswa yang dapat memahami soal dan belum 

memahami soal di atas. Berikut ini merupakan contoh jawaban siswa yang 

mampu memahami konsep dengan baik. 

 
Gambar 3 Jawaban Peserta Didik yang Mampu Memahami Konsep 

Dari gambar 3 tersebut, dari jawaban peserta didik terlihat bahwa peserta 

didik dapat memahami soal dan konsep luas persegi panjang dan persegi. Hal itu 

terlihat dari cara mengerjakan soal yang runtut sampai ditemukan hasil yang 

diinginkan. Peserta didik mampu mengaplikasikan konsep untuk memecahkan 

permasalahan. 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dengan menggunakan strategi STAD melalui pendekatan RME 

dapat meningkatkan pemahaman konsep peserta didik dalam pembelajaran 

matematika. Pemahaman konsep peserta didik meliputi (1) mengklasifikasikan 

objek-objek menurut sifat-sifat tertentu(sesuai dengan konsepnya) (2) memberi 

contoh dan non-contoh dari konsep (3) menggunakan, memanfaatkan, dan 

memilih prosedur atau operasi tertentu men (4) mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pemecahan masalah. 

 

 

 

 



KESIMPULAN 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaboratif peneliti 

dengan guru matematika kelas VII G SMP Negeri 2 Banyudono dalam 

pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi STAD melalui 

pendekatan RME dapat meningkatkan pemahaman konsep peserta didik, diambil 

beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :1) 

Guru harus mampu menggunakan model pembelajaran yang tepat, sehingga dapat 

meningkatkan sikap siswa secara keseluruhan ke arah yang lebih baik. Adapun 

model pembelajaran yang dapat digunakan sebagai perbaikan, yaitu strategi 

STAD melalui pendekatan RME; 2) Dengan menggunakan strategi STAD melalui 

pendekatan RMEdapat meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. 
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