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ABSTRAK 
Strategi inkuiri bagi peserta didik dipilih agar mereka dapat 

mengembangkan kreativitas dalam pemecahan masalah, lebih mandiri.dan 

ditetapkan sebagai subjek yang belajar. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah Apakah dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan strategi inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII.B SMP 

Negeri I Rengat Barat tahun pelajaran 2014/2015?. Tujuan penelitian ini sendiri 

adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VII.B 

SMPNegeri 1 Rengal Barat dengan penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipc STAD dengan strategi inkuiri. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII.B 

SMP Negeri 1 Rengat Barat yang berjumlah 30 siswa yaitu 14 siswa laki-laki dan 

16 siswa perempuan. Penelitian ini dilakukan pada semester II tahun ajaran 

2014/2015. Hasil menunjukkan pada ulangan harian I jumlah siswa yang 

mencapai KKM adalah 17 orang atau 57%, pada ulangan hari II jumlah siswa 

yang mencapai KKM adalah 22 orang atau 73%, dan pada ulangan harian III 

jumlah siswa yang mancapai KKM adalah 19 orang atau 63% 

Kata Kunci : Model Pembelajaran, Kooperatif, Strategi Inkuiri 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran matematika yang efektif, guru 

harus mampu memilih strategi dan model pembelajaran yang tepat untuk 

menciptakan suatu kondisi pembelajaran yang dinamis sehingga siswa mampu 

mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Strategi dan model pembelajaran 

yang dipilih harus sesuai dengan materi ajar, kemampuan peserta didik dan tujuan 

pembelajaran atau standar kompetensi. 

Menurut Sukarman (2001:1), keberhasilan kegiatan belajar mengajar 

bergantung pada banyak faktor, antara lain : 1) Motivasi guru dan peserta didik, 2) 

Kesiapan belajar peserta didik, 3) Sarana pendukung pembelajaran, 4) Lingkungan 

belajar, 5) Cara siswa / peserta didik belajar, 6) Cara guru mengajar (memilih 

strategi dan model pembelajaran) 

Berdasarkan faktor di atas, tentang strategi dan model pembelajaran, 

penulis telah mencoba berbagai metoda, strategi dan model pembelajaran, antara 

lain: metoda ccramah, tanya jawab pembelajaran langsung. Namun disaat 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Eksakta                Volume IV, Nomor 3, September 2018 

 
 

Siti Rohani   380 
 

mempelajari materi yang banyak mcnggunakan rumus siswa merasa bingung, 

tidak dapat membedakan rumus luas daerah dengan rumus keliling. 

Pada dasarnya rumus-rumus matematika harus diketahui oleh siswa, 

supaya belajar lebih bermakna.Salah satu strategi untuk menemukan rumus-rumus 

matematika adalah strategi inkuiri. 

Dalam matematika ada cara-cara menemukan rumus, jika cara tersebut 

dipraktekkan peserta didik dengan bimbingan guru, maka daya simpan peserta 

didik pemahamannya bisa lama pada rumus yang ditemukan. Hal tersebut 

tergantung pada strategi dan model pembelajarannya. 

Dalam kegiatan pembelajaran guru harus memiliki strategi agar anak didik 

dapat belajar efektif dan efisien mengena pada tujuan yang diharapkan.Mudah-

mudahan dengan strategi yang tepat dalam kegiatan pembelajaran matematika 

dapat meningkatkan motivasi pescrta didik dan terjadinya peningkatan hasil 

belajar peserta didik yang diharapkan. 

Berdasarkan pengalaman penulis sebagai guru SMP Negeri 1 Rengat Barat, 

pembelajaran matematika yang diterapkan selama ini selalu menggunakan metode 

ceramah, tanya jawab klasikal, dan sekali-sekali diskusi kelompok. Dengan 

metode ini peserta didik akan sulit memahami konsep-konsep yang terdapat dalam 

materi pelajaran matematika, sifatnya masih menghafal, sehingga hasil belajar 

peserta didik kelas VII.B belum memuaskan, seperti terlihat pada tabel di bawah 

ini. 

 

Tabel 1 Persentase Ketercapaian KKM Siswa Kelas VII.B Semester Ganjil 

Tahun Pelajaran 2014/2015 

No Materi Pokok KKM 
Jumlah 

Siswa 

Ketercapaian KKM 

Jumlah 

Siswa 
% 

1 

2 

3 

4 

Bilangan Bulat 

Pecahan 

Bentuk Aljabar 

Persamaan dan Pertidaksamaan 

Linear Satu Variabel 

60 

60 

60 

60 

30 

30 

30 

30 

17 

13 

9 

14 

57% 

43 % 

30% 

47% 

Sumber data: Hasil Olahan Guru Kelas VII SMP Negeri 1 Rengat Barat 

 

Berdasarkan data diatas terlihat masih rendahnya persentase ketuntasan 

belajar pada mata pelajaran matematika. Hal ini menunjukkan masih rendahnya 

daya serap siswa terhadap mata pelajaran matematika.Jika dibandingkan dengan 

yang dikehendaki oleh kurikulum, ketuntasan belajar menurut kurikulum 2006 

(KTSP) ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.SMP Negeri 1 Rengat 

Barat mengambil kebijakan unluk KKM malematika adalah 60. 

Usaha-usaha yang peneliti Iakukan untuk memperbaiki proses dan hasil 

belajar siswa, antara lain : 1) Membentuk kelompok belajar agar siswa dapal 

bersama-sama membahas soal-oal yang ditugaskan guru. 2) Mengulang pelajaran 
yang belum dimengerti sewaktu apersepsi, 3) Membimbing siswa dalam 

membahas soal-soal latihan, 4) Memberikan pelajaran lambahan di luar jam 

pertemuan. Namun hasilnya masih belum memuaskan. 
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Kondisi ini memerlukan adanya perubahan dan perbaikan dalam usaha 

meningkalkan mutu pembelajaran. Penulis perlu menerapkan strategi yang 

menuntut kreativitas peserta didik dalam menggeneralisasi, dan model 

pembelajaran yang melibatkan aktivitas seluruh peserta didik.Salah satu model 

pembelajarannya adalah kooperatif tipe STAD dengan strategi inkuiri. 

Adapun keuntungan strategi inkuiri bagi peserta didik adalah mereka dapat 

mengembangkan kreativitas dalam pemecahan masalah, lebih mandiri.dan 

ditetapkan sebagai subjek yang belajar. 

 

Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah 

sebagai berikut : Apakah dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dengan strategi inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII.B 

SMP Negeri I Rengat Barat tahun pelajaran 2014/2015? 

 

Tujuan Penelitian 

Untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VII.B SMP 

Negeri 1 Rengat Barat dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dengan strategi inkuiri. 

 

KAJIAN TEORI 

Hasil Belajar 
Pada umumnya guru telah mempersiapkan perangkat yang diperlukan 

untuk melaksanakan pembelajaran, demikian pula pcserta didik telah 

mempersiapkan berbagai sarana pendukung bclajar. Guru pasti memiliki tujuan 

dan harapan agar peserta didiknya dapat memperoleh hasil belajar secara baik 

sesuai harapan. Namun demikian.tidak jarang kita melihat dalam praktek 

lapangan. ternyata banyak masalah yang muncul dalam pengalaman mengajar. 

termasuk proses belajar mengajar matematika. (Sukarman, 2001:1). Sedangkan 

Menurut Djamarah dan Zain (2002:123) faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan pembelajaran adalah tujuan, guru, anak didik, kegiatan pengajaran, 

alat evaluasi, bahan evaluasi. dan suasana evaluasi. 

 

Pembelajaran Kooperatif 

Siswa yang bekerja dalam situasi pembelajaran kooperatif didorong dan atau 

dikehendaki untuk bekerjasama pada suatu tugas bersama, dan mereka harus 

mengkoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugasnya. Dalam penerapan 

pembelajaran kooperatif, dua atau lebih individu saling tergantung satu sama lain 

untuk mencapai satu penghargaan bersama. Mereka akan berbagi penghargaan 

tersebut seandainya mereka berhasil sebagai kelompok. 

Menurut Ibrahim, dkk (2000:6) unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif 

adalah siswa dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka "Sehidup 

Sepenanggungan Bersama". Siswa bertanggungjawab atas segala sesuatu didalam 
kelompoknya, seperti milik sendiri. Siswa haruslah melihat bahwa semua anggota 

didalam kelompoknya memiliki tujuan yang sama. Siswa haruslah membagi tugas 

dan langgung jawab yang sama diantara anggota kelompoknya. Siswa akan 
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dikenakan evaluasi alau diberikan hadiah /penghargaan yang juga akan dikenakan 

untuk semua anggota kelompok. Siswa berbagi kepemimpinan dan mereka 

membuluhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya. 

Siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang 

dilangani dalam kelompok kooperatif 

Menurut Ibrahim, dkk (2000:7) ciri-ciri pembelajaran kooperatif sebagai 

berikut: Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan 

materi belajarnya. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan 

tinggi, sedang, dan rendah. Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, 

budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda. Penghargaan lebih berorientasi 

kelompok ketimbang individu. Sedangkan Tujuan pembelajaran kooperatif dan 

hasil belajar adalah hal belajar akademik (siswa pintar menjadi tutor sebaya), 

penerimaan terhadap perbedaan individu, pengembangan keterampilan sosial. 

Adapun keunggulan pembelajaran kooperatif yaitu setiap anggota kelompok 

diberi tugas, adanya interaksi langsung antar siswa, siswa dirangsang bclajar unluk 

dirinya sendiri dan teman satu kelompok. 

Keunggulan pembelajaran kooperatif menurul Suhermi (2001:20) adalah 

sebagai berikut: Semua anggota kelompok mendapat tugas, adanya interaksi 

langsung antara siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru, siswa dilatih untuk 

mengembangkan keterampilan social, mendorong siswa untuk menghargai 

pendapat orang lain, dapat meningkatkan kemampuan akedemik siswa, melatih 

siswa untuk berani berbicara di depan kelas serta dapat meningkatkan rasa 

persaudaraan. 

 

Strategi Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Dick dan Carey dalam Riyanto (2009:132) mengatakan strategi 

pembelajaran adalah semua komponen materi/paket pengajaran dan prosedur yang 

digunakan untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.Strategi 

pembelajaran tidak hanya terbatas pada prosedur kegiatan, melainkan termasuk 

seluruh komponen materi atau paket pengajaran dan pola pengajaran itu sendiri. 

Baradja MF dalam Werkanis (2005:8) mengatakan bahwa strategi mengajar 

merupakan sistem mengajar yang memudahkan guru menginformasikan nilai-nilai 

kepada anak didik. 

Dengan memahami beberapa pcngertian strategi di atas dapat disimpulkan 

bahwa strategi pembelajaran adalah siasat guru dalam mengefektifkan, 

mengefisienkan serta mengoptimalkan fungsi dan interaksi antara siswa dengan 

komponen pembelajaran dalam suatu kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

lnkuiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti penyelidikan. Strategi inkuiri 

merupakan strategi mengajar yang berusaha meletakkan dasar dan 

mengembangkan cara berfikir ilmiah. Strategi ini mcnempatkan siswa lebih 

banyak belajar sendiri, mengembangkan kekreatifan dalam pemecahan masalah, 

peserta didik / siswa ditempatkan dalam subjek yang belajar. 
Strategi pembelajaran inkuiri banyak dipengaruhi oleh aliran belajar 

kognitif. Menurut aliran ini belajar pada hakekatnya adalah proses mental dan 
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proses berpikir dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki setiap individu 

secara optimal. 

Teori belajar lain yang mendasari strategi pmbelajaran inkuiri adalah teori 

belajar konstruktivistik. Teori belajar ini dikembangkan oleh Pieget. Pieget dalam 

Sanjaya (2009:196) mengatakan: pengetahuan akan bermakna manakala 

ditemukan dan dicari sendiri oleh siswa. Sejak kecil setiap individu berusaha dan 

mampu mengembangkan pengetahuannya sendiri melalui skema yang ada dalam 

struktur kognitifnya. Skema itu secara terus menerus diperbaharui dan diubah 

melalui proses asimilasi dan akomodasi. 

Dengan demikian, tugas guru adalah mendorong siswa untuk 

mengembangkan skema yang telah terbentuk melalui proses pembelajaran 

terutama pada strategi pembelajaran inkuiri. 

Dalam penggunaan strategi pembelajaran inkuiri tcrdapat beberapa prinsip 

yang harus diperhatikan oleh guru. Sanjaya (2009:199) mengemukakan prinsip 

strategi pembelajaran inkuiri sebagai berikut; 1) beroreantasi pada pengembangan 

intelektual. 2) prinsip interaksi. 3) prinsip bertanya. 4) prisip belajar untuk 

berpikir. 5) prinsip keterbukaan. 

Agar proses pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran 

inkuiri dapat berlangsung dengan baik perlu disusun langkah-langkah 

pembelajaran. Sanjaya (2009:201) menggunakan langkah-langkah pembelajaran 

strategi pembelajaran inkuiri yaitu; 1) orientasi. 2) merumuskan masalah, 3) 

mengajukan hipotesis, 4) mengumpulkan data, 5) menguji hipotesis, 6) 

merumuskan kesimpulan. 

 

Hubungan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dengan Strategi 

Inkuiri Terhimbing. 
Model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan pendekatan belajar 

dimana siswa belajar dalam kelompok kecil dengan tingkat kemampuan yang 

heterogen saling bekerja sama dan bertanggungjawab terhadap perkembangan 

kelompoknya, sehingga timbul motivasi bclajar siswa yang akhirnya akan 

meningkatkan hasil bclajar siswa. 

Pembelajaran kooperalif tipe STAD memberi keuntungan baik kepada siswa 

kelompok bawah maupun kelompok alas yang bekerja bcrsama menyelesaikan 

tugas akademik. Siswa kelompok atas akan mcnjadi tutor bagi siswa kelompok 

bawah, jadi memperoleh bantuan khusus dari teman sebaya. Siswa kelompok atas 

akan meningkatkan kemampuan akademiknya karena memberi pelayanan, sebagai 

tutor membutuhkan pemikiran yang lebih mendalam tentang hubungan ide-ide 

yang terdapat di dalam materi tertentu. 

Bagian esensial dari pembelajaran kooperalif tipe STAD adalah adanya kerja 

sama anggota kelompok dan kompetisi antar kclompok. Siswa bekerja di 

kelompok untuk belajar dari temannya serta mengajar temannya. 

Menurut Sanjaya (2006:196) mendefinisikan strategi pembelajaran inkuiri 

adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menenkankan proses berpikir sccara 
kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu 

masalah yang dipertanyakan. Jadi kata kuncinya dari strategi pembelajaran inkuiri 

adalah "siswa menemukan sendiri". 
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Berdasarkan uraian di atas, strategi pembclajaran inkuri dengan scgala 

kclebihan dan kelemahannya bila dipadu dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD akan lebih baik. Kelemahan yang ada pada stetegi pembelajaran inkuiri 

dapat ditutupi oleh kelebihan yang ada pada model pembejaran kooperatif tipe 

STAD, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar matematika. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Waktu, dan Lokasi Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII.B SMP Negeri 1 Rengat Barat 

yang berjumlah 30 siswa yaitu 14 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. 

Penelitian ini dilakukan pada semester II tahun ajaran 2014/2015. Lokasi 

penelitian ini adalah SMPN 1 Rengat Barat yang berlokasi di Pematang Jaya, 

Rengat Barat Kabupaten Indragili Hulu, Riau. 

 

Prosedur Penelitian 
Pelaksanaan penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan strategi 

inkuiri terbimbing pada pembelajaran ini dilakukan sebagai berikut :Tahap 

persiapan, pada tahap ini peneliti melakukan persiapan pelaksanaan pembelajaran 

dengan menyusun silabus, RPP, LKS, kuis, jawaban kuis, kisi-kisi, ulangan harian, 

jawaban soal ulangan harian dan lembar observasi aktivitas guru dan aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran, dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan dengan 

satu kali ulangan harian. 

Siklus I merupakan tahap awal dari penelitian ini ini yang terdiri dari 

pertcmuan 1, 2 dan 3. Untuk skor dasar siswa diperoleh dari hasil ulangan harian 

pada materi pokok sebelumnya yaitu sudut dan garis sejajar. Skor dasar ini 

digunakan untuk menyusun kelompok kooperatif tipe STAD yang terdiri 5 siswa 

anggota dengan kemampuan akademis yang berbeda. Untuk membagi kelompok, 

siswa diurutkan dari yang memperoleh skor dasar tertinggi sampai skor dasar 

terendah, setelah itu baru dibentuk kelompok-kelompok kooperatif. Begitu juga 

untuk siklus II yang menjadi dasar untuk membentuk kelompok baru digunakan 

skor pada ulangan harian I. untuk siklus III digunakan skor ulangan harian II  

Pelaksanaan tindakan dilaksanakan dalam tiga siklus dengan materi pokok 

Bangun Datar yang terdiri dari 9 kali pertemuan dan 3 kali ulangan harian. Dimana 

selesai tiga kali pertemuan diadakan ulangan harian untuk mclihat nilai 

perkembangan siswa. Dari nilai perkembangan siswa, siswa kembali 

dikelompokan kedalam kelompok baru untuk pembelajaran Sub materi pokok 

berikutnya. 

 

Teknik Pengumpulan Data  

Langkah-langkah pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua 

cara yaitu observasi dan tes tertulis. Observasi yakni mengumpulkan data adalah 

data yang berkaitan dengan proses pembelajaran dilakukan dengan pengamatan 

langsung didalam kelas dengan menggunakan lembar pengamatan. Teknik 
pengamatan yang dilakukan dengan menuliskan hal yang teramati oleh pengamat 

berkaitan dengan aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran. Sedangkan tes 

tertulis, untuk mengumpulkan hasil belajar siswa. Sehubungan dengan itu maka 
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teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut adalah melakukan tes 

hasil belajar. Jenis tes hasil belajar yang diguanakan adalah ulangan harian I, II, 

dan III. 

 

Teknik Analisis Data 

Tingkat ketuntasan Siswa secara individual dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus (Sri Rezeki,2009:5) : 

     
 

    
      

Keterangan : 
KI : Ketuntasan Individual 

R : Skor yang diperoleh 

SMI : Skor Maksimal Ideal 

 

Sedangkan tingkat ketuntasan siswa secara klasikal dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

     
   

  
      

Keterangan : 

KK  : Persentase Ketuntasan Klasikal 

JST  : Jumlah Siswa yang Tuntas 

JS  : Jumlah Siswa Keseluruhan 

 

 Selain ini itu analisis untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa dapat 

dilakukan dengan membandingkan hasil belajar siswa sebelum tindakan dan 

setelah tindakan. Jika jumlah siswa yang mendapat skor rendah berkurang, dan 

jumlah siswa yang mendapat skor tinggi bertambah maka tindakan dikatakan 

berhasil. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Siklus I 
Siklus I merupakan tahap awal penelitian yang terdiri dari 3 (tiga) kali 

pertemuan, adapun aktivitas dan hasil observasi pada masing-masing pertemuan 

adalah sebagai berikut: Pada pertemuan pertama siswa telah diorganisasikan di 

kelompok-kelompoknya yang sudah disosialisasikan sebelum penelitian dimulai. 

Setelah guru menjelaskan model pelajaran, guru memberikan lembaran LKS 

beserta karton pada setiap kelompok masing-masing 3 LKS. Kemudian siswa 

ditugaskan duduk seperti belajar biasa sebab semua siswa akan diberi soal kuis, 

dimana siswa harus mengerjakan soal-soal kuis secara mandiri, guru berkeliling 

mengawasi siswa. Setelah kuis diperiksa guru maka diperoleh hasil sebagai 

berikut: 
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Tabel 2. Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

No Keterangan Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III 

1 Belum mencapai KKM 19 (63,33%) 15 (51,73%) 5   (16,67%) 

2 Mencapai KKM 11 (36,67%) 14 (48,27%) 25 (83,33%) 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2015) 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut, pada pertemuan I 

siswa yang mencapai KKM sebanyak 11 orang, pada pertemuan II sebanyak 14 

orang, dan pada pertemuan ke III sebanyak 25 orang. Sehingga model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD memiliki dampak positif pada hasil belajar 

siswa. 

Refleksi pada Siklus ini, Dari pengamatan pengamat peneliti ketika 

melakukan tindakan selama tiga kali pertemuan, perencanaan yang belum sesuai 

adalah siswa tampak kekurang mengertian dalam menyelesaikan langkah-langkah 

LKS, masih malu-malu, berdiam diri, dan mencatat yang ada dalam buku bukan 

hasil diskusi, karena model pembelajaran kooperatif tipe STAD masih baru bagi 

siswa. 

 

Siklus II 

Siklus II merupakan lanjutan penglihatan siklus I yang terdiri dari 3 

pertemuan, yaitu siswa diorganisasikan di kelompok-kelompoknya yang sudah 

dilakukan pada siklus I. Setelah guru menjelaskan model pelajaran, guru 

memberikan lembaran LKS beserta karton pada setiap kelompok masing-masing 3 

LKS. Di awal pertemuan guru memberikan selamat kepada siswa yang tuntas. 

Guru menginformasikan anggota kelompok yang baru dan langsung duduk 

dikelompok yang baru. Setelah terjadi pertukaran kelompok yang berpedoman 

pada hasil tes pertama dan menginformasikan banyak siswa yang tuntas, dan 

kelompok mana yang super, hebat dan baik. 

Kemudian guru memberikan LKS-4 beserta karton untuk diskusikan.  

Setelah siswa mengerjakan LKS-4, siswa diminta mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya.Setelah mempresentasikan hasil diskusi. Selanjutnya siswa diberi 

soal kuis-4 yang dikerjakan secara mandiri.Bagi siswa yang siap duluan diberi 

langgungjawab menuliskan jawaban di papan tulis, guru memperbaiki yang kurang 

tepat. Setelah kuis diperiksa guru maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

No Keterangan Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III 

1 Belum mencapai KKM 10 (33,33%) 3   (10%) 3   (10%) 

2 Mencapai KKM 19 (66,67%) 26 (90%) 27 (90%) 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2015) 

 
Setelah kuis diperiksa guru maka diperoleh hasil, 10 orang siswa dari 29 

orang siswa yang nilainya belum mencapai KKM, disebabkan materi pembelajaran 

pada pertemuan ini banyak. Pelaksanaan tindakan pada siklus II sudah mulai lebih 

baik dari siklus I. Siswa sudah mengerti dan mulai lerbiasa dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan slrategi inkuiri terbimbing yang 
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dilaksanakan sehingga tidak terlalu sulit lagi mengarahkan siswa untuk 

melaksanakan setiap tahapan dan keaktifan siswa setiap pertemuan mcngalami 

peningkatan. 

 

Siklus III 

Siklus III merupakan lanjutan dari siklus II. Siklus III juga terdiri dari 3 

pertemuan yaitu: Diawali guru menuliskan judul materi yang akan dipelajari yaitu 

keliling bangun datar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta memotivasi 

siswa tentang keliling bangun datar dengan membawa beberapa benda yang dapat 

digunakan mengatakan keliling bangun datar. Selanjutnya guru menganyakan 

materi sebelumnya sebagai apersipsi kemudian guru memberikan LKS-7 beserta 

karton untuk didiskusikan tentang keliling bangun datar. Setelah semua kelompok 

selesai mempresentasikan hasil kelompoknya, siswa diberi soal kuis-7 yang 

dikerjakan secara mandiri, karena waktu banyak di saat presentasi, untuk kuis dan 

disediakan lebih kurang 10 menit. 

  

Tabel 3. Hasil Belajar Siswa pada Siklus III 

No Keterangan Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III 

1 Belum mencapai KKM 8   (63,33%) 11 (53,33%) 8   (16,67%) 

2 Mencapai KKM 22 (36,67%) 19 (46,67%) 16 (83,33%) 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2015) 

Pelaksanaan tindakan pada siklus III sudah mulai lebih baik dari siklus II. 

Siswa sudah mengerti dan terbiasa dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dengan strategi inkuiri terbimbing yang dilaksanakan sehingga tidak sulit 

lagi mengarahkan siswa untuk melaksanakan setiap tahap. Sewaktu mengerjakan 

LKS tidak bermasalah karena setiap siswa sudah memahami cara kerja 

menyelesaikan langkah-langkah LKS.  

 

Tabel 4. Analisa Hasil Ketuntasan Belajar Matematika per Indikator pada 

Siklus I 

No. 

Soal 
Indikator 

Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Siswa 

yang 

Tuntas 

% 

1 Menjelaskan pengertian segitiga 30 25 83,3 

2 Menghitung luas bangun segitiga 30 22 73,3 

3 Menentukan besar salah satu sudut suatu 

segitiga jika dua sudut lainnya diketahui 

30 6 20 

4 Membuktikan bahwa jumlah sudut suatu 

segitiga adalah 180
0
 

30 13 43,3 

5 Menjelaskan pengertian persegi 30 27 90 

6 Menghitung luas bangun persegi 30 28 93,3 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2015) 
 

Berdasarkan tabel 4 dengan menggunakan KKM secara individu dan 

klasikal pada ulangan harian I dapat dideskripsikan sebagai berikut : Pada 
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Indikator 1 jumlah siswa yang mencapai KKM 60 adalah 25 orang (83,2%) dan 

siswa yang belum mencapai KKM adalah 5 orang (16,7%). Pada Indikator 2 : 

jumlah siswa yang mencapai KKM (60) adalah 20 orang (73,3%) dan siswa yang 

belum mencapai KKM adalah 8 orang (26,7%). Indikator 3 : Siswa mencapai 

KKM 60 adalah 6 orang (20%) dan siswa yang belum mencapai KKM 60 adalah 

24 orang (80%).  Indikator 4 : Siswa mencapai KKM 60 adalah 13 orang (43,3%) 

dan siswa yang belum mencapai KKM 60 adalah 17 orang (56,7%). Indikator 5 : 

siswa mencapai KKM 60 adalah 6 orang (20%) dan siswa yang belum mencapai 

KKM 60 adalah 24 orang (80%). Indikator 6 : siswa mencapai KKM 60 adalah 28 

orang (93,3%) dan siswa yang belum mencapai KKM 60 adalah 2 orang (6,3%), 

kesalahan siswa secara umum adalah salah dalam perhitungan. 

 

Tabel 5. Analisa Hasil Ketuntasan Belajar Matematika per Indikator pada 

Siklus II SMPN 1 Rengat Barat 

No. 

Soal 
Indikator 

Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Siswa 

yang 

Tuntas 

% 

1 Menjelaskan pengertian belah tetupat 30 18 60 

2 Menjelaskan pengertian layang-layang 30 18 60 

3 Menghitung luas bangun belah ketupat 30 21 70 

4 Menghitung luas bangun layang-layang 30 20 66,7 

5 Menjelaskan pengertian jajar genjang 30 23 76,7 

6 Menghitung luas jajar genjang 30 24 80 

7 Mejelaskan pengertian trapesium 30 24 80 

8 Menghitung luas bangun trapesium 30 24 80 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2015) 

 

Berdasarkan tabel 5 dengan menggunakan KKM secara individu dan 

klasikal pada ulangan harian II dapat dideskripsikan sebagai berikut. Indikator 1 : 

Menjelaskan belat ketupa. Sisswa yang mencapai KKM 60 adalah 18 orang (60%), 

dan siswa yang belum mencapai KKM 60 adalah 12 orang (40%). Indikator 2 : 

Menjelaskan pengertian layang-layang. Siswa yang mencapai KKM 60 adalah 18 

orang (60%), dan siswa yang belum mencapai KKM 60 adalah 12 orang (40%). 

Kesalahan siswa yang belum mencapai indikator adalah siswa sulit membedakan 

pengertian belahketupat dan lsayang-layang siswa tidak menuliskan kata kongruen 

pada pengertian belahketupat. Indikator 3 : Menghitung luas bangun belahketupat, 

siswa yang mencapai KKM 60 adalah 21 orang (70%), dan siswa belum mencapai 

KKM 60 adalah 9 orang (30%), kesalahan belum mecapai KKM 60 adalah salah 

dalam melakukan perhitungan perkalian dan pembagian. Indikator 4: Menghitung 

luas bangun layang-layang, siswa yang mencapai KKM 60 orang adalah 20 orang 

(66,7%) dan siswa yang belum mencapai KKM 60 adalah 10 orang (33,3%). 

Kesalahan siswa yang belum mencapai KKM adalah salah dalam melakukan 
perhitungan perkalian dan pembagian. Indikator 5 : Menjelaskan pengertian 

jajargenjang, jumlah siswa yang mencapai KKM 60 adalah 23 orang (76,7%), dan 

sisswa yang belum mencapai KKM 60 adalah 7 orang (23,3%). Kesalahan secara 
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umum adalah siswa menuliskan kata sepasang dan tidak menuliskan kata sejajar 

pada pengertian jajargenjang. Indikator 6 : Menghitung luas bangun jajargenjang, 

siswa yang mencapai KKM 60 adalah 24 orang (80%), dan siswa yang belum 

mecapai KKM adalah 6 orang (20%). Kesalahan secara umum adalah sisswa salah 

dalam melakukan perhitungan perkalian. Indikator 7 : Menghitung luas bangun 

jajargenjang, siswa yang mencapai KKM 60 adalah 24 orang (80%), dan siswa 

yang belum mecapai KKM adalah 6 orang (20%). Kesalahan secara umum adalah 

siswa tidak menuliskan kata berhadapan sejajar pada pengertian trapesium. 

Indikator 8 : Menghitung luas bangun jajargenjang, siswa yang mencapai KKM 60 

adalah 24 orang (80%), dan siswa yang belum mecapai KKM adalah 6 orang 

(20%). Kesalahan secara umum adalah siswa bingung melakukan operasi hitung 

pada rumus luas trapesium dan salah dalam melakukan perhitungan perkalian dan 

pembagian. 

 

Tabel 6 Analisa Hasil Ketuntasan Belajar Matematika per Indikator pada 

Siklus III SMPN 1 Rengat Barat 

No. 

Soal 
Indikator 

Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Siswa yang 

Tuntas 

% 

1 Menentukan keliling bangun datar 30 18 60 

2 Menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan luas persegi 

30 18 60 

3 Menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan luas belah ketupat 

30 21 70 

4 Menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan luas jajargenjang 

30 20 66,7 

5 Menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan luas trapesium 

30 23 76,7 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2015) 

 

Berdasarkan tabel 6 dengan menggunakan KKM secara individu dan 

klasikal pada ulangan harian III dapat dideskripsikan sebagai berikut . 

Indikator 1 : Menentukan keliling bangun datar. Siswa yang mencapai 

KKM 60 adalah 20 orang (66,7%), dan siswa yang belum mencapai KKM 60 

adalah 10 orang (33,3%). Kesalahan secara umum siswa belum dapat mengingat 

rumus keliling bangun datar, hal ini disebabkan materi terlalu banyak disaat 

mendiskusikan tentang rumus keliling bangun datar. 

Indikator 2 : Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas 

persegi. Siswa yang mencapai KKM 60 adalah 18 orang (60%), dan siswa yang 

belum mencapai KKM 60 adalah 12 orang (40%). Kesalahan secara umum siswa 

salah menentukan hasil selisih luas taman dengan luas kolam dan menghitung 

biaya yang dibutuhkan untuk membeli rumput. 

Indikator 3 : Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas 

belah ketupat, siswa yang mencapai KKM 60 adalah 21 orang (70%), dan siswa 

belum mencapai KKM 60 adalah 9 orang (30%), kesalahan belum mecapai KKM 

60 adalah salah dalam melakukan perhitungan perkalian dan pembagian. 
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Indikator 4: Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas 

jajargenjang, siswa yang mencapai KKM 60 orang adalah 10 orang (33,3%) dan 

siswa yang belum mencapai KKM 60 adalah 20 orang (66,7%). Kesalahan secara 

umum siswa tidak memehami maksud soal dan salah dalam perhitungan perkalian 

dan pembagian. 

Indikator 5 : Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas 

trapesium, jumlah siswa yang mencapai KKM 60 adalah 23 orang (76,7%), dan 

sisswa yang belum mencapai KKM 60 adalah 7 orang (23,3%). Kesalahan secara 

umum siswa bingung melakukan operasi hitung pada rumus luas trapesium dan 

salah dalam menghitung selisih luas tanah dan luas kolam. 

 

Tabel 7 Perbandingan Hasil Analisis Ketuntasan Belajar Matematika Kelas 

VII.B SMPN 1 Rengat Barat 

Siklus  
Jumlah Siswa 

Kelas Tindakan 

Ketentasan Belajar 

Jumlah SIswa  % 

Siklus Dasar 30 9 30 

Siklus I 30 17 57 

Siklus II 30 22 73 

Siklus III 30 19 63 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2015) 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah sisswa yang mencapati KKM pada 

ulangan harian I (UH I) meningkat dari tes sebelumnya (skor dasar), ulangan 

harian II ( UH II) mengalami peningkatan dari ulangan harian I (UH I), dan 

ulangan III (UH III) terjadi penurunan dai ulangan harian II (UH II), tetapi terjadi 

penginkatan dari skor dasar dan ulangan harian II (UH II). Hal ini juga terlihat 

bahwa jumlah siswa yang mencapai KKM pada skor dasar adalah 9 orang atau 30 

% dari jumalh sisswa , pada ulangan harian I jumlah siswa yang mencapai KKM 

adalah 17 orang atau 57% lampiran 12, pada ulangan hari II jumlah siswa yang 

mencapai KKM adalah 22 orang atau 73% (lampiran 13), dan pada ulangan harian 

III jumlah siswa yang mancapai KKM adalah 19 orang atau 63% (lampiran 14), 

terjadi sedikit penurunan dibandingkan dengan ulangan harian II, tetapi masih 

terjadi penginkatan dibandingakan dengan skor dasar dan ulangan harian I. 

 

Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan ternyata persentase 

kentuntasan hasil belajar siswa sesudah tindakan lebih tinggi dari pada persentase 

ketuntasan hasil belajar siswa sebelum tindakan, walaupun pada siklus ketiga 

mengalami penurunan dibandingkan siklus I dan siklus II, namun ada pengkatan 

dibandingkan sebelum tindakan.Ini menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan strategi inkuiri terbimbing dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VII B SMPN 1 Rengat Barat 

dengan materi pokok Bangun Datar. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan , ternyata persentase 

ketuntasan hasil belajar siswa sesudah tindakan mengalami peningkatan 

dibandingkan persentase ketuntasan hasil belajar siswa sebelum tindakan, 

walaupun pada siklus III mengalami penurunan dibanding siklus II, tetapi 

mengalami peningkatan dibandingkan skor dasar pada siklus I. Sedangkan dari 

hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan strategi inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas VII.B SMP Negeri 1 Rengat Barat, khususnya pada materi 

pokok bangun datar. 

 

Saran 

Dengan memperhatikan pembahasan hasil temuan penelitian dan kesimpulan 

diatas, maka peneliti mengajukan saran : 

1. Diharapkan kepada guru matematika SMP Negeri 1 Rengat Barat dapat 

menerapkan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

strategi inkuiri pada memberi poko yang khusu menggunakan rumus-rumus 

2. Diharapkan kepada siswa SMP Negeri 1 Rengat Barat setelah menerapkan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dengan strategi inkuiri terbimbing 

dapat menyelesaikan materi-materi persoalan kehidupan sehari-hari. 

3. Diharapkan kepada SMPN 1 Rengat Barat dapat menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan strategi inkuiri terbimbing. Pada 

setiap mata pelajaran yang ada di sekolah khususnya Matematika dan IPA. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, 2009, Penelitian Tindakan Kelas, Bumi Aksara Jakarta 

Depdiknas, 2003, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Depdiknas, Jakarta 

Depdiknas, 2006, Lampiran 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah 

Djamarah, Syaiful Bahri & Zain, Azman, 2002. Strategi Belajar Mengajar, 

Jakarta, Rineka Cipta  

Ibrahim Muslimin & Nur, Mohammad, 2000, Pembelajaran Berdasarkan 

Masalah, UNESA Surabaya  

Krismanto, 2001, Penilaian, Pusat Pengembangan Penataran Guru Matematika, 

Yogyakarta 

Nur, Muhammad, 2000, Pengajaran Berpusat Kepada Siswa dan Pendekatan 

Konstruktivis Dalam Pengajaran, Unesa Surabaya 

Riyanto, Yatim, 2009, Paradigma Baru pada Pembelajaran, Kencana Predana 

Sanjaya, Wina, 2009, Strategi Pembelajaran Beroreantasi Proses Pendidikan, 

Kencana Predana, Jakarta 
Slavin, Robert 2005, Cooperative Learning, Nusa Media Bandung 

Sudjana, Nana, 1999, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Sinar Baru, 

Bandung 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Eksakta                Volume IV, Nomor 3, September 2018 

 
 

Siti Rohani   392 
 

Suherman, 2007, Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer, UPI, Bandung 

Suherni, 2001, Model Pembelajaran Kooperatif, Universitas Riau 

Sukarman, 2001, Psikologi Pembelajaran Matematika, PPPG Matematika, 

Yogyakarta 

Sukarman, 2001, Penelitian Tindakan Kelas, PPPG Matematika, Yogyakarta 

Werkanis, Marlius Hadi, 2005, Strategi Mengajar Dalam Kurikulum Berbasis 

Kompetensi, Sutra Benta Perkasa 

Winarno, Sukarman, Krismanto, 2001, Penelitian Tindakan Kelas, PPPG 

Matematika, Yogyakarta 
 


