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ABSTRAK 

Rendahnya hasil belajar siswa kelas VII.A pada mata pelajaran Matematika 

terdapat 13 orang siswa dibawah KKM (76) dari total 27 siswa pada SMP Negeri 
4 Rengat pada tahun pelajaran 2016/2017 membuat peneliti menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yang bertujuan agar memperbaiki proses 
pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII.A SMP Negeri 4 
Rengat yang akan dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 2 kali 

pertemuan dan 1 kali ulangan harian. Peneliti menggunakan metode STAD di 
dalam kelas. Setelah dilakukan evaluasi UH-1 dan UH-2 hasil belajar siswa 

menunjukkan peningkatan yaitu : prasiklus hanya 14 peserta didik yang mencapai 
KKM (76) atau 52%. Pada siklus 1 naik menjadi 19 orang siswa atau 70,36% dan 
pada siklus 2 juga meningkat menjadi 24 orang siswa atau 89%. Jadi bisa 

disimpulkan dengan penggunaan model pembelajaran pendekatan CTL dapat 
memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa. 

Diharapkan guru dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
dalam proses pembelajaran. 
 

Kata Kunci : Hasil Belajar, STAD, Matematika  
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di semua 

jenjang pendidikan yang memliki peran yang sangat penting dalam penguasaan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembelajaran matematika di Sekolah Dasar (SD) 

perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak yaitu pendidik, 
pemerintah, orang tua, maupun masyarakat, karena pembelajaran matematika di 
sekolah dasar merupakan peletak konsep dasar yang dijadikan landasan untuk 

belajar pada jenjang berikutnya, selain itu penguasaan matematika yang kuat sejak 
dini diperlukan untuk penguasaan dan penciptaan teknologi di masa depan. 

Berdasarkan pengamatan di SMP Negeri 4 Rengat, diperoleh data 
mengenai kondisi proses pembelajaran di kelas VII.A yaitu dalam proses 
pembelajaran masih tidak fokus, diantaranya siswa sibuk bermain dengan 

temannya. Hal ini menimbulkan pada saat proses pembelajaran berlangsung, masih 
ada siswa kelas VII.A yang ramai dan asyik mengobrol dengan temannya 

dibandingkan memperhatikan penjelasan guru. Sehingga dari beberapa kond isi 
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diatas, menunjukkan bahwa siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. 
Kenyataan tersebut dapat dikatakan bahwa aktivitas belajar siswa masih rendah. 

Rendahnya aktivitas siswa dalam mengikuti proses pembelajaran pada 

kelas VII.A ini menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
matematika. Hal ini terbukti dengan hasil ulangan tengah semester 1 kelas VII.A, 

siswa kelas VII.A SMP Negeri 4 Rengat  hanya 52% siswa yang mendapat nilai di 
atas KKM yaitu 76 dari total 27 orang siswa di kelas.  

Hasil belajar ini tentunya dipengaruhi dari model pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru pada siswa kelas VII.A itu sendiri. Walaupun proses 
pembelajaran yang diterapkan oleh guru sudah melibatkan siswa, tetapi masih 

banyak siswa yang asyik sendiri dan tidak terlibat aktif dalam proses 
pembelajaran, sehingga hal ini menyebabkan rendahnya hasil belajar mereka.
 Untuk mengatasi kondisi diatas dalam meningkatkan hasil belajar siswa, 

salah satu alternatif adalah memperbaiki kualitas pembelajaran. Langkah awal 
yaitu dengan mengubah model pembelajaran kelompok yang menyenangkan dan 

membuat siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran matematika.
 Berdasarkan karakteristik yang terdapat dalam model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions) tersebut, model 

pembelajaran kooperatif ini dimungkinkan dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran. Pembelajaran dengan model ini menuntut siswa untuk berperan 

aktif dan lebih berminat dalam mempelajari materi tersebut. Oleh karena itu, 
peneliti bermaksud mengadakan observasi tentang “Penerapan Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Guna Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas VII.A SMP Negeri 4 Rengat Tahun Pelajaran 
2016/2017”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana peningkatan hasil belajar matematika melalui 
model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions) 

pada siswa kelas VII.A SMP Negeri 4 Rengat?. 
 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan, maka tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika 

materi operasi hitung pada bilangan bulat melalui model pembelajaran kooperatif 
tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions) pada siswa kelas VII.A SMP 
Negeri 4 Rengat . 

 

Manfaat Penelitian 

a. Bagi Guru  
Sebagai bahan masukan guru dalam mengetahui keefektifan model 

pembelajaran matematika menggunakan metode STAD (Student Teams 

Achievement Divisions) serta menjalin hubungan komunikatif dengan siswa. 
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b. Bagi Siswa 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai jalan 

peningkatan hasil belajar siswa terhadap pelajaran matematika.  

c. Bagi Sekolah 
Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi bagi sekolah dalam upaya 

peningkatan mutu pendidikan khususnya pendidikan matematika.  
 
KAJIAN PUSTAKA 

Belajar 

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku seseorang sebagai 

hasil dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Sardiman (2011:21): 
“Belajar adalah rangkaian kegiatan jiwa-raga, psikofisik untuk menuju ke 
perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur cipta, 

rasa, dan karsa, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik”. 
Garret dalam Sagala (2010:13): “Belajar merupakan proses yang 

berlangsung dalam jangka waktu lama melalui latihan maupun pengalaman yang 
membawa pada perubahan diri dan perubahan cara mereaksi terhadap suatu 
perangsang tertentu”. Sedangkan Purwanto (2011:38-39): “Belajar merupakan 

proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk 
mendapatkan perubahan dalam perilakunya”.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, penulis menyimpulkan bahwa 
belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari 
pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungan yang meliputi pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan.  
 

Pembelajaran 

Dalam kegiatan belajar tentunya terdapat sebuah proses yang dinamakan 
pembelajaran, yaitu kegiatan yang di dalamnya terjadi suatu interaksi antara 

pemberi dan penerima informasi untuk mencapai suatu tujuan.  
Menurut Sudjana dalam Amri (2013: 28), pembelajaran merupakan upaya 

yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan siswa 
melakukan kegiatan belajar. Rusmono (2012: 6) menyatakan bahwa pembelajaran 
merupakan suatu upaya untuk menciptakan suatu kondisi bagi terciptanya suatu 

kegiatan belajar yang memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang 
memadai. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, penulis menyimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu aktivitas belajar yang dilakukan agar terciptanya suatu 
interaksi antara pengajar dan siswa untuk mencapai suatu tujuan.  
 

Hasil Belajar 

Kemampuan yang dimiliki siswa berbeda-beda setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Menurut Suprijono (2013:6) hasil belajar mencakup 
kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Kemampuan kognitif terdiri dari 
knowledge (pengetahuan, ingatan); comprehension (pemahaman, menjelaskan, 

meringkas, contoh); application (menerapakan); analysis (menguraikan, 
menentukan hubungan); synthesis (mengorganisasikan, merencanakan); dan 

evaluating (menilai). Kemampuan afektif terdiri dari receiving (sikap menerima); 
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responding (memberikan respon), valuing (nilai); organization (organisasi); 
characterization (karakterisasi. Kemampuan psikomotorik meliputi initiatory, pre-
rountie, dan rountinized. 

Menurut Suprijono (2013:7) hasil belajar adalah perubahan perilaku secara 
keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Menurut 

Jihad dan Haris (2012:14) hasil belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan 
perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris 
dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. Sedangkan menurut 

Kunandar (2010: 276) hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah 
mengikuti suatu materi tertentu dari mata pelajaran yang berupa data kuantitatif 

dan kualitatif. 
Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah kesempurnaan hasil yang dicapai dari suatu kegiatan/perbuatan 

dalam pembelajaran yang dapat memberikan kepuasan emosional dan dapat diukur 
dengan alat atau tes tertentu.  

 

Pembelajaran Matematika 

Berdasarkan paparan pada Bab 1 mengenai pengertian matematika, 

menurut Permendiknas No 22 tahun 2006 tentang standar isi, Matematika 
merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, 

mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir 
manusia. 

Matematika adalah bahasa simbol ilmu deduktif yang tidak menerima 

pembuktian secara deduktif; ilmu tentang keteraturan, dan struktur yang 
terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, unsur yang didefinisikan, 

ke aksioma atau postulat dan akhirnya ke dalil (Ruseffendi dalam Heruman, 
2013:1). 

Soedjadi dalam Heruman (2013:1) hakikat matematika yaitu memiliki 

objek tujuan abstrak, bertumpu pada kesepakatan, dan pola pikir yang deduktif.  
Sedangkan tujuan Matematika menurut Ibrahim (2012: 36) adalah sebagai 

berikut: 
1. Memahami konsep Matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien dan tepat, 

dalam pemecahan masalah. 
2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

Matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 
gagasan dan pernyataan Matematika.  

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model Matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 
yang diperoleh. 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media la in 
untuk memperjelas keadaan atau masalah.  

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan Matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 
serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.  
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Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka yang dimaksud Matematika 
dalam penelitian ini adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan penelahaan 
bentuk-bentuk atau stuktur-stuktur yang abstrak dan hubungan di antara hal-hal 

itu. Untuk dapat memahami stuktur serta hubungan-hubungannya diperlukan 
penguasaan tentang konsep-konsep yang terdapat dalam matematika.  

 

METODE PENELITIAN 

Waktu, Tempat dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Semester I Bulan Agustus Tahun 
pembelajaran 2016/2017. Tempat penelitian adalah SMP Negeri 4 Rengat. Subjek 

penelitian dalam penelitian ini siswa kelas VII.A yang berjumlah 27 siswa di SMP 
Negeri 4 Rengat, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 
pendekatan contextual teaching and learning. 

 
Prosedur Penelitian 

Adapun rancangan (desain) PTK yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah menggunakan model Kemmis dan McTaggart (Depdiknas, 2004:2), 
Pelaksanaan tindakan dalam PTK meliputi empat alur (langkah): (1) perencanaan 

tindakan; (2) pelaksanaan tindakan; (3) Pengamatan; (4) refleksi. Alur (langkah) 
pelaksanaan tindakan yang dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut.  

Untuk lebih jelasnya perhatikan siklus PTK Kemmis & Taggart yang 
dalam alur penelitianya sebagai berikut : 

Gambar 1. Daur Penelitian Tindakan Kelas 

 
Sumber : Kemmis & Taggart (Depdiknas, 2004:2) 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi. 
Data dalam penelitian ini terdiri dari data pengamatan aktivitas guru dan interaksi 

guru peserta. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data tentang 
aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran dan data tentang hasil belajar 

matematika siswa setelah proses pembelajaran. Data aktifitas guru dan siswa 
selama proses pembelajaran dikumpulkan dengan menggunakan lembar 
pengamatan. Data tentang hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran 

dikumpulkan dengan menggunakan tes hasil belajar ulangan harian I dan ulangan 
harian II. 
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Teknik Analisis Data  

Data yang sudah diperoleh melalui lembar pengamatan maupun tes hasil 
belajar Matematika kemudian dianalisis. Teknik analisis data yang akan digunakan 

adalah analisis statistik deskriptif. Peningkatan hasil belajar siswa dilihat dari nilai 
awal, ulangan harian I dan ulangan harian II. Nila i ulangan harian I dan ulangan 

harian II dianalisis setiap indikatornya untuk mengetahui ketercapaian KKM yang 
ditetapkan. Berdasarkan KKM yang ditetapkan di SMP Negeri 4 Rengat yaitu 76.  
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian 

Pra Siklus  

Dari data awal prasiklus dengan jumlah siswa kelas VII.A SMP Negeri 4 
Rengat sebanyak 27 siswa pada mata pelajaran matematika tahun pelajaran 

2016/2017 terlihat jelas siswa yang mencapai KKM 14 siswa (52%) dan yang 
belum mencapai KKM 13 siswa (48%). Hasil ini menjadi acuan bagi guru untuk 

melakukan penelitian guna meningkatkan persentase ketuntasan kelas.  
 
Siklus I 

Peneliti bertindak sebagai pembimbing dan pengarah jalannya diskusi 
dengan memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh siswa untuk berdiskusi 

dengan temannya dan menyelesaikan topik diskusi. Agar nanti ketika diadakan tes 
individu semua peserta didik dapat mengerjakan dengan benar.Ketika kelompok 
melakukan diskusi, peneliti berkeliling untuk mengamati aktivitas peserta didik 

dalam kelompoknya masing-masing. Jika ada kelompok yang mengalami kesulitan 
dalam memahami topik diskusi peneliti memberikan penjelasan dalam memahami 

dari topik diskusi tersebut. 
Tahap presentasi. Setelah waktu diskusi antar kelompok selesai, peneliti 

meminta setiap kelompok untuk mengirimkan satu perwakilan anggotanya untuk 

mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan. Perwakilan kelompok 
ditunjuk secara acak melalui permainan melempar bola sambil menyanyikan 

sebuah lagu. Setelah lagu tersebut habis, bola terakhir berada di tangan peserta 
didik siapa maka dialah yang maju untuk mempresentasikan hasil jawaban 
kelompoknya. Begitulah seterusnya sampai topik diskusi tersebut habis 

dipresentasikan. Penunjukan perwakilan secara acak melalui permainan tersebut 
disesuaikan dengan jumlah kelompok, jadi setiap kelompok akan mendapat giliran 

untuk maju mempresentasikan hasil jawabannya. Kegiatan tersebut dipandu oleh 
peneliti dan presentasi diakhiri oleh penjelasan dari peneliti. Setelah selesai 
peneliti meminta peserta didik untuk kembali ketempat duduknya masing-masing 

untuk mengikuti kegiatan selanjutnya.  
Tahap pemberian post test. Pada tahap ini peneliti memberikan soal 

individu (post test) untuk mengetahui tingkat pemahaman masing-masing peserta 
didik terhadap materi yang telah diajarkan. Setelah selesai peserta didik diminta 
untuk mengumpulkan lembar jawabannya dan kembali ketempat duduk masing-

masing. 
Tahap kesimpulan. Pada tahap ini peneliti memberikan penguatan. Peneliti 

bersama peserta didik membuat kesimpulan tentang pelajaran yang baru dipelajari 
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serta memberitahukan bahwa selanjutnya akan dilaksanakan siklus II untuk 
memperbaiki nilai yang kurang. Kegiatan kemudian diakhiri dengan salam. 
Berikut hasil dari pos tes siklus I.  

 
Gambar 1. Ulangan Harian Post tes Siklus I 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2016) 

 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil belajar peserta didik pada 

siklus I lebih baik dari data awal Hasil pada siklus I mengalami peningkatan dari 
yang semula pada saat tes awal peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar 
hanya 14 peserta didik (52%), menjadi 19 peserta didik (70.3%) yang mencapai 

ketuntasan belajar pada saat melaksanakan post test siklus I. Pada presentase 
ketuntasan belajar dapat diketahui bahwa pada siklus I peserta didik kelas VII.A 

belum memenuhi. Karena perolehan nilai peserta didik masih dibawah ketuntasan 
minimum yang telah ditentukan yaitu 75% dari jumlah seluruh peserta didik yang 
memperoleh nilai 76. Maka dari itu perlu dilakukan kelanjutan siklus untuk 

membuktikan bahwa pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif 
tipe STAD mampu meningkatkan prestasi belajar peserta didik kelas VII.A.  

 
Siklus II 

 Perbaikan pada siklus ini berdasarkan hasil pengamatan dan tindakan yang 

telah dilaksanakan pada siklus sebelumnya yang menunjukan bahwa tingkat 
pemahaman peserta didik dan hasil belajar peserta didik terhadap materi trapesium 

masih belum optimal. Oleh sebab itu untuk meningkatkan hasil belajar tersebut, 
peneliti melakukan tindakan selanjutnya dengan sebaik mungkin menerapkan 
model pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

 Tahap Inti. Berbeda pada siklus I, pada siklus II ini peserta didik tampak 
lebih bersemangat, aktif, dan juga lebih berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran 

Matematika yang diberikan peneliti.  
Pada siklus II, peneliti lebih banyak memberikan contoh soal dan meminta 

peserta didik untuk menyelesaikan dan menjelaskan kepada teman-temannya 

bagaimana dia dapat menyelesaikan soal denga tepat. Hal ini bertujuan selain agar 
peserta didik lebih terbiasa dalam menyelesaikan soal, peserta didik juga bisa 

berbagi ilmu dengan temannya dengan cara mereka sendiri. Setelah selesai peneliti 
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meminta peserta didik untuk bergabung dengan kelompoknya (anggota kelompok 
tetap seperti pertemuan sebelumnya). Pengelompokan kali ini tidak lagi mendapat 
penolakan seperti sebelumnya. Peserta didik sudah mampu menerima anggota 

kelompoknya tanpa membeda-bedakan. Peneliti memberikan lembar kerja kepada 
masing-masing kelompok. Peserta didik mengerjakan soal dengan tertib. Peserta 

didik berdiskusi dengan tertib. Saling membantu ketika ada anggota lainnya yang 
belum memahami cara menyelesaikan soal. Peneliti membimbing jalannya diskusi 
dan memberi penjelasan ketika ada yang tidak dipahami dari soal yang diberikan. 

Peneliti selalu memberikan motivasi dan bimbingan kepada semua kelompok 
untuk saling berdiskusi dan saling memotivasi semua anggotanya. Setelah selesai 

mengerjakan peneliti menunjuk perwakilan kelompok dengan menggunakan 
permainan kelipatan angka. Perwakilan yang terpilih kemudian mempresentasikan 
hasil jawaban kelompoknya di depan kelas. Kegiatan tersebut dipandu oleh 

peneliti dan kegiatan diakhiri dengan penjelasan peneliti.  
Setelah selesai peneliti membagikan soal evaluasi individu (post test siklus 

II) untuk mengetahui tingkat pemahaman masing-masing peserta didik. Peneliti 
meminta kepada siswa untuk menutup buku Matematika dan mengatur posisi 
duduknya seperti semula. Setelah semua peserta didik siap dengan posisinya 

masing-masing, peneliti mulai membagikan soal tes akhir kepada peserta didik 
untuk dikerjakan secara individu. Peneliti meminta peserta didik untuk bertanya 

jika ada yang belum difahami. 
 Setelah waktu selesai peneliti meminta peserta didik untuk mengumpulkan 
lembar jawaban. Peneliti memberikan evaluasi dan memberikan bintang 

penghargaan kepada kelompok yang mendapat predikat, tim super, tim sangat 
hebat, dan tim hebat.Tahap Akhir. Kegiatan akhir, kemudian peneliti dan peserta 

didik membuat kesimpulan tentang pelajaran yang baru dipelajari dan kegiatan 
diakhiri dengan salam.Berikut hasil dari pos tes siklus I.  
 

Gambar 2. Ulangan Harian Post tes Siklus II 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2016) 

 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil belajar peserta didik pada 

siklus II lebih baik dari siklus I. Berdasarkan presentase ketuntasan belajar dapat 
diketahui bahwa pada siklus II peserta didik kelas VII.A telah mencapai 

ketuntasan belajar. Dapat diketahui dari hasil data awal, post tes I dan post tes II 
terjadi peningkatan yang lumayan baik dari data awal yaitu 52% (14 siswa), 
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kemudian pada post test I sebesar 70,3% (19 siswa), dan pada post test kedua yang 
dicapai yaitu 89% (24 siswa) sudah diatas ketuntasan minimum yang telah 
ditentukan. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) dalam pembelajaran 
Matematika. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) mampu 
meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VII.A di SMP Negeri 4 Rengat.  
 

Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk meingkatkan hasil belajar 

peserta didik dalam pembelajaran Matematika melalui penggunaan metode Student 
Teams Achievement Divisions (STAD). Penelitian ini dilaksanakan di kelas VII.A 
dengan peserta didik berjumlah 27 peserta didik pada mata pelajaran Matematika. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions 
(STAD) ini menuntun peran siswa untuk berperan secara aktif, berpikir secara 

kritis, bertanggungjawab dan mampu menghargai sesamanya selama pembelajaran 
berlangsung maupun selama kegiatan diskusi berlangsung.  

Pada pelaksanaan siklus I dan siklus II tahap-tahap tersebut telah 

dilaksanakan dengan baik dan telah memberikan perbaikan secara positif terhadap 
peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan peserta didik menjadi lebih aktif pada saat 

pembelajaran berlangsung, kemampuan kerjasama peserta didik juga meningkat 
yang semula berada pada kategori cukup menjadi baik, dan pemahaman peserta 
didik tentang materi yang diajarkan menjadi meningkat seiring meningkatnya hasil 

belajar yang sudah sesuai harapan.  
Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) juga memberikan dampak yang positif pada 
kemampuan kerjasama peserta didik dalam berkelompok berdampak pula pada 
hasil belajar dan ketuntasan belajar. Kelompok belajar membuat peserta didik 

lebih mudah memahami materi, karena peserta didik dapat berbagi pengetahuan 
dengan temannya, dan belajar bersama untuk mencapai tujuan bersama.  

Persentase yang diperoleh pada data awal adalah 52%, sedangkan 
ketuntasan minimum adalah  ≥75% dari ketuntasan kelas. Setelah dilakukan pos 
tes siklus I menngkat menjadi 70.3% lalu pada siklus II meningkat menjadi 89%. 

Berdasarkan hasil nilai pada pos tes siklus II yang diperoleh peserta didik 
menunjukan adanya peningkatan pemahaman peserta didik, ini terbukti dengan 

meningkatnya hasil belajar peserta didik. Dengan demikian pembelajara 
Matematika melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Student 
Teams Achievement Divisions (STAD) terbukti mampu membantu peserta didik 

dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik.  
  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Sebagai akhir pembahasan skripsi ini maka akan dikemukakan kesimpulan 

yang diperoleh dari paparan data pada bab IV, temuan pene litian dan pembahasan 
yang diambil dari penelitian adalah sebagai berikut : 
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Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Tipe Student Teams-
Achievement Divisions (STAD), pada pembelajaran Matematika dapat 
meningkatkan hasil belajar peserta didik SMP Negeri 4 Rengat. hal ini dapat 

diketahui dari indikator keberhasilan berupa hasil belajar peserta didik pada proses 
belajar mengajar pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I yakni sebesar 14 siswa 

yang mendapat nilai ≤76 pada siklus I sebanyak 19 peserta didik (70.3%) dan < 76 
sedangkan pada siklus II 24peserta didik yang mendapat nilai ≤ 76. Hal ini 
memperlihatkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dapt meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran Matematika di SMP Negeri 4 
Rengat 

 

Saran 

Demi kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar 

dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, dan berdasarkan hasil 
penelitian yang telah dilakukan maka ada beberapa saran yang dapat diberikan 

sebagai berikut :  
1. Bagi Kepala SMP Negeri 4 Rengat , dengan adanya peningkatan hasil belajar 

peserta didik, tentunya kepala sekolah dapat menentukan haluan kebijakan 

dalam meningkatkan mutu pembelajaran menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Tipe Student Teams-Achievement Divisions (STAD) untuk mata 

pelajaran Matematika maupun mata pelajaran lainnya. 
2. Bagi pendidik SMP Negeri 4 Rengat, guru hendaknya memperhatikan 

pemilihan metode yang tepat dalam penyampaian materi pembelajaran. hal ini 

bertujuan agar proses pembelajaran dikelas dapat berjalan secara maksimal dan 
mendapatkan hasil yang maksimal pula. Dengan melihat hasil penelitian ini 

hendaknya guru dapat memanfaatkan untuk meningkatkan kreatifitas guru 
dalam proses belajar mengajar di kelas dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Tipe Student Teams-Achievement Divisions 

(STAD). 
3. Bagi peserta didik SMP Negeri 4 Rengat, agar peserta didik termotivasi dan 

bersemangat dalam belajar, model pembelajaran kooperatif tipe Tipe Student 
Teams-Achievement Divisions (STAD) dapat menjadikan peserta didik lebih 
bersemangat dalam kreatifitas belajar terhadap mata pelajaran Matematika.  
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