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ABSTRAK 
Arifiani, Andini Nurul. 2009. Keefektivan Model Pembelajaran STAD dengan 
Metode Penemuan Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMP 
Negeri 3 Margasari Tahun Pelajaran 2008/2009 Pada Materi Pokok Segiempat. 
Skripsi, Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs. Sugiman, M.Si, Pembimbing 
II : Endang Sugiharti, S.Si M.Kom. 
 
Kata kunci: STAD dengan Metode Penemuan Terbimbing, Hasil Belajar, 

Segiempat 
 

Untuk meningkatkan hasil belajar, seorang guru dalam mengajarkan 
matematika perlu memiliki strategi pembelajaran yang tepat agar pelajaran 
matematika dapat diserap dengan baik oleh siswa. Model pembelajaran sangat 
mempengaruhi hasil belajar matematika siswa pada suatu pokok bahasan tertentu. 
Model pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat 
peraga dan LKS diharapkan dsapat membantu siswa untuk lebih memahami 
materi pelajaran dan siswa dapat meningkatkan hasil belajar matematikanya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penerapan model 
pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat peraga 
dan LKS dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa yang diharapkan 
dapat menjadi rujukan bagi para guru yang ingin menerapkan model pembelajaran 
STAD dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat peraga dan LKS. 
Penelitian ini mengkaji implementasi model pembelajaran STAD dengan metode 
penemuan terbimbing berbantuan alat peraga dan LKS terhadap ketuntasan belajar 
serta membandingkannya terhadap model pembelajaran ekspositori pada materi 
pokok segiempat.   

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 3 
Margasari. Dengan teknik random sampling dipilih dua kelas sebagai sampel 
penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan metode tes kemudian dilakukan 
analisis untuk merumuskan hasil penelitian. Pada penelitian ini diperoleh hasil 
bahwa 87,5% siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran STAD dengan 
metode penemuan terbimbing berbantuan alat peraga dan LKS tuntas dalam 
pelajaran matematika materi pokok segiempat. Dari hasil penelitian juga diketahui 
bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran 
STAD dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat peraga dan LKS 
lebih baik dari yang diajar dengan metode ekstositori di SMP Negeri 3 Margasari.  

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa model pembelajaran 
STAD dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat peraga dan LKS 
efektif diterapkan dalam pembelajaran matematika kelas VII SMPN 3 Margasari 
pada materi pokok segiempat, oleh karena itu guru matematika di SMPN 3 
Margasari hendaknya mencoba penerapan model pembelajaran STAD dengan 
metode penemuan terbimbing berbantuan alat peraga dan LKS pada materi 
segiempat untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

 




