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ABSTRAK 
 
 
Hidayat, Adam Nur Syarif. 2009. Pengaruh Keterampilan Kooperatif terhadap 
Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 15 Semarang pada Materi Pokok 
Kubus dan Balok dalam Pembelajaran Kooperatif Tipe Students Teams 
Achievement Division (STAD). Skripsi. Jurusan Matematika Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. 
Zaenuri Mastur, S.E, M.Si, Akt, Pembimbing II: Dra. Sunarmi, M.Si. 
 
Kata kunci: keterampilan kooperatif, hasil belajar, pembelajaran kooperatif tipe 
STAD 

Pada pembelajaran matematika di sekolah, guru hendaknya menggunakan 
strategi yang banyak melibatkan siswa aktif dalam belajar serta menyenangkan 
bagi siswa agar siswa dapat menyukai pelajaran matematika. Salah satu alternatif 
pembelajaran yang dapat dilakukan adalah dengan model pembelajaran kooperatif 
tipe STAD. Kegiatan belajar mengajar dengan model STAD ini memungkinkan 
siswa untuk aktif dan mengembangkan keterampilan kooperatif mereka. 
Keterampilan kooperatif diharapkan dapat melancarkan hubungan kerja sama dan 
tugas siswa dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman serta 
hasil belajar siswa. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh keterampilan kooperatif terhadap hasil belajar matematika siswa pada 
materi pokok Kubus dan Balok dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keterampilan 
kooperatif terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi pokok Kubus dan 
Balok dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 15 Semarang tahun pelajaran 
2008/2009 sebanyak 305 siswa yang terbagi dalam delapan kelas. Sampel dalam 
penelitian ini diambil secara random sampling dan dipilih siswa kelas VIII E 
sebagai kelas eksperimen. Data penelitian diperoleh dengan metode dokumentasi 
dan tes. 

Hasi penelitian menunjukkan bahwa persamaan regresi sederhana antara 
keterampilan kooperatif dan hasil belajar siswa pada materi kubus dan balok 
adalah  Persamaan regresi tersebut, setelah dianalisis 
bersifat linear dan koefisien arah regresinya berarti yang menunjukkan bahwa 
hasil belajar siswa dapat diprediksi dari nilai keterampilan kooperatif yang 
diperoleh. Hasil penelitian juga menunjukkan korelasi antara keterampilan 
kooperatif dan hasil belajar siswa adalah r = 0,8060. setelah dilakukan pengujian 
ternyata koefisien korelasi tersebut signifikan yang berarti keterampilan 
kooperatif berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok Kubus dan 
Balok dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD. Pengaruh keterampilan 
kooperatif tersebut sebesar 64,96% yang dapar dilihat dari koefisien determinasi 
pada regresi linear sederhana. Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti 
memberi saran agar dalam proses pembelajaran matematika pada materi pokok 
Kubus dan Balok guru dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD untuk meningkatkan keterampilan kooperatif dan hasil belajar siswa. 

( ) .0795,40639,4ˆ XY +=
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang 

semakin pesat, sehingga mengakibatkan persaingan dalam berbagai bidang 

kehidupan. Kualitas kehidupan bangsa sangat ditentukan oleh faktor pendidikan. 

Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang cerdas, 

damai, terbuka, dan demokratis.  

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk membantu manusia 

dalam mengembangkan dirinya, sehingga mampu menghadapi setiap perubahan 

yang terjadi dalam kehidupan. Perkembangan di bidang pendidikan merupakan 

sarana pembinaan sumber daya manusia. Dalam penanganannya, pendidikan perlu 

mendapatkan perhatian baik dari pemerintah, masyarakat, maupun keluarga. Oleh 

karena itu, pembaharuan dalam pendidikan harus selalu dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Upaya peningkatan mutu pendidikan 

itu diharapkan dapat menaikkan harkat dan martabat manusia Indonesia. 

Upaya peningkatan mutu pendidikan perlu dilakukan secara menyeluruh 

meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Pengembangan 

aspek-aspek tersebut dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan 

kecakapan hidup melalui seperangkat kompetensi, agar siswa kelak dapat 
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bertahan hidup, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan berhasil di 

masa datang. 

Untuk mata pelajaran matematika, standar kompetensi disusun sebagai 

landasan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir 

secara sistematis dan logis, mengkomunikasikan ide atau gagasan, dan dapat 

menggunakan matematika dalam pemecahan masalah. Dalam pembelajaran 

matematika di sekolah, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang 

banyak melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, maupun 

sosial. Siswa dibawa ke arah mengamati, menebak, berbuat, mencoba, mampu 

menjawab pertanyaan mengapa, dan kalau mungkin mendebat. Siswa harus 

dibiasakan untuk diberikan kesempatan bertanya dan berpendapat, sehingga 

diharapkan proses pembelajaran matematika lebih bermakna. Prinsip belajar aktif 

inilah yang diharapkan dapat menumbuhkan sasaran pembelajaran matematika 

yang kreatif dan kritis. 

Pada masa sekarang ini, hal terpenting dalam pembelajaran matematika 

adalah bagaimana menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan bagi 

siswa sehingga siswa dapat menyukai pelajaran matematika. Salah satu alternatif 

yang dapat dilakukan untuk menciptakan suasana yang berbeda adalah melakukan 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif. 

Model pembelajaran kooperatif telah banyak digunakan dan dikembangkan 

oleh para pakar pendidikan. Beberapa ahli menyatakan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tidak hanya unggul dalam membantu siswa untuk 

memahami konsep-konsep, tetapi juga membantu siswa menumbuhkan 
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kemampuan kerja sama, berpikir kritis dan mengembangkan sikap sosial siswa. Di 

samping itu, keterampilan kooperatif menjadi semakin penting untuk keberhasilan 

dalam menghadapi tuntutan lapangan kerja yang sekarang ini berorientasi pada 

kerja sama dalam tim. 

Salah satu tipe pembelajaran kooperatif adalah tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). Pada pembelajaran STAD siswa dalam kelas 

dibagi menjadi beberapa kelompok, dimana masing-masing kelompok 

beranggotakan 4-5 siswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD ini tepat jika diterapkan pada siswa SMP, 

karena secara psikologis siswa SMP berada pada masa remaja dimana mereka 

cenderung mencari teman sebaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Model pembelajaran ini juga merupakan sebuah pendekatan yang baik bagi guru 

baru untuk memulai menerapkan model pembelajaran kooperatif dalam kelas. 

Dalam usaha menyampaikan pengajaran kepada murid-muridnya, para 

guru mempergunakan berbagai metode atau yang disebut juga dengan cara. Ada 

guru yang secara kontinyu hanya menggunakan satu metode tertentu saja, ada 

pula yang secara kreatif mengadakan variasi dan kombinasi diantara berbagai 

metode mengajar yang diketahuinya. Selain itu para guru harus mempunyai 

pengetahuan yang komprehensif tentang berbagai metode pengajaran untuk dapat 

lebih mengefektifkan pengajaran yang diberikan kepada murid- muridnya. 

Dalam pelaksanaanya di lapangan, sekolah-sekolah dalam proses belajar 

mengajarnya mempunyai cara-cara atau metode-metode sendiri yang disesuaikan 

dengan kemampuan sekolah-sekolah tersebut. Ada sekolah yang sudah 
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menerapkan motode pembelajaran modern, namun ada pula yang masih 

menggunakan metode konvensional. Adapun metode pembelajaran modern, 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi siswa dalam belajar. 

Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya hasil belajar siswa, salah 

satunya adalah ketidaktepatan penggunaan model pembelajaran yang digunakan 

oleh guru di kelas. Kenyataan menunjukan bahwa selama ini kebanyakan guru 

menggunakan model pembelajaran yang bersifat konvensional dan banyak 

didominasi oleh guru. 

 Menurut Suyitno (2004:4), pembelajaran yang sering diterapkan guru 

adalah pembelajaran dengan metode ekspositori yang dilakukan dengan cara guru 

menyampaikan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, menerangkan materi dan 

contoh soal disertai tanya jawab. Kemudian guru bersama siswa berlatih 

menyelesaikan soal latihan dan siswa bertanya kalau belum mengerti. Guru dapat 

memeriksa pekerjaan siswa secara individu, menjelaskan lagi kepada siswa secara 

individual atau klasikal. Siswa mengerjakan latihan sendiri atau dapat bertanya 

temannya, atau disuruh guru untuk mengerjakannya di papan tulis. Walaupun 

pusat kegiatan pembelajaran masih kepada guru, tetapi dominasi guru sudah 

sedikit berkurang. 

Selama ini, hasil pembelajaran matematika pada materi pokok Kubus dan 

Balok di SMP Negeri 15 Semarang cukup baik, namun sebagian besar siswa 

menganggap bahwa materi Kubus dan Balok sulit untuk dipahami karena 

memerlukan ketelitian dan pemahaman terhadap konsep yang ada pada materi 

tersebut. Materi pokok Kubus dan Balok pada kelas VIII semester genap 
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merupakan prasyarat untuk mempelajari materi selanjutnya. Materi pokok Kubus 

dan Balok merupakan materi yang banyak sekali kaitannya dengan dunia nyata, 

misalnya benda-benda disekitar kita, banyak sekali yang berbentuk kubus dan 

balok. Materi pokok Kubus dan Balok adalah bagian dari materi geometri SMP 

yang banyak menuntut siswa untuk dapat memahami bagian-bagian kubus dan 

balok serta menghitung volum dan luas permukaan pada kubus dan balok. 

Dalam pembelajaran di SMP Negeri 15 Semarang, guru masih 

menggunakan model pembelajaran ekspositori dalam memberikan materi, 

walaupun masih ada keinginan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang 

lebih menarik agar dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Pada pembelajaran 

dengan model ekspositori ini, siswa cenderung menerima begitu saja materi yang 

diberikan dalam penjelasan guru, sehingga dalam penerapan dalam kehidupan 

sehari-hari akan kurang dipahami dan dilaksanakan. Selain itu pembelajaran 

cenderung melihat hasil belajar kognitif saja, tanpa memperhatikan proses 

pembelajaran. 

Sebenarnya guru juga terkadang melakukan kegiatan berkelompok untuk 

menyampaikan materi tersebut. Akan tetapi kalau dicermati, kegiatan kelompok 

tersebut bukan pembelajaran kooperatif. Tujuan dari kerja kelompok hanya 

menyelesaikan tugas. Kegiatan belajar mengajar tersebut biasanya hanya 

didominasi oleh siswa yang pandai, sementara siswa yang kemampuannya rendah 

kurang berperan dalam mengerjakan tugas kelompok. Disamping itu juga siswa 

tidak dilatihkan untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan menghargai pendapat 

orang lain. Akibat cara kerja kelompok seperti ini menyebabkan siswa yang 
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kemampuannya kurang memperoleh hasil belajar yang tetap rendah dan adanya 

kesenjangan yang terlalu jauh antara hasil belajar siswa yang pandai dengan hasil 

belajar siswa yang kurang pandai.  

Kondisi pembelajaran tersebut kurang efektif untuk meningkatkan 

keterampilan kooperatif siswa. Keterampilan kooperatif sangat penting untuk 

dimiliki siswa karena dapat membantu siswa untuk memahami konsep-knsep 

yang sulit dan membantu siswa untuk menumbuhkan kemampuan bekerja sama. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Musfiqi (2008) menyatakan 

bahwa keterampilan kooperatif membuat siswa terlihat lebih aktif dan lebih 

mudah memahami konsep-konsep yang sulit karena mereka saling mendiskusikan 

masalah-masalah tersebut dengan temannya. Selain itu terjadi elaborasi kognitif 

yang baik, sehingga dapat meningkatkan daya nalar, keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran dan memberi kesempatan pada siswa untuk mengungkapkan 

pendapatnya. Pada prinsipnya keterampilan kooperatif ingin melancarkan 

hubungan kerja sama dan tugas siswa dalam proses pembelajaran untuk 

meningkatkan pemahaman serta hasil belajar siswa sehingga dapat mencapai 

kriteria ketuntasan belajar yang telah ditentukan. 

Pada proses pembelajaran matematika sebaiknya guru memperhatikan 

kebermaknaan dalam pembelajaran matematika dengan mengoptimalkan 

pengetahuan yang dimiliki siswa serta kerja sama dalam berkelompok. Guru tidak 

sekadar memberikan pengetahuan kepada siswa, tapi sebaiknya memfasilitasi 

siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri sehingga membawa siswa pada 
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pemahaman yang lebih tinggi. Model pembelajaran yang mendukung hal tersebut 

diantaranya adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memilih judul “Pengaruh 

Keterampilan Kooperatif Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 

15 Semarang pada Materi Pokok Kubus dan Balok dalam Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division (STAD)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut.. 

(1) Apakah hasil belajar matematika siswa pada materi pokok Kubus dan Balok 

dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat mencapai kriteria 

ketuntasan minimal yang telah ditentukan? 

(2) Bagaimana pengaruh keterampilan kooperatif terhadap hasil belajar 

matematika siswa pada materi pokok Kubus dan Balok dalam pembelajaran 

kooperatif tipe STAD? 

 

1.3 Penegasan Istilah 

Untuk memberikan kejelasan arti dan menghindari penafsiran yang salah 

pada istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka diberikan batasan-

batasan istilah yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini 

(1) Hasil Belajar 



 8

Hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan nilai tes atau 

angka. 

(2) Pembelajaran Kooperatif  Tipe STAD 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang 

mendorong siswa aktif menemukan sendiri pengetahuannya melalui keterampilan 

proses. Siswa belajar dalam kelompok kecil yang kemampuannya heterogen. 

Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja sama dan 

membantu dalam memahami suatu bahan ajar. Selama kerja kelompok, tugas 

anggota kelompok  adalah mencapai ketuntasan materi dan saling membantu 

teman sekelompok mencapai ketuntasan (Slavin, 1995:73) 

STAD (Student Teams Achievement Division) merupakan model 

pembelajaran kooperatif untuk pengelompokan campur yang melibatkan 

pengakuan tim dan tanggung jawab kelompok untuk pembelajaran individu 

anggota 

(3) Keterampilan Kooperatif 

Keterampilan kooperatif adalah keterampilan khusus yang berfungsi untuk 

melancarkan hubungan kerja dan tugas. Peranan hubungan kerja dapat dibangun 

dengan membangun tugas anggota kelompok selama kegiatan. Keterampilan-

keterampilan selama kooperatif tersebut antara lain, (1) Keterampilan Kooperatif 

Tingkat Awal, meliputi keterampilan menggunakan kesepakatan, menghargai 

kontribusi, mengambil giliran dan berbagi tugas, berada dalam kelompok, berada 

dalam tugas, mendorong partisipasi, menyelesaikan tugas dalam waktunya dan 
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menghormati perbedaan individu, (2) Keterampilan Tingkat Menengah meliputi 

keterampilan menunjukkan penghargaan dan simpati, mengungkapkan 

ketidaksetujuan dengan cara dapat diterima, mendengarkan dengan arif, bertanya, 

membuat ringkasan, menafsirkan, mengorganisir, dan mengurangi ketegangan, (3) 

Keterampilan Tingkat Mahir meliputi keterampilan mengelaborasi, memeriksa 

dengan cermat, menanyakan kebenaran, menetapkan tujuan, dan berkompromi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasar latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, 

maka penelitian ini bertujuan: 

(1) mengetahui hasil belajar matematika siswa pada materi pokok Kubus dan 

Balok dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat mencapai kriteria 

ketuntasan minimal yang telah ditentukan; 

(2) mengetahui pengaruh keterampilan kooperatif terhadap hasil belajar 

matematika siswa pada materi pokok Kubus dan Balok dalam pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

(1) Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta 

kemampuan kooperatif siswa, diantaranya kemampuan berkelompok, bertanya, 
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mendengarkan, dan menghormati perbedaan. Selain itu, diharapkan juga 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, serta 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

(2) Bagi Guru 

Di samping untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penguasaan 

materi pokok Kubus dan Balok, juga dapat memberikan informasi tentang 

pengaruh keterampilan kooperatif terhadap hasil belajar. Lebih jauh lagi, guru 

dapat mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. 

(3) Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika di sekolah.  

(4) Bagi Peneliti 

 Peneliti dapat mengetahui bagaimana pengaruh kemampuan kooperatif 

terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD. Selain itu, 

peneliti memperoleh pengalaman langsung bagaimana memilih strategi 

pembelajaran yang tepat, sehingga kelak ketika terjun ke lapangan mempunyai 

pengalaman dan wawasan tentang dasar-dasar kemampuan mengajar dan 

mengembangkan pembelajaran 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi ini terdiri atas tiga bagian yang masing-masing diuraikan sebagai 

berikut. 
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(1) Bagian awal skripsi, terdiri dari: halaman judul, halaman pengesahan, 

motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, 

dan daftar lampiran. 

(2) Bagian isi merupakan bagian pokok dalam skripsi yang terdiri dari lima 

bab sebagai berikut.  

a. Bab I yaitu pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan 

sistematika skripsi. 

b. Bab II yaitu landasan teori berisi tentang teori-teori yang merupakan 

pedoman bagi penelitian dan penulisan skripsi ini serta kerangka 

berpikir dan hipotesis yang dirumuskan. 

c. Bab III yaitu metode penelitian berisi populasi dan sampel, variabel 

penelitian, metode pengumpulan data, prosedur penelitian, dan metode 

analisis data 

d. Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang hasil 

penelitian, analisis, dan pembahasannya. 

e. Bab V yaitu penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan 

saran-saran peneliti. 

(3) Bagian Akhir, merupakan bangian yang terdiri dari daftar pustaka yang 

digunakan sebagai acuan, lampiran-lampiran yang melengkapi uraian pada 

bagian isi, dan tabel-tabel yang digunakan. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Belajar  

Belajar memegang peran penting di dalam perkembangan, kebiasaan, 

sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. Aktivitas 

belajar akan terjadi pada diri pembelajar/peserta didik apabila terdapat interaksi 

antara stimulus dengan isi memori sehingga perilakunya berubah dari sebelum 

dan setelah adanya stimulus tersebut. Perubahan perilaku diri pembelajar itu 

menunjukkan bahwa pembelajar telah melakukan aktivitas belajar (Anni, dkk, 

2004:2-4). 

Sejak lahir manusia telah mulai melakukan kegiatan belajar untuk 

memenuhi kebutuhan dan sekaligus mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, 

belajar merupakan suatu kegiatan yang telah dikenal bahkan sadar atau tidak 

dilakukan oleh manusia. Jadi belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, 

dan bukan suatu hasil atau tujuan. 

Konsep tentang belajar telah banyak didefisinisikan oleh para pakar. Jean 

Piaget (dalam Sugandi, 2004:35), mengemukakan tiga prinsip utama 

pembelajaran, yaitu belajar aktif, belajar lewat interaksi sosial, dan belajar lewat 

pengalaman sendiri. Menurut Gagne dan Berliner (dalam Anni, dkk, 2004:2), 

belajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya karena 

hasil dari pengalaman. Morgan et. al. (dalam Anni, dkk, 2004:2), menyatakan 

12
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bahwa belajar merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil 

dari praktik atau pengalaman. 

Skinner (dalam Dimyati, 2002:9) berpandangan bahwa belajar adalah suatu 

perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, 

bila ia tidak belajar maka responnya menurun. Dalam belajar ditemukan adanya 

hal-hal berikut: 

(1) kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respon si pebelajar, 

(2) respon si pebelajar, dan 

(3) konsekuensi yang bersifat menguatkan respon tersebut. Pemerkuat terjadi 

pada stimulus yang menguatkan konskuensi tersebut. Sebagai ilustrasi, 

perilaku respon si pebelajar yang baik diberi hadiah. Sebaliknya, perilaku 

respon yang tidak baik diberi teguran dan hukuman. 

Hamalik (2005:32-33), menyatakan bahwa belajar yang efektif sangat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisional yang ada. Faktor-faktor itu adalah 

sebagai berikut. 

(1) Faktor kegiatan, penggunaan, dan ulangan. Siswa yang belajar melakukan 

banyak kegiatan. Apa yang telah dipelajari perlu digunakan secara praktis 

dan diadakan ulangan secara kontinu. 

(2) Belajar memerlukan latihan agar pelajaran yang terlupakan dapat dikuasai 

kembali dan pelajaran yang belum dikuasai akan dapat lebih mudah 

dipahami. 

(3) Belajar siswa lebih berhasil, belajar akan lebih berhasil jika siswa merasa 

berhasil dan mendapatkan kepuasannya. 
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(4) Siswa yang belajar perlu mengetahui apakah ia berhasil atau gagal dalam 

belajarnya. 

(5) Faktor asosiasi besar manfaatnya dalam belajar, karena semua pengalaman 

belajar antara yang lama dan baru, secara berurutan diasosiasikan, sehingga 

menjadi satu kesatuan pengalaman. 

(6) Pengalaman masa lampau (bahan apersepsi) dan pengertian-pengertian yang 

telah dimiliki oleh siswa, besar peranannya dalam proses belajar. 

(7) Faktor kesiapan belajar. Murid yang telah siap belajar akan dapat melakukan 

kegiatan belajar lebih mudah dan lebih berhasil. 

(8) Faktor minat dan usaha. Belajar dengan minat akan mendorong siswa belajar 

lebih baik daripada belajar tanpa minat. Namun, minat tanpa usaha yang baik 

maka belajar juga sulit untuk berhasil. 

(9) Faktor-faktor fisiologis. Kondisi badan siswa yang belajar sangat 

berpengaruh dalam proses belajar. 

(10) Faktor intelegensi. Murid yang cerdas akan lebih berhasil dalam kegiatan 

belajar, karena ia lebih mudah menangkap an memahami pelajaran dan lebih 

mudah mengingat-ingatnya. 

Belajar dalam arti yang luas yaitu suatu proses perubahan tingkah laku 

yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan, penggunaan dan penilaian terhadap 

atau mengenai sikap dan nilai-nilai, pengetahuan dan kecakapan dasar yang 

terdapat dalam berbagai bidang studi atau lebih luas lagi dalam berbagai aspek 

kehidupan atau pengalaman yang terorganisir (Natawidjaja, 1979: 1). 
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Menurut Natawidjaja (1979) terdapat dua kriteria belajar yang berhasil, 

yaitu: 

(1) pengaruh yang besar dari interaksi belajar mengajar tehadap prestasi siswa 

dalam bentuk penguasaan, penggunaan dan penilaian sikap, pengetahuan dan 

keterampilan dasar, baik yang diperoleh melalui berbagai bidang studi 

maupun sebagai akibat komunikasi yang baik antara siswa dengan yang lain; 

dan 

(2) suasana yang baik bagi para siswa, pengajar dan siapa saja yang turut serta 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam hal ini prestasi yang 

baik yang menjadi kriteria pertama. 

Teori belajar yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori belajar 

menurut Piaget dan Natawijaya yang menekankan pada pelaksanaan belajar aktif 

dan lewat interaksi sosial. 

 

2.2 Pembelajaran 

Menurut Fontana (dalam Suherman, dkk, 2003:7), pembelajaran adalah 

upaya penataan lingkungan yang memberikan nuansa agar program belajar 

tumbuh dan berkembang secara optimal. Peristiwa belajar jika disertai dengan 

pembelajaran akan lebih terarah dan sistematik daripada belajar yang hanya 

semata-mata dari pengalaman dalam kehidupan sosial di masyarakat. Belajar 

dengan proses pembelajaran ada peran guru, bahan belajar, dan lingkungan 

kondusif yang sengaja diciptakan. 
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Sugandi, dkk, (2004:28-30), menyebutkan bahwa komponen-komponen 

pembelajaran ada enam, yaitu tujuan, subyek belajar, materi pelajaran, strategi 

pembelajaran, media pembelajaran, dan sarana penunjang. Selain berkaitan 

dengan isi bahan yang dipelajari, tujuan pembelajaran juga menyangkut 

perubahan perilaku akibat kegiatan belajar.  

Jika tujuan pembelajaran tersebut ditinjau dari hasil belajar, akan muncul 

aspek psikologis atau “human ability”. Menurut Klausmire (dalam Sugandi, dkk, 

2004:23), “human ability” dibedakan atas tiga potensi, yaitu cognitive domain, 

affective domain, dan phsycomotor domain. Untuk kemampuan kognitif yang 

dikembangkan oleh BS Bloom, dimulai dari tingkat pengetahuan (knowledge), 

pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisis (analysis), sintesis 

(synthesis), dan penilaian (evaluation). Sedangkan untuk tujuan pembelajaran 

ranah afektif yang dikembangkan oleh Krathwohl, dimulai dari pengenenalan 

(receiving), pemberian respon (responding), penilaian (valuing), pengorganisasian 

(organization), dan pengamalan (characterization). Untuk ranah psikomotor yang 

dikembangkan oleh Elizabeth Sympson, tujuan pembelajaran dimulai dari 

peniruan (imitation), manipulasi (manipulation), ketepatan gerakan (precision), 

artikulasi (articulation), dan naturalisasi (naturalization).  

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran dapat diartikan sebagai interaksi 

antara siswa dengan guru atau sebaliknya dan siswa dengan siswa, sehingga 

memungkinkan keterlibatan mental siswa secara optimal dalam merealisasikan 

pengalaman belajar. Interaksi tersebut terjadi saat guru membelajarkan materi 

pelajaran. 
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Pembelajaran menurut Suyitno (2004:2) adalah upaya menciptakan iklim 

dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan siswa 

yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa serta antara 

siswa dengan siswa. 

Menurut Piaget (dalam Dimyati, 2002:14-15), pembelajaran terdiri dari 

empat langkah berikut. 

(1) Langkah satu: Menentukan topik yang dapat dipelajari oleh anak sendiri. 

Penentuan topik tersebut dibimbing dengan beberapa pertanyaan yang 

diberikan guru. 

(2) Langkah dua: Memilih atau mengembangkan aktifitas kelas dengan topik 

tersebut. 

(3) Langkah tiga: Mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk 

mengemukakan pertanyaan yang menunjang proses pemecahan masalah. 

(4) Langkah empat: Menilai pelaksanaan tiap kegiatan, memperhatikan 

keberhasilan, dan melakukan revisi. 

Secara singkat, Piaget menyarankan agar dalam pembelajaran, guru 

memilih masalah yang berciri kegiatan prediksi, eksperimentasi, dan eksplanasi. 

Rogers (dalam Dimyati, 2002:17) mengemukakan saran tentang langkah-

langkah pembelajaran yang perlu dilakukan oleh guru. Saran pembelajaran itu 

meliputi hal berikut. 

(1) Guru memberi kepercayaan kepada kelas agar kelas memilih belajar secara 

terstruktur. 

(2) Guru dan siswa membuat kontrak belajar. 
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(3) Guru menggunakan metode inkuiri, atau belajar menemukan. 

(4) Guru menggunakan metode simulasi. 

(5) Guru mengadakan latihan kepekaan agar siswa mampu menghayati perasaan 

dan berpartisipasi dengan kelompok lain. 

(6) Guru bertindak sebagai fasilitator belajar. 

(7) Sebaiknya guru mengadakan pengajaran berprogram, agar tercipta peluang 

bagi siswa untuk timbulnya kreatifitas 

Teori pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

pembelajaran menurut Suyitno dan Piaget yang menekankan pada pelaksanaan 

pembelajaran yang menyenangkan dan mengembangkan aktifitas siswa. 

 

2.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan nilai tes atau 

angka. 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajaran 

setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Dalam 

pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar setelah 

melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran (Anni, 

2004:4-5).  

Hamalik (2005:30) berpendapat bahwa tingkah laku manusia terdiri dari 

sejumlah aspek. Hasil belajar akan tampak pada setiap perubahan pada aspek-
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aspek tersebut. Adapun aspek-aspek tersebut adalah pengetahuan, pengertian, 

kebiasaan, keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau 

budi pekerti, dan sikap. Kalau seseorang telah melakukan perbuatan belajar, maka 

akan terlihat terjadinya perubahan dalam salah satu aspek atau beberapa aspek 

tingkah laku tersebut. 

Menurut Sumarmo (2003:6), bahwa dengan mengacu pada tuntutan dan 

harapan yang harus dimiliki oleh seorang guru matematika, maka pembelajaran 

matematika termasuk evaluasi hasil belajar siswa hendaknya mengutamakan pada 

pengembangan ”daya matematik” siswa yang meliputi: 

(1) kemampuan mengajak, menyusun konjektur, dan menalar secara logik, 

(2) menyelesaikan soal yang tidak rutin,  

(3) menyelesaikan masalah (problem solving), 

(4) berkomunikasi secara matematik, dan  

(5) meningkatkan ide matematik dengan kegiatan intelektual lainnya 

 

2.4 Model Pembelajaran 

Istilah model pembelajaran dibedakan dari istilah strategi, metode, atau 

prinsip pembelajaran. Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih 

luas daripada suatu strategi,  metode, atau prosedur.  

Model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang tidak dipunyai 

oleh strategi atau metode tertentu yaitu :   

(1) rasional teoritik yang logis disusun oleh perancangnya,  

(2) tujuan pembelajaran yang akan dicapai,  
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(3) tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan secara berhasil dan  

(4) lingkungan belajar  yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat 

tercapai. 

Istilah model pembelajaran meliputi pendekatan suatu model pembelajaran 

yang luas dan menyeluruh. Contohnya pada model pembelajaran berdasarkan 

masalah, kelompok-kelompok kecil siswa bekerja sama memecahkan suatu 

masalah yang telah disepakati oleh siswa dan guru. Ketika guru sedang 

menerapkan model pembelajaran tersebut, seringkali siswa menggunakan 

bermacam-macam keterampilan, prosedur pemecahan masalah dan berpikir kritis. 

Model pembelajaran berdasarkan masalah dilandasi oleh teori belajar 

konstruktivis. Pada model ini pembelajaran dimulai dengan menyajikan 

permasalahan nyata yang penyelesaiannya membutuhkan kerjasama diantara 

siswa-siswa. Dalam model pembelajaran ini guru memandu siswa menguraikan 

rencana pemecahan masalah menjadi tahap-tahap kegiatan; guru memberi contoh 

mengenai penggunaan keterampilan dan strategi yang dibutuhkan supaya tugas-

tugas tersebut dapat diselesaikan. Guru menciptakan suasana kelas yang fleksibel 

dan berorientasi pada upaya penyelidikan oleh siswa. 

Model-model pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan 

pembelajarannya, pola urutannya (sintaks) dan sifat lingkungan belajarnya. 

Sebagai contoh pengklasifikasian berdasarkan tujuan adalah pembelajaran 

langsung, suatu model pembelajaran yang baik untuk membantu siswa 

mempelajari keterampilan dasar seperti tabel perkalian atau untuk topik-topik 
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yang banyak berkaitan dengan penggunaan alat. Akan tetapi ini tidak sesuai bila 

digunakan untuk mengajarkan konsep-konsep matematika tingkat tinggi. 

Yang dimaksud dengan sintaks (pola urutan) dari suatu model 

pembelajaran adalah pola yang menggambarkan urutan alur tahap-tahap 

keseluruhan yang pada umumnya disertai dengan serangkaian kegiatan 

pembelajaran. Sintaks (pola urutan) dari suatu model pembelajaran tertentu 

menunjukkan dengan jelas kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan oleh guru 

atau siswa. Sintaks (pola urutan) dari bermacam-macam model pembelajaran 

memiliki komponen-komponen yang sama. Contohnya, setiap model 

pembelajaran diawali dengan upaya menarik perhatian siswa dan memotivasi 

siswa agar terlibat dalam proses pembelajaran. Setiap model pembelajaran 

diakhiri dengan tahap menutup pelajaran yang didalamnya meliputi kegiatan 

merangkum pokok-pokok pelajaran. Kegiatan merangkum dilakukan oleh siswa 

dengan bimbingan guru. 

Tiap-tiap model pembelajaran membutuhkan sistem pengelolaan dan 

lingkungan belajar yang sedikit berbeda. Misalnya, pada model pembelajaran 

kooperatif memerlukan lingkungan belajar yang fleksibel seperti tersedia meja 

dan kursi yang mudah dipindahkan. Pada model pembelajaran diskusi para siswa 

duduk dibangku yang disusun secara melingkar atau seperti tapal kuda. 

Sedangkan pada model pembelajaran langsung siswa duduk berhadap-hadapan 

dengan guru. 
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2.5 Pembelajaran Kooperatif 

2.5.1 Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang 

mendorong siswa bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan  sebuah 

masalah, menyelesaikan suatu tugas atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai 

tujuan bersama lainnya. 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang 

mendorong siswa aktif menemukan sendiri pengetahuannya melalui keterampilan 

proses. Siswa belajar dalam kelompok kecil yang kemampuannya heterogen. 

Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja sama dan 

membantu dalam memahami suatu bahan ajar. Selama kerja kelompok, tugas 

anggota kelompok  adalah mencapai ketuntasan materi dan saling membantu 

teman sekelompok mencapai ketuntasan (Slavin, 1995:73). 

Kelompok bisa dibuat berdasarkan: 

(1) perbedaan individual dalam kemampuan belajar, terutama bila kelas itu 

sifatnya heterogen dalam belajar; 

(2) perbedaan minat belajar, dibuat kelompok yang terdiri atas siswa yang 

minatnya sama; 

(3) pengelompokkan  berdasarkan jenis pekerjaan yang kita berikan; 

(4) pengelompokkan berdasarkan wilayah tempat tinggal siswa, yang tinggal 

dalam suatu wilayah dikelompokkan dalam suatu kelompok sehingga mudah 

koordinasinya; 

(5) pengelompokkan secara random melalui undian, tidak melihat faktor lain; 
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(6) pengelompokkan atas dasar jenis kelamin, ada kelompok pria dan wanita. 

Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota  kelompok  

harus  saling bekerja sama  dan saling membantu untuk memahami materi 

pelajaran. Dalam pembelajaran  kooperatif, belajar dikatakan belum  selesai  jika 

salah satu teman dalam kelompok belum  menguasai bahan pelajaran. 

Unsur-unsur dasar dalam  pembelajaran  kooperatif  adalah sebagai berikut 

(Lungdren dalam Musfiqi, 2008:18).  

(1) Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka “tenggelam atau berenang 

bersama.”  

(2) Para siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa lain dalam 

kelompoknya, selain tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam 

mempelajari materi yang dihadapi.  

(3) Para siswa  berpandangan  bahwa mereka semua memiliki tujuan yang sama.  

(4) Para siswa membagi tugas dan berbagi tanggung jawab di antara para 

anggota kelompok.  

(5) Para  siswa  diberikan  satu evaluasi  atau  penghargaan  yang  akan  ikut 

berpengaruh terhadap evaluasi kelompok.  

(6) Para  siswa  berbagi  kepemimpinan  sementara mereka  memperoleh 

keterampilan bekerja sama selama belajar. 

(7) Setiap siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual 

materi yang ditangani 
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2.5.2 Dasar Teori Pembelajaran Kooperatif 

2.5.2.1 Teori Kognitif 

Teori ini menekankan pengaruh kerja sama dalam suasana kebersamaan di 

dalam kelompok itu sendiri. Teori  kognitif dapat dikelompokkan dalam dua 

kategori sebagai berikut: 

(1) Teori Perkembangan  

Asumsi dasar dari teori perkembangan adalah bahwa interaksi antar siswa di 

sekitar tugas-tugas yang sesuai meningkatkan penguasaan mereka terhadap 

konsep-konsep yang sulit; 

(2) Teori Elaborasi Kognitif 

Pandangan teori elaborasi kognitif  berbeda dengan pandangan teori 

perkembangan. Pandangan dalam psikologi kognitif telah menemukan 

bahwa apabila informasi yang telah ada dalam memori, siswa harus terlibat 

dalam beberapa restruktur atau elaborasi kognitif yang paling efektif adalah 

menjelaskan materi itu pada orang lain (Ibrahim dkk, 2000: 17-18). 

2.5.2.2 Teori Motivasi 

Menurut teori motivasi, motivasi siswa dalam pembelajaran koopertif 

terletak pada bagaimana bentuk hadiah atau struktur pencapaian tujuan saat siswa 

melaksanakan kegiatan pembelajaran (Ibrahim dkk, 2000: 3-4). 

Diidentifikasikan ada 3 macam struktur pencapaian tujuan seperti berikut: 

(1) Kooperatif 

Siswa yakin bahwa tujuan mereka tercapai jika dan hanya jika siswa yang 

lain juga akan mencapai tujuan tersebut. 
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(2) Kompetitif  

Siswa yakin bahwa tujuan mereka tercapai jika dan hanya jika siswa lain 

tidak mencapai tujuan tersebut. 

(3) Individualistik 

Siswa yakin upaya mereka sendiri untuk mencapai tujuan tidak ada 

hubungannya dengan siswa lain dalam mencapai tujuan tersebut. 

Menurut pandangan teori motivasi, struktur tujuan koopertif menciptakan 

suatu situasi di mana satu-satunya cara agar anggota kelompok dapat mencapai 

tujuan pribadi mereka hanya apabila kelompok itu berhasil. Oleh karena itu, untuk 

mencapai tujuan pribadi mereka, anggota kelompok harus membantu teman 

kelompoknya dengan cara melakukan apa saja yang dapat membantu kelompok 

itu berhasil dan yang lebih penting lagi adalah mendorong teman kelompoknya 

untuk melakukan upaya maksimal. Lebih lanjut, keberhasilan kelompok 

didasarkan pada masing-masing anggota kelompoknya dengan cara meningkatkan 

motivasi belajar, motivasi untuk mendorong teman belajar dan motivasi untuk 

membantu teman belajar. 

2.5.3 Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-

tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting, yaitu hasil belajar akademik, 

penerimaan terhadap keragaman dan pengembangan keterampilan sosial (Ibrahim 

dkk, 2000: 7-10). 
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2.5.3.1 Hasil Belajar Akademik 

Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa 

dalam tugas-tugas akademik. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul 

dalam membantu siswa memahami konsep yang sulit. Para pengembang model ini 

telah menunjukkan bahwa model struktur penghargaan kooperatif telah dapat 

meningkatkan penilaian siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang 

berhubungan dengan hasil belajar. 

2.5.3.2 Penerimaan Terhadap Perbedaan Individu 

Efek penting yang kedua dari model pembelajaran kooperatif ialah 

penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya,  kelas 

sosial,  kemampuan maupun ketidakmampuan. Pembelajaran kooperatif memberi 

peluang kepada siswa yang berbeda latar belakang  dan kondisi untuk bekerja 

saling bergantian satu sama lain atas tugas-tugas bersama, dan melalui 

penggunaan struktur penghargaan koopertif, belajar untuk menghargai satu sama 

lain. 

2.5.3.3 Pengembangan Keterampilan Sosial 

Tujuan yang ketiga ialah untuk mengajarkan kepada siswa keterampilan 

kerjasama dan kolaborasi. Keterampilan ini amat penting untuk dimiliki di dalam 

masyarakat dimana banyak kerja orang sebagian besar dilakukan dalam organisasi 

yang saling bergantung satu sama lain dan dimana masyarakat secara budaya 

semakin beragam. Selain unggul dalam membantu siswa memahami konsep-

konsep sulit, model ini sangat berguna untuk membantu siswa menumbuhkan 

kemampuan kerjasama. 
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2.5.4 Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif 

Urutan langkah guru menurut model pembelajaran kooperatif yang 

diuraikan Arends dalam Musfiqi (2008:21-22) terlihat pada tabel berikut.  

Fase Tingkah laku Guru 

Fase 1: Guru menyampaikan 

semua tujuan 

Menyampaikan tujuan dan pelajaran yang 

ingin dicapai pada pelajaran memotivasi 

siswa tersebut dan memotivasi siswa belajar 

Fase 2: Guru menyajikan 

informasi kepada siswa  

Menyajikan informasi dengan jalan 

demonstrasi atau lewat bahan bacaan.  

Fase 3: Mengorganisasikan 

siswa ke dalam kelompok-

kelompok belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien.  

Fase 4: Membimbing 

kelompok bekerja dan belajar  

Guru membimbing kelompok-kelompok pada 

saat mereka mengerjakan tugas dan belajar 

mereka 

Fase 5: Evaluasi  Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari atau tiap 

kelompok mempresentasikan hasil kerjanya.  

Fase 6: Memberikan 

penghargaan  

Guru mencari cara untuk menghargai upaya 

maupun hasil belajar individu dan kelompok 

 

2.6 Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

STAD (Student Teams Achievement Division) merupakan model 

pembelajaran kooperatif untuk pengelompokan campur yang melibatkan 

pengakuan tim dan tanggung jawab kelompok untuk pembelajaran individu 

anggota. Inti kegiatan dalam STAD adalah sebagai berikut. 

(1) Mengajar: Guru mempresentasikan materi pelajaran. 
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(2) Belajar dalam tim: Siswa belajar melalui kegiatan kerja dalam tim/kelompok 

mereka dengan dipandu oleh LKS untuk menuntaskan materi pelajaran. 

(3) Pemberian kuis: Siswa mengerjakan kuis secara individual dan siswa tidak 

boleh bekerja sama. 

(4) Penghargaan: Pemberian penghargaan kepada siswa yang berprestasi dalam 

tim/kelompok yang memperoleh skor tertinggi dalam kuis. 

Langkah-langkah STAD dalam pembelajaran matematika, yakni: 

(1) Guru menyajikan materi pelajaran seperti biasa. 

(2) Guru membentuk kelompok belajar dan mengatur tempat duduk siswa agar 

setiap anggota kelompok dapat saling bertatap muka. 

(3) Guru membagikan LKS sebanyak 2 set untuk tiap kelompok 

(4) Anjurkan agar setiap siswa dalam kelompok dapat mengerjakan LKS secara 

berpasangan dua-dua atau tigaan. Kemudian saling mengecek pekerjaannya 

di antara teman dalam pasangan atau tigaan itu. 

(5) Bila ada siswa yang tidak dapat mengerjakan LKS, teman satu tim/kelompok 

bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada temannya yang tidak bisa tadi. 

(6) Berikan kunci LKS agar siswa dapat mengerjakan pekerjaannya sendiri. 

(7) Bila ada pertanyaan dari siswa, mintalah mereka mengajukan pertanyaan itu 

kepada teman satu kelompok sebelum mengajukannya kepada guru. 

(8) Guru berkeliling untuk mengawasi kinerja kelompok. 

(9) Ketua kelompok melaporkan keberhasilan kelompoknya atau melapor 

kepada guru tentang hambatan yang dialami anggota kelompoknya dalam 

mengisi LKS. 
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(10) Ketua kelompok harus dapat menetapkan bahwa setiap anggota telah 

memahami dan dapat mengerjakan LKS yang diberikan guru. 

(11) Guru bertindak sebagai narasumber atau fasilitator jika diperlukan. 

(12) Setelah selesai mengerjakan LKS secara tuntas, berikan kuis kepada seluruh 

siswa. Para siswa tidak boleh bekerja sama dalam mengerjakan kuis. Setelah 

siswa selesai mengerjakan kuis, langsung dikoreksi untuk melihat hasil kuis. 

(13) Berikan penghargaan kepada siswa yang benar dan kelompok yag 

memperoleh skor tertinggi. Berilah pengakuan/pujian kepada prestasi siswa. 

(14) Guru memberikan tugas atau PR secara individual kepada para siswa tentang 

pokok bahasan yang sedang dipelajari. 

(15) Guru bisa membubarkan kelompok yang dibentuk dan para siswa kembali ke 

tempat duduknya masing-masing. 

(16) Guru dapat memberikan tes formatif sesuai dengan TPK/kompetensi yang 

ditentukan (Suyitno, 2004:20). 

 

2.7  Keterampilan Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif tidak hanya mempelajari materi saja, tetapi siswa 

atau peserta didik juga harus mempelajari keterampilan-keterampilan khusus yang 

disebut keterampilan kooperatif. Keterampilan kooperatif ini berfungsi untuk 

melancarkan hubungan kerja dan tugas. Peranan hubungan kerja dapat dibangun 

dengan membangun tugas anggota kelompok selama kegiatan. Keterampilan-

keterampilan selama kooperatif tersebut antara lain sebagai berikut (Lungdren 

dalam Musfiqi, 2008: 31-32). 
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2.7.1 Keterampilan Tingkat Awal 

(1) Menggunakan kesepakatan. Yang dimaksud dengan menggunakan 

kesepakatan adalah menyamakan pendapat yang berguna untuk 

meningkatkan hubungan kerja dalam kelompok. 

(2) Menghargai kontribusi. Menghargai berarti memperhatikan atau mengenal 

apa yang dapat dikatakan atau dikerjakan anggota lain. Hal ini berarti harus 

selalu setuju dengan anggota lain, dapat saja kritik yang diberikan itu 

ditujukan terhadap ide dan tidak individu. 

(3) Mengambil giliran dan berbagi tugas. Pengertian ini mengandung arti bahwa 

setiap anggota kelompok bersedia menggantikan dan bersedia mengemban 

tugas/tanggungjawab tertentu dalam kelompok. 

(4) Berada dalam kelompok. Maksud di sini adalah setiap anggota tetap dalam 

kelompok kerja selama kegiatan berlangsung. 

(5) Berada dalam tugas, yaitu meneruskan tugas yang menjadi 

tanggungjawabnya agar kegiatan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 

(6) Mendorong partisipasi. Mendorong partisipasi berarti mendorong semua 

anggota kelompok untuk memberikan kontribusi terhadap tugas kelompok. 

(7) Mengundang orang lain. Maksudnya adalah meminta orang lain untuk 

berbicara dan berpartisipasi terhadap tugas. 

(8) Menyelesaikan tugas dalam waktunya 

(9) Menghormati perbedaan individu. Menghormati perbedaan individu berarti 

bersikap menghormati terhadap budaya, suku, ras atau pengalaman dari 

semua siswa atau peserta didik. 
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2.7.2 Keterampilan Tingkat Menengah 

Keterampilan tingkat menengah meliputi menunjukkan penghargaan dan 

simpati, mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara dapat diterima, 

mendengarkan dengan arif, bertanya, membuat ringkasan, menafsirkan, 

mengorganisir, dan mengurangi ketegangan. 

2.7.3 Keterampilan Tingkat Mahir 

Keterampilan tingkat mahir meliputi mengelaborasi, memeriksa dengan 

cermat, menanyakan kebenaran, menetapkan tujuan, dan berkompromi 

 

2.8 Tinjauan Materi Kubus dan Balok 

2.8.1 Bangun Ruang 

Pada suatu bangun ruang kita mengenal istilah-istilah seperti sisi, rusuk, 

titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang dan bidang diagonal. 

(1) Sisi adalah bidang yang membatasi atau menyelimuti bangun ruang. 

(2) Rusuk adalah ruas garis yang merupakan perpotongan dua sisi bangun 

ruang. 

(3) Titik sudut adalah titik pertemuan tiga rusuk suatu bangun ruang. 

(4) Diagonal sisi disebut juga diagonal bidang, adalah garis yang 

menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada sisi bangun ruang 

(5) Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan  dua titik sudut yang 

berhadapan pada sisi bangun ruang. 

(6) Bidang diagonal adalah bidang dalam bangun ruang yang melalui sebuah 

diagonal sisi dan rusuk. 
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2.8.2 Mengenal Kubus dan Balok 

2.8.2.1 Kubus 

 

 

 

 

 A B 

C 

E F 
G H

D 

Kubus merupakan sebuah bangun ruang beraturan yang dibatasi oleh 6 

buah sisi persegi yang kongruen. 

2.8.2.2 Balok 
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Balok merupakan sebuah bangun ruang beraturan yang dibatasi oleh tiga 

pasang persegi panjang yang setiap pasang kongruen. 

2.8.3 Model Rangka dan Jaring-Jaring 

2.8.3.1 Model Rangka 

Model rangka bangun ruang pada umumnya dapat dibuat dari lidi, kawat, 

kayu, atau bahan-bahan lainnya. Masing-masing direkatkan dengan lem kuat, 

patri/las, dan paku. 
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Bahan lidi 12 batang 

 

 

 

 

 

Pada gambar terlihat bahwa bahan untuk rusuk kubus dalam pembuatan 

model rangkanya memerlukan 12 batang lidi dalam ukuran yang sama. Jadi, jika 

panjang rusuk suatu kubus adalah s maka jumlah panjang rusuknya adalah 12s. 

Sedangkan untuk pembuatan rangka balok kita memerlukan tiga kelompok 

ukuran, yaitu panjang (4 buah), tinggi (4 buah), dan lebar (4 buah) yang masing-

masing sama panjang. Jadi, jika sebuah balok mempunyai ukuran panjang = p, 

lebar = l, dan tinggi = t, maka panjang seluruh rusuk balok adalah 4p + 4l + 4t 

atau 4(p + l +  t). 

panjang 
(ukurannya 
sama) 

tinggi   
(ukurannya sama) 

lebar      
(ukurannya sama) 

rusuk 
(ukurannya 
sama) 

2.8.3.2 Jaring-Jaring 

Jaring-jaring adalah rangkaian sisi-sisi  bangun ruang yang jika 

dibentangkan akan terbentuk suatu bidang datar. 
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(1) Kubus dan jaring-jaringnya: 
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s  
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(2)  Balok dan jaring-jaringnya: 
p
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p  l l l l l  
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t
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 p l  
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2.8.4 Luas Permukaan Kubus dan Balok 

2.8.4.1 Luas Permukaan Kubus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar kubus serta salah satu rentangan / jaring-jaringnya. 

Jaring-jaring kubus merupakan rentangan dari permukaan kubus. Sehingga untuk 

s
s  

s  
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menghitung luas permukaan kubus sama dengan menghitung luas jaring-

jaringnya. 

Karena permukaan kubus terdiri dari enam buah persegi dengan ukuran 

yang sama, maka luas kubus dengan panjang rusuk s adalah 

Luas = 6 x luas persegi 

 = 6s2

2.8.4.2 Luas Permukaan Balok 

 

  

p

p

p

p

p  

p  l l l l  l 

 

 

Perhatikan gambar balok serta salah satu rentangan / jaring-jaringnya. 

Jaring-jaring balok merupakan rentangan dari permukaan balok. Sehingga untuk 

menghitung luas permukaan balok sama dengan menghitung luas jaring-jaringnya. 

Sebuah balok memiliki tiga pasang sisi berupa persegi panjang. Setiap sisi 

dan pasangannya saling berhadapan, sejajar, dan kongruen. Ketiga pasang sisi 

tersebut adalah : 

(1) Sisi atas dan bawah 

Jumlah luas =  ( )lp××2

(2) Sisi depan dan belakang 

Jumlah luas =  ( )tp××2

(3) Sisi kanan dan kiri 

Jumlah luas =  ( )tl ××2

p  l  

t t

t t t

t

t

tt
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Sehingga luas permukaan balok adalah total jumlah ketiga pasang luas sisi-

sisi tersebut. 

Luas  = ltptpl 222 ++  

 = ( )ltptpl ++2  

 

2.8.5 Volume Kubus dan Balok 

Volume adalah isi dari bangun-bangun ruang. Volume diukur dalam satuan 

kubik. Untuk memahami volume kubus dan balok, perhatikan gambar di bawah 

ini. 

 

 

 

 

   Bangun A 

Bangun A disusun dari 12 buah kubus kecil (kubus satuan). Misalkan 

kubus kecil tersebut memiliki panjang sisi 1 cm, maka dikatakan bahwa kubus 

tersebut memiliki volume “1 cm3”. Bangun A memiliki volume sebesar 12 kubus 

kecil atau 12 x 1 cm3 = 12 cm3. 

 

2.8.5.1 Volume Permukaan Kubus 

Untuk menentukan volume (V) kubus, kita cari dulu luas alas (A) lalu 

dikalikan dengan tinggi (t). 

2sssA =×=  dan st = , maka rumusan volume kubus adalah sebagai 

berikut. 
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( )
3s

sss
tAV

=

××=
×=

 
2.8.5.2 Volume Permukaan Balok 

Untuk menentukan volume (V) balok, kita cari dulu luas alas (A) lalu 

dikalikan dengan tinggi (t). 

( ) tlp
tAV
××=

×=
 

 

2.9 Kerangka Berpikir 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

mengakibatkan persaingan dalam berbagai bidang kehidupan. Kualitas kehidupan 

bangsa sangat ditentukan oleh faktor pendidikan. Oleh karena itu, upaya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan indonesia harus selalu dilakukan agar mampu 

menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi multi 

dimensional. 

Untuk mata pelajaran matematika, standar kompetensi disusun sebagai 

landasan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir 

secara sistematis dan logis, mengkomunikasikan ide atau gagasan, dan dapat 

menggunakan matematika dalam pemecahan masalah. Dalam pembelajaran 

matematika di sekolah, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang 

banyak melibatkan siswa aktif dalam belajar. Siswa dibawa ke arah mengamati, 

menebak, berbuat, mencoba, mampu menjawab pertanyaan mengapa, dan kalau 

mungkin mendebat. Siswa harus dibiasakan untuk diberikan kesempatan bertanya 
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dan berpendapat, sehingga diharapkan proses pembelajaran matematika lebih 

bermakna 

Akan tetapi dalam kenyataan di lapangan, selama ini kebanyakan guru 

menggunakan model pembelajaran yang bersifat konvensional. Penyampaian 

materi pelajaran matematika dengan model tersebut akan membuat siswa menjadi 

cepat bosan dan kurang menumbuhan kreativitas dalam menyerap materi, 

walaupun kadang dengan banyak latihan soal lebih efektif untuk menyelesaikan 

berbagai variasi bentuk soal. Pada pembelajaran dengan model seperti ini, siswa 

cenderung menerima begitu saja materi yang diberikan dalam penjelasan guru, 

sehingga dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari akan kurang dipahami dan 

dilaksanakan. Selain itu pembelajaran cenderung melihat hasil belajar kognitif 

saja, tanpa memperhatikan proses pembelajaran. 

Selama ini, hasil pembelajaran matematika pada materi pokok Kubus dan 

Balok di SMP Negeri 15 Semarang cukup baik, namun sebagian besar siswa 

menganggap bahwa materi Kubus dan Balok sulit untuk dipahami karena 

memerlukan ketelitian dan pemahaman terhadap konsep yang ada pada materi 

tersebut. Materi pokok Kubus dan Balok pada kelas VIII semester genap 

merupakan prasyarat untuk mempelajari materi selanjutnya. Materi pokok Kubus 

dan Balok merupakan materi yang banyak sekali kaitannya dengan dunia nyata, 

misalnya benda-benda disekitar kita, banyak sekali yang berbentuk kubus dan 

balok. Materi pokok Kubus dan Balok adalah bagian dari materi geometri SMP 

yang banyak menuntut siswa untuk dapat memahami bagian-bagian kubus dan 

balok serta menghitung volum dan luas permukaan pada kubus dan balok. 
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Pada masa sekarang ini, hal terpenting dalam pembelajaran matematika 

adalah bagaimana menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan bagi 

siswa sehingga siswa dapat menyukai pelajaran matematika. Salah satu alternatif 

yang dapat dilakukan untuk menciptakan suasana yang berbeda adalah melakukan 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif. 

Model pembelajaran kooperatif telah banyak digunakan dan dikembangkan 

oleh para pakar pendidikan. Beberapa ahli menyatakan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tidak hanya unggul dalam membantu siswa untuk 

memahami konsep-konsep, tetapi juga membantu siswa menumbuhkan 

kemampuan kerja sama, berpikir kritis dan mengembangkan sikap sosial siswa. Di 

samping itu, keterampilan kooperatif menjadi semakin penting untuk keberhasilan 

dalam menghadapi tuntutan lapangan kerja yang sekarang ini berorientasi pada 

kerja sama dalam tim. 

Salah satu tipe pembelajaran kooperatif adalah tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). Pada pembelajaran STAD siswa dalam kelas 

dibagi menjadi beberapa kelompok, dimana masing-masing kelompok 

beranggotakan 4-5 siswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD ini tepat jika diterapkan pada siswa SMP, 

karena secara psikologis siswa SMP berada pada masa remaja dimana mereka 

cenderung mencari teman sebaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Model pembelajaran ini juga merupakan sebuah pendekatan yang baik bagi guru 

baru untuk memulai menerapkan model pembelajaran kooperatif dalam kelas. 
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Kegiatan belajar mengajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD ini, memungkinkan siswa untuk aktif dan mengembangkan keterampilan 

kooperatif mereka. Keterampilan kooperatif membuat siswa terlihat lebih aktif 

dan lebih mudah memahami konsep-konsep yang sulit karena mereka saling 

mendiskusikan masalah-masalah tersebut dengan temannya. Selain itu terjadi 

elaborasi kognitif yang baik, sehingga dapat meningkatkan daya nalar, 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan memberi kesempatan pada siswa 

untuk mengungkapkan pendapatnya. Pada prinsipnya keterampilan kooperatif 

ingin melancarkan hubungan kerja sama dan tugas siswa dalam proses 

pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman serta hasil belajar siswa sehingga 

dapat mencapai kriteria ketuntasan belajar yang telah ditentukan. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

matematika pada materi pokok Kubus dan Balok dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD diduga dapat memberikan hasil belajar yang mencapai 

kriteria ketuntasan belajar yang telah ditentukan. Selain itu, keterampilan 

kooperatif juga diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. 

 

2.10 Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, 

maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. 

(1) Hasil belajar matematika siswa pada materi pokok Kubus dan Balok dalam 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat mencapai kriteria ketuntasan 

minimal yang telah ditentukan. 

 



 41

(2) Terdapat pengaruh keterampilan kooperatif terhadap hasil belajar 

matematika siswa pada materi pokok Kubus dan Balok dalam pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Penentuan Subyek Penelitian 

3.1.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006:55). 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 15 Semarang kelas 

VIII tahun pelajaran 2008/2009. Hasil uji statistiknya dapat dilihat pada halaman 

51. 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang diteliti (Sugiyono, 2006:56). Pengambilan sampel dari populasi 

yang ada dalam penelitian ini menggunakan teknik cluster random sampling. Hal 

ini dilakukan setelah memperhatikan ciri-ciri antara lain; siswa mendapatkan 

materi berdasarkan kurikulum yang sama, siswa diampu oleh guru yang sama, 

siswa yang menjadi obyek penelitian duduk pada tingkat kelas yang sama, dan 

pembagian kelas tidak berdasarkan ranking. Dengan menggunakan teknik random 

sampling, diambil satu kelas sebagai kelas sampel yaitu kelas VIII E. Hasil uji 

statistiknya dapat dilihat pada halaman 53. 
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3.2 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini dibedakan sebagai berikut. 

(1) Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah keterampilan kooperatif siswa 

SMP Negeri 15 Semarang pada materi pokok Kubus dan Balok. 

(2) Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa SMP pada 

materi pokok Kubus dan Balok dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut. 

(1) Mengambil nilai rapor kelas VIII semester 1 SMP Negeri 15 Semarang 

untuk menguji homogenitas. 

(2) Berdasarkan data (1), ditentukan sampel penelitian dengan menggunakan 

teknik cluster random sampling dengan pertimbangan siswa mendapatkan 

materi berdasarkan kurikulum yang sama, siswa diampu oleh guru yang 

sama, siswa yang menjadi obyek penelitian duduk pada tingkat kelas yang 

sama, dan pembagian kelas tidak berdasarkan ranking. Kelas yang dipilih 

sebagai sampel adalah kelas VIII E. 

(3) Menguji normalitas kelas sampel dengan mengambil nilai sebelumnya. 

(4) Menyusun instrumen indikator keterampilan kooperatif. 

(5) Menyusun kisi-kisi tes uji coba. 

(6) Menyusun instrumen tes uji coba berdasarkan kisi-kisi yang ada. 
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(7) Mengujicobakan instrumen tes uji coba pada kelas yang telah dipilih yaitu 

kelas VIII G. 

(8) Menganalisis data hasil instrumen uji coba untuk mengetahui validitas butir 

soal, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya beda. 

(9) Menentukan soal-soal yang memenuhi syarat berdasarkan data (8). 

(10) Melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. 

(11) Melaksanakan pengamatan selama proses pembelajaran untuk mengetahui 

keterampilan kooperatif siswa. 

(12) Melaksanakan tes hasil belajar. 

(13) Menganalisis hasil tes dan keterampilan kooperatif siswa. 

(14) Menyusun hasil penelitian. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat 

data-data yang sudah ada (Riyanto, 1996:83). Metode dokumentasi dalam 

penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data nilai raport atau nilai laporan 

hasil belajar matematika kelas VIII semester 1 dari subyek penelitian. Dari data 

nilai ini digunakan untuk menguji homogenitas dan normalitas kelas. 

Selain itu, metode ini juga digunakan untuk memperoleh data skor 

keterampilan kooperatif siswa. Penskoran ini dilakukan setiap kali diadakan 
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pembelajaran di kelas eksperimen. Data ini digunakan untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian 

3.4.2 Metode Tes 

Metode tes adalah serentetan atau latihan yang digunakan untuk mengukur 

ketrampilan, pengetahuan, sikap, intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok (Riyanto, 1996:83). Metode ini digunakan 

untuk memperoleh data tingkat penguasaan siswa yaitu tentang hasil belajar siswa 

kelas eksperimen. Tes ini merupakan tes akhir yang dilakukan terhadap kelas 

eksperimen. Data ini digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. 

Sebelum tes diberikan pada saat evaluasi, terlebih dahulu diujicobakan. Untuk 

mengetahui validitas, reliabilitas, daya pembeda dan taraf  kesukaran dari tiap-tiap 

butir tes. Jika terdapat butir soal yang tidak valid dan daya bedanya tidak 

signifikan, maka butir soal tersebut tidak digunakan dalam penelitian. Sedangkan 

butir soal yang valid, signifikan dan reliabel digunakan dalam penelitian dan 

diberikan pada kelas eksperimen untuk evaluasi. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Sebelum tes digunakan untuk mengukur hasil belajar matematika, tes diuji 

cobakan terlebih dahulu pada kelas selain kelas sampel. Uji coba tersebut 

dilakukan untuk mengetahui validitas, indeks kesukaran, daya pembeda, dan. 

reliabilitas soal 

 

 



 46

3.5.1 Analisis Instrumen Penelitian 

3.5.1.1 Validitas 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Sebuah tes dikatakan valid apabila mempunyai 

dukungan yang besar terhadap skor total. Kriteria valid tidaknya item soal tes 

dianalisis dengan membandingkan r dengan r tabel harga product moment. Butir 

soal dikatakan valid jika . Untuk mengetahui validitas item soal 

digunakan rumus: 

tabelhitung rr >

( )[ ] ( )[ ]2222 ∑∑∑∑
∑∑∑

−−

−
=

YYNXXN

YXXYN
rXY  

Keterangan: 

XYr  = koefisien korelasi tiap item 

N  = banyaknya subjek uji coba 

∑ X  = jumlah skor item 

∑Y  = jumlah skor total 

∑ 2X  = jumlah kuadrat skor item 

∑ 2Y  = jumlah kuadrat skor total 

∑ XY = jumlah perkalian skor item dan skor total 

3.5.1.2 Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen atau alat evaluasi adalah ketepatan alat evaluasi 

dalam mengukur. Analisis reliabilitas bentuk tes pilihan ganda menggunakan KR-

20 yang dikemukakan oleh Kuder dan Richardson. 
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⎥
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= ∑
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11 1 S
pqS

n
nr  

Keterangan: 

11r  = reliabilitas tes secara keseluruhan  

p = proporsi siswa yang menjawab benar 

q = proporsi siswa yang menjawab salah (q =1 – p) 

∑ pq  = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n = banyaknya item 

S  = standar deviasi dari tes. 

Kriteria reliabel tidaknya soal tes dapat dianalisis dengan cara 

membandingkan  dengan harga  yang sesuai pada tabel harga product 

moment dengan ketentuan jika r

11r tabelr

11 > rtabel maka tes tersebut reliabel. 

3.5.1.3 Indeks Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau terlalu sukar. 

Untuk mengetahui indeks kesukaran butir soal pilihan ganda digunakan rumus 

sebagai berikut: 

JS
BP =  

Keterangan: 

P   = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS  = jumlah seluruh peserta tes. 
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Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: 

(1) soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar; 

(2) soal dengan P 0,31 sampai 0, 70 adalah soal sedang; dan 

(3) soal dengan 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah. 

3.5.1.4 Daya Pembeda 

Analisis daya pembeda yang digunakan untuk mengetahui kemampuan soal 

tersebut dalam membedakan siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung daya pembeda adalah: 

BA
B

B

A

A PP
J
B

J
BD −=−=  

Keterangan: 

J   = jumlah peserta tes 

AJ  = banyaknya peserta tes kelompok atas 

BJ  = banyaknya peserta tes kelompok bawah 

AB  = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab item soal dengan benar. 

BB  = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab item soal dengan 

benar. 

AP  = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BP  = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Dalam penelitian ini kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut. 

(1) Soal dengan  daya beda jelek (poor). 20,0≤D

(2) Soal dengan 40,020,0 ≤< D  daya beda cukup (statisfactory). 
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(3) Soal dengan 70,040,0 ≤< D   daya beda baik (good). 

(4) Soal dengan  daya beda baik sekali (excellent). 70,0>D

D negatif, semuanya tidak baik. Jadi butir soal yang mempunyai nilai D 

negatif sebaiknya dibuang saja (Suharsimi, 2002:218). 

3.5.2 Hasil Analisis Data Tes Uji Coba 

3.5.2.1 Validitas 

Kriteria valid tidaknya item soal tes dianalisis dengan membandingkan r 

dengan  harga product moment. Dalam hal ini tabelr 329,036 == rrtabel . Butir soal 

dikatakan valid jika . Berdasarkan perhitungan diperoleh soal yang 

valid adalah nomor 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Soal yang tidak valid yaitu soal nomor 1, 2, 4, 9 

dan 19. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 23 halaman 160. 

tabelhitung rr >

3.5.2.2 Reliabilitas 

Kriteria reliabel tidaknya soal tes dapat dianalisis dengan cara 

membandingkan  dengan harga  yang sesuai pada tabel harga product 

moment dengan ketentuan jika r

11r tabelr

11 > rtabel maka tes tersebut reliabel. Dalam hal ini 

. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai . Ini 

berarti tes dikatakan reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 23 halaman 161. 

361,030 == rrtabel 7804.011 =r

3.5.2.3 Indeks Kesukaran Soal 

Setelah dilakukan perhitungan, maka soal dapat dikategorikan sebagai 

berikut. 
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(1) Soal kategori mudah yaitu soal nomor 1, 2, 3, 6, 9, 15, 17, 19, dan 22. 

(2) Soal kategori sedang yaitu soal nomor 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 

20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. 

(3) Soal kategori sukar tidak ada. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 23 halaman 161. 

3.5.2.4 Daya Pembeda 

Setelah dilakukan perhitungan, maka daya beda soal dapat dikategorikan 

sebagai berikut. 

(1) Jelek adalah soal nomor 1, 2, 3, 4, 6, 9, 15, dan 19. 

(2) Cukup adalah soal nomor 11,12,13, 17, 20, 22, 23, 24, 28, dan 29. 

(3) Baik adalah soal nomor 5, 7, 8, 10, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 27, dan 30. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 23 halaman 161. 

 

3.6 Analisis Data  

3.6.1 Analisis Data Awal 

Analisis data awal dilaksanakan sebelum diberikan perlakuan, hal ini 

dilaksanakan untuk mengetahui apakah siswa pada kelas eksperiman memiliki 

kondisi yang sama. Pada analisis awal ini dilaksanakan uji sebagai berikut ini. 

3.6.1.1 Uji Homogenitas Populasi 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah k kelompok 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika k kelompok mempunyai varians 

yang sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen. 
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Untuk menguji homogenitas k buah (k  2) dengan banyaknya tiap kelas 

berbeda maka digunakan uji bartlett. Hipotesis statistik yang diuji adalah  

≥

H0 :  2
3

2
2

2
1 σσσ ==

H1 : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. 

Adapun langkah-langkah pengujiannya sabagai berikut: 

(1) menentukan varians gabungan dari setiap kelas 

( )
( )∑

∑
−

−
=

1
1 2

2

i

ii

n
sn

x  

(2) menentukan harga satuan B 

( ) ( )∑ −= 1log 2
insB  

(3) menentukan statistik chi kuadrat ( ) 2x

( ) ( ){ }∑ −−= 22 log110ln ii snBx  

Hasil perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan tabel chi-kuadrat 

dengan peluang (1 - α) untuk α = 5% dan dk = k – 1. Kriteria pengujiannya 

adalah jika   maka H( )( 11
22

−−< khitung xx α )

)

0 diterima sehingga populasi dikatakan 

homogen, dan apabila  maka H( )( 11
22

−−≥ khitung xx α 0 ditolak  (Sudjana, 2003:263). 

3.6.1.2 Hasil Uji Homogenitas Populasi 

Hipotesis yang diuji adalah H0:  (varian antar 

kelompok tidak berbeda), sedangkan untuk H

2
8

2
2

2
1 ... σσσ ===

1: paling sedikit satu tanda sama 

dengan tidak berlaku. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa , 

kemudian dikonsultasikan dengan daftar distribusi  untuk α = 5 % dan dk 

pembilang = k-1 = 8-1 = 7, didapat . Ternyata   

473,112 =hitungχ

2χ

07,142 =tabelχ hitung
2χ tabel

2χ<
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sehingga hipotesis H0 diterima yang berarti bahwa populasinya mempunyai 

varians yang sama (homogen). Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 33 halaman 210. 

3.6.1.3 Uji Normalitas Kelas 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa 

berdistribusi  normal atau tidak. Hipotesis statistik yang diuji adalah  

H0 :  siswa mempunyai peluang yang sama untuk dapat dipilih 

menjadi subyek penelitian. 

H1 : siswa mempunyai peluang yang tidak sama untuk dapat dipilih 

menjadi subyek penelitian. 

Untuk menghitung normalitas hasil belajar siswa digunakan rumus chi-

kuadrat, yaitu 

( )∑
=

−
=

k

i I

II

E
EOx

1

2
2

 

Keterangan: 

k = banyak kelas interval 

O = frekuensi hasil pengamatan 

E = frekuensi yang diharapkan 

Kriteria pengujiannya adalah jika dengan derajat kebebasan dk = k – 3 dan 

taraf signifikan 5% maka jika  pada tabel chi-kuadrat berarti Hhitung
2χ 2χ< 0 

diterima sehingga populasi berdistribusi normal, dan apabila  pada 

tabel chi-kuadrat maka H

hitung
2χ ≥ 2χ

0 ditolak. 
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3.6.1.4 Hasil Uji Normalitas Kelas 

Hipotesis yang diuji adalah H0 yaitu siswa mempunyai peluang yang sama 

untuk dipilih menjadi subjek penelitian (data berdistribusi normal) sedangkan H1 

yaitu siswa mempunyai peluang yang tidak sama untuk dipilih menjadi subjek 

penelitian (data tidak berdistribusi normal). Perhitungan untuk data nilai raport 

hasil belajar matematika dengan rata-rata 75,89 dan simpangan baku 8,93 

diperoleh . Dengan banyak kelas interval k = 6 sehingga dk 

untuk distribusi Chi-kuadrat besarnya sama dengan tiga diperoleh . 

Dengan demikian . Ini berarti H

7313,12 =hitungχ

81,72 =tabelχ

hitung
2χ tabel

2χ< 0 diterima sehingga sampel itu 

berasal dari distribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 34 halaman 211. 

3.6.2 Analisis Data Akhir 

3.6.2.1 Uji Ketuntasan Hasil Belajar 

Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis pertama yaitu mengetahui 

ketuntasan belajar pada siswa kelas eksperimen.  

Hipotesis yang akan diuji sebagai berikut. 

H0 : μ ≥ 65 (siswa telah mencapai ketuntasan belajar) 

Ha : μ < 65 (siswa belum mencapai ketuntasan belajar) 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

n
s

x
t 0μ−=  
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Keterangan : 

x  = rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematika 

s = simpangan baku 

n = banyaknya siswa 

Dengan uji pihak kiri kriteria yang digunakan adalah Ho ditolak jika thitung 

 -t≤ (1-α)(n-1) dengan α =5%, dk = n –1 (Sudjana, 2003:227). 

3.6.2.2 Analisis Regresi Linear Sederhana 

3.6.2.2.1 Persamaan Regresi Linear Sederhana 

Untuk menguji hipotesis kedua menggunakan rumus analisis regresi linear 

sederhana. Dengan analisis ini akan dilihat pengaruh keterampilan kooperatif 

terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok Kubus dan Balok dalam 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Rumus yang digunakan adalah 

XbaY +=ˆ   (Sudjana, 2003:315) 

Keterangan : 

Ŷ  = variabel terikat yang diprediksi (hasi belajar) 

a = harga Ŷ  bila X = 0 

b = angka arah atau koefisien regresi 

X  = variabel bebas (keterampilan kooperatif) 

sedangkan nilai a dan b dihitung menurut rumus 

( )( ) ( )( )
( )∑ ∑

∑∑∑∑
−

−
= 22

2

ii

iiiii

XXn

YXXXY
a  
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( )( )
( )∑ ∑

∑ ∑∑
−

−
= 22

ii

iiii

XXn

YXYXn
b  (Sudjana, 2003:315).  

3.6.2.2.2 Uji Keberartian Koefisien Regresi dan Uji Kelinearan Regresi 

Uji independen atau keberartian koefisien regresi dan uji kelinearan regresi 

menggunakan tabel analisis varian sederhana. 

Sumber 

Variasi 
dk JK KT F 

Total n ∑ 2
iY  ∑ 2

iY  - 

Regresi (a) 

 

Regresi (b/a) 

 

Sisa 

1 

 

1 

 

n – 2 

)(aJK  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

a
bJKJK reg

resJK  

)(aJK  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

a
bJKsreg

2  

2
2

−
=

n
JK

s res
res  

 

2

2

res

reg

s
s

 

Tuna cocok 

 

Galat 

k – 2 

 

n – k 

( )TCJK  

 

( )EJK  

( )
2

2

−
=

k
TCJKsTC

( )
kn
EJKsE −

=2  

2

2

E

TC

s
s

 

 

(Sudjana, 2003:332) 

dengan 

( ) ∑= 2
iYTJK  

( ) ( )
n
Y

aJK i
2∑=

 

( )( )

( )( )
( )∑ ∑

∑ ∑∑

∑ ∑∑

−

−
=

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

22
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XXn

YXXYn

n
YX

XYb
a
bJK
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( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−−=

a
bJKaJKTJKJK res )(  

( )
∑ ∑∑

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−=
x

i
i n

Y
YEJK

2
2)(  

( ) (EJKJKTCJK res −= )  

Dari data diatas diperoleh: 

(1) Harga 2

2

res

reg

s
s

F =  untuk uji independen atau keberartian koefisien regresi 

Hipotesis statistik yang digunakan: 

H0 : koefisien regresi tidak berarti 

H1 : koefisien regresi berarti 

Jika  dengan dk pembilang = 1 dan dk penyebut = (n – 2) 

dengan taraf signifikansi α = 5%, maka H

tabelhitung FF ≥

0 ditolak. Jadi koefisien regresi 

berarti.  

Sedangkan jika tabelhitung FF <  dengan dk pembilang = 1 dan dk 

penyebut = (n – 2) dengan taraf signifikansi α = 5%, maka H0 diterima. Jadi 

koefisien regresi tidak berarti 

(2) Harga 2

2

e

TC

s
sF =  untuk uji kelinearan regresi 

Hipotesis yang digunakan : 

H0 : metode regresi linear 

H1 : metode regresi tidak linear  
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Jika  dengan dk pembilang = (k – 2) dan dk penyebut = 

(n – k) dengan taraf signifikansi α = 5%, maka H

tabelhitung FF ≥

0 ditolak. Jadi persamaan 

regresi tidak linear.  

Sedangkan jika tabelhitung FF <  dengan dk pembilang = (k – 2) dan dk 

penyebut = (n – k) dengan taraf signifikansi α = 5%, maka H0 diterima. Jadi 

persamaan regresi linear. 

3.6.2.2.3 Koefisien Korelasi pada Regresi Linear Sederhana 

Untuk mengetahui koefisien korelasi antara variabel bebas X dan variabel 

terikat Y dengan banyaknya kumpulan data (Xi,Yi) adalah n digunakan rumus: 

( )( )
( ){ } ( ){ }2222 ∑∑∑∑

∑∑∑
−−

−
=

iiii

iiii

YYnXXn

YXYXn
r  (Sudjana, 2003:369) 

3.6.2.2.4 Uji Signifikasi Koefisien Korelasi 

Hipotesis statistik yang digunakan: 

H0 : 0=ρ  (X dan Y independen) 

H1 : 0≠ρ  (X dan Y dependen) 

Rumus yang digunakan adalah: 

21
2

r
nrt
−

−
=  (Sudjana, 2003:380) 

Jika )5,01()5,01( αα −− <<− ttt hitung  dengan dk = (n – 2) dan taraf signifikansi 

%5=α , maka H0 diterima. Jadi X dan Y tidak berpengaruh. Untuk kasus lainnya 

H0 ditolak, jadi X dan Y berpengaruh. 
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3.6.2.2.5 Koefisien Determinasi pada Regresi Linear Sederhana 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas X terhadap variabel 

terikat Y digunakan rumus: 

Koefisien determinasi =  %1002 ×r



 59

BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Keterampilan Kooperatif 

4.1.1.1 Analisis Deskriptif 

Keterampilan kooperatif siswa diamati dengan menggunakan lembar 

pengamatan. Pengamatan ditujukan kepada 38 siswa di kelas sampel yang terbagi 

dalam delapan kelompok. Keterampilan kooperatif siswa diamati selama siswa 

berdiskusi dan mengerjakan LKS pada setiap proses pembelajaran. Pembelajaran 

dalam penelitian ini dilakukan selama empat kali pertemuan. 

Hasil analisis deskriptif data keterampilan kooperatif siswa yang terjadi 

selama kegiatan belajar mengajar dapat dilihat pada tabel berikut, sedangkan 

secara rinci dapat dilihat pada lampiran. 

Tabel Analisis Deskriptif Keterampilan Kooperatif 

No Statistik Deskriptif Nilai 

1 Banyak Siswa 38 
2 Skor Tertinggi 21,75 
3 Skor Terendah 12,75 
4 Rentang  9 
5 Rata-rata 17.35 
6 Simpangan Baku 2.49 
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4.1.1.2 Uji Normalitas Keterampilan Kooperatif 

Uji normalitas keterampilan kooperatif dilakukan sebagai syarat untuk 

menguji hipotesis kedua. Salah satu asumsi agar analisis regresi dapat dilakukan 

adalah variabel yang dicari hubungan fungsionalnya mempunyai data yang 

berdistribusi normal. 

Hipotesis yang diuji adalah H0 yaitu data berdistribusi normal sedangkan 

H1 yaitu data tidak berdistribusi normal. Perhitungan untuk data keterampilan 

kooperatif siswa kelas eksperimen dengan rata-rata 17,35 dan simpangan baku 

2,49 diperoleh . Dengan banyak kelas interval k = 6 sehingga dk 

untuk distribusi Chi-kuadrat besarnya sama dengan tiga diperoleh . 

Dengan demikian . Ini berarti H

7917,22 =hitungχ

81,72 =tabelχ

hitung
2χ tabel

2χ< 0 diterima sehingga data 

keterampilan kooperatif berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 46 halaman 223. 

4.1.2 Analisis Hasil Belajar Siswa 

4.1.2.1 Analisis Deskriptif 

Setelah kelas eksperimen dikenai model pembelajaran Student Teams 

Achievement Division (STAD), kelas tersebut diberi tes hasil belajar dalam pokok 

bahasan kubus dan balok. Soal tes hasil belajar berjumlah dua puluh enam butir, 

semuanya adalah berbentuk pilihan ganda yang harus dikerjakan selama 2 x 35 

menit. 

Hasil analisis deskriptif data tes hasil belajar siswa pada pokok bahasan 

kubus dan balok dapat dilihat pada tabel berikut, sedangkan secara rinci dapat 

dilihat pada lampiran. 
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Tabel Analisis Deskriptif Tes Hasil Belajar 

No Statistik Deskriptif Nilai 

1 Banyak Siswa 38 
2 Skor Tertinggi 100 
3 Skor Terendah 42,31 
4 Rentang  57,69 
5 Rata-rata 75,40 
6 Simpangan Baku 12,60 

 

4.1.2.2 Uji Normalitas Hasil belajar 

Uji normalitas hasil belajar dilakukan sebagai syarat untuk menguji 

hipotesis kedua. Salah satu asumsi agar analisis regresi dapat dilakukan adalah 

variabel yang dicari hubungan fungsionalnya mempunyai data yang berdistribusi 

normal. 

Hipotesis yang diuji adalah H0 yaitu data berdistribusi normal sedangkan 

H1 yaitu data tidak berdistribusi normal. Perhitungan untuk data hasil belajar 

siswa kelas eksperimen dengan rata-rata 75,40 dan simpangan baku 12,60 

diperoleh . Dengan banyak kelas interval k = 7 sehingga dk 

untuk distribusi Chi-kuadrat besarnya sama dengan empat diperoleh 

. Dengan demikian . Ini berarti H

3726,72 =hitungχ

49,92 =tabelχ hitung
2χ tabel

2χ< 0 diterima 

sehingga data hasil belajar berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 47 halaman 224. 

4.1.3 Analisis Data Akhir 

4.1.3.1 Analisis Ketuntasan Belajar 

Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis pertama yaitu mengetahui 

ketuntasan belajar pada siswa kelas eksperimen. 
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Hipotesis yang diuji adalah H0 yaitu μ  65 (siswa telah mencapai 

ketuntasan belajar) sedangkan Ha yaitu μ < 65 (siswa belum mencapai ketuntasan 

belajar). Dari hasil perhitungan uji ketuntasan belajar kelas eksperimen diperoleh 

t

≥

hitung = 5,091. Dengan kriteria uji pihak kiri, untuk taraf nyata =α 5% dan dk = n-

1 = 38 – 1 = 37 diperoleh t(0,95)(37) = 1,69. Karena thitung > -ttabel maka Ho diterima, 

sehingga dapat dinyatakan bahwa siswa kelas eksperimen telah mencapai 

ketuntasan belajar. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 45 

halaman 222. 

4.1.3.2 Analisis Regresi Linear Sederhana 

4.1.3.2.1 Persamaan Regresi Linear Sederhana 

Dari hasil perhitungan regresi linear sederhana, diperoleh  dan 

 sehingga persamaan linear sederhana antara keterampilan kooperatif 

dalam pembelajaran STAD dan hasil belajar siswa pada materi pokok kubus dan 

balok adalah . Dari persamaan tersebut, jika , 

maka diperoleh nilai awal hasil belajar sebesar 4,6309. Ini berarti apabila seorang 

siswa tidak mempunyai keterampilan kooperatif, maka diperkirakan siswa 

tersebut dapat mendapat nilai 4,6309. Karena koefisien X bertanda positif, berarti 

bahwa semakin tinggi keterampilan kooperatif siswa semakin tinggi pula hasil 

belajar yang diperoleh. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 48 

halaman 225. 

6309,4=a

0795,4=b

XY )0795,4(6309,4ˆ += 0=X

4.1.3.2.2 Uji Keberartian Koefisien Regresi 

Hipotesis yang diuji adalah H0 yaitu koefisien regresi tidak berarti 

sedangkan H1 yaitu koefisien regresi berarti. Dari hasil perhitungan yang telah 
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dilakukan diperoleh 7727,66=hitungF , kemudian dikonsultasikan dengan daftar 

distribusi  untuk α = 5 % dan dk pembilang = 1 dan dk penyebut = n-2 = 38-2  

= 36, diperoleh . Dengan demikian . Ini berarti H

F

11,4=tabelF hitungF tabelF> 0 

ditolak. Jadi koefisien regresi pada persamaan  berarti. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 49 halaman 226. 

XY )0795,4(6309,4ˆ +=

4.1.3.2.3 Uji Kelinearan Regresi 

Hipotesis yang diuji adalah H0 yaitu metode regresi linear sedangkan H1 

yaitu metode regresi tidak linear. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan 

diperoleh , kemudian dikonsultasikan dengan daftar distribusi  

untuk α = 5% dan dk pembilang = k-2 = 24-2 = 22 dan dk penyebut = n-k = 38-24  

= 14, diperoleh . Dengan demikian 

8299,0=hitungF F

37,2=tabelF hitungF tabelF< . Ini berarti H0 

diterima. Jadi metode regresi regresi pada persamaan  

linear. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 49 halaman 227. 

XY )0795,4(6309,4ˆ +=

4.1.3.2.4 Koefisien Korelasi  

Korelasi antara keterampilan kooperatif (X) dan hasil belajar matematika 

siswa (Y) pada materi pokok Kubus dan Balok dalam pembelajaran kooperatif 

tipe STAD diperoleh . Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 50 halaman 229. 

8060,0=r

4.1.3.2.5 Uji Signifikasi Koefisien Korelasi  

Hipotesis yang diuji adalah H0 yaitu 0=ρ  (X dan Y independen) 

sedangkan H1 yaitu 0≠ρ  (X dan Y dependen). Dari hasil perhitungan yang telah 

dilakukan diperoleh 17,8=hitungt , kemudian dikonsultasikan dengan daftar 
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distribusi  untuk α = 5% dan dk = 38-2  = 36, diperoleh . 

Dengan demikian . Ini berarti H

t 03,2975,0)5,01( ==− tt α

tabelhitung tt > 0 ditolak. Jadi X dan Y dependen yang 

berarti keterampilan kooperatif berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 50 halaman 229. 

4.1.3.2.6 Koefisien Determinasi pada Regresi Linear Sederhana 

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh koefisien 

determinasi sama dengan  Ini berarti bahwa besarnya pengaruh 

keterampilan kooperatif terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok Kubus 

dan Balok dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD sebesar . 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 51 halaman 230. 

%.96,64

%96,64

 

4.2 Pembahasan 

Pada analisis awal diperoleh data yang menunjukkan bahwa populasi 

mempunyai varians yang sama atau homogen. Hal ini berarti sampel berasal dari 

kondisi atau keadaan yang sama, yaitu pengetahuan awal yang sama. Oleh karena 

itu untuk menentukan sampel yang akan dijadikan kelas eksperimen tidak terikat 

pada salah satu kelas saja. 

Penentuan sampel dari populasi yang ada dengan teknik random sampling 

dan dipilih kelas VIII E sebagai kelas eksperimen yang dikenai model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Pengujian normalitas pada kelas sampel 

menunjukkan kelas tersebut berdistribusi normal. Hal ini berarti siswa dalam kelas 

sampel mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi subjek penelitian.  
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Dalam penelitian ini waktu pembelajaran yang digunakan adalah 4 x pertemuan (8 

jam pelajaran). 

Pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen pada awalnya 

mengalami sedikit hambatan. Pembelajaran yang baru bagi guru dan siswa 

memerlukan waktu penyesuaian. Kegaduhan yang terjadi pada waktu 

pembentukan kelompok menyita waktu pembelajaran yang hanya 2 x 40 menit. 

Siswa merasa canggung dalam pembelajaran. Ada beberapa siswa yang merasa 

kesulitan dalam menyelesaikan masalah karena belum terbiasa belajar 

berkelompok sehingga materi yang diserap siswa tidak maksimal. 

Hambatan-hambatan yang terjadi perlahan-lahan dapat berkurang karena 

siswa merasa tertarik dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Siswa merasa 

senang bekerja dalam kelompok dan menyelesaikan tugas-tugas secara 

berkelompok. Permasalahan kontekstual yang harus mereka selesaikan juga 

menjadi pemicu bagi siswa untuk terus belajar karena permasalahan-permasalahan 

tersebut sering kali siswa temui dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan 

kelompok tidak lagi menimbulkan kegaduhan yang berarti karena siswa sudah 

mulai terbiasa dengan tanggung jawab masing-masing. 

Melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD, siswa dapat mengaitkan 

pengetahuan yang telah dipelajarinya dengan kejadian dalam kehidupan sehari-

hari sehingga kesan matematika yang abstrak dan sukar dapat dikurangi. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD membuat siswa dapat 

mengerjakan tugas dan belajar dengan teman sebaya. Jika siswa menemui 

kesulitan dalam pembelajaran, mereka dapat bertanya pada teman atau guru. 
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Dengan demikian siswa mempunyai sumber informasi yang beragam, tidak hanya 

dari guru mata pelajaran. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD juga memberi kesempatan siswa dapat 

berdiskusi dan berpendapat dengan teman-teman dalam situasi yang terbuka. 

Siswa dapat menghargai dan menghormati pendapat serta perbedaan yang terjadi 

dengan siswa lain. Selain itu, setiap siswa mempunyai tanggung jawab terhadap 

kelompoknya masing-masing. Pembelajaran kooperatif tipe STAD memicu siswa 

untuk meningkatkan keterampilan kooperatif mereka. 

Setelah dilakukan pembelajaran pada kelas eksperimen, siswa dari kelas 

tersebut diberi tes hasil balajar kubus dan balok untuk mengetahui tingkat 

ketuntasan belajar yang diperoleh.  

Berdasarkan hasil analisis kita ketahui bahwa siswa kelas eksperimen telah 

mencapai ketuntasan balajar. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan uji 

ketuntasan belajar dari kelas eksperimen dimana thitung = 5,091. Dengan kriteria uji 

pihak kiri, untuk taraf nyata =α 5% dan dk = n-1 = 38 – 1 = 37 diperoleh t(0,95)(37) 

= 1,69. Karena thitung > -ttabel maka Ho diterima, sehingga dapat dinyatakan bahwa 

siswa kelas eksperimen telah mencapai ketuntasan belajar  

Dari perhitungan regresi linear sederhana diperoleh persamaan antara 

keterampilan kooperatif (X) dan hasil belajar siswa (Y) pada materi pokok Kubus 

dan Balok dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah 

. Dari persamaan tersebut, jika XY )0795,4(6309,4ˆ += 0=X , maka diperoleh 

nilai awal hasil belajar sebesar 4,6309. Ini berarti apabila seorang siswa tidak 

mempunyai keterampilan kooperatif, maka diperkirakan siswa tersebut dapat 
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mendapat nilai 4,6309. Karena koefisien X bertanda positif, berarti bahwa 

semakin tinggi keterampilan kooperatif siswa semakin tinggi pula hasil belajar 

yang diperoleh. 

Persamaan regresi yang diperoleh di atas, setelah dianalisis bersifat linear 

dan koefisien arah regresinya berarti sehingga nilai hasil belajar siswa (Y) dapat 

diprediksi dari nilai keterampilan kooperatif yang diperoleh (X). Korelasi antara 

keterampilan kooperatif (X) dan hasil belajar matematika siswa (Y) pada materi 

pokok Kubus dan Balok dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD diperoleh 

. Setelah dilakukan pengujian ternyata koefisien korelasi tersebut 

signifikan. Ini berarti keterampilan kooperatif berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa pada materi pokok Kubus dan Balok dalam pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. 

8060,0=r

Besarnya pengaruh keterampilan kooperatif terhadap hasil belajar siswa 

tersebut dapat dilihat dari koefisien determinasi pada regresi linear sederhana. 

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh koefisien determinasi sama 

dengan  Ini berarti bahwa besarnya pengaruh keterampilan kooperatif 

terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok Kubus dan Balok dalam 

pembelajaran kooperatif tipe STAD sebesar .  

%.96,64

%96,64

Persentase pengaruh keterampilan kooperatif terhadap hasil belajar 

tersebut dapat dikatakan cukup besar. Akan tetapi keterampilan kooperatif tidak 

 mempengaruhi hasil belajar pada materi pokok Kubus dan Balok dalam 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Ini berarti masih ada faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa sebesar . Fakor-faktor lain tersebut 

%100

%04,35
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seperti minat siswa, kondisi kelas, dan kondisi kesehatan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat diketahui bahwa hasil belajar 

siswa kelas VIII SMP Negeri 15 Semarang pada materi pokok Kubus dan Balok 

dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD telah mencapai kriteria ketuntasan 

minimal yang ditentukan. Selain itu terdapat pengaruh antara keterampilan 

kooperatif terhadap hasil belajar siswa. Besarnya pengaruh keterampilan 

kooperatif tersebut adalah sebesar . %96,64
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut. 

(1) Hasil belajar  matematika siswa pada materi pokok Kubus dan Balok dalam 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat mencapai kriteria ketuntasan 

minimal yang telah ditentukan. 

(2) Terdapat pengaruh keterampilan kooperatif terhadap hasil belajar 

matematika siswa pada materi pokok Kubus dan Balok dalam pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. Besarnya pengaruh keterampilan kooperatif tersebut 

adalah sebesar . %96,64

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat penyusun sumbangkan sehubungan dengan hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Guru matematika SMP Negeri 15 Semarang dalam menyampaikan materi 

pokok Kubus dan Balok hendaknya dapat menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan memberikan gambaran yang 

terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan hasil belajar dan 

keterampilan koooperatif siswa. 

69
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(2) Pembelajaran kooperatif tipe STAD membutuhkan persiapan khusus dalam 

pembentukan kelompok, keterlibatan guru, dan perencanaan waktu yang 

tepat sehingga dapat meminimalkan jumlah waktu yang terbuang.  

(3) Pembelajaran kooperatif tipe STAD perlu terus dikembangkan dan 

diterapkan pada materi pokok yang lain agar siswa mempunyai gambaran 

hubungan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari 

mereka. 

(4) Perlu adanya penelitian lebih lanjut sebagai pengembangan dari penelitian 

ini. 
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