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ABSTRAK 
 

Saputro, Dwi. 2006: Meningkatkan Kreativitas dan Hasil Belajar Siswa Melalui 
Penerapan Pembelajaran Kooperatif Student Teams Achievement 
Divisions (STAD) pada Pokok Bahasan  Sistem Persamaan Linier Dua 
Variabel Kelas VIIIA Semester 1 SMP Negeri 3 Ungaran Tahun 
Pelajaran 2005/2006. Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. 

 Pembimbing: I. Dra. Kristina D., M.Si.; II. Drs. Sugiman, M.Si. 
 
Pada proses belajar mengajar, selain hasil belajar, perlu dimasukkan 

aspek kreativitas, karena kreativitas merupakan kemampuan yang diperlukan 
seseorang dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Untuk mengembangkan 
kreativitas dan meningkatkan hasil belajar siswa, perlu model pembelajaran yang 
mampu melatih keterampilan siswa. Dengan penerapan pembelajaran kooperatif 
STAD, guru dapat mengkondisikan siswa sedemikian sehingga siswa dapat 
terlibat secara aktif dalam pembelajaran, mampu bekerjasama diantara siswa serta 
melatih keterampilan siswa sehingga hasil belajar dan kreativitas siswa 
meningkat. Atas pertimbangan di atas maka dilakukan penelitian tindakan kelas 
dengan judul “Meningkatkan Kreativitas dan Hasil Belajar Siswa Melalui 
Penerapan Pembelajaran Kooperatif Student Teams Achievement Divisions 
(STAD) Pada Pokok Bahasan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel Kelas VIIIA 
Semester 1 SMP Negeri 3 Ungaran Tahun Pelajaran 2005/2006”. Penelitian ini 
dilakukan untuk menemukan jawaban atas masalah “Apakah dengan penerapan 
pembelajaran kooperatif Student Teams Achievement Divisions (STAD) dapat 
meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa pada pokok bahasan Sistem 
Persamaan Linier dengan Dua Variabel kelas VIIIA semester 1 SMP Negeri 3 
Ungaran tahun pelajaran 2005/2006”. 

Membahas permasalahan di atas, dilakukan penelitian tindakan kelas 
yang dilaksanakan dengan dua siklus, setiap siklus terdiri dari tahapan 
perencanaan, implementasi, observasi, dan refleksi. Untuk memperoleh data 
kreativitas, diambil data dari hasil observasi sikap kreatif, observasi berpikir 
kreatif dengan metode observasi, tes, dan hasil pekerjaan rumah, dan angket 
kreativitas yang terdiri dari angket sikap kreatif dan angket berpikir kreatif. 
Sedangkan untuk memperoleh data tentang hasil belajar, diambil data dari hasil 
evaluasi yang dilakukan tiap siklus. Subyek penelitian adalah guru dan siswa 
kelas VIIIA SMP Negeri 3 Ungaran Tahun Pelajaran 2005/2006 yang berjumlah 
46 siswa, terdiri dari 22 siswa putra dan 26 siswa putri. Indikator kinerja dalam 
penelitian ini adalah skor rata-rata kemampuan guru dalam pembelajaran 
kooperatif ≥ 2,5 dari skala maksimum 4, dengan ≥ 65% siswa berada dalam 
kategori kreatif, dan terjadi peningkatan kreativitas siswa dari siklus I ke siklus II 
yang diukur dengan melihat adanya peningkatan skor rata-rata dari rata-rata skor 
siswa dari lembar observasi sikap kreatif, lembar observasi berpikir kreatif, dan 
angket kreativitas, nilai rata-rata kelas untuk hasil belajar pada materi sistem 
persamaan linier dua variabel ≥ 65, dengan ≥ 75% dari jumlah siswa berkategori 
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tuntas belajar dengan kriteria tuntas belajar apabila nilai hasil evaluasi siswa pada 
siklus I dan siklus II ≥ 65. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh skor rata-rata pengamatan 
pembelajaran kooperatif guru adalah 2,11 pada siklus I dan 2,78 pada siklus II 
dari skala maksimum 4, dengan 41,3% siswa cukup kreatif, 58,7% siswa kreatif 
pada siklus I dan 32,6% siswa cukup kreatif, 67,4% siswa kreatif pada siklus II  
dan skor rata-rata dari rata-rata skor kreativitas siswa adalah 2,47 pada siklus I 
menjadi 2,60 pada siklus II. Untuk hasil belajar, diperoleh nilai rata-rata kelas 
adalah 72,01 pada siklus I menjadi 74,83 pada siklus II dengan presentase 
ketuntasan belajar sebesar 67,39% siswa tuntas belajar pada siklus I menjadi 
84,78% siswa tuntas belajar pada siklus II. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah pembelajaran kooperatif STAD 
(Student Teams Achievement Divisions) yang telah dilaksanakan di kelas VIIIA 
SMP Negeri 3 Ungaran tahun pelajaran 2005/2006 dapat meningkatkan kreativitas 
dan hasil belajar siswa pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linier Dua 
Variabel. Untuk kreativitas siswa dapat terlihat pada presentase siswa berkategori 
kreatif 67,4% siswa, di atas indikator kinerja 65% siswa berkategori kreatif dan 
skor rata-rata dari rata rata skor kreativitas siswa 2,47 pada siklus I menjadi 2,60 
pada siklus II. Sedangkan untuk hasil belajar siswa dapat terlihat pada nilai rata-
rata kelas 74,83 pada akhir penelitian, di atas indikator kinerja dengan nilai rata-
rata 65 dan presentase ketuntasan belajar 84,78% siswa tuntas belajar pada akhir 
penelitian, di atas indikator kinerja sebersar 65% siswa tuntas belajar. Saran dari 
peneliti adalah pembelajaran kooperatif STAD (Student Teams Achievement 
Divisions) perlu dilaksanakan oleh guru karena dengan pembelajaran tersebut 
dapat melatih siswa dalam mengembangkan keterampilan siswa dalam berpikir 
kritis dan kerjasama tim sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar 
siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Matematika sebagai salah satu ilmu dasar, dewasa ini telah 

berkembang amat pesat, baik materi maupun kegunaannya. Dengan demikian 

maka setiap upaya pengajaran matematika sekolah haruslah selalu 

mempertimbangkan perkembangan matematika, penerapan dan penggunaan 

matematika untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari.  

Matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan ditingkat 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Menurut kurikulum 2004 

(Depdiknas, 2004:5) tujuan umum pembelajaran matematika sekolah adalah 

sebagai berikut. 

1. Melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya 

melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan 

kesamaan, perbedaan, konsisten, dan inkonsistensi.  

2. Mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi dan 

penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinal, rasa 

ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba. 

3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. 

4. Mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau 

mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, 

catatan, grafik,peeta, diagram, dan menjelaskan gagasan. 

1 
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Tujuan pembelajaran matematika tersebut di atas harus dapat 

dicapai. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut peranan guru dalam 

memberikan materi pelajaran sangatlah besar. Menurut Cony Semiawan pada 

umumnya untuk mengejar pencapaian kurikulum para guru akan memilih 

jalan termudah, yakni menginformasikan fakta dan konsep melalui metode 

ekpositori. Para siswa memang memiliki sejumlah pengetahuan, namun 

banyak pengetahuan itu diterima dari guru sebagai informasi, sedangkan 

mereka sendiri tidak dibiasakan untuk mencoba menemukan sendiri 

pengetahuan tersebut sehingga menjadi tidak bermakna dan cepat terlupakan. 

Jika hal ini dikembangkan secara terus menerus, maka akan mengakibatkan 

masalah bagi siswa dan pengajar. 

Pada pembelajaran, khususnya matematika ditekankan untuk 

dimasukkan aspek kreativitas. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan yang 

terdapat pada Kurikulum Berbasis Kompetensi yang menyatakan bahwa untuk 

menghadapi tantangan kehidupan saat ini, dituntut Sumber Daya Manusia 

yang handal dan mampu berkompetisi secara global, sehingga diperlukan 

keterampilan tinggi yang melibatkan pemikiran kritis, sistematis, logis, kreatif 

dan kemampuan bekerja sama yang efektif.  

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya suatu model 

pembelajaran matematika yang dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika. Penggunaan model 

pembelajaran kooperatif merupakan salah satu alternatif untuk dapat 

meningkatkan pemahaman dan kreativitas siswa. 
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Pada model pembelajaran kooperatif diperlukan keterampilan dan 

kejasama siswa dalam kelompoknya, melatih siswa dalam berpikir kritis 

sehingga kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran yang 

disampaikan dapat meningkat. Sedangkan peneliti memilih pembelajaran 

kooperatif STAD karena pembelajaran kooperatif STAD merupakan 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan paling mudah diterapkan 

di kelas yang belum pernah menerapkan pembelajaran kooperatif.  

Observasi yang telah dilakukan oleh peneliti bersama dengan guru 

Matematika SMP Negeri 3 Ungaran khususnya kelas VIIIA semester 1 tahun 

pelajaran 2005/2006 dapat diketahui bahwa siswa mempunyai kesulitan untuk 

memahami materi pelajaran yang diajarkan oleh gurunya sehingga ketuntasan  

belajar siswa masih dibawah standar yang ditentukan pihak sekolah yaitu 75% 

siswa tuntas belajar. Selain itu dari hasil observasi yang dilakukan peneliti 

mengamati perilaku dan sikap siswa dalam kegiatan belajar mengajar, 

menunjukkan bahwa perlu meningkatkan aspek-aspek lain selain hasil belajar 

siswa, yaitu salah satunya adalah kreativitas siswa. 

Peneliti memilih pokok bahasan sistem persamaan linier dengan 

dua variabel karena materi tersebut banyak sekali kaitannya dengan dunia 

nyata, baik disadari maupun tidak. Selain itu sebagian besar siswa 

menganggap bahwa materi sistem persamaan linier dua variabel sulit untuk 

dipahami karena memerlukan ketelitian dan analisis masalah.       

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul “MENINGKATKAN 



 4

KREATIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI PENERAPAN 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT 

DIVISIONS (STAD) PADA POKOK BAHASAN SISTEM PERSAMAAN 

LINIER DUA VARIABEL KELAS VIIIA SEMESTER 1 SMP NEGERI 3 

UNGARAN TAHUN PELAJARAN 2005/2006” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang di atas maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah apakah dengan penerapan pembelajaran kooperatif 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) dapat meningkatkan kreativitas 

dan hasil belajar siswa pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linier dengan 

Dua Variabel kelas VIIIA semester 1 SMP Negeri 3 Ungaran tahun pelajaran 

2005/2006. 

C. Penegasan Istilah 

1. Meningkatkan kreativitas siswa 

Meningkatkan kreativitas dalam penelitian ini adalah usaha 

meningkatkan kreativitas siswa yang diukur berdasarkan dimensi person, 

yaitu melalui inventori kepribadian kreatif yang meliputi sikap, gaya 

berpikir, motivasi, minat, dan kebiasaan-kebiasaan dalam berperilaku. 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa 

Meningkatkan hasil belajar siswa dalam penelitian ini adalah 

adanya peningkatan nilai yang diperoleh dari evaluasi belajar  yang 

diberikan oleh guru diakhir pokok bahasan dibandingkan dengan nilai awal 

pada materi sebelumnya. Peningkatan nilai tersebut juga sebagai indikator 
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ketuntasan belajar siswa tersebut yang semula belum mencapai tuntas 

belajar meningkat menjadi tuntas belajar. 

3. Model pembelajaran kooperatif STAD 

Model pembelajaran kooperatif STAD adalah model 

pembelajaran dengan strategi belajar menempatkan siswa dalam bentuk 

kelompok yang beranggotakan 4-5 siswa dengan tingkat kemampuan atau 

jenis kelamin atau latar belakang yang berbeda. Tiap kelompok terdapat 

siswa dengan tingkat kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Didalam 

kelompok tersebut ada tanggung jawab bersama, jadi setiap anggota saling 

membantu untuk menutupi kekurangannya. Ada proses diskusi, saling 

bertukar pendapat, menghargai pendapat, pembelajaran teman sebaya, 

kepemimpinan dalam mengatur pembelajaran dikelompoknya sehingga 

yang terjalin adalah hubungan yang positif. Pembelajaran kooperatif  STAD 

terdiri dari lima komponen utama yaitu penyajian kelas, belajar kelompok, 

kuis, skor perkembangan, dan penghargaan kelompok. Semua komponen 

tersebut harus dilakukan dalam setiap pembelajaran dikelas. 

4. Sistem Persamaan Linier dengan Dua Variabel 

Sistem Persamaan Linier dengan Dua Variabel merupakan bagian 

dari matematika pada siswa SMP yaitu pokok bahasan yang diajarkan pada 

siswa SMP kelas VIII semester 1 pada kurikulum 2004. 
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5. Siswa kelas VIIIA semester 1 SMP Negeri 3 Ungaran 

Siswa kelas VIIIA semester 1 SMP Negeri 3 Ungaran adalah 

siswa yang terdaftar sebagai murid kelas VIIIA semester 1 SMP Negeri 3 

Ungaran tahun pelajaran 2005/2006.   

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan penerapan 

pembelajaran kooperatif Student Teams Achievement Divisions (STAD) dapat 

meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa pada pokok bahasan Sistem 

Persamaan Linier dengan Dua Variabel kelas VIIIA semester 1 SMP Negeri 3 

Ungaran Tahun Pelajaran 2005/2006. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau 

masukan tentang model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan 

kreativitas dan hasil belajar siswa. 

b. Bagi Siswa  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif agar dapat berjalan lebih efektif. 
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c. Bagi Masyarakat Umum 

Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan tentang model pembelajaran matematika khususnya model 

pembelajaran kooperatif STAD (Student Teams Achievement Divisions)   

F. Pembatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengukur kreativitas berdasarkan 

dimensi person, yaitu melalui inventori kepribadian kreatif yang meliputi 

sikap, gaya berpikir, motivasi, minat, dan kebiasaan-kebiasaan dalam 

berperilaku. Sedangkan untuk hasil belajar peneliti mengukur hasil belajar 

berdasarkan nilai hasil evaluasi yang dilakukan pada akhir penelitian. 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 

bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

Bagian awal skripsi berisi tentang halaman judul, halaman 

pengesahan, abstrak, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar 

isi, dan daftar lampiran. 

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut 

Bab I. Pendahuluan, memuat tentang alasan pemilihan judul, permasalahan, 

penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

skripsi. 

Bab II. Landasan Teori dan Hipotesis, membahas teori yang melandasi 

permasalahan skripsi dan penjelasan yang merupakan landasan teoritis yang 
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diterapkan dalam skripsi, pokok bahasan yang terkait dengan pelaksanaan 

penelitian, kerangka berpikir dan hipotesis tindakan. 

Bab III. Metode Penelitian, memuat tentang subyek penelitian, lokasi 

penelitian, desain penelitian, prosedur pengumpulan data, alat pengumpulan 

data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. 

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi semua hasil penelitian yang 

telah dilakukan dan pembahasannya. 

Bab V. Penutup, memuat simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang 

diberikan peneliti berdasarkan simpulan. 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka yang mendukung 

penyusunan skripsi dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian 

ini.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Model Pembelajaran 

Pengertian belajar menurut Fontana (dalam Erman Suherman, 

2003:7) adalah proses perubahan tingkah laku individu yang relatif tetap 

sebagai hasil dari pengalaman. Pembelajaran merupakan upaya penataan 

lingkungan yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh dan 

berkembang secara optimal. Dengan demikian proses belajar bersifat 

eksternal yang sengaja direncanakan dan bersifat rekayasa perilaku  

Istilah model pembelajaran dibedakan dari istilah strategi 

pembelajaran, metode pembelajaran, atau prinsip pembelajaran. Istilah model 

pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang tidak dipunyai oleh strategi 

atau metode tertentu, yaitu rasional teoritik yang logis, tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model 

tersebut dapat dilaksanakan secara berhasil, dan lingkungan belajar yang 

diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai (Mohammad Asikin, 

2001:3).  

Dua hal penting yang merupakan bagian dari tujuan pembelajaran 

matematika adalah pembentukan sifat, yaitu pola berpikir kritis dan kreatif. 

Untuk itu perlu diperhatikan daya imajinasi dan rasa ingin tahu dari anak 

didik. Siswa harus dibiasakan untuk diberi kesempatan bertanya dan 

berpendapat, sehingga diharapkan proses pembelajaran matematika lebih 

bermakna. 

9 
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Beberapa macam model pembelajaran  menurut Arends (dalam 

Mohammad Asikin, 2001:3) diantaranya adalah sebagai berikut. 

a. Model Pembelajaran Langsung 

Model ini dirancang secara khusus untuk menunjang proses 

belajar siswa berkenaan dengan pengetahuan prosedural (pengetahuan 

mengenai bagaimana orang melakukan sesuatu) dan pengetahuan 

deklaratif (pengetahuan tentang sesuatu) yang terstruktur dengan baik dan 

dapat dipelajari selangkah demi selangkah. 

Pembelajaran ini berkaitan erat dengan ceramah dan resitasi. 

Pembelajaran langsung memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang 

cukup rinci. Pembelajaran langsung berpusat pada guru, tetapi tetap harus 

menjamin terjadinya keterlibatan siswa. 

b. Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang 

mengutamakan kerjasama di antara siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Model ini memiliki ciri pokok yaitu siswa belajar dalam 

kelompok secara kooperatif yang dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Selain itu penghargaan lebih 

diutamakan pada kerja kelompok daripada perorangan. Tujuan dari 

pembelajaran ini adalah hasil belajar akademik, penerimaan terhadap 

keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. 
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c. Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah 

Ciri utama pembelajaran ini meliputi suatu pengajuan 

pertanyaan atau masalah, memusatkan pada keterkaitan antar disiplin, 

penyelidikan autentik, kerjasama, menghasilkan karya dan penghargaan. 

Tujuannya untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan 

pemecahan masalah, belajar peranan orang dewasa yang autentik, dan 

menjadi pebelajar yang mandiri. 

d. Diskusi 

Diskusi adalah suatu model pembelajaran yang memungkinkan 

berlangsungnya dialog antara guru dan siswa, serta antara siswa dengan 

siswa   

B. Pembelajaran Kooperatif 

1. Pengertian 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar yang 

menempatkan siswa belajar dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 

siswa dengan tingkat kemampuan atau jenis kelamin atau latar belakang 

yang berbeda. Pembelajaran ini menekankan kerjasama dalam kelompok 

untuk mencapai tujuan yang sama. Selain itu sebelum pembelajaran 

kooperatif dilaksanakan, sebaiknya siswa terlebih dahulu diperkenalkan 

keterampilan kooperatif yang akan digunakan dalam belajar kelompok. 

Keterampilan kooperatif tersebut antara lain menghargai pendapat orang 

lain, mendorong partisipasi, berani bertanya, mendorong teman untuk 
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bertanya, mengambil giliran dan berbagi tugas, dan sebagainya (Pradnyo 

Wijayanti, 2002:1). 

Kunci dari pembelajaran kooperatif adalah bekerja sama. Kerja 

sama adalah suatu bentuk interaksi, merancang untuk memudahkan 

pencapaian tujuan lewat bekerja bersama dalam kelompok. Pembelajaran 

kooperatif didefinisikan sebagai sekumpulan proses yang membantu siswa 

untuk berinteraksi dalam rangka mencapai tujuan tertentu atau 

membangun hasil akhir yang diinginkan.      

2. Ciri-Ciri Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

a. Untuk menuntaskan materi belajarnya, siswa belajar dalam kelompok 

secara kooperatif. 

b. Kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 

sedang dan rendah. 

c. Jika dalam kelas tedapat siswa-siswa yang terdiri dari beberapa ras, 

suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda, maka diupayakan agar dalam 

tiap kelompok terdiri dari ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda 

pula. 

d. Penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok daripada 

perorangan. 

Pembelajaran kooperatif mempunyai tiga tujuan penting, yaitu sebagai 

berikut. 
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1. Hasil belajar akademik 

Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan 

kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Banyak ahli yang 

berpendapat bahwa model kooperatif unggul dalam membantu siswa 

untuk memahami konsep-konsep yang sulit.   

2. Penerimaan terhadap keragaman 

Model kooperatif bertujuan agar siswa dapat menerima 

teman-temannya yang mempunyai berbagai macam latar belakang. 

Perbedaan tersebut antara perbedaan suku, agama, kemampuan 

akademik, dan tingkat sosial. 

3. Pengembangan keterampilan sosial 

Keterampilan sosial yang dimaksud dalam pembelajaran 

kooperatif antara lain yaitu berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai 

pendapat orang lain, memancing teman untuk bertanya, mau 

menjelaskan ide atau pendapat, bekerja dalam kelompok, dan 

sebagainya. 

Pada pembelajaran kooperatif terdapat enam langkah utama, seperti 

digambarkan berikut: 

Fase 

ke- 

Indikator Aktivitas/Kegiatan Guru 

1 Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua 

tujuan pelajaran yang ingin 

dicapai pada pelajaran 



 14

tersebut dan memotivasi 

siswa belajar.  

2 Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi 

kepada siswa dengan jalan 

demonstrasi atau lewat 

bahan bacaan.  

3 Mengorganisasi siswa kedalam 

kelompok-kelompok belajar 

Guru menjelaskan kepada 

siswa bagaimana caranya 

membentuk kelompok 

belajar dan membantu 

setiap kelompok agar 

melakukan transisi secara 

efisien 

4 Membimbing kelompok belajar 

dan bekerja 

Guru membimbing 

kelompok-kelompok belajar 

pada saat mereka 

mengerjakan tugas. 

5 Evaluasi Guru mengevaluasi hasil 

belajar tentang materi yang 

telah dipelajari atau 

masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil 

kerjanya 
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6 Memberikan penghargaan  Guru mencari cara-cara 

untuk menghargai upaya 

atau hasil belajar individu 

maupun kelompok 

 

4. Keuntungan-Keuntungan Pembelajaran Kooperatif 

Keuntungan menggunakan pembelajaran kooperatif antara lain adalah 

sebagai berikut. 

a. Membiasakan supaya terampil dalam berpikir kritis 

b. Meningkatkan hasil kelas 

c. Model menyesuaikan siswa dalam teknik problem solving 

d. Menampilkan pembelajaran sesuai selera personal 

e. Memotivasi siswa dalam kurikulum tertentu 

f. Membangun sistem pendukung sosial dalam diri siswa 

g. Membangun variasi pemahaman diantara siswa dan guru 

h. Menetapkan lingkungan yang baik dalam memberi contoh dan 

menerapkan kerja sama 

i. Membangun komunitas belajar 

j. Membangun kepercayaan diri siswa 

k. Menambah ketertarikan 

l. Mengembangkan sikap positif dalam diri seorang guru 

m. Dapat menggunakan berbagai teknik penilaian 
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5. Pelaksanaan Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif memerlukan tugas perencanaan, 

misalnya menentukan pendekatan yang tepat, memilih topik yang sesuai 

dengan model ini, pembentukan kelompok siswa, menyiapkan LKS atau 

panduan belajar siswa, mengenalkan siswa kepada tugas dan perannya 

dalam kelompok, merencakan waktu dan tempat duduk yang akan 

digunakan. 

Seperti telah dikemukakan di atas, salah satu tugas guru pada 

model ini salah satunya adalah memilih pendekatan yang sesuai. Dalam 

pembelajaran kooperatif dapat dilakukan melalui macam-macam 

pendekatan, guru dapat memilih pendekatan yang sesuai dengan tujuan 

yang hendak dicapai. Pendekatan-pendekatan pada model kooperatif yaitu: 

tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions), tipe Jigsaw, tipe TGT 

(Teams Games Tournament), tipe TAI (Team Assisted Individualization), 

tipe CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition), tipe 

investigasi kelompok, dan tipe pendekatan struktural. 

Pada penelitian tindakan kelas ini peneliti menggunakan 

pendekatan tipe STAD karena pembelajaran kooperatif tipe STAD 

merupakan tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan paling 

mudah diterapkan. Selain itu di kelas VIIIA SMP N 3 Ungaran belum 

pernah menerapkan pembelajaran kooperatif sehingga peneliti memilih 

pembelajaran kooperatif STAD dengan harapan dapat mudah diikuti oleh 



 17

siswa kelas tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 

C. Pembelajaran Kooperatif  STAD 

STAD (Student Teams Achievement Divisions) merupakan salah 

satu metode atau pendekatan dalam pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana, dan merupakan pendekatan yang baik untuk guru yang baru 

memulai menerapkan model pembelajaran kooperatif dalam kelas. Selain itu, 

STAD juga merupakan suatu metode pembelajaran kooperatif yang efektif 

dan selanjutnya berikut ini diuraikan bagaimana pelaksanaannya dalam 

kegiatan pembelajaran dalam kelas (Robert Slavin, 1994:288). 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD terdiri dari lima komponen 

utama, yaitu penyajian kelas, belajar kelompok, kuis, skor perkembangan, 

dan penghargaan kelompok (Pradnyo Wijayanti, 2002:2). Selain itu STAD 

juga terdiri dari siklus kegiatan pengajaran yang teratur, yaitu sebagai berikut. 

1. Pengajaran 

Tujuan utama dari pengajaran ini adalah guru menyajikan materi 

pelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Setiap awal pembelajaran 

kooperatif tipe STAD selalu dimulai dengan penyajian kelas. Penyajian 

tersebut mencakup pembukaan, pengembangan, dan latihan terbimbing 

dari keseluruhan pelajaran. Penekanan dalam penyajian materi pelajaran 

adalah hal-hal sebagai berikut. 
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a. Pembukaan 

1) Katakanlah pada siswa apa yang akan mereka pelajari dan mengapa 

hal itu penting. Timbulkan rasa ingin tahu siswa dengan 

demonstrasi yang menimbulkan teka-teki, masalah kehidupan 

nyata, atau cara lain. 

2) Guru menyuruh siswa bekerja dalam kelompok untuk 

“menemukan” konsep atau merangsang keinginan mereka pada 

pelajaran tersebut. 

3) Ulangi secara singkat keterampilan atau informasi yang merupakan 

syarat mutlak. 

b. Pengembangan 

1) Kembangkan materi pembelajaran sesuai dengan apa yang akan 

dipelajari siswa dalam kelompok. 

2) Pembelajaran kooperatif menekankan bahwa belajar adalah 

memahami makna dan bukan hafalan. 

3) Mengontrol pemahaman siswa sesering mungkin dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan. 

4) Memberi penjelasan mengapa jawaban pertanyaan tersebut benar 

atau salah. 

5) Beralih pada konsep yang lain, jika siswa telah memahami pokok 

masalahnya. 
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c. Latihan Terbimbing 

1) Menyuruh semua siswa mengerjakan soal atas pertanyaan yang 

diberikan. 

2) Memanggil siswa secara acak untuk menjawab atau menyelesaikan 

soal. Hal ini bertujuan supaya semua siswa selalu siap 

mempersiapkan diri sebaik mungkin. 

3) Pemberian tugas kelas tidak boleh menyita waktu yang terlalu 

lama. Sebaiknya siswa mengerjakan satu atau dua masalah (soal) 

dan langsung diberikan umpan balik. 

2. Belajar Kelompok 

Selama belajar kelompok, tugas anggota kelompok adalah 

menguasai materi yang diberikan guru dan membantu teman satu 

kelompok untuk menguasai materi tersebut. Siswa diberi lembar kegiatan 

yang dapat digunakan untuk melatih keterampilan yang sedang diajarkan 

untuk mengevaluasi diri mereka dan teman satu kelompok. 

Pada saat pertama kali menggunakan pembelajaran kooperatif, 

guru perlu mengamati kegiatan pembelajaran secara seksama. Guru juga 

perlu memberi bantuan dengan cara memperjelas perintah, mereview 

konsep, atau menjawab pertanyaan. Selain itu guru juga melakukan 

bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan pada saat kegiatan 

belajar kelompok berlangsung.   

Selanjutnya langkah-langkah guru sebagai berikut. 
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1) Mintalah anggota kelompok memindahkan meja/bangku mereka 

bersama-sama dan pindah ke meja kelompok. 

2) Berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk memilih nama kelompok. 

Kelompok manapun yang tidak dapat menyepakati nama kelompok 

pada saat itu boleh memilih kemudian. 

3) Bagikan lembar kegiatan siswa. 

4) Serahkanlah pada siswa untuk bekerja sama dalam pasangan, bertiga, 

atau satu kelompok utuh, tergantung pada tujuan yang sedang 

dipelajari. Jika mengerjakan soal, masing-masing siswa harus 

mengerjakan soalnya sendirian dan kemudian dicocokkan dengan 

temannya. Jika salah satu tidak dapat mengerjakan suatu pertanyaan, 

teman satu kelompoknya bertanggung jawab menjelaskannya. Jika 

siswa mengerjakan pertanyaan dengan jawaban pendek, maka mereka 

lebih sering bertanya, dan kemudian anatara teman saling bergantian 

memegang lembar kegiatan dan berusaha menjawab pertanyaan itu. 

5) Tekankan pada siswa bahwa mereka belum selesai belajar sampai 

mereka yakin teman-teman satu kelompok dapat mencapai nilai 100 

pada kuis. Pastikan siswa mengerti bahwa lembar kegiatan tersebut 

untuk belajar tidak hanya untuk diisi dan diserahkan. Jadi, penting 

bagi siswa agar mempunyai lembar kegiatan untuk mengecek diri 

mereka dan teman-teman sekelompok mereka pada saat mereka 

belajar. Ingatkan siswa bahwa jika mereka mempunyai pertanyaan, 
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mereka seharusnya menanyakan teman-teman sekelompok sebelum 

bertanya guru. 

6) Sementara siswa bekerja dalam kelompok, guru berkeliling dalam 

kelas. Guru sebaiknya memuji kelompok yang semua anggotanya 

bekerja dengan baik, yang anggotanya duduk dalam kelompoknya 

untuk mendengarkan bagaimana anggota yang lain bekerja, dan 

sebagainya. 

3. Kuis 

Kuis dikerjakan oleh siswa secara mandiri. Hal ini bertujuan 

untuk menunjukkan apa saja yang telah diperoleh siswa selama belajar 

dalam kelompok. Hasil kuis digunakan sebagai nilai perkembangan 

individu dan disumbangkan dalam nilai perkembangan kelompok. Nilai 

perkembangan kelompok diperoleh dari nilai perkembangan individu tiap 

anggota kelompok. Nilai awal diambil dari nilai hasil mid semester tiap 

anggota kelompok. 

Penghitungan skor perkembangan (Robert Slavin, 1995:291) 

didapat melalui kriteria berikut. 

Skor Kuis     Poin Perkembangan 

Lebih dari 10 poin dibawaah skor awal    0 

10 poin sampai dengan  poin dibawah skor awal  10 

Skor awal sampai dengan 10 poin datas skor awal  20 

Lebih dari 10 poin diatas skor awal    30 

Nilai sempurna (tanpa memperhitungkan skor awal)  30 
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Tiga tingkatan diberikan kepada kelompok yang memperoleh 

nilai perkembangan yang dihitung dari rata-rata poin perkembangan yang 

diperoleh tiap anggota kelompok. Kriteria ketiga kelompok tersebut adalah 

sebagai berikut.  

 Rata-rata poin perkembangan   Penghargaan tim 

  15 – 19    GOODTEAM 

  20 – 24    GREATTEAM 

  25 – 30    SUPERTEAM  

4. Penghargaan Kelompok 

Kegiatan ini dilakukan pada setiap akhir pertemuan kegiatan 

belajar mengajar. Guru memberikan penghargaan berupa pujian, skor 

perkembangan, atau barang yang dapat berbentuk makanan kecil kepada 

kelompok yang teraktif, terkompak, dan termaju. Langkah tersebut 

dilakukan untuk memberikan motivasi kepada siswa agar lebih aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar.  

Kelebihan dalam penggunaan pendekatan pembelajaran ini 

adalah sebagai berikut. 

a. Mengembangkan serta menggunakan keterampilan berpikir kritis dan 

kerjasama kelompok. 

b. Menyuburkan hubungan antara pribadi yang positif diantara siswa yang 

berasal dari latar belakang yang berbeda. 

c. Menerapkan bimbingan oleh tim. 

d. Menciptakan lingkungan yang menghargai nilai-nilai ilmiah. 
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Kelemahan dalam penggunaan pendekatan pembelajaran ini 

adalah sebagai berikut. 

a. Sejumlah siswa mungkin bingung karena belum terbiasa dengan 

perlakuan seperti ini. 

b. Guru pada permulaan akan membuat kesalahan-kesalahan dalam 

pengelolaan kelas, akan tetapi usaha yang sungguh-sungguh dan terus-

menerus akan dapat trampil menerapkan model pembelajaran ini.  

Keterampilan Kooperatif  

Menurut Linda L. (1995:22), keterampilan kooperatif dibedakan 

menjadi tiga tingkatan, yaitu : 

1. Keterampilan kooperatif tingkat awal, meliputi menggunakan 

kesepakatan, menghargai konstribusi, mengambil giliran dan berbagi 

tugas, berada dalam kelompok, berada dalam tugas, mendorong 

partisipasi, memancing orang lain untuk berbicara, menyelesaikan tugas 

pada waktunya, dan menghormati perbedaan. 

2. Keterampilan kooperatif tingkat menengah, meliputi menunjukkan 

penghargaan dan simpati, mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara 

yang dapat diterima, mendengarkan dengan aktif, bertanya, membuat 

ringkasan, menafsirkan, mengatur dan mengorganisir, memeriksa 

ketepatan, menerima tanggung jawab, dan mengurangi ketegangan. 

3. Keterampilan kooperatif tingkat mahir, meliputi mengelaborasi, 

memeriksa dengan cermat, menuntut kebenaran, menetapkan tujuan, 

dan berkompromi.   
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D. Kreativitas Siswa 

1. Pengertian Kreativitas 

Pengertian kreativitas menurut Harris 

(www.ycp.EDU/LIBRARY/ IFL/ETEXT/ETEVALU.HTM) adalah suatu 

kemampuan, yaitu kemampuan untuk membayangkan atau menciptakan 

sesuatu yang baru, kemampuan untuk membangun ide-ide baru dengan 

mengkombinasikan, merubah, menerapkan ulang ide-ide yang sudah ada; 

suatu sikap, yaitu kemampuan menerima perubahan dan pembaruan, 

kemauan untuk bermain dengan ide dan kemungkinan untuk fleksibilitas 

pandangan, kebiasaan menikmati sesuatu dengan baik, ketika mencari cara 

untuk mengimprovisasi ide tersebut; suatu proses, yaitu orang kreatif 

bekerja keras dan terus menerus, sedikit demi sedikit membuat perubahan 

dan perbaikan terhadap pekerjaannya.  

Adapun ciri-ciri orang kreatif menurut Harris adalah ingin tahu, 

selalu mencari masalah, menyukai tantangan, optimis, menunda 

keputusan, senang bermain dengan imajinasi, melihat masalah seperti 

kesempatan, melihat masalah sebagai sesuatu yang menarik, masalah dapat 

diterima secara emosional, asumsinya hebat, gigih dan bekerja keras. 

Kaitannya dengan unsur aptitude dan non aptitude, Cony R. 

Semiawan (dalam Reni Akbar, 2001:4) mengemukakan bahwa: kreativitas 

merupakan kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan 

menerapkannya dalam pemecahan masalah. Kreativitas meliputi, baik ciri 

aptitude seperti kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility) dan keaslian 
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(originality) dalam pemikiran maupun ciri-ciri non aptitude, seperti rasa 

ingin tahu, senang mengajukan pertanyaan dan selalu ingin mencari 

pengalaman-pengalaman baru. 

Utami Munandar (dalam Reni Akbar, 2001:4), dalam uraiannya 

tentang pengertian kreativitas menunjukkan ada tiga tekanan kemampuan, 

yaitu yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengkombinasi, 

memecahkan/menjawab masalah dan cerminan kemampuan operasional 

anak kreatif. 

Ketiga tekanan kemampuan tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Kemampuan untuk membuat kombinasi baru bedasarkan data, 

informasi atau unsur-unsur yang ada 

b. Kemampuan berdasarkan data atau informasi yang tersedia, 

menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, 

dimana penekanannya pada kuantitas, ketepatgunaan dan keragaman 

jawaban. 

c. Kemampuan yang secara operasional mencerminkan kelancaran, 

keluwesan dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk 

mengelaborasi (mengembangkan/memperkaya/memerinci) suatu 

gagasan. 

Berdasarkan uraian definisi diatas dapat dikemukakan bahwa 

kreativitas pada intinya merupakan kemampuan seseorang untuk 

melahirkan  sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, 

baik dalam bentuk ciri-ciri aptitude maupun non aptitude, baik dalam 
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karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, yang 

semuanya itu relatif berbeda dengan yang telah ada sebelumnya.  

2. Kriteria Kreativitas 

 Amabile (dalam Supriadi Dedi, 1997:13) mengemukakan 

bahwa: Penentuan kriteria kreativitas menyangkut tiga dimensi yaitu 

dimensi proses, person, dan produk kreatif. Dalam penelitian ini kriteria 

kreativitas ditentukan pada dimensi person. Amabile (dalam Supriadi Dedi 

1997:13) mengemukakan bahwa pengertian person sebagai kriteria 

kreativitas identik dengan apa yang oleh Guilford disebut kepribadian 

kreatif yang pada intinya meliputi: dimensi kognitif (yaitu bakat) dan 

dimensi non-kognitif (minat, sikap, dan kualitas temperamental). Menurut 

teori ini, orang-orang kreatif memiliki ciri-ciri kepribadian yang sangat 

signifikan berbeda dengan orang-orang yang kurang kreatif.  

3. Pengukuran Kreativitas 

 Ada lima pendekatan dalam menilai kreativitas, yaitu analisis 

obyektif terhadap produk kreatif, pertimbangan subyektif, inventori 

kepribadian, inventori biografis, dan tes kreativitas, yang dalam hal ini 

peneliti menilai kreativitas berdasarkan pendekatan inventori kepribadian. 

Inventori kepribadian ditujukan untuk mengetahui kecenderugan-

kecenderungan kepribadian kreatif seseorang atau korelat-korelat yang 

berhubungan dengan kreativitas. Diartikan secara luas kepribadian kreatif 

meliputi sikap, motivasi, minat, gaya berpikir dan kebiasaan-kebiasaan 

dalam berprilaku.  
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a. Sikap kreatif 

Munandar (dalam Supriadi Dedi, 1997:60) mengemukakan 

tujuh sikap, kepercayaan, nilai-nilai yang melekat pada orang-orang 

yang kreatif, yaitu: terbuka terhadap pengalaman baru dan luar biasa, 

luwes dalam berpikir dan bertindak, bebas dalam mengekspresikan 

diri, dapat mengapresiasi fantasi, berminat pada kegiatan-kegiatan 

kreatif,  percaya pada gagasan sendiri, dan mandiri. 

b. Motivasi menurut teori psikoanalitik 

Dikemukakan adanya beberapa ciri motivasi yang ada pada 

diri setiap orang yaitu sebagai berikut. 

1.  Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam 

waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

2.  Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak 

memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin 

(tidak cepat puas terhadap prestasi yang telah dicapainya). 

3.  Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah.  

4.  Lebih senang bekerja mandiri. 

5.  Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat 

mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif). 

6.  Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan 

sesuatu). 

7.  Tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya itu.  

8.  Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 
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c. Minat dalam kamus umum bahasa Indonesia (Poerwodaminto W.J.S, 

1999:650) diartikan sebagai kesukaan kepada sesuatu hal. Dalam 

penelitian ini dimaksudkan sebagai kesukaan terhadap kegiatan. 

d. Kemampuan berpikir 

Guilford (dalam Supriadi Dedi, 1997:7) dengan analisis 

faktornya menemukan lima ciri yang menjadi sifat kemampuan 

berpikir kreatif sebagai berikut. 

1. Kelancaran (fluency) adalah kemampuan untuk memproduksi 

banyak gagasan . 

2. Keluwesan (fleksibility) adalah kemampuan untuk mengajukan 

bermacam-macam pendekatan dan atau jalan pemecahan 

terhadap suatu masalah. 

3. Keaslian (originalitas) adalah kemampuan untuk melahirkan 

gagasan-gagasan asli sebagai hasil pemikiran sendiri dan tidak 

klise. 

4. Penguraian (elaboration) adalah kemampuan untuk menguraikan 

sesuatu secara terperinci. 

5. Perumusan kembali (redefinisi) adalah kemampuan untuk 

mengkaji/menilik kembali suatu persoalan melalui cara dan 

perspektif yang berbeda dengan apa yang sudah lazim.  

e. Kebiasaan-kebiasaan dalam berprilaku yang dimaksud adalah dalam 

kegiatan belajar-mengajar. 
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E. Pengertian Belajar 

Pengertian belajar menurut Nana Sudjana (1989:5) adalah suatu 

proses yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan pada diri 

seseorang. Perubahan sebagai hasil dari suatu proses belajar dapat 

ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, 

pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, 

serta perubahn aspek-aspek yang lain yang ada pada individu yang belajar. 

Dengan demikian belajar pada dasarnya adalah perubahan tingkah laku berkat 

adanya pengalaman. Perubahan tingkah laku itu meliputi keterampilan, 

kebiasaan, sikap, pengetahuan, pemahaman, dan apresiasi. Sedangkan yang 

dimaksud dengan pengalaman dalam proses belajar adalah interaksi antara 

individu dengan lingkungannya. 

Morris L. Bigge (dalam Darsono, 2000:3) menyebutkan bahwa : 

”belajar adalah perubahan yang menetap dalam kehidupan seseorang yang 

tidak diwariskan secara genetis”. Sedangkan Marle J. Moskowitz (dalam 

Darsono, 2000:3), menyebutkan bahwa: “belajar adalah perilaku sebagai hasil 

langsung dari pengalaman bukan akibat hubungan-hubungan dalam sistem 

syaraf yang dibawa sejak lahir”.  

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar 

dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku akibat interaksi dengan 

lingkungan bukan dari penurunan gen. 

Ada beberapa hal pokok dalam belajar, antara lain sebagai berikut. 

1. Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku. 
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2. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau 

pengalaman. 

3. Belajar merupakan perubahan yang relatif mantap. 

4. Tingkah laku yang dialami karena belajar menyangkut berbagai aspek 

kepribadian baik fisik maupun psikis seperti perubahan dalam pengertian, 

pemecahan suatu masalah, keterampilan, kecakan, kebiasaan atau sikap. 

F. Hasil Belajar 

Hasil belajar menggambarkan kemampuan siswa dalam 

mempelajari sesuatu. Hal ini sesuai dengan pendapat Nana Sudjana (1989:50) 

yang menyebutkan bahwa: “Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki 

atau dikuasai siswa setelah menempuh proses belajar”. Hasil belajar 

mencakup kemampuan kognitif (intelektual), afektif (sikap), dan kemampuan 

psikomotorik (bertindak). Harus diakui bahwa dalam proses belajar mengajar, 

terutama yang berkenaan dengan perubahan konsep sistem persamaan linier 

dua variabel, sedikit sekali kemempuan yang berkenaan dengan sikap, yang 

lebih banyak adalah aspek kognitif dan psikomotorik. Dalam aspek kognitif 

ada enam unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu 

pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

Kemampuan siswa dalam mempelajari suatu pelajaran tercermin 

dari hasil belajarnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

adalah sebagai berikut. 
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1. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri manusia, yang dapat 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 

a. faktor biologis, yaitu: usia, kematangan, kesehatan, dan 

b. faktor psikologis, yaitu: kelelahan, suasana hati, motivasi, minat, dan 

kebiasaan belajar 

2. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri manusia, yang dapat 

diklasifikasikan menjadi dua juga, yaitu: 

a.    faktor manusia, yaitu: keluarga, sekolah, masyarakat, dan 

b.    faktor non manusia, yaitu: udara, suara, dan bau-bauan 

G. Uraian Materi 

Materi sistem persamaan linier dua variabel pada Sekolah 

Menengah Pertama diajarkan pada kelas VIII kurikulum 2004. Kompetensi 

dasar yang harus dicapai pada materi sistem persamaan linier dua variabel 

adalah menjelaskan bentuk-bentuk sistem persamaan linier dua variabel. 

Persamaan adalah kalimat terbuka yang memiliki hubungan sama 

dengan. Persamaan linier adalah kalimat terbuka yang memiliki hubungan 

sama dengan dan peubahnya berpangkat satu. Penyelesaian persamaan linier 

adalah pengganti-pengganti variabel yang membuat kalimat terbuka menjadi 

kalimat yang benar. Himpunan penyelesaian persamaan linier adalah 

himpunan yang memuat semua penyelesaian dari persamaan linier. 

Persamaan linier dengan dua variabel adalah suatu persamaan yang 

tepat mempunyai dua variabel dan dapat dinyatakan dalam bentuk: 

       ax + by = c   dengan a, b, c ∈ R dan a atau b ≠ 0 
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       Contoh:   3x + 2y = 6 , x,y ∈R 

Penyelesaian persamaan linier dengan dua variabel adalah 

pengganti-pengganti variabel yang membuat kalimat terbuka menjadi kalimat 

matematika yang benar.   

Langkah untuk menentukan penyelesaian dari persamaan 3x + 2y = 

6, x, y ∈R yaitu dengan menentukan pengganti variabel x dan y sehingga 

diperoleh kalimat matematika yang benar. Pada contoh, untuk menentukan 

pengganti x dan y yaitu dengan mencari titik potong dengan sumbu X dan 

sumbu Y. 

Mencari titik potong dengan sumbu X, berarti y = 0, diperoleh. 

 y = 0     sehingga 3x + 2y = 6 

       ⇔ 3x + 2.0 = 6 

       ⇔       3x    = 6 

        ⇔         x    = 2 

 Jadi titik potong dengan sumbu X adalah (2,0) 

Mencari titik potong dengan sumbu Y, berarti x = 0, diperoleh. 

 x = 0    sehingga  3x + 2y  = 6 

        ⇔  3.0 + 2y = 6 

        ⇔       2y    = 6 

        ⇔         y    = 3 

 Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah (0,3) 
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             Y 

          4    
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          2 
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Jadi HP = { (x,y) | 3x + 2y = 6, x, y ∈ R}  

Sistem persamaan linier dengan dua variabel adalah beberapa 

persamaan linier dengan dua variabel yang mempunyai hubungan sedemikian 

rupa sehingga penyelesaiannya merupakan irisan dari himpunan penyelesaian 

masing-masing persamaan. Penyelesaian persamaan linier dengan dua 

variabel adalah bilangan-bilangan yang membuat sistem persamaan linier 

dengan dua variabel tersebut menjadi pernyataan yang bernilai benar. 

Himpunan penyelesaian sistem persamaan linier dengan dua variabel adalah 

himpunan semua penyelesaian sistem persamaan linier dengan dua variabel 

tersebut. Himpunan penyelesaian sistem persamaan dengan dua varabel dapat 

ditentukan dengan tiga cara, yaitu: 

1. metode grafik 

2. metode subtitusi 

3. metode eliminasi 
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1. Metode grafik 

Menentukan himpunan penyelesaian suatu persamaan linier 

dengan dua variabel dengan metode grafik dilakukan dengan menentukan 

irisan atau titik potong dari kedua garis yang merupakan himpunan 

penyelesaian dari persamaan-persamaan tersebut. Metode grafik dapat 

dilakukan apabila himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua 

variabel merupakan bilangan bulat. 

Contoh Soal.  

Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan:        x  +  y  =  6 

                  2x  -  y  =  6 

Perhatikan persamaan  x  +  y  =  6 

Titik potong pada sumbu X,  Titik potong pada sumbu Y, 

maka y = 0, sehingga:    maka  x  =  0, sehingga: 

x  +  y  = 6  x  +  y  =  6  

⇔  x  + 0  =  6 ⇔  0 +  y  =  6  

⇔        x   =  6  ⇔         y  =  6 

Koordinat titik potong pada sb. X            Koordinat titik potong pada sb. Y 

adalah  ( 6,0)                                             adalah  (0, 6) 

Atau menggunakan tabel berikut: 

 

 

 

 

       x  0                  6  
 
       y                6 0 
 
    (x, y)   (0,6)    (6,0) 
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Perhatikan persamaan   2x  -  y  =  6 

Titik potong pada sumbu X,  Titik potong pada sumbu Y, 

maka y = 0, sehingga:  maka  x  =  0, sehingga:  

      2x  -  y  =  6  2x  -  y  =  6 

⇔  2x - 0   =  6  ⇔  2(0)  -  y  =  6 

⇔  2x   =   6  ⇔    -y  =  6 

⇔    x  =  
2
6   ⇔      y  = -6 

⇔     x  =  3 

Koordinat titik potong pada sb X             Koordinat titik potong pada sb Y 

adalah  ( 3,0)                                             adalah  (0, 6) 

Atau menggunakan tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       x     0                 3 
 
       y                 -6        0 
 
    (x, y)    (0,-6)      (3,0) 
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Grafik dari sistem persamaan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinat titik potong kedua grafik adalah (4,2). 

Jadi himpunan penyelesaiannya adalah {(4,2)}. 

6     Y 

5 
4 
3         2x - y  =  6  
2                           (4,2) 

1 

0      1     2   3    4    5   6    7   8   9    10   11 12  13 
-1             X 

-2      

-3             x  +  y  =  6 
-4 
-5 
-6 

2. Metode subtitusi 

Subtitusi berarti mengganti. Menentukan himpunan penyelesaian dari 

sistem persamaan linier dengan dua variabel dengan metode subtitusi 

dilakukan dengan cara mengubah salah satu variabel dengan variabel 

lainnya yaitu mengganti mengganti x dengan variabel y atau mengganti y 

dengan variabel x. 

Contoh Soal. 

Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan:        x  +  y  =  6……(1) 

                  2x  -  y  =  6…..(2) 
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Cara 1: Mengganti (mensubstitusi) x 

Untuk mengganti x, nyatakan salah satu persamaan dalam bentuk              

x = cy + d 

Perhatikan persamaan (1). 

 x + y = 6 

⇔ x  =  6 – y 

Kemudian subtitusikan nilai x yang diperoleh kedalam persamaan (2), 

sehingga diperoleh: 

 2x – y = 6 

⇔ 2 (6 – y) – y = 6 

⇔ 12 – 2y – y = 6 

⇔ 12 – 3y  = 6 

⇔   -3y  = -6 

⇔    y = 2 

Masukkan nilai y = 2 kedalam persamaan (1), sehingga diperoleh: 

 x + 2 = 6 

 ⇔ x  =  4 

Jadi diperoleh nilai x = 4 dan y = 2 

Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah {(4,2)} 

Cara 2: Mengganti (Mensubstitusi) y 

Untuk mengganti y, nyatakan salah satu persamaan dalam bentuk                   

y = ax + b 

 Perhatikan persamaan (2). 
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  2x – y = 6 

⇔   -y   = 6 – 2x 

⇔    y   = 2x – 6  

Kemudian subtitusikan nilai x yang diperoleh kedalam persamaan (1), 

sehingga diperoleh: 

 x + y = 6 

⇔ x + (2x – 6) = 6 

⇔   3x – 6 = 6 

⇔    3x    = 6 + 6 

⇔    3x    = 12 

⇔     x     =  4 

Masukkan nilai x = 4 kedalam persamaan (2), sehingga diperoleh: 

 2 (4) – y = 6 

⇔  8 – y = 6 

⇔    -y   =  -2 

⇔     y   =  2 

 Jadi diperoleh nilai x = 4 dan y = 2 

Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah {(4,2)} 

3. Metode eliminasi 

Metode eliminasi dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu 

variabel untuk mendapatkan nilai variabel yang lain yaitu dengan 

menyamakan koefisien variabel yang akan dihilangkan terlebih dahulu. 
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Contoh Soal. 

Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan:        x  +  y  =  6……(1) 

                  2x  -  y  =  6…..(2) 

1.  Menghilangkan (Mengeliminasi) x 

Karena koefisien x belum sama, maka kedua koefisien x disamakan 

dengan mengalikan bilangan 2 pada persamaan (1), sehingga diperoleh: 

x  +  y = 6     .2    ⇔ 2x + 2y = 12 

2x – y = 6     .1    ⇔  2x –  y  =  6   

Karena koefisien x mempunyai tanda yang sama, maka untuk 

menghilangkan x dilakukan dengan cara mengurangkan, sehingga 

diperoleh: 

2x + 2y = 12 

2x –  y  =  6   

       3y  =  6 

    ⇔  y  =  2 

2.  Menghilangkan (Mengeliminasi) y 

Karena koefisien y pada kedua persamaan sudah sama, maka untuk 

menghilangkan variabel y dilakukan dengan cara menambahkan, 

sehingga diperoleh: 

x  +  y = 6 

2x – y = 6 
                      + 
  3x    = 12  

⇔   x   =  4 
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Jadi diperoleh nilai x = 4 dan y = 2 

Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah {(4,2)}.                                                       

H. Kerangka Berpikir 

Sebagai upaya lebih mewujudkan fungsi pendidikan sebagai wahana 

sumber daya manusia, perlu dikembangkan iklim belajar mengajar yang 

konstruktif bagi berkembangnya potensi kreatif peserta didik seiring 

dengan berkembangnya suasana, kebiasaan, dan strategi belajar. 

Kreativitas merupakan suatu kemampuan yang diperlukan seseorang 

untuk menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari. Dengan 

kreativitas, seseorang dapat melakukan pendekatan yang bervariasi dan 

memiliki berbagai macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu 

permasalahan. Dengan kreativitas, seseorang dapat menunjukkan hasil 

perbuatan, kinerja atau karya, baik dalam bentuk barang maupun gagasan 

secara bermakna dan berkualitas. 

Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk mengembangkan potensi kreatif siswa yaitu model pembelajaran 

kooperatif  Student Teams Achievement Divisions (STAD). Dengan 

penerapan model pembelajaran tersebut diharapkan tidak hanya hasil 

belajar siswa yang meningkat tetapi juga meningkatkan kreativitas siswa 

karena melalui penerapan model pembelajaran kooperatif STAD guru 

dapat mengkondisikan siswa sedemikian sehingga siswa dapat terlibat 

secara aktif dalam pembelajaran, mampu bekerjasama diantara siswa serta 
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melatih keterampilan siswa sehingga hasil belajar dan kreativitas siswa 

meningkat. 

I. Hipotesis Tindakan 

Berdasar hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian tindakan kelas 

ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif  STAD (Student 

Teams Achievement Divisions) dapat meningkatkan kreativitas dan hasil 

belajar siswa pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linier dengan Dua 

Variabel siswa SMP Negeri 3 Ungaran kelas VIIIA Semester 1 Tahun 

Pelajaran 2005/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti, subyek 

penelitian adalah siswa kelas VIIIA semester 1 SMP Negeri 3 Ungaran tahun 

pelajaran 2005/ 2006. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian tindakan kelas yang dilakukan peneliti adalah SMP 

Negeri 3 Ungaran yang berada di kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang.  

C. Desain Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus 

dengan tahapan: “Perencanaan-Implementasi-Observasi-Refleksi”, dan 

dilaksanakan dengan kolaborasi partisipatif antara peneliti dengan guru 

matematika. Masing-masing siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. 

I. Siklus I 

i.  Pertemuan 1 

a. Tahap Perencanaan 

1. Guru menyiapkan rencana pembelajaran (RP) pokok bahasan 

“sistem persamaan linier dua variabel sub pokok bahasan 

pengertian sistem persaamaan linier dua variabel”. RP dapat 

dilihat pada lampiran 10. 
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2.  Guru menyiapkan kartu soal persamaan linier satu variabel (1 

buah) sebagai apersepsi sebelum masuk pokok bahasan sistem 

persamaan linier dua variabel (lampiran 12). 

3. Guru menyiapkan kartu soal sistem persamaan linier dua variabel 

(1 buah) sebagai latihan kelompok (lampiran 13). 

4. Guru menyiapkan lembar kerja siswa (LKS 1) sistem persamaan 

linier dua variabel (lampiran 11).  

5. Guru menyiapkan soal kuis (1 buah) (lampiran 14). 

6. Guru menyiapkan lembar pengamatan kooperatif untuk guru 

(siklus I pertemuan 1) (lampiran 3). 

7. Guru menyiapkan lembar observasi kegiatan untuk siswa (siklus I 

pertemuan 1) (lampiran 4). 

8. Guru menyiapkan lembar observasi sikap kreatif dan berpikir 

kreatif untuk siswa (siklus I pertemuan 1) (lampiran 5 dan 6). 

b. Tahap implementasi  

Tahap implementasi yaitu pelaksanaan rencana pembelajaran (RP) 

yang telah disiapkan pada tahap perencanaan. 

1. Guru membuka pelajaran dan mengecek kehadiran siswa. 

2. Guru menginformasikan pendekatan pembelajaran yang akan 

dilakukan, membagikan alat dan bahan yang ada (kokat, papan 

nama kelompok, kertas manila, dan spidol) dan meminta setiap 

anggota kelompok untuk bekerjasama dan melakukan 

pembagian tugas.  
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3. Guru membagi siswa kedalam kelompok yang terdiri dari 4-5 

siswa dalam satu kelompok yang terdiri dari siswa dengan 

kemampuan heterogen. Dalam satu kelas terdiri dari 10 

kelompok dari 46 siswa. Pemberian nama kelompok dilakukan 

oleh guru. 

4. Guru meyampaikan apersepsi tentang persamaan linier satu 

variabel dengan cara membagikan kartu soal kepada tiap 

kelompok untuk dikerjakan secara kelompok 

5. Guru bersama siswa membahas kartu soal yang telah dikerjakan 

dan menanyakan kepada siswa kesulitan yang dialami. 

6. Guru menyampaikan indikator/tujuan pembelajaran.  

7. Guru membagikan LKS 1 untuk membantu siswa memahami 

materi yang akan diajarkan. 

8. Guru bersama siswa membahas LKS 1 yang telah dikerjakan 

dan menanyakan kepada siswa kesulitan yang dialami. 

9. Guru memberikan contoh soal tentang materi yang dibahas agar 

siswa dapat memahami materi yang sedang diajarkan. 

10. Guru memberikan kartu soal kepada tiap kelompok dan 

dikerjakan secara kelompok. 

11. Guru memantau kerja masing-masing kelompok dan 

mengarahkan siswa yang mengalami kesulitan. 

12. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompok didepan kelas. 
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13.  Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

14. Guru menganalisis proses hasil kerja tiap kelompok. 

15. Guru memberikan umpan balik kepada siswa sebagai penguatan 

terhadap hasil kerja kelompok. 

16. Guru membimbing siswa untuk merangkum materi/menarik 

kesimpulan. 

17. Siswa kembali menempati tempat duduk semula. 

18. Guru memberikan soal kuis individu untuk mengetahui 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan. 

19. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang teraktif 

dan terkompak. 

20. Guru memberikan PR kepada siswa secara individu. 

21. Guru menutup pelajaran. 

c. Tahap Observasi 

Observasi terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung untuk 

mengetahui aktivitas belajar siswa, kreativitas siswa, serta untuk 

mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam 

mengimplementasikan pembelajaran yang dilaksanakan saat 

implementasi pembelajaran berlangsung, dalam hal ini peneliti  

sebagai pengajar dibantu oleh guru sebagi observer. Lembar 

observasi dapat dilihat pada lampiran...... 
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d. Tahap Refleksi 

Refleksi merupakan analisis hasil pengamatan dan evaluasi dari 

tahap-tahap dalam siklus I. Pada pertemuan 1 peneliti belum 

melakukan tahapan refleksi karena siklus I belum berakhir. 

ii. Pertemuan 2 

a. Tahap Perencanaan 

1. Guru menyiapkan rencana pembelajaran (RP) pokok bahasan 

“sistem persamaan linier dua variabel sub pokok bahasan 

menyelesaiakn SPLDV menggunakan metode grafik”. RP dapat 

dilihat pada lampiran 15. 

2. Guru menyiapkan lembar kerja siswa (LKS 2) sub pokok 

bahasan menyelesaikan SPLDV menggunakan metode grafik 

(lampiran 16). 

3. Guru menyiapkan kartu soal sub pokok bahasan menyelesaiakan 

SPLDV menggunakan metode grafik (1 buah) (lampiran 17). 

4. Guru menyiapkan soal evaluasi siklus I (1 buah) (lampiran 18). 

5. Guru menyiapkan lembar pengamatan kooperatif untuk guru 

(siklus I pertemuan 2) (lampiran 3). 

6. Guru menyiapkan lembar observasi sikap kreatif dan berpikir 

kreatif untuk siswa (siklus I pertemuan 2) (lampiran 5 dan 6). 

7. Guru menyiapkan lembar observasi kegiatan untuk siswa (siklus 

I pertemuan 2) (lampiran 4). 
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8. Guru menyiapkan angket kreativitas yang terdiri dari angket 

sikap kreatif dan angket berpikir kreatif untuk siswa (siklus I) 

(lampiran 8 dan 9). 

9. Guru menyiapkan angket refleksi terhadap pembelajaran untuk 

siswa (siklus I) (lampiran 7). 

b. Tahap Implementasi 

Tahap implementasi yaitu pelaksanaan rencana pembelajaran (RP) 

yang telah disiapkan pada tahap perencanaan 

1. Guru membuka pelajaran dan mengecek kehadiran siswa. 

2. Guru menanyakan kepada siswa apakah ada kesulitan dalam 

mengerjakan PR dan adakah yang ingin ditanyakan. 

3. Guru mempersilahkan para siswa untuk menempatkan diri 

sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk pada pertemuan 

sebelumnya. 

4. Guru menyampaikan indikator/tujuan pembelajaran.  

5. Guru membagikan LKS 2 untuk membantu siswa memahami 

materi yang akan diajarkan. 

6. Guru bersama siswa membahas LKS 2 yang telah dikerjakan 

dan menanyakan kepada siswa kesulitan yang dialami. 

7. Guru memberikan contoh soal tentang materi yang dibahas agar 

siswa dapat memahami materi yang sedang diajarkan. 

8. Guru memberikan kartu soal kepada tiap kelompok dan 

dikerjakan secara kelompok. 
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9. Guru memantau kerja masing-masing kelompok dan 

mengarahkan siswa yang mengalami kesulitan. 

10. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompok didepan kelas. 

11.  Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

12. Guru menganalisis proses hasil kerja tiap kelompok. 

13. Guru memberikan umpan balik kepada siswa sebagai penguatan 

terhadap hasil kerja kelompok. 

14. Guru membimbing siswa untuk merangkum materi/menarik 

kesimpulan. 

15. Siswa kembali menempati tempat duduk semula. 

16. Guru memberikan soal evaluasi siklus I untuk mengetahui 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan pada 

pertemuan 1 dan 2 siklus I. 

17. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang teraktif 

dan terkompak. 

18. Guru membagikan angket kreativitas daan angket refleksi siswa 

terhadap pembelajaran pada siklus I. 

19. Guru memberikan PR kepada siswa secara individu. 

20. Guru menutup pelajaran. 
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c. Tahap Observasi 

Observasi terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung untuk 

mengetahui aktivitas belajar siswa, kreativitas siswa, serta untuk 

mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam 

mengimplementasikan pembelajaran yang dilaksanakan saat 

implementasi pembelajaran berlangsung, dalam hal ini peneliti  

sebagai pengajar dibantu oleh guru sebagi observer. Lembar 

observasi dapat dilihat pada lampiran...... 

d. Tahap Refleksi 

Refleksi merupakan analisis hasil pengamatan dan evaluasi dari 

tahap-tahap dalam siklus I. Refleksi dilaksanakan segera setelah 

implementasi usai. Siklus berikutnya dilaksanakan dengan tahapan 

yang sama dengan siklus I, dimana perencanaan pembelajaran 

dilakukan dengan memperhatikan hasil refleksi siklus sebelumnya. 

Kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan siklus I 

diupayakan untuk diantisipasi dalam penyusunan RP siklus II. 

II. Siklus II 

i.  Pertemuan 1 

1. Tahap Perencanaan 

1. Guru menyiapkan rencana pembelajaran (RP) pokok bahasan 

“sistem persamaan linier dua variabel sub pokok bahasan 

menyelesaikan SPLDV menggunakan metode subtitusi”. RP 

dapat dilihat pada lampiran 20. 
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2. Guru menyiapkan lembar kerja siswa (LKS 3) sub pokok 

bahasan menyelesaikan SPLDV menggunakan metode subtitusi 

(lampiran 21). 

3. Guru menyiapkan kartu soal  sub pokok bahasan 

menyelesaiakan SPLDV menggunakan metode subtitusi (1 

buah) (lampiran 22). 

4. Guru menyiapkan soal kuis (1 buah) (lampiran 22). 

5. Guru menyiapkan lembar pengamatan kooperatif untuk guru 

(siklus II pertemuan 1) (lampiran 3). 

6. Guru menyiapkan lembar observasi sikap kreatif dan berpikir 

kreatif untuk siswa (siklus II pertemuan 1) (lampiran 5 dan 6). 

7. Guru menyiapkan lembar observasi kegiatan untuk siswa (siklus 

II pertemuan 1) (lampiran 4). 

2. Tahap Implementasi 

Tahap implementasi yaitu pelaksanaan rencana pembelajaran (RP) 

yang telah disiapkan pada tahap perencanaan. 

1. Guru membuka pelajaran dan mengecek kehadiran siswa. 

2. Guru meminta kepada siswa untuk mengumpulkan angket. 

3. Guru menanyakan kepada siswa apakah ada kesulitan dalam 

mengerjakan PR dan adakah yang ingin ditanyakan. 

4. Guru mempersilahkan para siswa untuk menempatkan diri 

sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk pada pertemuan 

sebelumnya. 
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5. Guru menyampaikan indikator/tujuan pembelajaran.  

6. Guru membagikan LKS 3 untuk membantu siswa memahami 

materi yang akan diajarkan. 

7. Guru bersama siswa membahas LKS 3 yang telah dikerjakan 

dan menanyakan kepada siswa kesulitan yang dialami. 

8. Guru memberikan contoh soal tentang materi yang dibahas agar 

siswa dapat memahami materi yang sedang diajarkan. 

9. Guru memberikan kartu soal kepada tiap kelompok dan 

dikerjakan secara kelompok. 

10. Guru memantau kerja masing-masing kelompok dan 

mengarahkan siswa yang mengalami kesulitan. 

11. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompok didepan kelas. 

12.  Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

13. Guru menganalisis proses hasil kerja tiap kelompok. 

14. Guru memberikan umpan balik kepada siswa sebagai penguatan 

terhadap hasil kerja kelompok. 

15. Guru membimbing siswa untuk merangkum materi/menarik 

kesimpulan. 

16. Siswa kembali menempati tempat duduk semula. 

17. Guru memberikan soal kuis individu untuk mengetahui 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan. 
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18. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang teraktif 

dan terkompak. 

19. Guru memberikan PR kepada siswa secara individu. 

20. Guru menutup pelajaran. 

3. Tahap Observasi 

Observasi terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung untuk 

mengetahui aktivitas belajar siswa, kreativitas siswa, serta untuk 

mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam 

mengimplementasikan pembelajaran yang dilaksanakan saat 

implementasi pembelajaran berlangsung, dalam hal ini peneliti  

sebagai pengajar dibantu oleh guru sebagi observer. Lembar 

observasi dapat dilihat pada lampiran...... 

4. Tahap Refleksi 

Refleksi merupakan analisis hasil pengamatan dan evaluasi dari 

tahap-tahap dalam siklus II. Pada pertemuan 1 peneliti belum 

melakukan tahapan refleksi karena siklus II belum berakhir. 

ii. Pertemuan 2 

a. Tahap Perencanaan 

1. Guru menyiapkan rencana pembelajaran (RP) pokok bahasan 

“sistem persamaan linier dua variabel sub pokok bahasan 

menyelesaikan SPLDV menggunakan metode eliminasi”. RP 

dapat dilihat pada lampiran 23. 
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2. Guru menyiapkan lembar kerja siswa (LKS 4) sub pokok 

bahasan menyelesaikan SPLDV menggunakan metode eliminasi 

(lampiran 24). 

3. Guru menyiapkan kartu soal  sub pokok bahasan 

menyelesaiakan SPLDV menggunakan metode eliminasi (1 

buah) (lampiran 25). 

4. Guru menyiapkan soal evaluasi akhir (1 buah) (lampiran 27). 

5. Guru menyiapkan lembar pengamatan kooperatif untuk guru 

(siklus II pertemuan 2) (lampiran 3). 

6. Guru menyiapkan lembar observasi sikap kreatif dan berpikir 

kreatif untuk siswa (siklus II pertemuan 2) (lampiran 5 dan 6). 

7. Guru menyiapkan lembar observasi kegiatan untuk siswa (siklus 

II pertemuan 2) (lampiran 4). 

8. Guru menyiapkan angket kreativitas yang terdiri dari angket 

sikap kreatif dan angket berpikir kreatif untuk siswa (siklus II) 

(lampiran 8 dan 9). 

9. Guru menyiapkan angket refleksi terhadap pembelajaran untuk 

siswa (siklus II) (lampiran 7). 

b. Tahap Implementasi  

Tahap implementasi yaitu pelaksanaan rencana pembelajaran (RP) 

yang telah disiapkan pada tahap perencanaan.  

1. Guru membuka pelajaran dan mengecek kehadiran siswa. 



 54

2. Guru menanyakan kepada siswa apakah ada kesulitan dalam 

mengerjakan PR dan adakah yang ingin ditanyakan. 

3. Guru mempersilahkan para siswa untuk menempatkan diri 

sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk pada pertemuan 

sebelumnya. 

4. Guru menyampaikan indikator/tujuan pembelajaran.  

5. Guru membagikan LKS 4 untuk membantu siswa memahami 

materi yang akan diajarkan. 

6. Guru bersama siswa membahas LKS 4 yang telah dikerjakan 

dan menanyakan kepada siswa kesulitan yang dialami. 

7. Guru memberikan contoh soal tentang materi yang dibahas agar 

siswa dapat memahami materi yang sedang diajarkan. 

8. Guru memberikan kartu soal kepada tiap kelompok dan 

dikerjakan secara kelompok. 

9. Guru memantau kerja masing-masing kelompok dan 

mengarahkan siswa yang mengalami kesulitan. 

10. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompok didepan kelas. 

11. Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

12. Guru menganalisis proses hasil kerja tiap kelompok. 

13. Guru memberikan umpan balik kepada siswa sebagai penguatan 

terhadap hasil kerja kelompok. 
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14. Guru membimbing siswa untuk merangkum materi/menarik 

kesimpulan. 

15. Siswa kembali menempati tempat duduk semula. 

16. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang teraktif 

dan terkompak. 

17. Guru membagikan angket kreativitas daan angket refleksi siswa 

terhadap pembelajaran pada siklus II.  

18. Guru menutup pelajaran. 

Soal evaluasi akhir diberikan setelah kegiatan siklus II berakhir. 

c. Tahap Observasi 

Observasi terhadap proses yang sedang berlangsung untuk 

mengetahui aktivitas belajar siswa, kreativitas siswa serta untuk 

mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam 

mengimplementasikan pembelajaran yang dilaksanakan saat 

implementasi pembelajaran berlangsung, dalam hal ini peneliti  

sebagai pengajar dibantu oleh guru sebagi observer. 

d. Tahap Refleksi 

Refleksi dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala yang 

dihadapai pada saat pelaksanaan siklus II berlangsung. Dalam hal ini 

peneliti menganggap bahwa kendala-kendala sudah dapat diatasi 

pada pelaksanaan siklus II sehingga siklus III tidak perlu 

dilaksanakan. 
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Prosedur kerja tersebut secara garis besar dapat dijelaskan pada bagan 

dibawah ini: 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :                                     = Kegiatan awal (siklus I) 

                                   = Kegiatan ulang (siklus II)  

Revisi Perencanaan 
 

Implementasi 
 

Refleksi 
 

Observasi 
 

Perencanaan 
Awal 

Implementasi 
Pemodelan 
(modeling) 

Observasi 

Refleksi 
 

D. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Data hasil belajar diambil dari tes evaluasi setelah siklus II selesai. 

b. Data tentang kreativitas diambil dari lembar observasi dan angket. 

c. Data tentang proses belajar mengajar pada saat dilaksanakannya tindakan 

diambil dengan lembar observasi dan hasil angket.  

d. Data tentang refleksi diri serta perubahan-perubahan yang terjadi dikelas 

diambil dari jurnal harian dan catatan peneliti. 
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E. Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Lembar observasi yang terdiri dari lembar observasi kooperatif untuk 

guru, lembar observasi keaktifan siswa, lembar observasi sikap kreatif 

untuk siswa, dan lembar observasi berpikir kreatif untuk siswa (lampiran 

3, 4, 5, dan 6). 

b. Tes tertulis/Evaluasi (lampiran 19 dan lampiran 27). 

c. Angket refleksi terhadap pembelajaran dan angket kreativitas untuk 

siswa yang terdiri dari angket berpikir kreatif dan angket sikap kreatif 

(lampiran 7, 8, dan 9). 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

a. Metode Observasi 

Metode ini digunakan untuk mengamati kegiatan guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran sehingga dapat diketahui apakah proses 

pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas siswa. 

b. Metode Tes 

Metode ini digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa setelah 

pembelajaran kooperatif dilaksanakan. 
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c. Metode Angket 

Metode angket yang digunakan adalah angket langsung yaitu daftar 

pertanyaan yang diberikan langsung pada siswa. Metode ini digunakan 

untuk mengetahui pendapat siswa tentang keadaan diri sendiri.  

G. Indikator Kinerja 

Indikator untuk mengukur keberhasilan dalam peneitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Apabila diperoleh skor rata-rata kemampuan guru dalam pembelajaran 

kooperatif ≥ 2,5. 

2. Apabila ≥ 65% siswa berkategori kreatif. 

3. Apabila siswa mengalami peningkatan kreativitas dari siklus 1 ke siklus 2, 

yang diukur dengan melihat adanya peningkatan skor rata-rata dari rata-

rata skor siswa dari lembar observasi sikap kreatif, lembar observasi 

berpikir kreatif, dan angket kreativitas. 

4. Apabila nilai rata-rata kelas untuk hasil belajar pada materi sistem 

persamaan linier dua variabel ≥ 65. Standar minimal nilai mata pelajaran 

yang digunakan berdasarkan standar minimum nilai mata pelajaran yang 

ditetapkan oleh pihak sekolah.  

5. Apabila ≥ 75% dari jumlah siswa berkategori tuntas belajar dengan kriteria 

tuntas belajar apabila nilai hasil evaluasi siswa pada siklus I dan           

siklus II ≥ 65.  

 

 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian Siklus I 

Siklus I dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan yaitu pada hari 

Senin, 28 November 2005 dan hari Selasa, 29 November 2005 dengan 

masing-masing pertemuan berlangsung selama 2 x 45 menit. Subyek 

penelitian adalah kelas VIIIA SMP Negeri 3 Ungaran semester 1 Tahun 

Pelajaran 2005/2006 yang berjumlah 46 siswa dengan 22 siswa putra dan 24 

siswa putri. Kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh peneliti sendiri dengan 

bantuan atau bimbingan dari guru mata pelajaran. 

a. Pertemuan 1 

Kegiatan belajar mengajar diawali guru memberikan informasi 

tentang model pembelajaran yang akan digunakan. Guru membagi kelas 

menjadi 10 kelompok dari 46 siswa yang terdiri dari 4 – 5 siswa tiap 

kelompok. Tiap kelompok terdiri dari siswa yang memiliki kemampuan 

heterogen. Guru melakukan tahapan-tahapan yang ada dalam 

pembelajaran kooperatif dengan cukup baik, hal ini dapat diketahui dari 

skor rata-rata pengamatan pembelajaran kooperatif untuk guru sebesar 

1.78 (lampiran 30). Namun pada pertemuan pertama guru tidak sempat 

memberikan kuis kepada siswa karena keterbatasan waktu. Hal tersebut 

disebabkan oleh pengelolaan waktu oleh guru belum baik. Selain itu 
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bimbingan guru terhadap siswa masih belum merata sehingga hanya 3 dari 

10 kelompok yang dapat menjawab kartu soal 2 dengan benar.  

Skor rata-rata hasil observasi aktivitas siswa sebesar 1.71 

(lampiran 34) dari skor rata-rata maksimal 4 sehingga pembelajaran masih 

berjalan kurang baik. Masih banyak siswa yang kurang aktif dalam 

melakukan diskusi kelompok dan partisipasi siswa dalam memecahkan 

masalah kelompok masih rendah. Hal ini terjadi karena siswa masih dalam 

tahap beradaptasi dengan anggota kelompoknya. Meskipun demikian pada 

pertemuan pertama terdapat 2 siswa yang  mewakili kelompoknya 

mempresentasikan hasil pemecahan masalah kartu soal 2 didepan kelas. 

Tanggapan siswa terhadap hasil presentasi kelompok juga cukup baik. 

Ada 2 siswa yang menanggapi hasil presentasi temannya. 

Nilai perkembangan individu dan nilai perkembangan 

kelompok belum dapat dihitung karena guru tidak sempat memberikan 

kuis. Nilai perkembangan individu dan kelompok diambil dari hasil 

pekerjaan rumah tiap anggota kelompok yang dihitung pada pertemuan 

kedua siklus I. 

Skor rata-rata dari rata-rata skor sikap kreatif hasil observasi 

yang dilakukan pada pertemuan 1 sebesar 2.14 (lampiran 40) dengan skor 

rata-rata dari rata-rata skor maksimum 4, skor rata-rata dari rata-rata skor 

berpikir kreatif hasil observasi yang dilakukan pada pertemuan 1 sebesar 

2.42 (lampiran 41) dengan skor rata-rata dari rata-rata skor maksimum 4. 
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Hasil kreativitas siswa pada siklus I belum dapat diketahui karena hasil 

angket sikap kreatif dan berpikir kreatif belum diperoleh. 

Hasil angket refleksi siswa terhadap pembelajaran pada siklus I 

belum dapat diketahui karena angket baru dikumpulkan pada pertemuan 2 

siklus I . Sedangkan hasil belajar siswa pada siklus I juga belum dapat 

diketahui karena kegiatan evaluasi siklus I dilakukan pada pertemuan 2      

siklus I. 

b. Pertemuan 2 

Kegiatan belajar mengajar pada pertemuan 2 tetap dilakukan 

oleh peneliti dengan bantuan/bimbingan dari guru mata pelajaran. Siswa 

dibagi menjadi 10 kelompok seperti yang telah ditetapkan pada pertemuan 

sebelumnya. Pembelajaran yang digunakan adalah kooperatif STAD 

(Student Teams Achievment Divisions). Guru melakukan tahapan-tahapan 

dalam pembelajaran kooperatif dengan cukup baik, hal ini dapat diketahui 

dari skor rata-rata pengamatan pembelajaran kooperatif untuk guru sebesar 

2.44 (lampiran 31), sehingga diperoleh skor rata-rata pengamatan 

pembelajaran kooperatif untuk guru pada siklus I sebesar 2.11      

(lampiran 31). Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

yang dilakukan guru pada siklus I berjalan cukup baik. Pada pertemuan 2 

siklus I guru  sudah dapat mengelola waktu dengan baik sehingga guru 

dapat memberikan evaluasi siklus I pada akhir pembelajaran. Bimbingan 

guru kepada siswa juga cukup merata, terdapat 5 kelompok yang dapat 
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menyelesaikan permasalahan kelompok pada kartu soal 1 dengan benar 

dalam waktu yang sudah ditetapkan. 

Skor rata-rata hasil observasi aktivitas siswa pertemuan 2 

sebesar 2.29 (lampiran 35) dari skor rata-rata maksimum 4. Pembelajaran 

pada pertemuan 2 sudah berjalan cukup baik. Setiap anggota kelompok 

sudah dapat beradaptasi dengan anggota kelompoknya masing-masing. 

Kegiatan diskusi kelompok berjalan cukup aktif. Sebagian besar anggota 

kelompok mau untuk berdiskusi didalam kelompoknya untuk 

menyelesaikan permasalahan kelompoknya. Tetapi masih terdapat 

sebagian anggota kelompok yang menyelesaikan permasalahan kelompok 

secara individual. Hal ini disebabkan mereka masih belum dapat 

beradaptasi dengan anggota kelompoknya karena tenggang waktu antara 

pertemuan 1 dengan pertemuan 2 cuma satu hari. Secara keseluruhan 

pembelajaran kooperatif STAD pada siklus I berjalan cukup baik dengan 

skor rata-rata siklus I sebesar 2 (lampiran 35). 

Skor rata-rata dari rata-rata skor sikap kreatif hasil observasi 

yang dilakukan pada pertemuan 2 sebesar 2.45 (lampiran 40) dengan skor 

rata-rata dari rata-rata skor maksimum 4, skor rata-rata dari rata-rata skor 

berpikir kreatif hasil observasi yang dilakukan pada pertemuan 2 sebesar 

2.52 (lampiran 41) dengan skor rata-rata dari rata-rata skor maksimum 4, 

skor rata-rata dari rata-rata skor hasil angket sikap kreatif siklus I sebesar 

2.64 (lampiran 42) dengan skor rata-rata dari rata-rata skor maksimun 4, 

skor rata-rata dari rata-rata skor hasil angket berpikir kreatif siklus I 
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sebesar 2.42 (lampiran 42) dengan skor rata-rata dari rata-rata skor 

maksimun 4, sehingga diperoleh skor rata-rata dari rata-rata skor hasil 

angket kreativitas siswa siklus I sebesar 2.52 (lampiran 42). 

Nilai perkembangan individu dan nilai perkembangan 

kelompok sudah dapat diketahui dari hasil pekerjaan rumah tiap anggota 

kelompok. Skor awal diambil dari nilai mid semester tiap anggota 

kelompok. Terdapat 4 kelompok dengan kriteria Super Team, 2 kelompok 

Great Team, 3 kelompok Good Team, dan 1 kelompok yang tidak 

mendapat kriteria yaitu kelompok Phytagoras (lampiran 29). 

Skor rata-rata dari rata-rata skor sikap kreatif hasil observasi 

yang dilakukan pada siklus I sebesar 2.32 (lampiran 40) dengan skor rata-

rata dari rata-rata skor maksimum 4, skor rata-rata dari rata-rata skor 

berpikir kreatif hasil observasi yang dilakukan pada siklus I sebesar 2.5 

(lampiran 41) dengan skor rata-rata dari rata-rata skor maksimum 4. 

Dari hasil observasi sikap kreatif, berpikir kreatif, dan angket 

kreativitas diperoleh skor rata-rata dari rata-rata skor kreativitas siswa 

sebesar 2,47 (lampiran 43) dengan skor rata-rata dari rata-rata skor 

maksimum 4 dan 41,3% siswa cukup kreatif, 58,7% siswa kreatif 

(lampiran 43). 

Dari hasil angket refleksi siswa terhadap pembelajaran dapat 

diketahui bahwa siswa merasa senang dengan pembelajaran kooperatif 

STAD, siswa merasa senang dengan model kerja kelompok dengan 

presentasi didepan kelas dan penghargaan yang diberikan kepada 
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kelompok yang teraktif, terkompak, dan termaju. Kegiatan tersebut 

memotivasi siswa untuk lebih semangat dalam kegiatan belajar, berani 

bertanya, menanggapi pendapat temannya dan menghargai pendapat 

temannya. Selain itu dengan model pembelajaran kooperatif STAD 

mereka lebih mudah memahami materi yang diajarkan (lampiran 38).  

Hasil belajar siswa pada siklus I diperoleh setelah siswa 

melakukan evaluasi siklus I diakhir pertemuan 2 siklus I. Nilai rata-rata 

kelas hasil evaluasi siklus I sebesar 72.01 naik sebesar 0.93 poin dari nilai 

rata-rata kelas pada awal penelitian sebesar 71.08 (lampiran 44). 

Sedangkan presentase ketuntasan belajar pada siklus I sebesar 67.39% 

turun 4.35% dari presentase ketuntasan belajar  pada awal penelitian 

sebesar 71.74% (lampiran 44) 

B. Hasil Penelitian Siklus II 

Siklus II dilaksanakan setelah refleksi siklus I dilaksanakan. Dari 

refleksi yang dilakukan pada siklus I diketahui bahwa guru belum dapat 

mengelola pembelajaran dengan baik sehingga peneliti melakukan siklus II. 

Siklus II dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan yaitu pada hari Senin, 5 

Desember 2005 dan hari Selasa, 6 Desember 2005 dengan masing-masing 

pertemuan berlangsung selama 2 x 45 menit. Subyek penelitian adalah kelas 

VIIIA SMP Negeri 3 Ungaran semester 1 tahun pelajaran 2005/2006 yang 

berjumlah 46 siswa dengan 22 siswa putra dan 24 siswa putri. Kegiatan 

belajar mengajar dilakukan oleh peneliti sendiri dengan bantuan atau 

bimbingan dari guru mata pelajaran. 
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a. Pertemuan 1 

Kegiatan belajar mengajar dilakukan guru dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif STAD. Guru membagi kelas 

menjadi 10 kelompok dari 46 siswa yang terdiri dari 4 – 5 siswa tiap 

kelompok. Anggota tiap kelompok tetap. Guru melakukan tahapan-

tahapan pembelajaran kooperatif dengan baik, hal ini dapat diketahui dari 

skor rata-rata pengamatan pembelajaran kooperatif untuk guru sebesar 

2.67 (lampiran 32). Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai, memotivasi siswa agar lebih giat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran, dan memberikan bimbingan kepada siswa secara merata. 

Dalam mempresentasikan hasil pemecahan masalah kelompok, guru 

memberikan kesempatan kepada kelompok secara adil. Kelompok yang 

belum pernah presentasi diberikan kesempatan lebih dibandingkan 

kelompok yang pernah presentasi. Penghargaan kelompok diberikan tidak 

hanya kepada kelompok yang presentasi tetapi juga anggota kelompok 

yang mampu menanggapi presentasi temannya.  

Skor rata-rata hasil observasi aktivitas siswa sebesar 2.86 

(lampiran 36) dari skor rata-rata maksimal 4 sehingga pembelajaran 

berjalan baik. Setiap anggota kelompok mampu dan mau untuk berdiskusi 

dengan anggota kelompoknya, bersama-sama memecahkan permasalahan 

kelompoknya. Sebagian besar siswa berlomba-lomba untuk dapat 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya didepan kelas untuk 

memperoleh penghargaan bagi kelompoknya. Dalam pertemuan ini 
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terdapat 3 siswa yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

Tanggapan dari siswa pun sangat baik. Setiap kesalahan dari siswa yang 

mempresentasikan hasil kerja didepan kelas mampu dikoreksi oleh siswa 

lain. Tetapi masih terdapat beberapa kelompok yang belum dapat 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan tepat waktu. Ada 4 kelompok 

dari 10 kelompok yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan 

kelompoknya tepat waktu.  

Kuis dilaksanakan pada akhir pembelajaran untuk mengetahui 

kemampuan siswa memahami materi yang telah diajarkan. Nilai kuis pada 

pertemuan 1 siklus II dijadikan nilai perkembangan individu dan nilai 

perkembangan kelompok. Dari hasil penghitungan terdapat 2 team dengan 

kriteria Super Team, 3 kelompok dengan kriteria Great Team,  4 

kelompok dengan kriteria Good Team, dan 1 kelompok tidak mendapat 

kriteria yaitu kelompok Kalkulus (lampiran 29). 

Skor rata-rata dari rata-rata skor sikap kreatif hasil observasi 

yang dilakukan pada pertemuan 1 sebesar 2.63 (lampiran 40) dengan skor 

rata-rata dari rata-rata skor maksimum 4, skor rata-rata dari rata-rata skor 

berpikir kreatif hasil observasi yang dilakukan pada pertemuan 1 sebesar 

2.62 (lampiran 41) dengan skor rata-rata dari rata-rata skor maksimum 4. 

Hasil kreativitas siswa pada siklus II belum dapat diketahui karena hasil 

angket sikap kreatif dan berpikir kreatif belum diperoleh. 

Hasil angket refleksi siswa terhadap pembelajaran pada siklus 

II belum dapat diketahui karena angket baru dikumpulkan pada pertemuan 
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2 siklus II . Sedangkan hasil belajar siswa pada siklus II juga belum dapat 

diketahui karena kegiatan evaluasi akhir dilakukan setelah pertemuan 2 

siklus II berakhir. 

b. Pertemuan 2 

Pada pertemuan terakhir siklus II guru tetap menggunakan 

pembelajaran koopertif STAD dengan membagi kelas menjadi 10 

kelompok yang terdiri dari 4 – 5 siswa tiap kelompok. Guru melaksanakan 

tahapan-tahapan pembelajaran kooperatif dengan baik, hal ini dapat 

diketahui dari skor rata-rata pengamatan pembelajaran kooperatif untuk 

guru sebesar 2.89 (lampiran 33). Guru menyampaikan semua tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan tersebut, membimbing 

siswa secara merata sehingga setiap siswa yang mengalami kesulitan 

dalam memahami materi mendapatkan bantuan dari guru.  

Kesempatan yang diberikan guru untuk mempresentasikan 

hasil kerja kelompok diberikan secara adil. Kelompok yang belum atau 

jarang memperoleh kesempatan untuk presentasi didepan kelas diberi 

kesempatan untuk presentasi didepan kelas, sedangkan kelompok yang 

sudah sering mendapat kesempatan presentasi diberikan kesempatan untuk 

menanggapi hasil presentasi teman lainnya. Pada akhir pembelajaran siswa 

diberikan kuis untuk mengukur kemampuan siswa memahami materi yang 

telah diajarkan. Soal kuis diambil dari Buku Pelajaran Matematika 

halaman 98 Latihan 4.2B Nomor 3 dan 4. Dari skor rata-rata pengamatan 

pembelajaran kooperatif untuk guru pada pertemuan 2 siklus II diperoleh 
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skor rata-rata pengamatan pembelajaran kooperatif untuk guru pada siklus 

II sebesar 2.78 (lampiran 33). Jadi pembelajaran pada siklus II berjalan 

dengan baik. 

   Skor rata-rata hasil observasi aktivitas siswa sebesar 3 

(lampiran 37) dari skor rata-rata maksimal 4 sehingga pembelajaran 

berjalan baik. Kegiatan diskusi kelompok berlangsung dengan baik, setiap 

anggota kelompok berperan aktif dalam setiap kegiatan kelompoknya. 

Hampir seluruh kelompok mampu untuk menyelesaikan permasalahan 

kelompoknya tepat waktu meskipun tidak semua jawaban kelompok 

tersebut benar. Kegiatan presentasi kelompok pun berlangsung dengan 

baik. Terdapat 3 kelompok yang mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya didepan kelas. Siswa lain menanggapi hasil presentasi 

temannya dengan antusias. Dari skor rata-rata observasi aktivitas siswa 

pada  pertemuan 2 diperoleh skor rata-rata observasi aktivitas siswa pada 

siklus II sebesar 2.93 (lampiran 37) sehingga pembelajaran pada siklus II 

berlangsung baik. 

Skor rata-rata dari rata-rata skor sikap kreatif hasil observasi 

yang dilakukan pada pertemuan 2 sebesar 2.65 (lampiran 40) dengan skor 

rata-rata dari rata-rata skor maksimum 4, skor rata-rata dari rata-rata skor 

berpikir kreatif hasil observasi yang dilakukan pada pertemuan 2 sebesar 

2.68 (lampiran 41) dengan skor rata-rata dari rata-rata skor maksimum 4, 

skor rata-rata dari rata-rata skor hasil angket sikap kreatif siklus II sebesar 

2.71 (lampiran 42) dengan skor rata-rata dari rata-rata skor maksimun 4, 
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skor rata-rata dari rata-rata skor hasil angket berpikir kreatif siklus II 

sebesar 2.45 (lampiran 42) dengan skor rata-rata dari rata-rata skor 

maksimun 4, sehingga diperoleh skor rata-rata dari rata-rata skor hasil 

angket kreativitas siswa siklus II sebesar 2.58 (lampiran 42). 

Skor rata-rata dari rata-rata skor sikap kreatif hasil observasi 

yang dilakukan pada siklus II sebesar 2.64 (lampiran 40) dengan skor rata-

rata dari rata-rata skor maksimum 4, skor rata-rata dari rata-rata skor 

berpikir kreatif hasil observasi yang dilakukan pada siklus II sebesar 2.65 

(lampiran 41) dengan skor rata-rata dari rata-rata skor maksimum 4. 

Dari hasil observasi sikap kreatif, berpikir kreatif, dan angket 

kreativitas diperoleh skor rata-rata dari rata-rata skor kreativitas siswa 

sebesar 2.6 (lampiran 43) dengan skor rata-rata dari rata-rata skor 

maksimum 4 dan 32,6% siswa cukup kreatif, 67,4% siswa kreatif 

(lampiran 43). 

Dari hasil angket refleksi siswa terhadap pembelajaran dapat 

diketahui bahwa siswa merasa senang dengan pembelajaran kooperatif STAD, 

siswa merasa senang dengan model kerja kelompok dengan presentasi 

didepan kelas dan penghargaan yang diberikan kepada kelompok yang 

teraktif, terkompak, dan termaju. Kegiatan tersebut memotivasi siswa untuk 

lebih semangat dalam kegiatan belajar, berani bertanya, menanggapi pendapat 

temannya dan menghargai pendapat temannya. Selain itu dengan model 

pembelajaran kooperatif STAD mereka lebih mudah memahami materi yang 

diajarkan (lampiran 39). 
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Hasil belajar siswa pada siklus II diperoleh setelah siswa 

melakukan evaluasi akhir setelah siklus II berakhir yaitu pada hari Senin, 

tanggal 12 Desember 2005. Nilai rata-rata kelas hasil evaluasi akhir siklus II 

sebesar 74,83 naik sebesar 2,82 poin dari nilai rata-rata kelas pada siklus I 

sebesar 72.01 (lampiran 44). Sedangkan presentase ketuntasan belajar pada 

siklus II sebesar 84,78% naik 17,39% dari presentase ketuntasan belajar  pada 

siklus I sebesar 67,39% (lampiran 44). 

Refleksi dilakukan setelah pelaksanaan siklus II berakhir. Dari 

hasil refleksi yang dilakukan diperoleh simpulan bahwa guru sudah dapat 

melaksanakan tahapan-tahapan pembelajaran kooperatif dengan baik 

sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Peneliti tidak perlu 

melakukan siklus III karena semua indikator kinerja sudah tercapai pada 

siklus II.  

C. Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian tindakan kelas didasarkan atas hasil 

penelitian dan catatan peneliti selama melakukan penelitian. 

Pelaksanaan pembelajaran kooperatif STAD pada siklus I cukup 

baik, dengan skor sebesar  2,11 dari skor maksimum 4 (lampiran 31). Namun 

terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dalam siklus I ini, yaitu 

bimbingan guru kepada siswa, penyampaian tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai, dan pengelolaan waktu didalam kelas.  

Bimbingan guru kepada siswa pada siklus I masih kurang merata 

sehingga sebagian besar kelompok tidak dapat menyelesaikan permasalahan 
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kelompoknya tepat waktu. Banyak siswa yang mengalami kesulitan tentang 

materi yang dibahas enggan untuk bertanya kepada guru. Diawal kegiatan 

belajar mengajar guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai sehingga siswa tidak mengetahui materi apa yang akan diberikan 

guru.  

Pengelolaan waktu didalam kelas oleh guru juga belum baik. Pada 

awal pertemuan siklus I guru tidak sempat memberikan  kuis diakhir kegiatan 

pembelajaran sehingga guru tidak dapat mengukur kemampuan siswa dalam 

memahami materi yang telah diajarkan. Tetapi guru sudah memberikan 

kesempatan siswa untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya sehingga 

dalam siklus I terdapat 3 kelompok yang mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya, guru juga membimbing dan mengarahkan siswa dalam 

kegiatan diskusi kelas. 

Menurut peneliti, aktivitas siswa pada siklus I masih belum baik, 

dengan skor rata-rata observasi aktivitas siswa sebesar 2 (lampiran 35) dari 

skor rata-rata maksimum 4. Siswa belum mampu untuk beradaptasi dengan 

anggota kelompoknya karena belum terbiasa dengan pembelajaran kooperatif. 

Kegiatan diskusi kelompok juga belum berjalan dengan baik. Masih banyak 

siswa yang bekerja secara individu dalam memecahkan masalah kelompok.  

Kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan masih 

belum baik, hanya terdapat beberapa kelompok yang mampu mengerjakan 

soal yang diberikan secara tepat. Dalam hal ini faktor yang mempengaruhi 
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antara lain kemampuan siswa sendiri, bimbingan dari guru yang belum 

merata, dan pemahaman materi yang masih kurang. 

Menurut peneliti, sikap kreatif siswa pada siklus I cukup baik yang 

diketahui dari kemampuan siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok dan 

hasil pekerjaan rumah yang diberikan guru, dengan skor rata-rata dari rata-

rata skor sikap kreatif siswa hasil observasi yang dilakukan sebesar 2,32 

(lampiran 40) dari skor rata-rata dari rata-rata skor maksimum 4. 

Berpikir kreatif pada siklus I sudah cukup baik yang diketahui dari 

nilai rata-rata kelas hasil evaluasi siklus I yang diberikan meskipun presentase 

ketuntasan belajar menurun dari presentase awal penelitian, dengan skor rata-

rata dari rata-rata skor berpikir kreatif hasil observasi yang dilakukan sebesar 

2,5 (lampiran 41) dari skor rata-rata dari rata-rata skor maksimum 4. 

Hasil angket kreativitas siswa menunjukkan bahwa minat siswa 

dan perilaku dalam kegiatan belajar mengajar baik, motivasi siswa dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar tinggi, dengan skor rata-rata dari rata-

rata skor angket kreativitas siswa sebesar 2,52 (lampiran 42) dari skor rata-

rata dari rata-rata skor maksimum 4. 

Hasil observasi sikap keatif, berpikir kreatif, dan angket kreativitas 

diperoleh skor rata-rata dari rata-rata skor kreativitas siswa sebesar 2,47 

(lampiran 43) dari skor rata-rata dari rata-rata skor maksimum 4 dan 41,3% 

siswa cukup kreatif, 58,7% siswa kreatif (lampiran 43). 

Hasil belajar siswa yang diperoleh pada siklus I sudah baik dengan 

nilai rata-rata kelas 72,01 naik sebesar 0,93 poin dari nilai rata-rata kelas pada 
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awal penelitian sebesar 71,08 (lampiran 44). Namun presentase ketuntasan 

belajar pada siklus I sebesar 67,39% turun 4,35% dari presentase ketuntasan 

belajar  pada awal penelitian sebesar 71,74% (lampiran 44). Hal ini 

disebabkan karena kemampuan siswa sendiri dan terbatasnya waktu yang 

diberikan guru untuk menyelesaikan soal-soal evaluasi. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa indikator kinerja 1 dan 

indikator kinerja 2 belum tercapai pada siklus I, sedangkan indikator kinerja 4 

dan indikator kinerja 5 sudah tercapai. Untuk indikator kinerja 3 belum dapat 

diketahui, yang dapat diketahui pada siklus II. 

Pelaksanaan pembelajaran kooperatif STAD pada siklus II sudah 

baik, dengan skor sebesar  2,78 dari skor maksimum 4 (lampiran 33). Guru 

sudah mampu memperbaiki kekurangan-kekurangan pada siklus I. Setiap 

awal kegiatan belajar mengajara guru selalu menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai.  

Bimbingan guru kepada siswa sudah merata, setiap siswa yang 

mengalami kesulitan belajar dapat dibantu oleh guru. Sebagian besar 

kelompok mampu untuk menyelesaikan permasalahan kelompok yang 

diberikan tepat waktu, hanya sebagian kecil kelompok yang masih belum 

mampu menyelesaikan permasalahan kelompok tepat waktu.  

Pengelolaan waktu oleh guru sudah baik, kesempatan presentasi 

yang diberikan guru sudah cukup banyak sehingga terdapat 5 kelompok yang 

mempresentasikan hasil kerja kelompok pada siklus II. Kuis dapat diberikan 
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guru pada akhir pertemuan sehingga guru dapat mengukur kemampuan siswa 

dalam memahami materi pelajaran pada pertemuan tersebut.  

Data hasil pengamatan rata-rata pengamatan pembelajaran 

kooperatif untuk guru dapat dilihat pada tabel deibawah. 

Tabel Kemampuan Guru 

2.11

2.78

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Siklus I Siklus II

Rata-rata Kemampuan
guru

 

Menurut peneliti, aktivitas siswa pada siklus II sudah baik, dengan 

skor rata-rata observasi aktivitas siswa sebesar 2,93 (lampiran 37) dengan 

skor rata-rata maksimum 4. Siswa melakukan kegiatan diskusi kelompok 

dengan baik. Kemampuan siswa dalam meyelesaikan tugas kelompok juga 

meningkat, sebagian besar siswa mampu untuk bekerja sama untuk 

menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru.  

Data hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran dapat 

dilihat pada tabel dibawah. 
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Tabel Pengamatan Aktivitas Siswa

2
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Siklus I Siklus II

Aktivitas siswa

 

  Kesempatan presentasi yang diberikan guru dimanfaatkan dengan 

baik oleh siswa, banyak siswa yang antusias maju kedepan mewakili 

kelompoknya untuk presentasi. Siswa yang tidak presentasi juga antusias 

dalam menanggapi hasil presentasi temannya.  

Sikap kreatif siswa mengalami peningkatan menjadi semakin baik 

dengan skor rata-rata dari rata-rata skor sebesar 2,32 pada siklus I menjadi 

sebesar 2,64 pada siklus II (lampiran 40), berpikir kreatif meningkat dengan 

skor rata-rata dari rata-rata skor sebesar 2,5 pada siklus I menjadi sebesar 

2,65 pada siklus II (lampiran 41). Hasil angket kreativitas juga meningkat 

dengan skor rata-rata sebesar 2,52 pada siklus I menjadi sebesar 2,58 

(lampiran 42). Jadi secara keseluruhan indikator kreativitas siswa meningkat. 

Hasil dari komponen kreativitas yang diukur dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini. 
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Tabel Komponen Kreativitas

2.32

2.5 2.52

2.64 2.65
2.58

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Kreativitas siswa Observasi berpikir
kreatif

Angket kreativitas

Siklus I
Siklus II

 

Hasil observasi sikap kreatif, berpikir kreatif, dan angket 

kreativitas meningkat dengan skor rata-rata dari rata-rata skor kreativitas 

siswa sebesar 2,47 pada siklus I menjadi sebesar 2,60 pada siklus II  

(lampiran 43) dan 41,3% siswa cukup kreatif, 58,7% siswa kreatif pada siklus 

I, menjadi 32,6% siswa cukup kreatif, 67,4% siswa kreatif (lampiran 43) pada 

siklus II. 

Data hasil kreativitas siswa dapat dilihat pada tabel dibawah. 

 Tabel Kreativitas siswa
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 Tabel Presentase Kreativitas Siswa

41.30%
32.60%
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10.00%
20.00%
30.00%
40.00%

50.00%
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70.00%
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Siklus I Siklus II

Cukup kreatif
Kreatif

 

Hasil belajar siswa pada siklus II meningkat, hal ini dapat diketahui 

dari nilai rata-rata kelas hasil evaluasi akhir sebesar 74,83 meningkat sebesar 

2,82 poin dari nilai rata-rata kelas pada siklus I sebesar 72,01 (lampiran 44). 

Presentase ketuntasan belajar meningkat dari 67,39% siswa tuntas belajar 

pada siklus I menjadi 84,78% siswa tuntas belajar pada siklus II meningkat 

17,39% (lampiran 44) 

Hasil ketuntasan belajar siswa dan nilai rata-rata kelas dapat dilihat 

pada tabel dibawah. 
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Tabel Nilai Rata-rata Kelas
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Tabel Presentase Tuntas Belajar

71.74% 67.39%
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Menurut peneliti, semua indikator kinerja sudah tercapai pada 

siklus II. Materi sistem persamaan linier dua variabel yang diberikan oleh 

peneliti kepada siswa sudah cukup baik sehingga guru tinggal melanjutkan 

kegiatan pembelajaran pada materi selanjutnya. 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan adalah  

pembelajaran kooperatif STAD (Student Teams Achievment Divisions) yang 

telah dilaksanakan di kelas VIIIA SMP Negeri 3 Ungaran tahun pelajaran 

2005/2006 dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa pada pokok 

bahasan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Untuk kreativitas siswa dapat 

terlihat pada presentase siswa berkategori kreatif 67,4% siswa, diatas 

indikator kinerja 65% siswa berkategori kreatif dan skor rata-rata dari rata rata 

skor kreativitas siswa 2,47 pada siklus I menjadi 2,60 pada siklus II. 

Sedangkan untuk hasil belajar siswa dapat terlihat pada nilai rata-rata kelas 

74,83 pada akhir penelitian, diatas indikator kinerja dengan nilai rata-rata 65 

dan presentase ketuntasan belajar 84,78% siswa tuntas belajar pada akhir 

penelitian, diatas indikator kinerja sebersar 75% siswa tuntas belajar. 

B. Saran 

Berdasarkan pengamatan peneliti selama melaksanakan penelitian 

tindakan kelas pada kelas VIIIA SMP Negeri 3 Ungaran, peneliti memberikan 

saran sebagai berikut. 

1. Pembelajaran kooperatif STAD (Student Teams Achievment Divisions) 

perlu dilaksanakan oleh guru karena dengan pembelajaran tersebut dapat 

melatih siswa dalam mengembangkan ketrampilan siswa dalam berpikir 

79 
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kritis dan kerjasama tim, selain itu pembelajaran koopertaif STAD 

merupakan salah satu pendekatan pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana dan paling mudah diterapkan oleh para pengajar pemula. 

2. Dalam pembelajaran, guru dituntut untuk selalu kreatif dalam proses 

kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memotivasi siswa untuk lebih 

semangat dalam mengikuti pembelajaran. 

3. Presentasi hasil karya dan pemberian penghargaan yang diberikan oleh 

guru kepada siswa dapat memacu siswa untuk selalu belajar dengan giat 

untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal dan meningkatkan 

keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat dan menghargai 

pendapat orang lain. 

4. Dalam kegiatan belajar mengajar perlu dimasukkan aspek kreativitas 

selain hasil belajar karena dengan kreativitas, siswa dapat menghadapi 

dan menyelesaikan permasalahan didunia nyata secara lebih baik. 
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