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ABSTRAK 
Martina Susanti. 2010. Meningkatkan Motivasi, Aktivitas, dan Hasil Belajar 
Siswa Kelas X Animasi 2 SMK Negeri 11 Semarang pada Materi Bilangan Riil 
melalui Pembelajaran Kooperatif Kombinasi STAD-TGT Berbantuan Media CD 
Pembelajaran. Skripsi. Pendidikan Matematika. FMIPA. UNNES. Pembimbing I. 
Dr. Kartono, M.Si. Pembimbing II. Dr. St. Budi Waluya. 

Kata Kunci: Motivasi, aktivitas, hasil belajar STAD-TGT.  

Rendahnya input siswa pada program keahlian Animasi dibandingkan 
dengan siswa pada program keahlian lainnya di SMK Negeri 11 Semarang 
menyebabkan lemahnya pemahaman siswa pada materi bilangan riil sebagai 
materi dasar di awal pembelajaran di SMK. Kondisi tersebut menuntut 
penggunaan model pembelajaran yang diharapkan mampu mengatasi 
permasalahan tersebut. Salah satu alternatif model yang akan dikaji dalam 
penelitian ini adalah kombinasi STAD dan TGT berbantuan CD pembelajaran. 
Kombinasi tersebut lebih menitikberatkan pada penggunaan CD pembelajaran, 
menekankan pada aktivitas siswa melalui bentuk kegiatan permainan dan 
turnamen. Permasalahan yang dikaji apakah motivasi, aktivitas dan hasil belajar  
belajar matematika pada siswa kelas X Animasi 2 semester I SMK Negeri 11 
Semarang pada materi bilangan riil dapat ditingkatkan melalui pembelajaran 
kooperatif kombinasi antara STAD-TGT berbantuan media CD pembelajaran? 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah motivasi belajar, aktivitas dan 
hasil belajar matematika dapat ditingkatkan melalui pembelajaran kooperatif 
kombinasi antara STAD-TGT berbantuan media CD pembelajaran. 

Subjek yang diteliti adalah 36 siswa kelas X Animasi 2 SMK negeri 11 
Semarang tahun pelajaran 2010/2011. Pembelajaran dilakukan dalam dua siklus. 
Siklus I pada materi bilangan bulat sampai bilangan pecahan, siklus II pada materi 
bilangan berpangkat, irasional dan logaritma. Data yang diperoleh dianalisis 
secara deskriptif persentase, uji t dan analisis regresi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar dapat ditingkatkan 
melalui pembelajaran kooperatif kombinasi antara STAD-TGT berbantuan media 
CD pembelajaran. Motivasi sebelum pembelajaran mencapai 69,17 dan 
mengalami peningkatan menjadi 78,08 serta ditunjukkan dari hasil uji t dengan p 
value < 0,05. Aktivitas belajar dapat ditingkatkan melalui pembelajaran kooperatif 
kombinasi antara STAD-TGT berbantuan media CD pembelajaran. Aktivitas pada 
siklus I mencapai 67,49 dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 78,5 
serta ditunjukkan dari hasil uji t dengan nilai p value = 0,000. Hasil belajar dapat 
ditingkatkan melalui pembelajaran kooperatif kombinasi antara STAD-TGT 
berbantuan media CD pembelajaran. Hasil belajar pada siklus I mencapai rata-rata 
70.7 dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 78.6 serta ditunjukkan 
dari hasil uji t dengan p value < 0,05. 

Disimpulkan bahwa motivasi, aktivitas dan hasil belajar matematika pada 
siswa kelas X Animasi 2 semester I SMK Negeri 11 Semarang pada materi 
bilangan riil dapat ditingkatkan melalui pembelajaran kooperatif kombinasi antara 
STAD-TGT berbantuan media CD pembelajaran. Disarankan pada guru untuk  
menerapkan pembelajaran matematika dengan berbantuan media CD interaktif 
yang diiringi dengan game edukasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Ada 
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan pembelajaran ini antara 
lain: 1) perlu mengoptimalkan media interaktif yang lebih menarik, 2) memilih 
game-game yang lebih menarik siswa dengan memperhatikan kerjasama siswa. 
 


