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ABSTRAK 
 
Supriyanti, N.R. 2010. Keefektifan Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams 
Achivement Division (STAD) Berbantuan Macromedia Flash Terhadap Kemampuan 
Penalaran dan Komunikasi Pada Materi Pokok Dimensi Tiga. Skripsi, Jurusan 
Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I : Dr. St. Budi Waluya, M.Si, Pembimbing II : Dr. 
Masrukan, M.Si. 
 
Kata Kunci: Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Berbantuan Macromedia 
Flash, Kemampuan Penalaran dan Komunikasi. 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah: (i) Menganalisis apakah pembelajaran 
kooperatif tipe STAD berbantuan macromedia flash dapat mencapai ketuntasan 
belajar dalam kemampuan penalaran dan komunikasi, (ii) Menganalisis apakah rata-
rata kemampuan penalaran dan komunikasi peserta didik dengan menggunakan 
pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan macromedia flash lebih baik 
dibandingkan dengan yang tidak berbantuan macromedia flash, (iii) Menganalisis 
apakah aktivitas dan minat berpengaruh terhadap kemampuan penalaran dan 
komunikasi matematika. 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X SMA N 9 
Semarang semester 2 tahun ajaran 2009/2010 yang terdiri dari 7 kelas. Penelitian ini 
mengambil  sampel kelas X-6 sebagai kelas eksperimen dan X-7 sebagai kelas 
kontrol, pengambilan sampel tersebut dengan teknik sampling random. Kelas 
eksperimen diberi proses pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 
macromedia flash, sedangkan kelas kontrol dengan pembelajaran kooperatif tipe 
STAD. Pada uji proporsi diperoleh Zhitung = 2,958≥  1,64 = Ztabel.  Hal ini berarti 
bahwa hasil belajar matematika peserta didik yang menggunakan kooperatif tipe 
STAD berbantuan macromedia flash materi pokok dimensi tiga pada peserta didik 
kelas X mencapai ketuntasan klasikal yaitu lebih dari 80% peserta didik tuntas 
individual (untuk KKM=63). Pada perhitungan uji beda dua rata-rata menunjukkan 
bahwa nilai Sig (2-tailed) = 0,017 kurang dari taraf signifikan ( ) yang telah 
ditentukan yakni 0,05. Hal ini berarti rata-rata dengan bantuan SPSS hasil belajar 
siswa yang diajar menggunakan  STAD berbantuan macromedia flash lebih baik 
daripada rata-rata hasil belajar peserta didik tanpa flash. Berdasarkan uji regresi 
lenear ganda menggunakan diperoleh = 30,000 > 3,30 = . Ini berarti 
persamaan regresi tersebut linier sehingga aktivitas dan minat belajar peserta didik 
berpengaruh terhadap kemampuan penalaran dan komunikasi matematika. 

Simpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian adalah: (i) Kemampuan 
penalaran dan komunikasi matematika peserta didik yang mendapatkan nilai diatas 63 
dengan pembelajaran STAD berbantuan macromedia flash lebih dari ketuntasan 
klasikal yaitu 80%, (ii) Rata-rata hasil kemampuan penalaran dan komunikasi 
matematika dengan pembelajaran STAD berbantuan macromedia flash lebih baik 
dibandingkan dengan yang tidak berbantuan macromedia flash. (iii) Aktivitas dan 
minat peserta didik dalam pembelajaran dengan model STAD berbantuan 
macromedia flash mempengaruhi kemampuan pemahaman dan komunikasi. 

 
 


