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ABSTRACT

INCREASING MATH LOGIC ACHIEVMENT OF GRADE X STUDENTS
THROUGH COOPERATIVE LEARNING TYPE STUDENT TEAM

ACHIEVMENT DIVISION AT SMAN 1 TULANG BAWANG TENGAH
TULANG BAWANG BARAT REGENCY IN THE YEARS OF 2015/2016

Oleh:
LILIS HARDITASARI

1123011021

The objective of  research is to improve learning process : 1) lesson plan of
cooperative learning type STAD, 2) the implementation of cooperative learning
type STAD, 3) the evaluation of cooperative learning type STAD, 4) students’
achievement in learning math logic.
This research is classroom action research. The subject of this research is students
of grade X. Action research is signed by the first cycle applies cooperative
learning type STAD. The second cycle applies cooperative learning type STAD
and uses flash media to deliver the lesson.The third cycle applies cooperative
learning type STAD and its application in daily life. Students use summary of
math logic as handout. Competence test and observation sheets are used to collect
data.
The conclusion of this research are: 1) the implementation process of lesson plan
cooperative learning type STAD. 2) the process of implementation  cooperative
learning type STAD has some steps. They are: form student groups, deliver the
purpose, motivate the students, present the information, guide the group, evaluate,
make quiz, and give reward.3) evaluation system uses essay test with validity
0.74, reliability sore 0.78, level of difficulty (medium), and level of difference
(good). 4) students’ achievment is increasing, it can be seen from their score,
students of grade X1 scores, at the first cycle:42%, the scond cycle:72%, the third
cycle:86%, and students of grade X2 score: at the first cycle: 45%, scond cycle:
71%, the third cycle: 82%.

Keywords :cooperative learning type STAD, achievement in learning math logic.
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ABSTRAK

MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR LOGIKA MATEMATIKA
DENGAN PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF

TIPE STUDENT TEAM ACHIEVMENT DIVISION
DI SMAN 1 TULANG BAWANG TENGAH

KAB. TULANG BAWANG BARAT
KELAS X SEMESTER GENAP

TAHUN AJARAN 2015/2016

Oleh:
LILIS HARDITASARI

1123011021

Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran pada 1) rencana
pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe STAD, 2) pelaksanaan pembelajaran
kooperatif tipe STAD, 3) evaluasi pembelajaran kooperatif tipe STAD, 4) prestasi
belajar siswa dalam pembelajaran logika matematika.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian ini
adalah siswa kelas X1 dan kelas X2. PTK ini ditandai dengan siklus I menerapkan
pembelajaran kooperatif STAD, siklus II menerapkan  pembelajaran kooperatif
STAD dan media flash, siklus III menerapkan pembelajaran kooperatif STAD dan
aplikasi di lingkungan sekitar. Bahan ajar berupa fotokopi ringkasan materi logika
matematika. Pengumpulan data menggunakan lembar observasi dan tes uji
kompetensi.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1) proses rencana pelaksanaan pembelajaran
kooperatif tipe STAD menciptakan sebuah kompetisi untuk meningkatkan prestasi
belajar siswa, 2) proses pelaksanaan pembelajaran kooperatif  tipe STAD meliputi
membentuk kelompok, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, menyajikan
informasi, membimbing kelompok dan memberi kuis serta memberikan
penghargaan, 3) proses sistem evaluasi menggunakan tes esai dengan validitas
sebesar 0,74 (tinggi), nilai reliabilitas 0,78 (tinggi), tingkat kesukaran (sedang),
dan daya beda (baik); 4) Prestasi belajar siswa meningkat, kelas X1 pada siklus I =
42%, siklus II = 72%, siklus III = 86% dan kelas X2 pada siklus I = 45%, siklus II
= 71%, siklus III = 82%.

Kata kunci: pembelajaran kooperatif tipe STAD, prestasi belajar logika
matematika
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Belajar merupakan proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh

suatu perubahan tingkah laku yang baik secara keseluruhan sebagai bentuk hasil

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan, sedangkan prestasi

belajar merupakan taraf keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di

sekolah dan dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai

sejumlah materi pelajaran tertentu. Prestasi yang baik akan sulit dicapai apabila

guru tidak memiliki kompetensi dalam pembelajaran sehingga materi yang

disampaikan guru sulit diterima oleh siswa.

Berdasarkan fungsi dan tujuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Nasional, guru

sebagai pendidik sangat berperan penting bagi penyelenggaraan pembelajaran di

sekolah. Guru mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan dan

melaksanakan pembelajaran di sekolah. Guru sebagai tenaga profesional harus

memiliki sejumlah kemampuan mengaplikasikan berbagai teori belajar dalam

proses pembelajaran, kemampuan dalam memilih dan menerapkan metode

pembelajaran yang efektif dan efisien, menggunakan media pembelajaran, serta

kemampuan melibatkan siswa berpartisipasi aktif, kemampuan membuat suasana

belajar yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Pada hakekatnya kegiatan

pembelajaran adalah suatu proses komunikasi, proses yang harus diciptakan atau
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diwujudkan melalui kegiatan penyampaian atau tukar menukar pesan, serta

informasi oleh setiap pembelajar kepada siswa. Pesan atau informasi dapat berupa

pengetahuan, keahlian, ide, pengalaman, dan sebagainya.

Matematika adalah ilmu yang universal dan merupakan mata pelajaran yang

diajarkan mulai dari SD sampai sekolah tingkat menengah, sampai saat ini,

matematika masih dianggap mata pelajaran yang sulit, anggapan ini mungkin

tidak berlebihan, sebab pembelajaran matematika tidak hanya sekedar mengingat

sesuatu yang sifatnya abstrak, tetapi juga memerlukan daya pikir, nalar,

kemampuan memahami, dan menggunakan rumus-rumus. Pemahaman konsep

matematika yang baik sangatlah penting, karena akan memudahkan siswa dalam

menguasai konsep-konsep dan teori-teori matematika selanjutnya. Konsep

matematika mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu untuk

mengembangkan daya pikir manusia, serta mendasari perkembangan teknologi

modern. Konsep matematika dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari

oleh siswa dan masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam

berbagai kegiatan.

Keberhasilan pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang

menentukan keberhasilan pendidikan adalah keterlibatan dan peran guru dalam

pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diharapkan masyarakat,

diperlukan inovasi-inovasi pembelajaran yang bersifat kreatif dan efektif sehingga

tercipta suasana belajar dan pembelajaran yang kondusif. Guru dapat memerankan

dirinya sebagai fasilitator, motivator, dan pengelola pembelajaran yang handal
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supaya hasil pembelajaran lebih maksimal. Guru sebagai komponen terdepan

dalam sistem pendidikan di sekolah dan berperan langsung dalam menentukan

keberhasilan proses pembelajaran di kelas. Kemampuan mengajar dan semangat

mengajar guru dalam mengelola pembelajaran merupakan faktor keberhasilannya

dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, yaitu membelajarkan siswanya. Tujuan

peningkatan mutu pendidikan akan terwujud jika peran tersebut benar-benar

dilaksanakan oleh guru dengan baik.

Pelajaran matematika di SMA/MA bertujuan untuk membentuk sikap yang positif

pada diri siswa terhadap matematika dan siswa merasa tertarik untuk mempelajari

matematika lebih lanjut, karena pada umumnya siswa mengalami kesulitan dalam

mempelajari matematika, sebab belajar matematika memerlukan ketelitian dalam

perhitungan. Pembelajaran matematika yang dilakukan selama ini lebih banyak

menggunakan metode ceramah dengan materi sulit yang selalu menjadi beban

bagi siswa sehingga perlu dicari alternatif model/cara pembelajaran yang

memudahkan dan meminimalkan beban hafalan, serta lebih meningkatkan minat

belajar pada siswa.

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan kualitas manusia

seutuhnya merupakan misi pendidikan yang menjadi tanggung jawab setiap guru.

Guru tidak cukup hanya menyampaikan materi pengetahuan kepada siswa di

kelas, tetapi juga dituntut untuk meningkatkan nilai-nilai pendidikan yang

berhubungan langsung dengan kehidupan. Guru hendaknya juga menyampaikan

dan membiasakan pendidikan karakter sehingga pendidikan benar-benar mampu

mengubah tingkah laku anak menjadi lebih baik.
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Selanjutnya, kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, apabila setiap

guru dituntut untuk memiliki perencanaan, pelaksanaan, dan mengevaluasi

kegiatan pembelajaran. Guru yang memiliki latar belakang disiplin ilmu keguruan,

dapat memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai tentang pengelolaan

pembelajaran, wawasan kependidikan, dan akademik/vokasional yang membuat

pembelajaran menjadi optimal. Beberapa guru melakukan pembelajaran hanya

karena tugas, bahkan hanya menggugurkan kewajiban, guru mengajar tanpa target

yang jelas, banyak waktu yang bisa dimanfaatkan guru, tetapi hanya digunakan

untuk mencatat pelajaran dan membiarkan siswa berkeliaran. Kondisi tersebut

menggambarkan, bahwa guru tidak mempunyai motivasi berprestasi yang

membuat proses pembelajaran tidak berjalan secara optimal dan hasilnya juga

tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pembelajaran matematika secara umum lebih sering disampaikan guru dengan

metode ceramah dan pemberikan contoh di depan kelas. Guru merupakan satu-

satunya sumber ilmu untuk keberhasilan pembelajaran. Pembelajaran seperti ini

dianggap paling praktis sehingga kreativitas siswa tidak berkembang, kegiatan

siswa hanya mendengarkan dan mencatat. Pembelajaran bersifat konvensional

seperti ini tidak akan bermakna dan tidak bertahan lama dalam ingatan siswa.

Berdasarkan fenomena tersebut, seorang guru dalam pelaksanaan pembelajaran

hendaknya mampu memilih model pembelajaran yang tepat sesuai dengan

karakteristik siswa masing-masing. Kompetensi tersebut dapat tercapai dengan

menggunakan pembelajaran  inovatif sehingga hasil yang diperoleh lebih optimal.

Pembelajaran inovatif tersebut dapat meningkatkan kegiatan belajar siswa yang
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akan berdampak pada hasil belajar siswa sehingga kompetensi pembelajaran yang

diinginkan dapat tercapai.

Siswa sebagai subjek pembelajaran sangat membutuhkan situasi dan kondisi

pembelajaran yang kondusif untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan.

Guru sebagai perancang pembelajaran bertugas membantu siswa untuk belajar

secara kondusif sehingga tercipta pembelajaran yang efektif bagi siswa, hal ini

menunjukkan bahwa pembelajaran yang efektif tidak tergantung pada guru saja,

tetapi juga pada siswa.

Pembelajaran yang efektif dan inovatif sangat membantu siswa dalam mencapai

tujuan pembelajaran. Siswa tidak hanya diberikan materi dengan ceramah, namun

diberi kesempatan untuk mengonstruksi konsep dan kaidah-kaidah keilmuan

sendiri sehingga siswa dapat tereksplorasi kemampuannya, dan berkembang

sesuai dengan harapan. Siswa perlu dibiasakan untuk berbeda pendapat, supaya

menjadi sosok yang cerdas dan kritis. Siswa hendaknya diberi kesempatan untuk

memperoleh informasi dan menemukan konsep sendiri atau melalui interaksi

dengan siswa lainnya. Pembelajaran dapat berlangsung secara demokratis, tanpa

melupakan kaidah-kaidah keilmuan, guru sebagai motivator perlu memberikan

penguatan-penguatan supaya tidak terjadi salah konsep yang akan berbenturan

dengan nilai-nilai kebenaran itu sendiri.

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dipilih untuk diujicobakan kedalam

penelitian, dengan harapan mampu untuk memberikan perubahan positif terhadap

prestasi belajar siswa. Proses pemilihan model pembelajaran tersebut didasarkan
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banyaknya penelitian yang mengungkapkan, bahwa dengan menerapkan model

pembelajaran kooperatif tipe STAD, mampu meningkatkan kerja sama antarsiswa

supaya terbentuk rasa tanggung jawab dan pada akhirnya pemberian informasi

dan komunikasi tidak hanya berlangsung antara guru dan siswa saja, namun

terjadi dari berbagai arah, dengan terbentuknya kelompok di mana anggotanya

akan saling bertanggung jawab atas keberhasilan kelompok masing-masing.

Pemilihan model yang tepat, perlu memperhatikan relevansi dari pencapaian

tujuan pembelajaran, penerapan model  pembelajaran yang digunakan harus

sesuai dengan kebutuhan siswa, untuk model yang tepat diperlukan relevansi

pencapaian tujuan pembelajaran.

Pembelajaran tipe STAD (Student Team Achievemen Division) merupakan salah

satu tipe kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi untuk

saling memotivasi dan membantu menguasai materi pelajaran untuk mencapai

prestasi belajar yang maksimal (Slavin, 2010;51). Berdasarkan identifikasi yang

dilakukan pada siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tulang Bawang

Tengah dalam pembelajaran matematika, bahwa proses pembelajaran yang terjadi

masih kurang maksimal dan kurang memadai, yaitu pelaksanaannya kurang sesuai

dengan perencanaan pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah dibuat, sebab

pembelajarannya masih cenderung monoton, yaitu pembelajaran yang masih

menggunakan metode ceramah, siswa memiliki kecenderungan bersifat pasif,

dengan tidak banyaknya siswa yang mau bertanya dalam proses pembelajaran,

siswa kurang berani mengemukakan gagasan dalam kegiatan belajar, kurang

peduli di kelas, tidak antusias mengikuti pelajaran, dan lebih banyak yang ribut



7

sehingga suasana kelas tidak bergairah untuk proses pembelajaran matematika,

serta tidak adanya penghargaan (reward) dari guru. Pembelajaran yang diterapkan

belum dapat memotivasi siswa untuk terlibat secara aktif, kurang diminati siswa,

baik dari segi metode, maupun media pembelajaran. Kurang maksimalnya nilai

prestasi belajar matematika siswa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Nilai Ulangan Harian I Matematika Semester 1 Kelas X1 dan X2

SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah Tahun ajaran 2015/2016

No Nilai Kategori Jumlah Siswa Persentase

1 ≥ 75 Tuntas 27 40,63%

2 < 75 Belum tuntas 47 59,37%

Jumlah 74 100%
(Sumber : dokumentasi arsip sekolah)

Dari tabel di atas, persentase nilai matematika ulangan harian siswa kelas X1 dan

kelas X2 semester 1 tahun ajaran 2015/2016 yang dilaksanakan di SMA Negeri 1

Tulang Bawang Tengah masih rendah, hal ini ditunjukkan dari 74 siswa, hanya

40,63% mencapai ketuntasan minimal yang ditetapkan SMA Negeri 1 Tulang

Bawang Tengah yaitu ≥75, jadi masih ada 59,37% siswa yang belum mencapai

kriteria ketuntasan minimal (KKM). Kondisi tersebut masih jauh dari harapan

SMA Negeri I Tulang Bawang Tengah mencapai KKM, yaitu minimal 75% siswa

tuntas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika, metode

yang digunakan dalam pembelajaran adalah metode ceramah. Karakteristik siswa

kurang berperan aktif dalam pembelajaran, kemampuan akademik siswa yang

berbeda-beda dalam satu kelas yang menyebabkan tidak tercapainya ketuntasan

belajar. Suasana kelas juga perlu direncanakan dan dibangun sedemikian rupa
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agar siswa mendapat kesempatan untuk berinteraksi, serta dapat bekerja sama satu

sama lain, untuk mempermudah dalam memecahkan suatu permasalahan berfikir,

menemukan konsep, teori, dan pengamatan pembelajaran. Kesulitan siswa terletak

pada banyaknya pemahaman materi dan soal yang berbeda cara, apabila soal

diubah dalam bentuk lain, siswa tidak akan mampu mengerjakannya. Mencermati

banyak permasalahan tersebut, diperlukan usaha melakukan perbaikan

pembelajaran, yaitu menerapkan pembelajaran kooperatif tipe STAD.

STAD adalah salah satu pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan

merupakan model yang paling baik untuk permulaan bagi guru yang baru

menggunakan model pembelajaran kooperatif, dengan penerapan model

pembelajaran kooperatif, diharapkan guru dapat mengelola kelas dengan lebih

efektif. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-

tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting, yaitu meningkatkan hasil akademik

dengan meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademiknya. Siswa yang

lebih mampu akan menjadi narasumber bagi siswa yang kurang mampu, yang

memiliki orientasi dan bahasa yang sama. Selanjutnya, model pembelajaran

kooperatif STAD memberi peluang supaya siswa dapat menerima teman-

temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar belajar. Perbedaan tersebut

adalah perbedaan suku, agama, kemampuan akademik, dan tingkat sosial.

Pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran untuk mengembangkan

keterampilan sosial siswa. Keterampilan sosial yang dimaksud antara lain, berbagi

tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk

bertanya, menjelaskan ide atau pendapat.
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Gagasan utama dari STAD adalah untuk memotivasi siswa supaya dapat saling

mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai kemampuan yang

diajarkan oleh guru, siswa dibagi dalam tim belajar yang terdiri dari empat atau

lima orang yang berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan latar

belakang etniknya. Interaksi tersebut akan terbentuk suatu komunitas yang

memungkinkan siswa untuk memahami satu sama lain, diharapkan guru dapat

menciptakan situasi belajar sedemikian rupa, supaya siswa dapat bekerja sama

dalam kelompok, serta siswa dapat mengembangkan wawasannya tentang

pembelajaran kooperatif.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa identifikasi masalah

sebagai berikut.

1. Prestasi belajar matematika masih rendah.

2. Sebagian besar siswa belum mencapai KKM pada pembelajaran matematika.

3. Sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memahami matematika.

4. Proses pembelajaran matematika cenderung didominasi oleh guru.

5. Pelajaran matematika dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan monoton.

6. Rencana pelaksanaan pembelajaran matematika yang dibuat guru belum tepat

untuk  pembelajaran matematika.

7. Sistem evaluasi yang digunakan belum optimal.

8. Guru mata pelajaran matematika belum menggunakan strategi pembelajaran

kooperatif tipe STAD.
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1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian

sebagai berikut.

1. Sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memahami matematika.

2. Sebagian besar siswa belum mencapai KKM pada pembelajaran matematika.

3. Proses pembelajaran matematika cenderung didominasi oleh guru.

4. Rencana pelaksanaan pembelajaran matematika yang dibuat guru belum tepat

untuk  pembelajaran matematika.

5. Sistem evaluasi yang digunakan belum optimal.

1.4 Rumusan  Masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah rencana pembelajaran matematika dengan pembelajaran

kooperatif tipe STAD SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah?

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran matematika dengan pembelajaran

kooperatif tipe STAD SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah?

3. Bagaimanakah sistem evaluasi yang digunakan dengan pembelajaran

kooperatif tipe STAD SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah?

4. Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar matematika siswa dengan

pembelajaran kooperatif tipe STAD SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah?
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1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki

proses pembelajaran sebagai berikut.

1. Rencana pembelajaran matematika dengan pembelajaran kooperatif tipe

STAD SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah.

2. Pelaksanaan pembelajaran matematika dengan pembelajaran kooperatif tipe

STAD SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah.

3. Evaluasi yang digunakan dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD SMA

Negeri 1 Tulang Bawang Tengah.

4. Prestasi belajar matematika siswa dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD

SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan

konsep/teori/prosedur pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam meningkatkan

prestasi belajar matematika, serta dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan

ilmu pengetahuan, mengembangkan konse-konsep Teknologi Pendidikan kawasan

desain pembelajaran, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan

dalam pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan

disajikan kepada siswa terutama pada pembelajaran matematika.
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1.6.2 Manfaat secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis diharapkan dapat meningkatkan kegiatan siswa

dalam pembelajaran di kelas, membantu menumbuhkan keberanian, mengurangi

rasa malu siswa dalam pelajaran matematika, meningkatkan prestasi belajar

matematika siswa, meningkatkan kemampuan guru merancang, melaksanakan,

serta mengevaluasi proses pembelajaran untuk memperoleh hasil yang objektif

dan optimal, upaya memperbaiki pembelajaran matematika untuk meningkatkan

prestasi belajar matematika siswa, dapat bermanfaat bagi output (lulusan) yang

dihasilkan, menjadi lebih bermutu, dan diharapkan dapat mendorong terjadinya

inovasi pembelajaran kemajuan sekolah dalam meningkatkan kualitas  sekolah

yang berdayaguna dan berhasilguna, memberikan masukan untuk kebijakan dalam

peningkatan proses pembelajaran, serta untuk meningkatkan kualitas pendidikan.



II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Belajar dan Pembelajaran

2.1.1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran

Belajar adalah serangkaian kegiatan-kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu

perubahan tingkah laku atau suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan

pada diri seseorang, perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan

dalam berbagai bentuk perubahan, pemahaman, sikap, tingkah laku, keterampilan,

kecakapan, kemampuannya, serta perubahan aspek lain yang ada pada individu

yang belajar.

Wina Sanjaya (2008:57) menyatakan bahwa, “Belajar sebagai perubahan tingkah

laku”. Perubahan itu bersifat secara relatif konstan dan berbekas, dengan adanya

perubahan pada diri seseorang bertanda bahwa pada diri seseorang tersebut telah

mengalami belajar, hal serupa disampaikan juga oleh Gagne dan Berliner (dalam

Anni, 2005:2) yang menyatakan bahwa, “Belajar merupakan proses di mana suatu

organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman”. Belajar yang

dihayati siswa ada hubungannya dengan usaha pembelajaran yang dilakukan guru.

Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku dari pengalaman, suatu proses

usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku

yang baru secara keseluruhan. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif
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mengalaminya sendiri (Dimyati, 2006:44). Belajar sebagai proses elaborasi upaya

pencarian makna yang dilakukan individu, hasil uraian di atas belajar merupakan

proses aktif memberi reaksi terhadap semua situasi sekitar individu yang sedang

belajar, tujuannya agar dapat melihat, mengamati, memahami, dan melaksanakan

sesuatu untuk mendapatkan pengalaman baru, dengan kata lain bahwa belajar

diperlukan adanya kegiatan belajar.

Gagne (2013 : 245) menyatakan bahwa, “pembelajaran adalah seperangkat proses

yang bersifat internal bagi setiap individu sebagai hasil transformasi rangsangan

yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan

(kondisi)”. Pendapat lain yang serupa dinyatakan oleh Miarso (2009:528) bahwa,

“Pembelajaran adalah usaha mengelola lingkungan dengan sengaja agar seseorang

membentuk diri secara positif tertentu dalam kondisi tertentu”. Seseorang yang

mendalami keilmuannya saja belum tentu dapat menerapkan hasil pembelajaran

dengan baik, sebaliknya penguasaan atas aspek kiat saja, juga tidak menjamin

keberhasilan membelajarkan siswa. Program pembelajaran yang baik seharusnya

memenuhi kriteria daya tarik, daya guna, dan hasil guna.

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran adalah suatu upaya seseorang untuk

membantu mempelajari suatu kemampuan atau nilai baru dari setiap pembelajaran

yang dapat membelajarkan siswa sehingga dapat membentuk diri secara positif.
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2.1.2 Teori Belajar dan Pembelajaran

Beberapa teori belajar yang mendukung model pembelajaran kooperatif STAD

pada penelitian sebagai berikut.

1. Teori Konstruktivisme

Menurut pandangan konstruktivisme, belajar merupakan usaha pemberian makna

oleh siswa kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju

pada pembentukkan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah kepada tujuan

tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran diusahakan dapat memberikan kondisi

terjadinya proses pembentukan secara optimal pada diri siswa. Konstruktivisme

merupakan pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu

makna dari apa yang dipelajari, konstruktivisme juga merupakan landasan berfikir

yang menyatakan suatu pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit

prestasinya diperluas melalui konteks terbatas dan tidak serta merta.

Tujuan pembelajaran dalam suatu kegiatan pembelajaran hanya dapat dicapai jika

ada interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran

di kelas. Interaksi tersebut harus dalam proses komunikasi yang aktif dan edukatif

antara guru dengan siswa yang saling menguntungkan kedua belah pihak agar

proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Proses pembelajaran

yang baik memiliki tujuan pembelajaran yang dapat dicapai oleh siswa sehingga

siswa mengalami perubahan perilaku melalui kegiatan belajar. Perubahan perilaku

yang diperoleh sebagai hasil dari pengalaman siswa melalui interaksi dengan

lingkungan, pendidikan, dan guru.
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Pembelajaran mengacu pada segala kegiatan yang dirancang untuk mendukung

proses belajar yang ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku individu yang

sesuai tujuan pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran adalah suatu kegiatan yang

belajarnya sangat mendukung proses belajar siswa, ada interaksi antara individu

dengan sumber belajar, komponen-komponen tujuan, materi, proses, dan evaluasi

yang saling berkaitan.

2. Teori Kognitif Piaget

Piaget adalah salah satu pioner yang menggunakan filsafat konstruktivis dalam

proses belajar. Piaget menyatakan bahwa, anak membangun sendiri skemanya,

serta membangun konsep melalui pengalaman. Teori kognitif dikembangkan oleh

para ahli psikologi kognitif, teori ini berbeda dengan behaviorisme, bahwa yang

utama dalam kehidupan manusia adalah mengetahui (knowing), bukan respons.

(Sagala, 2007:45).

Prinsip-prinsip Piaget dalam pembelajaran diterapkan dalam program-program

yang menekankan pembelajaran melalui penemuan dan pengalaman-pengalaman

nyata dengan pemanipulasian alat, bahan atau media belajar yang lain, serta

adanya peranan guru sebagai fasilitator yang mempersiapkan lingkungan yang

memungkinkan siswa untuk memperoleh berbagai pengalaman belajar secara

nyata. Konsep belajar konstruktivisme Jean Piaget dalam Baharudin (2007:118)

bahwa, “Pada saat manusia belajar, sebenarnya telah terjadi dua proses dalam

dirinya, yaitu proses organisasi informasi dan proses adaptasi”. Proses belajar di

sini mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan
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struktur kognitif yang terbentuk dalam pikiran seseorang melalui pengalaman-

pengalaman sebelumnya.

Pembelajaran yang dilakukan dengan penerapan pembelajaran koopertif STAD

membuat siswa memperoleh pengalaman nyata melalui kegiatan belajar antartim.

Selain itu, adanya peran guru sebagai fasilitator pada saat pembelajaran dengan

dipersiapkannya lingkungan belajar yang terencana dan menarik sehingga dapat

meningkatkan kegiatan siswa melalui pemanipulasian media pembelajaran dengan

presentasi kelas oleh guru. Adanya media belajar tersebut secara tidak langsung

dapat membantu perkembangan kognitif siswa menjadi lebih cepat.

Perkembangan kognitif bergantung seberapa jauh anak memanipulasi dan aktif

berinteraksi dengan lingkungan. Ada persamaan antara teori Piaget dengan teori

konstruktivis, yaitu terletak pada peran seorang guru sebagai fasilitator bukan

sebagai pemberi informasi. Guru perlu menciptakan sebuah lingkungan belajar

yang kondusif, serta membantu siswa untuk menghubungkan antara apa yang

sudah diketahui dan apa yang sedang dan akan dipelajari (Budiningsih, 2005:35).

Implikasi teori kognitif Piaget pada pendidikan sebagai berikut.

a. Memusatkan perhatian kepada berfikir atau proses mental anak, tidak sekedar

kepada hasilnya saja. Selain kebenaran jawaban siswa, guru perlu memahami

proses belajar yang dilakukan anak sehingga sampai pada jawaban tersebut.

Pengalaman-pengalaman belajar anak yang sesuai pembelajaran dikembangkan

dengan memperhatikan tahap fungsi kognitif jika guru penuh perhatian

terhadap metode yang digunakan siswa untuk sampai pada kesimpulan tertentu,
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baru dapat dikatakan guru berada dalam posisi memberikan pengalaman yang

dimaksud.

b. Mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri, serta keterlibatan aktif

dalam kegiatan belajar. Piaget menekankan bahwa, pengajaran di dalam kelas,

pengetahuan (ready made knowledge) tidak mendapat tekanan, melainkan anak

didorong menemukan sendiri pengetahuan itu melalui interaksi spontan dengan

lingkungan. Oleh karena itu, selain mengajar anak secara klasik, guru dituntut

mempersiapkan beraneka ragam kegiatan secara langsung dengan dunia fisik.

c. Memaklumi adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan,

Piaget mengasumsikan bahwa, seluruh siswa tumbuh dan melewati urutan

perkembangan yang sama, namun pertumbuhan tersebut berlangsung pada

kecepatan yang berbeda. Oleh karena itu, harus melakukan upaya untuk

mengatur kegiatan di dalam kelas tidak dalam bentuk klasikal tetapi ke dalam

bentuk kelompok-kelompok kecil siswa yang terdiri dari individu-individu.

3. Teori Belajar Vygotsky

Vygotsky berpendapat seperti Piaget bahwa, siswa membentuk pengetahuan, yaitu

apa yang diketahui siswa bukanlah kopi dari apa yang mereka temukan di dalam

lingkungan tetapi sebagai hasil dari pikiran dan kegiatan siswa sendiri, melalui

bahasa. Meskipun ahli memperhatikan pertumbuhan pengetahuan dan pemahaman

anak tentang dunia sekitar, Piaget lebih memberikan tekanan pada proses mental

anak dan Vygotsky lebih menekankan pada peran pengajaran dan interaksi sosial

pada perkembangan kognitif seseorang (Budiningsih, 2005:100).
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Menurut Vygotsky dalam (Slavin, 2006:65), belajar adalah suatu proses sosial

konstruksi yang dihubungkan oleh bahasa dan interaksi sosial. Pentingnya proses

interaksi sosial belajar juga dikemukakan oleh Vygotsky (Herpratiwi, 2009:80),

“Interaksi sosial memegang peranan terpenting dalam perkembangan kognitif

anak. Anak belajar melalui dua tahapan, pertama melalui interaksi dengan orang

lain, baik keluarga, teman sebaya, maupun gurunya, dilanjutkan secara individual,

yaitu dengan cara mengintegrasikan apa yang ia pelajari dari orang lain ke dalam

struktur mentalnya”.

Berdasarkan hal tersebut, banyak penganut paham ini yang menyerukan untuk

meningkatkan penggunaan kegiatan kooperatif di sekolah. Mereka menyatakan

alasan, proses interaksi siswa dalam tugas-tugas pembelajaran akan terjadi dengan

sendirinya untuk mengembangkan pencapaian prestasi belajar siswa. Oleh karena

itu, strategi pembelajaran kooperatif yang dilakukan dengan cara membagi siswa

dalam kelompok-kelompok kecil sangat baik diterapkan untuk mengembangkan

kemampuan siswa. Kesimpulan menurut teori Vygotsky, siswa perlu belajar dan

bekerja secara berkelompok sehingga siswa dapat saling berinteraksi sesama

teman sebaya, dan diperlukannya bantuan guru terhadap siswa dalam kegiatan

pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih bersifat

kognitif, pembelajaran tersebut merupakan salah satu cerminan filsafat kognitif

yang menekankan pada pentingnya peranan lingkungan dalam mewujudkan suatu

pembelajaran yang efektif dan optimal untuk memudahkan keberhasilan tujuan

pembelajaran. Berdasarkan aplikasi teori kognitif dalam pembelajaran guru perlu
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mengarahkan siswa untuk meningkatkan kemauan/keinginan belajar, penggunaan

kemampuan awal dalam pembelajaran, guru harus dapat memberikan kesempatan

sebaik-baiknya kepada siswa agar memperoleh pengalaman optimal, dan dengan

adanya pemberian reward, hal ini sesuai dengan strategi pembelajaran kooperatif.

2.2 Desain Pembelajaran

2.2.1 Pengertian Desain Pembelajaran

Desain adalah pengembangan pengajaran secara sistematik yang digunakan secara

khusus teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. (Sagala,

2013:136). Penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep

guru, dan pembelajaran yang dianut dalam kurikulum yang digunakan, sedangkan

desain pembelajaran merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan hasil belajar

dengan menggunakan pendekatan sistem pembelajaran. Pendekatan sistem dalam

pembelajaran lebih produktif untuk semua tujuan pembelajaran di mana setiap

komponen bekerja dan berfungsi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Desain

sistem pembelajaran berisi langkah-langkah belajar sistematis yang diperlukan

untuk menciptakan aktivitas pembelajaran. (Dick and Carey, 2005:201).

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menganalisis sebuah kompetensi

dan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi karakteristik siswa, serta menetapkan

lingkungan belajar. Langkah-langkah selanjutnya dalam desain yang juga penting

untuk dilakukan adalah membuat spesifikasi tujuan pembelajaran (instructional

objectives), dan menetapkan metode, media, dan strategi pembelajaran yang akan

digunakan.
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Teori-teori pokok yang mendasari bidang desain pembelajaran meliputi hal-hal

sebagai berikut.

1. Teori sistem, teori ini merupakan teori yang telah lama dimanfaatkan dan

mampu memberikan konstribusi khusus terhadap pengembangan prosedur,

serta langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam melakukan desain sistem

pembelajaran. Selain itu, teori sistem ini juga memberikan perspektif dan

komprehensif yang menyatakan pembelajaran pada dasarnya adalah sebuah

sistem dengan komponen-komponen yang saling memiliki keterkaitan untuk

mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Teori komunikasi, teori ini menyediakan model-model komunikasi yang dapat

diadaptasi untuk mendeskripsikan berlangsungnya proses pembelajaran. Teori

komunikasi yang sering diterapkan dan sederhana adalah teori komunikasi

Berlo. Teori ini mengembangkan wawasan KBM pada kelas konvensional

sebagai suatu komunikasi. Menurut teori Berlo dalam KBM konvensional,

guru adalah seorang pengirim pesan materi ajar. Saluran digunakan untuk

menyampaikan pesan tersebut dapat segala potensi guru, media pembelajaran

serta indra yang dimiliki oleh siswa. Siswa sebagai penerima pesan atau topik

yang disampaikan oleh guru mencerna materi.

3. Teori belajar, teori ini berisi serangkaian prinsip yang telah terorganisasi yang

menjelaskan tentang bagaimana individu belajar dan memperoleh pengetahuan

dan keterampilan yang baru. Proses belajar ini terjadi karena sinergi memori

jangka pendek dan jangka panjang yang diaktifkan melalui penciptaan faktor
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eksternal, yaitu pembelajaran atau lingkungan belajar. Guru mengarahkan agar

pemrosesan informasi untuk memori jangka panjang dapat berlangsung lancar.

4. Teori pembelajaran, teori ini memberikan kontribusi berupa studi dan diskripsi

tentang kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mendukung berlangsungnya

pembelajaran secara efektif. Bruner sejak dulu percaya bahwa penyajian materi

bisa dimulai dari yang termudah secara bertahap ke arah materi yang lebih

sukar.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat hubungan teori dalam desain pembelajaran

yang mampu menciptakan program dan produk pembelajaran yang efektif, efisien,

dan menarik bagi siswa dalam membangun pengetahuan yang diperlukan dalam

upaya mengembangkan potensi diri secara optimal, dan tujuan pembelajaran dapat

tercapai.

2.2.2 Model Desain Pembelajaran

Model berorientasi kelas biasanya ditujukan untuk mendesain pembelajaran level

mikro (kelas) hanya dilakukan setiap dua jam pelajaran atau lebih. Contohnya

adalah model ASSURE. Menurut Smaldino (2011:15), bahwa “Model ASSURE

adalah salah satu petunjuk dan perencanaan yang diharapkan dapat membantu

bahwa dengan teknologi atau media yang dikembangkan memperoleh keuntungan

maksimal”. Model ini menyediakan proses sistematik menciptakan pengalaman

belajar. Model berorientasi sistem, yaitu model desain pembelajaran untuk

menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang cakupannya luas, seperti desain

sistem suatu pelatihan, kurikulum sekolah, contohnya adalah model ADDIE.
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Model berorientasi produk adalah model desain pembelajaran untuk menghasilkan

suatu produk, media pembelajaran, misalnya video pembelajaran, multimedia

pembelajaran, atau modul.  Contoh modelnya adalah model Hannafin and Peck.

Selain itu, ada pula yang biasa kita sebut sebagai model prosedural dan model

melingkar. Contohnya model Dick and Carey, sementara contoh model melingkar

adalah model Kemp.

Adanya variasi model yang ada ini sebenarnya juga dapat menguntungkan kita,

yaitu kita dapat memilih dan menerapkan salah satu model desain pembelajaran

yang sesuai dengan karakteristik yang kita hadapi di lapangan, selain itu kita dapat

mengembangkan dan membuat model turunan dari model-model yang telah ada,

atau dapat meneliti dan mengembangkan desain yang telah ada untuk dicobakan

dan diperbaiki.

Penelitian ini menggunakan model desain ASSURE, yang lebih difokuskan pada

perencanaan pembelajaran untuk digunakan dalam situasi pembelajaran dalam

kelas secara aktual. Model ASSURE sangat membantu dalam merancang program

dengan menggunakan berbagai jenis media. Model ASSURE ini merupakan

rujukan bagi guru dalam membelajarkan siswa dalam pembelajaran yang

direncanakan dan disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi

dan media sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi siswa.

Pembelajaran dengan menggunakan model ASSURE mempunyai beberapa

tahapan yang dapat membantu terwujudnya pembelajaran yang efektif dan

bermakna bagi siswa. Tahapan model ASSURE (Smaldino dkk, 2011:110) adalah

sebagai berikut.
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1) Analyze Learner (Analisis Siswa)

2) State Standards And Objectives (Menentukan Standard dan Tujuan)

3) Select Strategies, Technology, Media, And Materials (Memilih Strategi,

Teknologi, Media dan Bahan ajar)

4) Utilize Technology, Media And Materials (Menggunakan Teknologi, Media

dan Bahan Ajar)

5) Require Learner Participation (Mengembangkan Partisipasi Siswa)

6) Evaluate And Revise (Mengevaluasi dan Merevisi).

Keenam langkah di atas berfokus untuk menekankan pembelajaran kepada siswa

dengan berbagai gaya belajar dan konstruktivis belajar di mana siswa diwajibkan

untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka dan tidak secara pasif menerima

informasi. Langkah-langkah desain pembelajaran matematika pada penelitian ini

dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Analyze Learner (Analisis Siswa)

Analisis desain pembelajaran yang dilakukan adalah menganalisis siswa. Analisis

siswa meliputi tiga faktor kunci dari diri siswa (Smaldino dkk, 2011:112), yaitu 1)

General Characteristics (Karakteristik Umum), 2) Specific Entry Competencies

(Kemampuan Dasar Spesifik), dan 3) Learning Style (Gaya Belajar). Tujuan

menganalisa siswa adalah mengetahui kebutuhan belajar siswa sehingga siswa

mampu mendapatkan tingkat pengetahuan pembelajaran secara maksimal.

Karakteristik umum dalam penelitian mencakup deskriptor seperti usia, gender,

kelas, dan faktor budaya (suku dan agama). Kemampuan dasar spesifik adalah

nilai mata pelajaran matematika pada semester sebelumnya. Gaya belajar siswa
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meliputi: auditory, kinestetik, dan visual yang didapat berdasarkan angket gaya

belajar. Hasil analisis langkah pertama digunakan dalam pembagian kelompok

asal dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD.

2. State Standards And Objectives (Menentukan Standard Dan Tujuan)

Rumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang digunakan dalam

penelitian ini mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) SMA

Negeri 1 Tulang Bawang Tengah tahun ajaran 2015/2016.

Standar Kompetensi : Menggunakan logika matematika dalam pemecahan

masalah yang berkaitan dengan pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor.

Kompetensi Dasar : Menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk

dan pernyataan berkuantor.

Indikator Pembelajaran:

1. Menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan majemuk berbentuk konjungsi,

disjungsi, implikasi, dan biimplikasi.

2. Menentukan negasi dari suatu pernyataan majemuk berbentuk konjungsi,

disjungsi, implikasi, dan biimplikasi.

3. Menentukan konvers, invers, dan kontraposisi dari pernyataan berbentuk

implikasi beserta nilai kebenarannya.

4. Menentukan nilai kebenaran dan negasi dari suatu pernyataan berkuantor.

3. Select Strategies, Technology, Media, And Materials (Memilih Strategi,

Teknologi, Media, dan Bahan Ajar),

Strategi yang digunakan adalah pembelajaran kooperatif tipe STAD. Teknologi

yang digunakan adalah penggunaan proyektor dan juga laptop untuk menampilkan
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media gambar animasi macromedia flash dan slide powerpoint. Bahan ajar yang

digunakan adalah buku teks pelajaran matematika dan Lembar Kegiatan Siswa

yang berbeda pada tiap pertemuannya.

4. Utilize Technology, Media And Materials (Menggunakan Teknologi, Media

dan Bahan Ajar)

Langkah keempat desain ASSURE adalah menggunakan media dan bahan ajar.

Sebelum memanfaatkan media dan bahan ajar yang ada, guru mengecek bahan,

mempersiapkan bahan, mempersiapkan lingkungan belajar, mempersiapkan siswa,

dan menyediakan pengalaman-pengalaman belajar (terpusat pada guru dan siswa).

Implementasi langkah keempat ini adalah penggunaan pembelajaran kooperatif

STAD dalam pembelajaran yang dilakukan dalam kelas.

5. Require Learner Participation (Mengembangkan Partisipasi Siswa)

Langkah kelima pada desain ASSURE adalah mengembangkan partisipasi siswa.

Tujuan utama dari pembelajaran adalah adanya partisipasi siswa terhadap materi

dan media yang ditampilkan, dalam meningkatkan partisipasi siswa digunakan

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan membagi siswa dalam kelompok-

kelompok kecil dan setiap anggota kelompok tersebut memiliki tanggung jawab

atas keberhasilan kelompok.

6. Evaluate And Revise (Mengevaluasi dan Merevisi)

Langkah terakhir dilakukan desain pembelajaran ASSURE adalah mengevaluasi

dan merevisi. Evaluasi dan perbaikan adalah aspek yang sangat mendasar untuk

mengembangkan kualitas pembelajaran. RPP tiap siklusnya dinilai oleh seorang

evaluator.
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2.3 Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)

2.3.1 Pengertian Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)

Pembelajaran kooperatif adalah satu pendekatan pembelajaran. Siswa bekerja

sama dalam kumpulan belajar kecil, membantu satu sama lain untuk memenuhi

kehendak tugasan individu atau kumpulan. Pembelajaran kooperatif didesain

mengembangkan kerja sama dan tanggung jawab siswa. Metode dirancang untuk

mengurangi persaingan yang banyak ditemui di kelas dan cenderung mengarah

pada pola “kalah menang”. Sanjaya (2006:240) menyatakan, pembelajaran

kooperatif merupakan suatu model pembelajaran dengan menggunakan sistem

pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat sampai enam  yang mempunyai latar

belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda-beda

(heterogen). Selanjutnya (Trianto,2007:41) menyatakan bahwa, “Pembelajaran

kooperatif muncul dari konsep siswa lebih mudah menemukan dan memahami

konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Siswa secara

rutin bekerja dalam kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah-

masalah yang kompleks”. Inti pembelajaran kooperatif adalah adanya kerja sama

untuk mencapai tujuan bersama.

Beberapa definisi dari pembelajaran kooperatif di atas menyimpulkan bahwa,

pembelajaran kooperatif memuat pengertian bekerja bersama-sama dalam satu

kelompok dengan tugas terstruktur dan keberhasilan yang akan diraih ditentukan

oleh semua usaha anggota kelompok untuk kepentingan bersama. Tiap anggota

kelompok harus saling bekerja sama dan saling memotivasi untuk mencapai

tujuan bersama.
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Interaksi sosial penting untuk pembelajaran, sebab dapat mempertinggi fungsi

mental pemikiran, pengertian, dan berfikir dalam interaksi sosial dan individu

lebih percaya diri. Menurut Vygotsky dalam Suprijono (2010:56), pembelajaran

kooperatif adalah penekanan belajar sebagai proses dialog interaktif, pembelajaran

berbasis sosial, arti penting belajar kelompok. Model pembelajaran tersebut pada

aspek masyarakat belajar diharapkan setiap individu kelompok harus berperan

agar tujuan yang telah digariskan dapat tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, memberikan kejelasan bahwa pembelajaran kooperatif

mengacu pada berbagai metode pembelajaraan di mana siswa bekerja di dalam

kolompok kecil untuk membantu satu sama lain mempelajari materi pelajaran.

Roger dan David Johnson dalam Suprijono (2010:56), mengatakan tidak semua

belajar kelompok dapat dianggap pembelajaran kooperatif. Terdapat lima unsur

dalam siswa kooperatif yang harus diterapkan sebagai berikut.

1. Positive interdependence (saling ketergantungan positif)

2. Personal Rseponsibility (tanggung jawab perseorangan)

3. Face to face promotive interaction (interaksi promotif)

4. Interpersonal skill (komunikasi antar anggota)

5. Group processing (pemrosesan kelompok)

Ciri-ciri pembelajaran kooperatif, yaitu (1) siswa bekerja sama dalam kelompok

kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya, (2) kelompok kecil dibentuk dan

siswa memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah, (3) anggota kelompok

berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin berbeda-beda.
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Menurut Rusman (2012:212), prosedur atau langkah-langkah model pembelajaran

kooperatif pada prinsipnya terdiri atas empat tahap sebagai berikut.

1. Penjelasan Materi

Tahap ini merupakan tahapan penyampaian pokok-pokok materi pelajaran

sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utama tahapan ini adalah

pemahaman siswa terhadap pokok materi pelajaran.

2. Belajar Kelompok

Tahapan dilakukan setelah guru memberikan penjelasan materi, siswa bekerja

dalam kelompok yang telah dibentuk sebelumnya.

3. Penilaian

Penilaian dalam pembelajaran kooperatif bisa dilakukan melalui tes atau kuis,

yang dilakukan secara individu atau kelompok.

4. Pengakuan Tim

Penetapan tim yang dianggap paling menonjol atau tim paling berprestasi

untuk diberikan penghargaan atau hadiah dengan harapan dapat memotivasi

tim untuk terus berprestasi lebih baik lagi.

2.3.2 Pembelajaran Kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement

Division)

Pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-

temannya di Universitas John Hopkins, pembelajaran ini merupakan pendekatan

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Pembelajaran  STAD merupakan

pembelajaran yang membagi siswa menjadi kelompok kecil beranggotakan empat
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orang yang beragam kemampuan, jenis kelamin, dan sukunya. Guru dan siswa di

dalam kelompok memastikan semua anggota kelompok tersebut dapat menguasai

pelajaran tersebut, seluruh siswa mengerjakan kuis perorangan tentang materi

tersebut, mereka tidak boleh saling membantu satu sama lain.

Nilai-nilai hasil kuis siswa dibandingkan dengan nilai rata-rata mereka sendiri

yang diperoleh sebelumnya, dan yang mendapatkan nilai tertinggi diberi hadiah

berdasarkan seberapa tinggi peningkatan yang bisa mereka capai. Selanjutnya,

Slaindan Isjoni (2010:51) menjelaskan, proses pembelajaran belajar kooperatif

tipe STAD melalui lima tahapan meliputi, 1) tahap penyajian materi, 2) tahap

kegiatan kelompok, 3) tahap tes individu, 4) tahap dalam perhitungan skor

perkembangan individu, dan 5) tahap pemberian penghargaan kelompok.

Menurut Slavin dalam Yusron (2010:12), pembelajaran kooperatif tipe STAD

mempunyai tujuan, yaitu (1) menumbuhkan semangat kebersamaan siswa, (2)

melatih kemampuan dan keterampilan berkomunikasi, (3) melatih siswa untuk

membuat suatu keputusan, (4) melatih siswa untuk berfikir kritis, (5) melatih

siswa untuk memecahkan masalah, (6) melatih siswa untuk mengemukakan

pendapat, (7) menciptakan interaksi yang saling asah, (8) melatih tanggung jawab

baik secara individual maupun kelompok. Gagasan utama dari STAD adalah

untuk memotivasi siswa supaya dapat saling mendukung dan membantu satu sama

lain dalam menguasai kemampuan yang diajarkan guru. Jika para siswa ingin agar

timnya mendapat penghargaan, mereka harus membantu teman satu timnya untuk

mempelajari materinya.
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Model pembelajaran kooperatif tipe STAD cocok untuk diterapkan bagi sekolah-

sekolah yang masih menggunakan model pembelajaran konvensional, siswa akan

terbiasa belajar dan bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan masalah yang

diberikan guru, kegiatan siswa tidak terbatas pada  mencatat dan mendengarkan

saja. Menurut Slavin dalam Rusman (2012:214) fase-fase pembelajaran kooperatif

tipe STAD dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Penyampaian Tujuan dan Motivasi

Menyampaikan tujuan belajar yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut

dan memotivasi siswa untuk belajar.

b. Pembagian Kelompok

Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, di mana setiap kelompoknya

terdiri dari 4-5 siswa yang memprioritaskan heterogenitas (keragaman) kelas

dalam prestasi akademik, gender/jenis kelamin, rasa atau etnik.

c. Presentasi dari Guru

Guru menyampaikan materi pelajaran dengan terlebih dahulu menjelaskan

tujuan pelajaran yang ingin dicapai, serta pentingnya mempelajari pokok

bahasan tersebut . Guru memberi motivasi siswa agar dapat belajar dengan

aktif dan kreatif. Proses pembelajaran, guru dibantu oleh media, demonstrasi,

pertanyaan atau masalah nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Keterampilan dan kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa, tugas dan

pekerjaan yang harus dilakukan, serta cara-cara mengerjakannya.
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d. Kegiatan Belajar dalam Tim (Kerja Tim)

Siswa belajar dalam kelompok yang telah dibentuk, dan guru menyiapkan

lembaran kerja sebagai pedoman bagi kerja kelompok sehingga semua

anggota menguasai dan masing-masing memberikan kontribusi. Selama tim

bekerja, guru melakukan pengamatan, memberikan bimbingan, dorongan, dan

bantuan bila diperlukan. Kerja tim ini merupakan ciri terpenting dari STAD.

e. Kuis (Evaluasi)

Guru mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis tentang materi yang

dipelajarai, dan juga melakukan penilaian terhadap presentasi hasil kerja

masing-masing kelompok. Siswa diberikan kursi secara individual dan tidak

dibenarkan bekerja sama. Ini dilakukan untuk menjamin agar siswa secara

individu bertanggung jawab kepada diri sendiri dalam memahami bahan ajar

tersebut. Guru menetapkan skor batas penguasaan untuk setiap soal, misalnya

60, 75, 85 dan seterusnya. Sesuai dengan tingkat kesulitan siswa.

f. Penghargaan Prestasi Tim

Setelah pelaksanaan kuis, guru memeriksa hasil kerja siswa dan diberikan

angka dengan rentang 0-100.

Langkah-langkah pembelajaran matematika dengan menggunakan pembelajaran

kooperatif STAD dalam penelitian sebagai berikut.

1. menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa;

2. membentuk kelompok;

3. menyajikan informasi;

4. membimbing kelompok bekerja dan belajar;
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5. evaluasi;

6. memberi kuis/pertanyaan;

7. memberikan penghargaan.

Kelebihan pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai berikut.

a. siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-

norma kelompok;

b. siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama;

c. aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan

kelompok;

d. interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam

berpendapat.

Kekurangan pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai berikut.

a. membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit mencapai

target kurikulum;

b. membutuhkan waktu yang lebih lama untuk guru sehingga pada umumnya

guru tidak mau menggunakan pembelajaran kooperatif;

c. membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat

melakukan pembelajaran kooperatif;

d. menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama.

Pada pembelajaran kooperatif tipe STAD penekanannya pada proses belajar

kelompok, langkah-langkah/fase-fase dalam pembelajaran tipe STAD ini harus

dikerjakan dengan runtun, yaitu meliputi presentasi hasil akhir kerja kelompok
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atau evaluasi tentang materi yang telah dipelajari dan memberikan penghargaan

terhadap usaha-usaha kelompok, maupun individu, serta memberikan kesimpulan.

Karakteristik pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah menyampaikan materi

pelajaran, membentuk kelompok yang beranggotakan 4 atau 5 siswa, menjelaskan

langkah-langkah kerja kelompok, membimbing siswa dalam kerja kelompok,

menugasi siswa untuk melaporkan hasil kerja kelompoknya, membimbing siswa

menyimpulkan pembelajaran (Slavin dalam Yusron, 2010:143).

Penggunaan pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat berperan aktif untuk

memudahkan siswa menerima materi pelajaran, diharapkan dapat membangkitkan

motivasi siswa dalam belajar. Pembelajaran matematika dengan penerapan model

ini memungkinkan siswa terlibat secara aktif dan langsung dalam pembelajaran,

mengembangkan kemampuan individual, melatih siswa untuk bertanggung jawab.

Pembelajaran STAD memungkinkan terciptanya suasana kelas kondusif untuk

belajar secara berkelompok yang sangat berpengaruh pada kualitas pembelajaran

sehingga akan berdampak positif terhadap pencapaian prestasi belajar yang lebih

baik. Penggunaan model pembalajaran koperatif tipe STAD dalam pembelajaran

matematika dapat meningkatkan prestasi belajar matematika.

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD terdapat beberapa sintak pembelajaran,

yaitu (1) menyampaikan tujuan, memotivasi siswa dan guru untuk mengkaitkan

pelajaran sekarang dengan yang terdahulu, (2) guru menyajikan informasi kepada

siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bacaan, (3) mengorganisasikan siswa

kedalam kelompok-kelompok belajar, (4) guru membimbing kelompok-kelompok

belajar pada saat siswa mengerjakan tugas, (5) guru mengevaluasi hasil belajar
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tentang materi yang telah dipelajari atau meminta siswa mempresentasikan hasil

kerjanya, dilanjutkan dengan diskusi, (6) guru memberikan penghargaan kepada

siswa berprestasi untuk menghargai upaya dan hasil belajar siswa baik secara

individu maupun kelompok (Slavin dalam Yusron, 2010:147). Langkah-langkah

atau fase-fase pembelajaran ini menjadikan rujukan dalam mengadakan penelitian

tindakan kelas ini.

2.4 Prestasi Belajar

Prestasi/hasil belajar merupakan keluaran (outputs) dari suatu sistem pemrosesan

masukan (inputs) sebagai akibat dari pemrosesan informasi. Masukan pada sistem

tersebut bisa berbagai macam informasi, sedangkan keluarannya adalah perbuatan

atau kinerja (performance). Hasil belajar sebagai keluaran dari suatu sistem

pemrosesan bermacam-macam masukan yang berupa informasi, masukan yang

dimaksud adalah masukan pribadi (personal inputs) dan masukan yang berasal

dari lingkungan (evironmental inputs). (Romiszowski dalam Miarso, 2005:530).

Guru dapat menentukan kedudukannya dalam kelas dengan cara mengetahui

prestasi belajar siswa pandai, sedang atau kurang. Biasanya prestasi belajar

dinyatakan dalam angka, huruf,  atau kalimat yang dicapai pada periode-periode

tertentu.

Hasil yang dicapai itu digambarkan dengan lambang angka (nilai) yang diperoleh

dari tes hasil belajar. Tes hasil belajar dibuat untuk menentukan suatu tingkat

pengetahuan dalam penguasaan materi pelajaran yang diajarkan. Hasil belajar

merupakan perolehan yang dicapai seseorang melalui kegiatan belajar, pendapat
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mengenai prestasi belajar dapat disimpulkan bahwa, prestasi belajar merupakan

perolehan ranah kognitif yang didapat oleh seseorang setelah melewati kegiatan

belajar atau hasil yang dicapai individu setelah mengalami suatu proses belajar

dalam jangka waktu tertentu.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar.

1. Faktor dari dalam diri siswa (intern):

a. Faktor jasmani dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor kesehatan dan faktor

cacat tubuh.

b. Faktor psikologis berupa intelegensi, perhatian, bakat, minat, motivasi dan

kematangan, serta kesiapan.

c. Faktor kelelahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani

dan kelelahan rohani.

2. Faktor yang berasal dari luar (ekstern):

a. Faktor keluarga sangat berperan aktif bagi siswa dan dapat pengaruh dari

keluarga, yaitu: cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga,

keadaan keluarga, pengertian orang tua, keadaan ekonomi keluarga, latar

belakang kebudayaan dan suasana rumah.

b. Faktor sekolah berupa cara guru mengajar, alat-alat pelajaran, kurikulum,

waktu sekolah, interaksi guru dan murid, disiplin sekolah, dan media

pendidikan.

c. Faktor lingkungan masyarakat berupa teman bergaul, kegiatan lain di luar

sekolah, dan cara hidup di lingkungan keluarganya.
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Berdasarkan kedua faktor tersebut, ada beberapa cara meningkatkan prestasi

belajar siswa, salah satunya dengan menggunakan model kooperatif. Penggunaan

model pembelajaran kooperatif akan memberikan perubahan terhadap pola pikir

siswa dalam memahami sebuah masalah.

Menurut Sagala (2007:33), prestasi belajar merupakan perolehan yang dapat

dicapai seseorang melalui kegiatan belajar. Umumnya penilaian prestasi belajar

yang dilakukan oleh guru lebih ditujukan pada ranah kognitif, setelah siswa

melakukan kegiatan belajar akan diketahui kemampuan penguasaan materi yang

dipelajarinya. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penilaian prestasi belajar siswa

hanya pada ranah kognitif saja.

Menurut Nurkancana dan Sunartana dalam Yasa (2008:1), “Prestasi belajar dapat

juga disebut kecakapan aktual (actual ability) yang diperolah seseorang melalui

belajar, suatu kecakapan potensial (potensial ability), yaitu kemampuan dasar

yang berupa disposisi yang dimiliki oleh individu untuk mencapai prestasi. Oleh

karena luasnya indikator yang menjadi acuan, diperlukan batasan minimal prestasi

belajar agar mudah diukur. Batasan minimal prestasi belajar dikenal dengan nama

kriteria ketuntasan minimal (KKM).

KKM ditentukan oleh satuan pendidikan, digunakan untuk mempertimbangkan

batas terendah prestasi siswa yang dianggap berhasil. Prestasi belajar merupakan

hasil belajar yang didapat siswa setelah mengikuti proses pembelajaran bersama

guru, diberikan seperangkat soal yang disusun sehingga siswa dapat mengerjakan

soal tersebut dengan sebaik-baiknya, dan prestasi belajar tersebut berupa nilai.
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2.5 Penggunaan STAD dalam Pembelajaran Matematika

Matematika diperlukan penalaran deduktif yang mampu berpikir kritis, yaitu peka

terhadap suatu masalah dan mampu mencoba untuk memecahkan suatu masalah

tersebut. Kaitan antara konsep atau pernyataan dalam matematika bersifat

konsisten. Kegiatan belajar berkelompok akan memberikan keuntungan baik pada

siswa kelompok bawah, maupun siswa kelompok atas. Siswa kelompok atas akan

menjadi tutor sebaya bagi siswa kelompok bawah yang memiliki orientasi dan

bahasa sama. Siswa kelompok atas akan meningkat kemampuan akademiknya

karena memberikan tutorial yang lebih mendalam kepada siswa kelompok bawah.

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD mengharapkan setiap siswa terlibat

dalam setiap kegiatan pembelajaran. Keterlibatan siswa dalam suatu proses

pembelajaran akan menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Pengakuan dalam

kelompok kerja akan diwujudkan dalam kegiatan yang sungguh-sungguh, serta

penuh rasa tanggung jawab. Kegiatan dalam belajar yang demikian diharapkan

dapat dilakukan setiap anggota kelompok sehingga akan menghasilkan proses

belajar yang berkualitas. Hal inilah yang diharapkan pada pelaksanaan model

pembelajaran kooperatif tipe STAD, yaitu munculnya motivasi dari dalam diri

siswa yang disebut sebagai motivasi intrinsik.

2.6 Langkah-Langkah Pembelajaran Matematika

2.6.1 Perencanaan

Pendidikan merupakan proses yang bersifat terencana dan sistematis. Oleh karena

itu, perencanaan harus disusun secara lengkap, dengan pengertian dapat dipahami
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oleh orang lain, serta tidak menimbulkan penafsiran ganda. Menurut PP No.19

Tahun 2005 Pasal 20 menyatakan bahwa, “Perencanaan memuat sekurang-

kurangnya mencakup tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran,

sumber belajar, dan penilaian hasil belajar”.

2.6.1.1 Silabus

Secara sederhana silabus diartikan sebagai rencana pembelajaran pada suatu

kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu, yaitu yang mencakup standar

kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator

pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar (Mulyasa,

2008:133).

Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar isi (SI), dan

standar kompetensi lulusan (SKL), serta panduan penyusunan kurikulum tingkat

satuan pendidikan (KTSP). Pengembangan silabus disusun dibawah supervisi

Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan SD dan

SMP, dan Dinas Provinsi bertanggung jawab pada bidang pendidikan untuk SMA

dan SMK, serta Departemen Agama bertanggung jawab pada bidang pendidikan

untuk MI, MTs, MA, dan MAK.

2.6.1.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Berdasarkan Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses telah

dijelaskan RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa

dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban

menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung

secara interaktif, inspirasif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk
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berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik, serta psikologis

siswa.

RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan

atau lebih. Guru merancang RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan untuk

setiap penjadwalan disatuan pendidikan. Komponen RPP meliputi, identitas mata

pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan

pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan

pembelajaran (pendahuluan, inti, penutup), penilaian hasil belajar, dan sumber

belajar.

2.6.1.3 Prinsip-prinsip penyusunan RPP

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh guru dalam menyusun RPP

pada setiap satuan pendidikan. Prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP terdiri atas

memperhatikan perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa,

mengembangkan budaya membaca dan menulis, memberikan umpan balik dan

tindak lanjut, keterkaitan dan keterpaduan, menerapkan teknologi informasi dan

komunikasi.

2.6.1.4 Lembar Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Untuk mengukur kualitas RPP buatan guru digunakan lembar penilaian RPP.

Format ini telah digunakan untuk menilai RPP buatan guru pada sertifikasi guru

dalam jabatan. Aspek yang dinilai meliputi beberapa hal sebagai berikut.

1. Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran (tidak menimbulkan penafsiran

ganda dan mengandung perilaku hasil belajar).
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2. Pemilihan materi ajar (sesuai dengan tujuan dan karakteristik siswa).

3. Pengorganisasian materi ajar (keruntutan, sistematika materi, dan kesesuaian

dengan alokasi waktu).

4. Pemilihan sumber/media pembelajaran (sesuai dengan tujuan, materi dan

karakteristik siswa.

5. Kejelasan skenario pembelajaran (langkah-langkah kegiatan pembelajaran:

awal, inti, penutup).

6. Kerincian skenario pembelajaran (setiap langkah tercermin strategi/metode

dan alokasi waktu pada setiap tahap).

7. Kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajaran.

8. Kelengkapan instrumen evaluasi (soal, kunci, pedoman penskoran).

2.6.2 Pelaksanaan

Pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja

dikelola untuk memungkinkan siswa turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam

kondisi khusus atau menghasilkan proses terhadap situasi tertentu, pembelajaran

merupakan subset khusus dari pendidikan (Corey dalam Malyana, 2008:14).

Pembelajaran merupaakan suatu cara membelajarkan siswa menggunakan asas

pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan

pendidikan (Sagala, 2005:176).

Belajar dan pembelajaran merupakan konsep yang saling berkaitan. Belajar

merupakan proses perubahan tingkah laku akibat interaksi dengan lingkungan.

Proses perubahan tingkah laku merupakan upaya yang dilakukan secara sadar

berdasarkan pengalaman ketika berinteraksi dengan lingkungan. Pola tingkah laku
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yang terjadi dapat dilihat, atau diamati dalam bentuk perbuatan reaksi dan sikap

secara mental dan fisik. Pembelajaran adalah suatu upaya memberikan stimulus,

bimbingan pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar

(Burton dalam Sagala, 2005:213).

Definisi di atas menyiratkan di dalam proses pembelajaran ada dua pihak yang

terlibat dalam melakukan proses interaksi, yaitu pendidik (guru) dan siswa atau

dengan kata lain proses pembelajaran terjadi jika kedua pihak, yaitu guru dan

siswa  sama-sama melakukan kegiatan dengan berinteraksi secara timbal balik.

1. Kegiatan Belajar Siswa

Kegiatan belajar merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi

pembelajaran. Pada prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah

laku menjadi melakukan kegiatan. Tidak adanya belajar kalau tidak ada kegiatan

(Sardiman, 2006:93).

2. Kegiatan Guru Mengelola pembelajaran

Kegiatan guru dalam pembelajaran adalah segala kegiatan yang dilakukan guru

dalam proses pembelajaran di kelas dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.

Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, peran guru amatlah diharapkan

sehingga kegiatan pembelajaran siswa dapat tercapai.

Guru  mempunyai tugas untuk memberi dorongan, membimbing, dan memberi

fasilitas  belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Selain itu, guru mempunyai

tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk

membantu proses perkembangan siswa. Penyampaian materi pelajaran hanyalah



43

merupakan salah satu dari berbagai kegiatan guru, dalam pembelajaran sebagai

suatu proses yang dinamis dalam segala fase dan proses perkembangan siswa.

2.7 Sistem Evaluasi Pembelajaran

Kegiatan evaluasi merupakan salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan

oleh seorang guru dalam kegiatan pembelajaran. Tahap evaluasi adalah upaya

yang dilakukan guru untuk mengetahui tingkat penguasaan materi pokok yang

telah dipelajari oleh siswa, dengan evaluasi yang dilakukan guru akan dapat

mengukur tingkat penguasaan siswa terhadap materi pokok sehingga akan

mempermudah seorang guru untuk menentukan langkah-langkah pembelajaran

selanjutnya.

Evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan

yang telah ditetapkan dalam suatu program pembelajaran (Syaifudin Azwar,

2007;14). Salah satu tujuan diadakannya evaluasi, di antaranya, dapat dijadikan

sebagai alat penetap apabila siswa termasuk kategori cepat, sedang, ataupun

lambat dalam arti mutu kemampuan belajarnya. Untuk mengetahui kemampuan

belajar siswa, dilakukan tes prestasi belajar di mana berupa tes yang disusun

secara terencana mengungkap performansi maksimal subjek dalam menguasai

bahan-bahan atau materi yang telah diajarkan, dalam kegiatan pendidikan formal

di kelas. Pembahasan mengenai tes prestasi dipusatkan perhatiannya hanya pada

kawasan kognitif (pengetahuan).

Selanjutnya, dalam tes prestasi belajar dilakukan evaluasi terhadap alat ukur yang

telah digunakan untuk mengukur keberhasilan belajar siswa. “Penganalisisan
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terhadap butir-butir item tes prestasi belajar dapat dilakukan dari dua segi, yaitu

dari segi derajat kesukaran itemnya dan dari segi daya pembeda itemnya”.

(Sudijono, Anas. 2007: 367). Oleh karena itu, dalam proses penilaian diperlukan

alat ukur yang standar, baik dalam tes, maupun nontes. Alat ukur dalam penelitian

yang digunakan adalah tes dalam bentuk esai.

Tes adalah alat atau cara yang sistematis untuk mengukur suatu sampel perilaku.

Suatu alat ukur di dalam tes terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang

harus dikerjakan atau dijawab siswa. Tes yang baik adalah tes yang memenuhi

persyaratan validitas (ketepatan/kesahihan) dan reliabilitas (ketetapan/keajegan).

Tes yang baik akan dapat dijadikan alat ukur guru, dalam menilai kemampuan

siswanya, dan penilaian yang baik akan menuntut siswa untuk berpikir objektif,

dan dapat mengembangkan kemampuannya dalam bidang konsep.

Berdasarkan kajian teori di atas, sistem evaluasi pembelajaran pada penelitian ini

ditekankan pada penilaian alat ukur tes prestasi belajar, dalam bentuk esai dengan

persyaratan terjadi peningkatan nilai validitas dan reliabilitas tes dengan nilai daya

beda soal “baik” dan tingkat kesukaran soal “sedang”. Analisis butir soal pada tes

prestasi belajar menggunakan rumus excel.

2.8 Penelitian yang Relevan

Berdasarkan telaah kepustakaan yang dilakukan, telah ditemukan beberapa hasil

penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan ST. Riyanto Suwarno (Tahun 2010), menyimpulkan

bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD,
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dapat meningkatkan proses pembelajaran terutama aktivitas siswa. Penggunaan

pembelajaran kooperatif tipe STAD mampu meningkatkkan prestasi siswa

dalam belajar bangun ruang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mediyawan (2011), menyimpulkan bahwa

terdapat peningkatan prestasi belajar IPA Fisika dengan melalui pembelajaran

kooperatif tipe STAD pada siswa kelas IX SMP N 2 Semaka Kab. Tanggamus.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Anastasia Murniyem (2012), menyimpulkan

bahwa cooperative learning tipe STAD, dapat meningkatkan prestasi belajar

peserta didik kelas XI IPA1 dan XI IPA2 SMA Negeri 2 Bandar Lampung

tahun pembelajaran 2010-2011.

2.9 Kerangka Berpikir

Berdasarkan ketiga penelitian di atas diperoleh gambaran mengenai setiap proses

belajar dan pembelajaran yang dilakukan guru, yaitu dengan melihat kegiatan

siswa. Untuk mencapai proses pembelajaran dan hasil belajar yang baik tentu

banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktornya adalah penggunaan

metode STAD yang diperkirakan cocok apabila diterapkan dalam pembelajaran

bidang studi matematika.

Metode STAD adalah metode mengajar dengan cara guru menjelaskan materi

kemudian memberi permasalahan yang akan didiskusikan siswa dan diberikan

waktu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dengan melihat langkah

pembelajaran dengan menggunakan metode STAD, pembelajaran tersebut akan

dapat memberikan manfaat siswa yang sangat besar dalam proses pembelajaran
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dan dapat meningkatkan kegiatan belajar siswa melalui masalah-masalah yang

dikemukakan guru. Siswa dapat melakukan berbagai kegiatan pembelajaran

seperti: memperhatikan pelajaran, bertanya hal yang belum jelas, mengerjakan

soal, mencatat materi, dan berdiskusi, serta memberikan tanggapan untuk mencari

penyelesaian dari masalah tersebut.

Penerapan pembelajaran kooperatif STAD sangat membantu pemahaman dan

pengetahuan siswa pada materi logika matematika. Selain itu, pembelajaran

menggunakan STAD dapat mengondisikan suasana belajar lebih menyenangkan

dan mampu menumbuhkan motivasi, serta semangat belajar siswa, aktif dalam

pembelajaran sehingga mempengaruhi hasil belajarnya.

Proses belajar dan pembelajaran guru tidak lagi mendominasi kegiatan belajar

siswa sehingga siswa akan mempunyai banyak kesempatan untuk menata sendiri

dari apa yang dia dengar dan lihat menjadi satu kesatuan yang bermakna sehingga

hal yang mereka terima dapat tersimpan dengan baik dan dapat mengembangkan

pola pikir siswa sehingga potensi belajar siswa juga akan semakin meningkat.

Kerangka berpikir pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.
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Gambar 2.1:   Kerangka Berpikir Penelitian

Siswa lebih aktif
dalam
pembelajaran

Kegiatan
pembelajaran lebih
menyenangkan

Guru kurang
mengaktifkan
kegiatan di kelas

Hasil belajar siswa
matematika masih di
bawah KKM ˂75

Kurangnya interaksi
sosial dan kerja sama
antarsiswa

Diterapkan model
pembelajaran kooperatif tipe
STAD dalam pelajaran logika
matematika

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif
tipe STAD
1. Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa
2. Membentuk kelompok
3. Menyajikan informasi
4. Membimbing kelompok bekerja dan belajar
5. Evaluasi
6. Memberi kuis/pertanyaan
7. Memberikan penghargaan.

Hasil pembelajaran
matematika siswa
meningkat ≥ 75

Guru masih menggunakan
pembelajaran konvensional



III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Clasroom Action

Research). Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian praktis dengan

penekanan terhadap strategi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi terhadap mata

pelajaran matematika. Definisi tersebut dapat dirumuskan bahwa penelitian

tindakan adalah penelitian dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan dalam

kawasan kelas dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas

pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini disusun untuk memecahkan suatu

masalah, diujicobakan dalam situasi sebenarnya dengan melihat kekurangan dan

kelebihan, serta melakukan perubahan yang berfungsi sebagai peningkatan. Upaya

perbaikan ini dilakukan dengan melaksanakan tindakan untuk mencari jawaban

atas permasalahan yang diangkat dari kegiatan sehari-hari di kelas.

Penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam

proses dan kualitas yang dilaksanakan dalam bentuk siklus-siklus. Pengertian

siklus adalah kegiatan yang terdiri atas perencanaan, tindakan, pengamatan, dan

refleksi. Pelaksanaan jumlah siklus sangat bergantung pada permasalahan yang

perlu diselesaikan.
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Garis besar langkah-langkah penelitian adalah :

Siklus I Siklus II Siklus III

Gambar 3.1 Bagan Penelitian Tindakan Kelas
Dimodifikasi dari Kemmis dan Taggart dalam Arikunto (2006:98).

Penelitian ini dimulai dengan melakukan identifikasi masalah atau refleksi awal

terhadap rendahnya kompetensi mata pelajaran matematika siswa kelas X1 dan

kelas X2 SMA Negeri I Tulang Bawang Tengah. Langkah-langkah dalam tiap

siklus tindakan kelas sebagai berikut.

a. Rencana yaitu  persiapan yang dibuat bersama dengan satu orang kolaborator

untuk melaksanakan pembelajaran. Perencanaan disusun berdasarkan masalah

yang hendak dipecahkan, dan tindakan yang hendak diajukan. Langkah-

langkah yang akan dilakukan perlu direncanakan secara rinci dan disesuaikan

Orientasi
lapangan dan
kajian teori

Perbaikan
Perencanaan II

Refleksi IIRencana

Observasi II
Tindakan I

Tindakan III

Observasi I

Observasi III
Tindakan II

Perbaikan
Perencanaan IRefleksi I

Refleksi III
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dengan masalah yang dihadapi sehingga benar-benar dapat dijadikan pegangan

dalam melaksanakan tindakan.

b. Tindakan yaitu mengadakan pembelajaran bersama siswa dengan seting sesuai

desain pembelajaran matematika yang disusun bersama, serta direncanakan

sebelumnya. Tindakan yang dilakukan didasarkan pada kajian teoritik dan

empiris sehingga prestasi yang diperoleh berupa peningkatan kerja dan prestasi

kerja optimal.

c. Observasi yaitu kegiatan di mana observer mulai mengamati, mencatat, dan

mendokumentasikan kondisi kelas selama pembelajaran mulai dari masuk

kelas hingga selesai pembelajaran. Pemantauan akan dilakukan pada saat

pembelajaran, keefektifan siswa akibat digunakannya media pembelajaran.

Lembar observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati kegiatan

belajar siswa dan tes untuk mendapatkan data mengenai penguasaan konsep

siswa terhadap pembelajaran.

d. Refleksi merupakan kegiatan analisis sintesis, interpretasi, dan eksplanasi

(penjelasan) terhadap informasi belajar yang diperoleh selama proses tindakan.

Infomasi tersebut dikaji dan dipahami bersama (guru dan kolabor). Kolabolator

terdiri dari 1 guru  dari sekolah tempat penelitian.  Informasi yang terkumpul

perlu diurai, dicari kaitannya antara yang satu dengan yang lain, dibandingkan

dengan pengalaman sebelumnya, dikaitkan dengan teori tertentu, dapat ditarik

kesimpulan yang mantap dan tajam. Kegiatan pada tiap siklus dalam penelitian

tindakan ini akan berulang dari langkah perencanaan, tindakan, observasi,

refleksi dan kembali lagi ke perencanaan.
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di SMA

Negeri 1Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berlokasi

di Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang

Bawang Barat pada semester genap tahun ajaran 2015/2016, yaitu bulan Februari

sampai dengan bulan Maret 2016. Pelaksanaan penelitian dibagi dalam tiga siklus,

yaitu siklus I, siklus II, dan siklus III. Setiap siklus dilaksanakan selama tiga kali

pertemuan, pertemuan 1 dan pertemuan 2 digunakan untuk kegiatan pembelajaran,

dan pertemuan 3 digunakan untuk melaksanakan tes kompetensi untuk mengukur

prestasi belajar siswa.

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri I Tulang Bawang Tengah

yang berjumlah 74 orang siswa yang terdiri dari 36 siswa pada kelas X1 dan 38

siswa kelas X2. Materi pelajaran pada penelitian ini adalah logika matematika.

Tingkat kemampuan belajar subyek penelitian ini bervariasi, mulai dari siswa

yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi.

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas di SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah

menekankan pada penelitian proses dibantu oleh seorang kolaborator matematika.

Peranan kolaborator matematika dalam penelitian ini, untuk memberikan masukan

dalam pengumpulan data selama proses pembelajaran berlangsung baik dari segi

kekurangan, maupun kelebihan yang terjadi dalam proses pembelajaran sehingga

diperoleh kemajuan kegiatan dan hasil prestasi belajar siswa.
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3.3 Indikator Keberhasilan Penelitian

3.3.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran akan

diamati menggunakan alat penilaian kemampuan guru 1 (APKG 1). Penilaian

terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi

peningkatan nilai RPP pada setiap siklusnya, dan pada akhir siklus nilai RPP

sudah mencapai kriteria baik sekali, minimal 80 dari total nilai 100 penilaian

APKG 1.

3.3.2 Proses Pelaksanaan Pembelajaran

Proses pelaksanaan pembelajaran cooperatife learning menekankan pada kegiatan

siswa dan dikatakan berhasil jika ada peningkatan siswa aktif dari setiap siklus.

Siklus akan dihentikan apabila banyaknya siswa yang aktif mencapai 75%.

Keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas menggunakan alat

penilaian kinerja guru 2 (APKG 2), dan dikatakan berhasil apabila kegiatan guru

sudah mencapai nilai persentase ≥75% dengan kategori baik.

3.3.3 Sistem Evaluasi

Instrumen evaluasi berbentuk tes esai dikatakan berhasil jika ada peningkatan

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda setiap siklus. Koefisien

korelasi yang digunakan dalam uji validitas penelitian ini antara 0,400 sampai

1,000. Indeks reliabilitas penelitian 0,400 sampai 1,000. Klasifikasi tingkat

kesukaran antara 0,30 sampai 1,00, dan klasifikasi daya beda antara 0,40 sampai

dengan 1,00.
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3.3.4 Prestasi belajar

Pencapaian prestasi belajar matematika siswa dikatakan sudah berhasil apabila

presentase siswa yang tuntas sudah meningkat pada setiap siklusnya, dan siklus

dihentikan apabila siswa yang tuntas belajarnya mencapai 75%.

3.4 Definisi Konseptual dan Operasional

3.4.1 Definisi Konseptual

1. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan suatu panduan langkah-

langkah yang akan dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran yang

disusun dalam skenario pembelajaran. Komponen-komponen penting yang ada

dalam rencana pembelajaran, yaitu standar kompetensi (SK), kompetensi dasar

(KD), hasil belajar, indikator pencapaian hasil belajar, strategi pembelajaran,

sumber pembelajaran, alat, dan bahan, langkah-langkah kegiatan pembelajaran,

dan evaluasi (Trianto, 2009: 214).

2. Pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan guru dan siswa dalam kegiatan

pelaksanaan pembelajaran, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti yang

mencakup tahap eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi baik secara individual

maupun kelompok hingga pada tahap penutup pembelajaran. (Depdiknas,

2007:14).

3. Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis,

dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan

secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang

bermakna dalam pengambilan keputusan terhadap sesuatu melalui proses
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pengukuran dan penilaian tes. Tes merupakan alat ukur yang digunakan untuk

mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi. (Depdiknas,

2008:51).

4. Prestasi belajar matematika merupakan suatu kemampuan internal siswa yang

telah menjadi milik pribadi seseorang dan memungkinkan orang itu melakukan

sesuatu atau memberikan prestasi tertentu, artinya prestasi adalah hasil atau

usaha yang dicapai menggambarkan penguasaan siswa atas materi pelajaran

atau perilaku yang relatif menetap sebagai akibat adanya proses belajar yang

dialami siswa yang diwujudkan dengan nilai. Prestasi belajar menggambarkan

kemampuan aktual yang diperoleh siswa setelah mempelajari sejumlah standar

kompetensi pelajaran yang berupa penguasaan pengetahuan pembelajaran

matematika pada jenjang program pendidikan dalam kurun waktu tertentu,

diukur dengan suatu alat tertentu, yaitu tes prestasi belajar pada aspek kognitif.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam konsep penelitian tindakan sebagai berikut.

1. Rencana pelaksanaan pembelajaran diukur dengan menggunakan format

lembar penilaian RPP. Kelengkapan komponen dalam RPP seperti SK, KD,

tujuan pembelajaran, materi ajar hingga instrumen evaluasi dinilai dan diberi

skor antara 1-5. Hasilnya dimasukkan dalam kategori sangat baik jika skor

berkisar antara  4,1-5, kategori baik jika skor berkisar antara 3,1-4, kategori

cukup jika skor berkisar antara 2,1-3, kategori kurang  jika skor berkisar antara

1-2,1, dan kategori sangat  kurang jika skor di bawah 1.
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Alat penilaian RPP dengan menggunakan APKG 1, yaitu kejelasan tujuan

pembelajaran, pemilihan materi ajar, pengorganisasian materi ajar, pemilihan

sumber atau media pembelajaran, kejelasan skenario pembelajaran, kerincian

skenario pembelajaran, kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajaran, dan

kelengkapan instrumen.

2. Pelaksanaan pembelajaran dalam penelitian diukur melalui kegiatan siswa

selama pembelajaran yang diamati oleh kolaborator dengan menggunakan

lembar observasi penilaian/tes, kegiatan mulai dari pendahuluan, kegiatan inti

mencakup tahap eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi baik secara individual,

maupun kelompok sampai pada tahap penutup.

3. Sistem evaluasi merupakan suatu kegiatan penilaian pembelajaran matematika

setelah diterapkannya pembelajaran kooperatif STAD dengan menggunakan

instrumen tes bentuk esai. Kompetensi dasar diujikan mengidentifikasi obyek

secara terencana dan sistematis dengan materi pokok logika matematika.

4. Prestasi belajar matematika adalah suatu hasil yang dicapai oleh siswa pada

pembelajaran matematika yang diperoleh melalui evaluasi/tes prestasi belajar

pada setiap akhir siklus yang dilaksanakan, yakni berupa nilai mata pelajaran

matematika setelah diterapkan strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD.

Data prestasi belajar matematika siswa diambil berdasarkan nilai rata-rata hasil

evaluasi yang diperoleh dari jumlah nilai yang diperoleh seluruh siswa dibagi

dengan jumlah siswa. Selanjutnya, ditentukan persentase ketuntasan belajar

seluruh siswa pada setiap siklus dengan cara membagi jumlah seluruh siswa
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yang tuntas dengan jumlah seluruh siswa. Dikategorikan tuntas dalam belajar

matematika apabila siswa memperoleh nilai 7˃5. Hal ini sesuai dengan standar

KKM yang ditetapkan di SMA Negeri I Tulang Bawang Tengah.

3.5 Rancangan Penelitian

Penelitian tindakan kelas menggunakan model kolaborasi yang mengutamakan

kerja sama dengan guru mata pelajaran matematika (kolaborator) SMA Negeri 1

Tulang Bawang Tengah. Sebelum penelitian dimulai, observasi awal terhadap

siswa dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui berbagai hal yang berhubungan

dengan cara belajar, proses belajar, dan prestasi yang diperoleh selama ini.

Penelitian tindakan merupakan penelitian kolaboratif yang melibatkan beberapa

pihak, yaitu guru, kepala sekolah, dan dosen secara serentak dengan tujuan

meningkatkan praktik pembelajaran, dan menyumbang perkembangan teori.

Makna dari kolaboratif adalah kerja sama pihak-pihak yang terlibat baik dari

dalam maupun luar sekolah untuk melakukan penelitian tindakan kelas secara

bersama. Peran guru selama penelitian, mengujicoba dan mengevaluasi tindakan

alternatif untuk dapat memecahkan persoalan yang dihadapi dalam pembelajaran.
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3.5.1 Perincian Tindakan Persiklus

3.5.1.1 Perencanaan Pelaksanaan Siklus I

1. Perencanaan

Rencana tindakan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai

berikut.

- Menentukan kompetensi dasar (KD) yang akan disampaikan kepada siswa

dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD.

- Mengembangkan KD menjadi indikator dan tujuan pembelajaran.

- Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) kooperatif tipe STAD,

termasuk membuat materi pembelajaran.

- Membuat lembar kegiatan siswa.

- Membuat instrumen yang digunakan dalam siklus PTK.

- Menyusun alat evaluasi pembelajaran.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan tindakan pada dasarnya disesuaikan dengan rencana tindakan yang

telah ditetapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Secara garis

besar operasional, tindakan dalam proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru

mata pelajaran matematika dibantu oleh seorang observer pendamping yang

berperan sebagai penilai.

Tahap pelaksanaan tindakan, yaitu mengadakan pembelajaran yang sesuai

dengan desain pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya. Tindakan

yang dilaksanakan berdasarkan kajian teoritis dan empiris sehingga kegiatan

dan prestasi yang diperoleh/diharapkan ada peningkatan.
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Kegiatan dalam pelaksanaan ini adalah kegiatan proses pembelajaran dengan

menggunakan pembelajaran kooperatif STAD, yaitu pembagian kelompok-

kelompok kecil dalam belajar, waktu yang digunakan satu jam pelajaran adalah

45 menit. Proses pembelajaran dilakukan di kelas X1 dan kelas X2 SMA Negeri

1 Tulang Bawang Tengah.

Bentuk pelaksanaan tindakan dengan menggunakan pembelajaran kooperatif

tipe STAD yaitu sebagai berikut.

Kegiatan Awal

- Guru membagi siswa dalam 9 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 4 atau 5

orang siswa.

- Menyampaikan tujuan pembelajaran.

- Memberikan stimulus tentang materi yang dipelajari, yakni memberikan

penjelasan secara singkat tentang relevansi materi yang dipelajari dengan

kegunaan dalam kehidupan.

Kegiatan Inti

- Siswa diberi penjelasan tentang materi pembelajaran yang akan dipelajari.

- Siswa diberi penjelasan tentang tugas yang akan dikerjakan pada kelompok

masing-masing.

- Siswa membaca lembar kegiatan siswa sebagai pedoman untuk melakukan

kegiatan diskusi.

- Tiap kelompok melakukan diskusi.

- Siswa melaporkan hasil diskusi kelompok melalui presentasi.
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- Siswa membuat kesimpulan hasil diskusi.

- Siswa melakukan tanya jawab untuk kegiatan yang telah dilakukan.

- Guru memberikan penghargaan untuk kelompok siswa terbaik .

Kegiatan Penutup

- Siswa menanyakan materi yang dianggap sulit.

- Guru bersama siswa menyimpulkan materi.

- Menutup pertemuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan adalah perangkat tes dan lembar observasi kegiatan

belajar siswa. Data-data hasil penelitian tindakan kelas dikumpulkan melalui

observasi dan tes.

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati efektivitas pelaksanaan pembelajaran

matematika penerapannya dengan pembelajaran kooperatif STAD. Observasi

yang dilakukan pada saat pembelajaran sebagai berikut.

- RPP berupa penentuan bahan ajar dan merumuskan tujuan, memilih dan

mengorganisasikan materi, media (alat bantu pembelajaran) dan sumber

belajar, merancang skenario pembelajaran, merancang pengelolaan kelas,

merancang prosedur, jenis alat penilaian, serta mempersiapkan tampilan

dokumen rencana pembelajaran.



60

- Kegiatan siswa selama proses pembelajaran, yaitu memberi tanggapan,

mengerjakan LKS, mencatat  materi, aktif dalam berdiskusi, dan menjawab

pertanyaan.

- Kegiatan guru selama proses pembelajaran, yaitu perilaku, sikap dalam

menghadapi siswa, layanan bantuan yang diberikan, dan lain-lain.

b. Evaluasi

Evaluasi dilakukan pada setiap akhir siklus dengan memberikan tes untuk

memperoleh data yang berkaitan dengan kemampuan siswa terhadap materi

yang telah diberikan selama siklus berlangsung sehingga diperoleh data hasil

belajar siswa selama mengikuti pembelajaran.

4. Tahap Analisis dan Refleksi

Analisis data dilakukan setelah mendapatkan hasil observasi dan evaluasi.

Tahap ini merupakan tahap perenungan kembali untuk mengkaji ulang

kegiatan yang baru berlangsung berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi.

Kegiatan ini dilakukan pada akhir tindakan untuk mengidentifikasi kekurangan

dan keberhasilan tindakan sehingga dapat dijadikan acuan untuk melakukan

tindakan berikutnnya. Kekurangan-kekurangan kegiatan pembelajaran dapat

diperbaiki pada siklus berikutnya.
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3.5.1.2 Rencana Pelaksanaan Siklus II

Siklus II dilaksanakan berdasarkan hasil refleksi pada siklus I. Siklus II terdiri dari

tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.

1. Perencanaan

Rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil refleksi pada

siklus I.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembelajaran tipe STAD dilaksanakan berdasarkan hasil refleksi

pada siklus I.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui pengamatan dan evaluasi terhadap

kegiatan siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD.

4. Tahap Analisis dan Refleksi

Refleksi dilakukan terhadap pelaksanaan siklus II, dan apabila belum tercapai

tingkat keberhasilannya, rencana untuk siklus III perlu dikaji ulang. Tahap

analisis data dan penarikan kesimpulan terhadap pelaksanaan pembelajaran

kooperatif tipe STAD dalam meningkatkan prestasi belajar matematika kelas X

di SMA N 1 Tulang Bawang Tengah mencapai tingkat keberhasilan pada saat

siklus sudah jenuh.
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3.6 Kisi-Kisi Instrumen Penelitiaan

Instrumen pada penelitian tindakan kelas sebagai berikut.

1. Lembar penelitian rencana pelaksanaan pembelajaran yang tersusun dalam

alat penilaian kemampuan guru 1 (APKG 1).

2. Lembar penelitian rencana pelaksanaan pembelajaran yang tersusun dalam

alat penilaian kemampuan guru 2 (APKG 2).

3. Lembar pengamatan kegiatan siswa.

4. Lembar penilaian/tes.

Data hasil suatu penelitian akan memiliki akurasi yang baik jika didukung dengan

instrumen baik pula. Berdasarkan tujuan penelitian, instrumen yang digunakan

harus dipetakan untuk mempermudah penyusunan kisi-kisi instrumen. Instrumen

yang digunakan berpatokan pada alat  penilaian kemampuan guru 1 (APKG 1),

alat penilaian kemampuan guru 2 (APKG 2), dan lembar pengamatan kegiatan

pembelajaran siswa.

3.6.1 Kisi-kisi Alat  Penilaian Kemampuan Guru 1 (APKG 1)

Tabel 3.1 Kisi-kisi Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG 1)

No. Uraian Aspek Jumlah
Pernyataan

1 Tujuan pembelajaran 4
2 Bahan belajar/materi pembelajaran 4
3 Strategi/metode pembelajaran 4
4 Media pembelajaran 4
5 Evaluasi 4

Jumlah pernyataan 20



63

3.6.2 Kisi-kisi observasi kegiatan Guru 2 (APKG 2)

Instrumen APKG 2 digunakan untuk mengukur kegiatan prapembelajaran pada

saat pembelajaran. Rincian instrumen APKG 2 dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 3.2 Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 2 (APKG 2)

No Aspek yang Dinilai Skor

I PRAPEMBELAJARAN

1. Mempersiapkan siswa untuk belajar 1     2    3     4    5

2. Melakukan kegiatan apersepsi 1     2    3     4    5

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN

A. Penguasaan materi pelajaran

3. Menunjukkan penguasaan materi

pembelajaran

1     2    3     4    5

4. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain

yang relevan

1     2    3     4    5

5. Menyampaikan materi dengan jelas, sesuai

dengan hirarki belajar dan karakteristik siswa.

1     2    3     4    5

6. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 1     2    3     4    5

B. Pendekatan/ strategi pembelajaran

7. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan

kompetensi (tujuan) yang akan dicapai dan

karakteristik siswa

1     2    3     4    5

8. Melaksanakan pembelajaran secara runtut 1     2    3     4    5

9. Menguasai kelas 1     2    3     4    5

10. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat

kontekstual

1     2    3     4    5

11. Melaksanakan pembelajaran yang

memungkinkan tumbuhnya kegiatan positif.

1     2    3     4    5

12. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 1     2    3     4    5
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No Aspek yang Dinilai Skor

alokasi waktu yang direncanakan.

C. Pemanfaatan sumber belajar/ media

pembelajaran

13. Menggunakan media secara efektif dan

efesien

1     2    3     4    5

14. Menghasilkan pesan yang menarik 1     2    3     4    5

15. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media 1     2    3     4    5

D. Pembelajaran yang memicu dan memelihara

keterlibatan siswa

16. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam

pembelajaran

1     2    3     4    5

17. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon

siswa

1     2    3     4    5

18. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme

siswa dalam belajar.

1     2    3     4    5

3.6.3 Kisi-Kisi Lembar Pengamatan Kegiatan Pembelajaran Siswa

Kisi-kisi lembar pengamatan kegiatan siswa diamati kolaborator. Kolaborator

akan mencatat semua kegiatan selama pembelajaran yang dilakukan siswa yang

yaitu, memberikan tanggapan, mengerjakan LKS, mencatat materi, aktif dalam

berdiskusi, dan menjawab pertanyaan. Berikut ini disajikan tabel kisi-kisi kegiatan

belajar siswa.
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Tabel 3.3 Kisi-Kisi Lembar Pengamatan Kegiatan Pembelajaran Siswa.

NO Uraian Jumlah Pernyataan

1 Memberikan tanggapan 1

2 Mengerjakan LKS 1

3 Mencatat materi 1

4 Aktif dalam berdiskusi 1

5 Menjawab pertanyaan 1

Jumlah Pernyataan 5

3.6.4 Kisi-Kisi Soal Prestasi Belajar Siswa

Instrumen untuk mengukur prestasi belajar merupakan bentuk umum dari soal

untuk mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan mampu memberikan

pengetahuan baru dalam memahami suatu materi tertentu secara signifikan atau

tidak. Kisi-kisi instrumen prestasi belajar terbagi menjadi 3 siklus. Masing-masing

siklusnya disesuaikan materi yang diajarkan. Rincian kisi-kisi instrumen observasi

belajar dapat dilihat pada table berikut.

3.4 Kisi-Kisi Soal Prestasi Belajar Siswa

No Indikator Materi
Butir
Soal

Tahapan
Berpikir

Bentuk
Soal

Siklus 1
1 Menjelaskan pengertian konjungsi Konjungsi 1 C2 Esai
2 Menjelaskan pengertian disjungsi Disjungsi 2 C2 Esai
3 Menjelaskan pengertian implikasi Implikasi 3 C2 Esai
4 Menjelaskan pengertian

biimplikasi
Biimplikasi

4 C2 Esai

5

6

Menentukan nilai kebenaran dari
suatu pernyataan majemuk
berbentuk konjungsi, disjungsi,
implikasi, dan biimplikasi
Menentukan negasi pernyataan
majemuk berbentuk konjungsi,
disjungsi, implikasi, dan
biimplikasi

Pernyataan
majemuk

Negasi
pernyataan
majemuk

5

6

C3

C3

Esai

Esai
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No Indikator Materi
Butir
Soal

Tahapan
Berpikir

Bentuk
Soal

Siklus 2
1 Menjelaskan pengertian konvers Konvers 1 C2 Esai

2 Menjelaskan pengertian invers Invers 2 C2 Esai
3 Menjelaskan pengertian

kontraposisi
Kontraposisi 3 C2 Esai

4 Menjelaskan pengertian
pernyataan berkuantor

Pernyataan
berkuantor

4 C2 Esai

5 Menentukan konvers, invers, dan
kontraposisi dari pernyataan
berbentuk implikasi beserta nilai
kebenarannya

Nilai
kebenaran
dari konvers,
invers, dan
kontraposisi

5 C3 Esai

6 Menentukan nilai kebenaran dan
negasi dari suatu pernyataan
berkuantor.

Nilai
kebenaran
dan negasi
suatu
pernyataan
berkuantor

6 C3 Esai

Siklus 3
1 Menjelaskan pengertian

pernyataan majemuk ekuivalen
Pernyataan
majemuk
ekuivalen

1 C2 Esai

2 Menjelaskan pengertian tautologi Tautologi 2 C2 Esai
3 Menjelaskan pengertian

kontradiksi
Kontradiksi 3 C2 Esai

4 Membuktikan ekuivalensi antara
dua pernyataan majemuk

Ekuivalensi
antara dua
pernyataan

4 C3 Esai

5 Menyelidiki apakah suatu
pernyataan majemuk merupakan
suatu tautologi

Pernyataan
majemuk
tautologi

5 C3 Esai

6 Menyelidiki apakah suatu
pernyataan majemuk merupakan
suatu kontradiksi

Pernyataan
majemuk
kontradiksi

6 C3 Esai
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3.7 Instrumen Penelitian

3.7.1 Jenis Instrumen

Data penelitian diperoleh dari masing-masing siswa dalam setiap kelompok. Data

tersebut didapat dari awal penelitian sampai selesai bersama mitra kolaborasi.

Catatan observasi dipergunakan untuk mengetahui peningkatan kegiatan siswa,

serta kegiatan dan respon guru terhadap proses pembelajaran. Evaluasi dilakukan

untuk mengukur peningkatan prestasi belajar siswa. Beberapa instrumen yang

digunakan dalam penelitian sebagai berikut.

1. Lembar Penilaian RPP

Instrumen penilaian RPP diadopsi dari Dirjen Dikti, sertifikasi guru dalam

jabatan, dan suplemen buku 3. Lembar penilaian RPP digunakan untuk

mengukur kualitas RPP yang disusun guru pada tiap siklus.

2. Lembar Pengamatan Kegiatan Siswa

Digunakan untuk memperoleh data tentang kegiatan siswa dalam proses

pembelajaran menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD.

3. Tes Penguasaan Kompetensi

Tes digunakan untuk menilai kualitas prestasi belajar siswa setelah selesai

pembelajaran dalam satu siklus. Tes penguasaan kompetensi berbentuk esai

dikembangkan dengan mengacu pada tujuan pembelajaran yang telah dibuat

dalam RPP.
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3.7.2 Validasi Instrumen

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini secara umum tergolong dalam dua

kategori, yaitu data bersifat kuantitatif dalam bentuk numerik atau angka-angka,

dan data bersifat kualitatif  dalam bentuk atribut atau kategori. Pengambilan data

harus dilakukan dengan menggunakan alat yang terpercaya agar diperoleh data

yang baik, perlu dilaksanakan validasi terhadap alat pengumpul data, baik data

kuantitatif maupun data kualitatif.

1. Validasi Alat Tes

Soal tes kompetensi terlebih dahulu diujicobakan. Ujicoba dilaksanakan di

kelas X4 SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah tahun ajaran 2015/2016.

Hasil ujicoba dianalisis untuk mengetahui validitas, reliabilitas, daya beda,

dan tingkat kesukaran butir soal. Proses perhitungannya sebagai berikut.

a. Validitas

Validitas alat ukur menggunakan teknik korelasi product moment ganjil

genap dengan simpangan sebagai berikut.

= ∑(∑ )(∑ )
Keterangan :

= Koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y∑ = Jumlah perkalian x dan y
= kuadrat dari x
= kuadrat dari y (Suharsimi, 2006: 70).
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Besar koefisien korelasinya sebagai barikut.

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 : sangat tinggi
Antara 0,600 sampai dengan 0,800 : tinggi
Antara 0,400 sampai dengan 0,600 : cukup
Antara 0,200 sampai dengan 0,400 : rendah
Antara 0,00   sampai dengan 0,200 : sangat rendah
(Suharsimi, 2006: 75).

b. Reliabilitas

Reliabilitas seluruh tes menggunakan rumus  alpha cronbach.

= − 1 1 − ∑
Keterangan :

= Reliabilitas
= Jumlah perkalian x dan y
= Variansi
= Variansi total

Kriteria Penafsiran Indeks Reliabilitasnya sebagai berikut.

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 : sangat tinggi

Antara 0,600 sampai dengan 0,800 : tinggi

Antara 0,400 sampai dengan 0,600 : cukup

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 : rendah

Antara 0,00   sampai dengan 0,200 : sangat rendah. (Sudjana, 2005: 70).

c. Daya Beda

Klasifikasi yang digunakan untuk daya beda sebagai berikut.

1. 0,00 – 0,20 : Jelek

2. 0,20 – 0,40 : Kurang baik

3. 0,40 – 0,70 : Cukup baik

4. 0,70 – 1,00 : Baik. (Suharsimi, 2008: 211).
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d. Tingkat kesukaran

Klasifikasi yang digunakan untuk tingkat kesukaran sebagai berikut.

1. 0,0 – 0,3 : Soal sulit

2. 0,3 – 0,7 : Soal sedang

3. 0,7 – 1 : Soal mudah. (Suharsimi, 2008: 207).

3.8 Sistem Evaluasi

Sistem evaluasi butir-butir soal menggunakan rumus excel memiliki validitas dan

reliabilitas sedang.

3.9 Analisis Data

3.9.1 Analisis Perencanaan Pembelajaran

Rencana pelaksanaan pembelajaran setiap siklus dianalisa dan diintepretasikan

(pemaknaan) untuk memperoleh gambaran yang jelas dan akurat untuk memulai

atau mengawali penelitian setiap kegiatan. Perencanaan pembelajaran dijadikan

upaya perbaikan kualitas pembelajaran, dimungkinkan dalam desain pembelajaran

tahapan yang akan dilakukan telah dirancang dengan baik. Hamzah (2011: 2)

menyatakan bahwa, perencanaan adalah suatu cara memuaskan untuk membuat

kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang

antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
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Rencana pelaksanaan pembelajaran diukur dengan lembar APKG 1, komponen

dinilai dengan skala 1-5. Evaluasi kemampuan guru melaksanakan pembelajaran

di kelas akan digunakan APKG 2. Rumus untuk menentukan nilai akhir sebagai

berikut.

= ℎ 100
R  = nilai RPP atau evaluasi kemampuan guru. Wardhani (2007:43).

Evaluasi kemampuan guru diintepretasikan sebagai berikut.

Tabel 3.5 Analisis APKG 1 dan APKG 2

Nilai Keterangan

4,1 – 5 Sangat baik

3,1 – 4 Baik
2,1 – 3 Cukup
1,1 – 2 Kurang

< 1 Sangat kurang

3.9.2 Analisis Kegiatan Siswa

Kegiatan yang dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung diperoleh

melalui lembar observasi. Kegiatan siswa diamati dengan memberikan angka 0

jika tidak melakukan kegiatan dan angka 1 jika melakukan kegiatan pada lembar

observasi. Perhitungan jumlah kegiatan yang dilakukan siswa setiap pertemuan

digunakan rumus sebagai berikut.

% = ∑∑ 100%
Keterangan:

% = Persentase kegiatan tiap siswa∑ = Jumlah kegiatan tiap siswa∑ = Jumlah satuan dalam setiap pertemuan.
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Klasifikasi analisis kegiatan siswa sebagai berikut.

Tabel 3.6 Persentase Kegiatan Belajar Siswa dan Tingkat
Keaktifannya

Persentase kegiatan belajar siswa Tingkat keaktifan

81% – 100% Sangat baik

61% – 80% Baik
41% – 60% Cukup
21% – 40% Kurang
0% – 20% Sangat kurang

(Arikunto, 2006 : 214).

Jika kegiatan yang dilakukan siswa mencapai 60%, tingkat keaktifan siswa

dikatakan “baik”. Oleh karena itu, siswa dikatakan baik keaktifannya apabila dari

5 kegiatan minimal melakukan 4 kegiatan.

3.9.3 Analisis Prestasi Belajar

Prestasi belajar siswa diperoleh dari hasil tes penguasaan kompetensi pada akhir

siklus. Berdasarkan kriteria ketuntasan minimal sekolah, siswa dikategorikan

tuntas apabila memperoleh nilai tes kompetensi siklus ˃ 75. Persentase siswa

tuntas belajar digunakan rumus sebagai barikut.

%100% 



S

S
S N

N

Keterangan:

NS % = Persentase siswa yang mendapat nilai hasil belajar  75

NS = Jumlah siswa yang mendapat nilai hasil belajar  75

S = Jumlah siswa.
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3.9.4 Analisis Sistem Evaluasi

Sistem evaluasi dianalisis dengan menggunakan rumus excel untuk mendapatkan

tingkat validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran butir-butir soal

yang diujikan.



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dengan menggunakan pembelajaran

kooperatif tipe STAD pada kelas X1 dan kelas X2 di SMA Negeri I Tulang

Bawang Tengah diperoleh simpulan bahwa.

1. RPP Matematika kelas X menekankan pada proses serta kegiatan belajar yang

memanfaatkan lingkungan nyata. RPP mengalami peningkatan pada setiap

siklusnya dan pada siklus III perencanaan pembelajaran mencapai nilai

87,50% kategori sangat baik, pembelajaran dengan menggunakan STAD dapat

meningkatkan prestasi belajar siswa.

2. Proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan bersama 1 guru kolabor

pada setiap siklus berpatokan pada sintak pembelajaran kooperatif tipe STAD,

yang meliputi: tahap apersepsi, penyajian materi, pengorganisasian kelompok,

membimbing kelompok, mengevaluasi hasil belajar, dan memberikan

penghargaan siswa berprestasi mengalami peningkatan pada setiap siklusnya,

dan pada siklus III mencapai ketuntasan dalam belajar 7˃5% dengan kategori

sangat aktif.

3. Perangkat sistem evaluasi dalam penyusunan rancangan, penyusunan

instrumen, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan, yaitu
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validitas, reliabilitas dan daya beda, serta tingkat kesukaran instrumen dengan

menggunakan rumus excel mengalami peningkatan pada setiap siklusnya dan

pada siklus III validitas mencapai 0,74 (tinggi), reliabilitas 0,78 (tinggi),

tingkat kesukaran sedang, dan daya beda baik.

4. Prestasi belajar siswa yang masuk dalam kategori ketuntasan mengalami

peningkatan pada setiap siklusnya dan pada siklus III mencapai >75% dengan

kategori sangat baik.

5.2  Implikasi

Berdasarkan hasil simpulan terhadap penelitian tindakan kelas pada kelas X

SMAN 1 tulang Bawang Tengah dengan menggunakan pembelajaran kooperatif

tipe STAD, ada beberapa hal yang dijadikan implikasi penelitian sebagai berikut.

1. Dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD siswa

belajar matematika dengan lebih bervariasi, nyaman dan mudah tanpa rasa

malu dan melatih siswa mengenai tanggung jawab, rukun, dan bersemangat

serta berkompetensi secara berkelompok dalam tim dan bekerja sama untuk

mencapai keberhasilan secara berkelompok dalam sebuah tim belajar.

2. Kegiatan diskusi pembelajaran dengan bentuk kelompok mempermudah guru

dan siswa dalam proses pembelajaran, dalam kegiatan ini siswa memiliki

kemampuan dan karakter yang berbeda dalam memahami setiap pembelajaran,

dan merasa dituntut untuk saling melengkapi anggota kelompoknya.

3. Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran matematika



119

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi, ada beberapa saran yang dapat kemukakan

sebagai berikut.

1. Guru dapat mempersiapkan lebih cermat tentang waktu dan pemilihan bahan

ajar untuk mendukung kegiatan pembelajaran.

2. Guru lebih cermat dan disiplin dalam pengelolaan kelas untuk strategi belajar

kelompok memiliki karakter mobilitas dan potensi kegaduhan yang tinggi.



120

DAFTAR PUSTAKA

Anni, Catharina Tri. 2005. Psikologi Belajar. Semarang : UPT MKK Universitas
Negeri Semarang.

APKG : http://sman1bebandem.wordpress.com/2011/06/02/model-alat-
penilaian kemampuan-guru-apkg-dalam-mempersiapkan dan
melaksanakan pembelajaran/ (Diunduh pada Tanggal 9 Maret 2016)

Arikunto, Suharsimi, 2006. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Bumi  Aksara.
Jakarta.

………...................., 2006. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik.
Rineka Cipta. Jakarta.

………...................., 2008. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Bumi  Aksara.
Jakarta.

Azwar, S. 2007. Tes Prestasi Belajar. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 2006. Tentang Standar Isi. Jakarta

Baharudin dan Esa Nur Wahyuni. 2007. Teori Belajar & Pembelajaran.
Jogjakarta: AR-Rus Media.

Budiningsih, Asri. 2005. Belajar dan Pembelajaran. Rineke Cipta. Jakarta.

Gagne,R. 2005. The Condition of Learning. Third Edition. New York : Holt
Rinehart and Wi Stone.

………… 2013. Kondisi Belajar Dan Teori Pembelajaran . Terjemahan.
Munansir. Jakarta.

Hamzah B. 2011. Teori Motivasi dan Pengukurannya. Bumi Aksara. Jakarta.

Herpratiwi.2009.Teori Belajar Dan Pembelajaran. Bandar Lampung : Universitas
Lampung.

Isjoni, Slaindan. 2010. Cooperative Learning, Efektifitas Pembelajaran
Kelompok. Alfabeta. Bandung.

Malyana, Andasia. 2008. Pembelajaran Peta Menggunakan Media Edutainmen
Untuk meningkatakan Prestasi ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Siswa
Sekolah Dasar. Tesis.



121

Miarso, Yusufhadi. 2005. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta :
Kencana Prenada Media Group.

……………………. 2009. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta :
Kencana Prenada Media Group.

Mudjiono dan Dimyati. 2006, Belajar dan Pembelajaran. Bumi Aksara. Bandung.

Mulyasa. 2008. Implementasi KTSP Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah.
Jakarta: Bumi Aksara.

Prayitno. 2009. Dasar teori dan praksis pendidikan. Grasindo. Jakarta.

Rusman. 2012. Model-model Pembelajaran (Mengembangkan Profesionalisme
Guru). Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Sagala, S. 2005. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung : Alfabeta.
………… 2007. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung : Alfabeta

Sanjaya, Wina. 2006. Penelitian Tindakan Kelas.  Kencana Prenada Media Group.
Jakarta.

……………….2008. Perencanaan dan Desain Sistem pembelajaran. Persada.
Media Group. Jakarta

Sardiman. 2006. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta : PT Rajawali
Grafindo Persada.

Slavin, R, E. 2008. Cooperatif Learning: Teori Riset dan Praktik. Bandung:
Nusa Media.

Slavin, R, E. 2010. Cooperatif Learning (Edisi Revisi): Teori Riset dan Praktik.
Bandung: Nusa Media.

Smaldino,dkk. 2011. Instrukcional Technology & Media For Learning.(Teknologi
Pembelajaran dan Media Untuk Belajar):Terjemahan Arif Rahman.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sudijono, A. 2007. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.

Sudjana, N. 2006. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung:
Remaja Rosdakarya.

Sudjana. 2005. Metoda Statistika. Bandung. Tarsito.

Suprijono, Agus. 2010. Cooperatif Learning Teori & Aplikasi Paikem.
Yogyakarta : Pustaka Belajar.



122

Trianto, 2007. Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik.
Prestasi Pustaka Publisher. Surabaya.

……….,2009. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif. Jakarta.
Kencana Prenada Media Group.

Wardhani, I.G.A.K.2007. Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Jakarta:
Universitas Terbuka

Yasa, Doantara. 2008. Aktivitas Dan Prestasi Belajar (Online) 5 mei 2015.
(http://ipotes.wordpress.com/2008/05/24/prestasi-belajar/.).

Yusron, Narulita. 2010. Cooperatif Learning, Teori, Riset, dan Praktik. Bandung :
Nusa Media.


	1 COVER.pdf
	MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR LOGIKA MATEMATIKA.pdf
	DLM1 COVER.pdf
	2 ABSTRACT.pdf
	3 ABSTRAK.pdf
	5 KATA PENGANTAR.pdf
	6 PERSEMBAHAN.pdf
	7 MOTTO.pdf
	8 DAFTAR ISI.pdf
	9 DAFTAR TABEL.pdf
	10 DAFTAR GAMBAR.pdf
	BAB 1 (1-12).pdf
	BAB 2 (13-47).pdf
	BAB 3 (48-73).pdf
	BAB 4 (74-116).pdf
	BAB 5 (117-119).pdf
	DAFTAR PUSTAKA (120-122).pdf

