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ABSTRAK

EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE
STAD DITINJAU DARI PEMAHAMAN KONSEP

MATEMATIS SISWA
(Studi pada Siswa Kelas VIII Semester genap SMP Negeri 4

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2016/2017)

Oleh

YOLANDA PRATIWI

Penelitian eksperimen semu ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pem-

belajaran kooperatif tipe STAD ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa.

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 4

Bandarlampung yang terdistribusi dalam 12 kelas. Sampel penelitian ini adalah

siswa kelas VIII-H dan VIII-F yang dipilih dengan teknik purposive random

sampling. Penelitian ini menggunakan desain pretest–posttest control group

design. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran

kooperatif tipe STAD tidak efektif ditinjau dari pemahaman konsep matematis

siswa.

Kata kunci: efektivitas, pembelajaran kooperatif tipe STAD, pemahaman konsep

matematis
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang  memegang peranan penting dalam

kehidupan manusia. Pendidikan dapat membantu mengarahkan manusia dalam

menjalani kehidupan sebagai individu yang dapat mengembangkan potensi dan

keterampilan di dalam dirinya.  Proses pendidikan dapat dilakukan dimana saja,

salah satunya di sekolah. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pen-

didikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengem-
bangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, bangsa dan negara.”

Untuk mewujudkan pendidikan yang dapat mengembangkan potensi dan ke-

terampilan peserta didik, diperlukan suatu proses pembelajaran.  Menurut UU No.

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 20, pembelajar-

an adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada

suatu lingkungan belajar.  Proses pembelajaran akan mempengaruhi hasil belajar

siswa dan ketercapaian tujuan pendidikan nasional.
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Pentingnya pembelajaran matematika sebagai bagian dari proses pendidikan di-

atur oleh pemerintah. Dalam hal ini Badan Standar Nasional Pendidikan (2006:

345), menyatakan bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada

semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik

dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta

kemampuan bekerjasama.

Salah satu aspek yang harus dikuasai siswa adalah pemahaman konsep matematis.

Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika dalam Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (Depdiknas, 2006), menyatakan bahwa mata pelajaran ma-

tematika bertujuan agar peserta didik mempunyai kemampuan untuk memahami

konsep matematika, menggunakan penalaran, memecahkan masalah, mengomu-

nikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk memper-

jelas keadaan atau masalah serta memiliki sikap menghargai kegunaan matemat-

ika dalam kehidupan.

Zulkardi (2003: 7), menyatakan bahwa dalam mempelajari matematika siswa

harus memahami konsep matematika terlebih dahulu agar dapat menyelesaikan

soal-soal dan mampu mengaplikasikan pembelajaran tersebut di dunia nyata.

Sugiman (2006: 1), menyatakan bahwa untuk menguasai materi pelajaran

matematika pada tingkat kesukaran yang lebih tinggi diperlukan penguasaan

materi sebelumnya sebagai pengetahuan syarat, salah satunya yaitu dengan

memiliki pemahaman konsep yang baik dengan tujuan mempermudah siswa

dalam memahami materi selanjutnya.



3

Secara umum pemahaman konsep matematis siswa di Indonesia masih sangat

rendah. Hal ini dapat dilihat pada hasil survei The Trend International Mathemat-

ics and Science Study (TIMSS), bahwa pada tahun 2011 siswa kelas VIII (SMP)

Indonesia menempati peringkat 38 dari 42 negara dengan skor 386 sedangkan

skor rata-rata adalah 500. Demikian pula pada hasil survei Programme for

International Student Assesment (PISA) pada tahun 2012 yang dilansir oleh

OECD (2013), dengan peserta 65 negara, Indonesia berada di peringkat 64 de-

ngan skor 375 yang berada jauh dibawah rata-rata yaitu 467. Aspek yang dinilai

dalam survei tersebut meliputi pengetahuan tentang fakta, prosedur, konsep, pen-

erapan pengetahuan, dan pemahaman konsep.

Rendahnya pemahaman konsep matematis siswa disebabkan oleh banyak faktor.

Berdasarkan hasil survei IMSTEP-JICA tahun 2000 bahwa

“Kegiatan belajar yang terjadi di lapangan diwarnai oleh perilaku guru yang
terlalu berkonsentrasi pada hal-hal yang prosedural dan mekanistik, pem-
belajaran berpusat pada guru, serta konsep matematika disampaikan secara
informatif. Menurut hasil survei tersebut, keadaan demikian merupakan sa-
lah satu penyebab rendahnya pemahaman konsep matematis siswa.” (Her-
man dalam Mulyati, 2013).

Rendahnya pemahaman konsep matematis siswa dijumpai pula pada siswa kelas

VIII SMP Negeri 4 Bandarlampung. Berdasarkan observasi dan wawancara ke-

pada guru, diperoleh informasi bahwa tidak sedikit siswa sulit untuk memahami

konsep yang dipelajari. Hal ini karena siswa hanya mengerjakan soal-soal saja

tanpa memahami konsep matematikanya.
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Berikut disajikan contoh soal ulangan harian 1  kelas VIII G pada materi SPLDV,

yang salah satu soalnya merupakan soal pemahaman konsep matematis siswa

dengan indikator menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau

operasi tertentu sebagai berikut.

Harga sebuah buku sama dengan harga 3 pulpen. Jika seorang anak membeli 2

buku dan 5 pulpen, harga Rp. 16.500,00. Maka tentukan harga 4 buku.

Berdasarkan soal yang telah dikerjakan oleh siswa, didapatkan persentase jawaban

siswa yaitu sebanyak 26,32% dari 38 siswa menjawab benar, sebanyak 13,16%

dari 38 siswa tidak bisa menjawab, dan sebanyak 60,52% dari 38 siswa menjawab

salah.

Gambar 1.1 Hasil Pekerjaan Siswa Pertama

Hasil pekerjaan siswa yang pertama persentase siswa yang menjawab seperti pada

gambar 1.1 sebanyak 28,95%. Dapat dilihat pada gambar bahwa siswa sudah pa-

ham mengoperasikan perkalian dan pembagian tetapi siswa belum paham saat

menyelesaikan operasi bilangannya sehingga siswa salah memberi tanda maka

jawaban siswa menjadi salah.
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Gambar 1.2 Hasil Pekerjaan Siswa Kedua

Selanjutnya hasil pekerjaan siswa yang kedua persentase siswa yang menjawab

seperti pada gambar 1.2 sebanyak 18,42%. Dapat dilihat pada gambar bahwa

siswa sudah paham mengoperasikan perkalian dan pembagian tetapi siswa kurang

memberikan tanda kurung pada pekerjaannya. Sehingga dalam pengoperasian

bilangan jawaban siswa menjadi salah karena siswa belum memahami konsep un-

tuk menyelesaikannya.

Gambar 1.3 Hasil Pekerjaan Siswa Ketiga

Hasil pekerjaan siswa yang ketiga persentase siswa yang menjawab seperti pada

gambar 1.3 sebanyak 13,15%. Dapat dilihat pada gambar bahwa siswa sudah pa-

ham mengoperasikan perkalian dan pembagian tetapi siswa belum paham saat

menyelesai-kan operasi bilangannya sehingga jawaban siswa menjadi salah.
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Dari jawaban siswa dapat dilihat bahwa kemampuan siswa dalam memahami kon-

sep untuk mengerjakan soal masih belum baik. Hal ini menunjukkan bahwa ren-

dahnya pemahaman konsep matematis siswa. Pemahaman konsep matematis

siswa yang rendah juga dipengaruhi oleh proses pembelajaran di kelas.

Hal ini dapat dilihat saat proses pembelajaran, siswa hanya mendengarkan

penjelasan guru saja tidak ada keaktifan dari siswa untuk menanyakan hal-hal

yang tidak dimengerti atau berargumen dari materi yang dijelaskan. Selain itu,

diketahui kecenderungan guru masih menggunakan pembelajaran konvensional.

Guru hanya memberikan beberapa formula atau rumus, contoh-contoh soal yang

berkaitan, dan menekankan siswa untuk mengerjakan latihan-latihan soal saja.

Hal tersebut menyebabkan siswa terbiasa mengerjakan soal-soal matematika tanpa

memahami suatu konsep yang telah dipelajarinya.

Untuk menyikapi masalah-masalah tersebut, maka diperlukan upaya untuk mem-

perbaiki dan meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa.  Salah satu cara

adalah dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achieve-

ment Divisions (STAD). STAD merupakan model pembelajaran yang paling se-

derhana diantara pembelajaran kooperatif lainnya (Slavin dalam Martin, 2011:

15).

Gagasan utama dari pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah untuk memotivasi

siswa untuk dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam men-

guasai kemampuan yang diajarkan oleh guru.  Pembelajaran kooperatif tipe

STAD di awali dengan penyajian kelas, yaitu guru menjelaskan kaitan materi

dengan kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan siswa dapat memperoleh
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konsep matematika. Dalam proses pembelajaran tersebut, siswa bekerjasama

melakukan diskusi atau mengungkapkan konsep-konsep yang sudah dipikirkan

sebelumnya. Slavin dalam Martin (2011), menyatakan bahwa STAD mempunyai

lima komponen utama yaitu penyajian kelas, kerja kelompok, kuis, peningkatan

nilai individu, dan penghargaan kelompok.  STAD juga menuntut siswa agar lebih

aktif dalam berdiskusi, serta dalam kelompok diskusi ditekankan agar seluruh

anggota kelompok mengerti tentang materi yang diajarkan. Oleh karena itu, pem-

belajaran kooperatif tipe STAD dianggap mampu meningkatkan pemahaman kon-

sep matematis siswa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah pembelajaran kooperatif

tipe STAD efektif ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII

SMP Negeri 4 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2016/2017?”

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran kooperatif tipe

STAD ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 4

Bandarlampung tahun pelajaran 2016/2017.
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D. Manfaat  Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dalam

pendidikan matematika yang berkaitan dengan pembelajaran kooperatif tipe

STAD serta hubungannya dengan pemahaman konsep matematis siswa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru dalam memilih

model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep

matematis siswa. Selain itu, dapat menjadi referensi tambahan mengenai

pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam meningkatkan pemahaman konsep,

khususnya pada pembelajaran matematika.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam peneltian ini adalah sebagai berikut,

1. Efektivitas pembelajaran adalah tingkat keberhasilan suatu model pem-

belajaran dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan dan

sasarannya. Dalam penelitian ini, pembelajaran kooperatif tipe STAD di-

nyatakan efektif apabila peningkatan pemahaman konsep matematis siswa

yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih tinggi daripada

peningkatan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pem-

belajaran konvensional dan presentase siswa yang memiliki pemahaman

konsep matematis dengan baik diperoleh lebih dari 60% dari jumlah siswa.
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2. Pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah model pembelajaran dengan

langkah-langkah; guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa,

menyajikan atau menyampaikan informasi, mengorganisasikan siswa

dalam kelompok-kelompok belajar, membimbing kelompok bekerja dan

belajar, evaluasi, dan memberikan penghargaan.

3. Pemahaman konsep matematis adalah kemampuan untuk memahami dan

menjelaskan suatu materi dalam setiap pembelajaran. Indikator yang

mengukur pemahaman konsep matematis siswa adalah menyatakan ulang

sebuah konsep, mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai

dengan konsepnya, memberi contoh dan non contoh dari konsep,

menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi

tertentu, serta mengaplikasikan konsep dan algoritma dalam pemecahan

masalah.

4. Materi pembelajaran dalam penelitian ini adalah lingkaran.

5. Siswa dikatakan memahami konsep apabila nilai tes yang diperolehnya ≥

75.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Efektivitas Pembelajaran

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif

yang berarti memiliki efek, pengaruh atau akibat. Menurut Peter Salim (Rakasi-

wi, 2012: 13), efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melak-

sanakan tugas dengan sasaran yang dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil

mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan

operasional. Hal tersebut sesuai dengan Hartutik (Astuti, 2010: 13), menyatakan

bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya

tujuan, ketepatan waktu, adanya partisipasi aktif dari anggota. Dengan demikian,

efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dengan

waktu yang telah ditentukan melalui usaha dan tindakan. Tujuan yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah tujuan pembelajaran yaitu ketercapaian kompetensi

dasar yang telah ditetapkan.

Pembelajaran menurut Trianto (2009: 17), adalah usaha sadar dari seorang guru

untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber

belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Pembelajaran

harus mempunyai tujuan yang jelas untuk memberikan arah dan menuntun siswa
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dalam mencapai prestasi yang diharapkan. Dari pendapat tersebut dapat disimpul-

kan bahwa pembelajaran adalah proses yang dilakukan guru dalam mengarahkan

siswa untuk memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar agar siswa dapat

mencapai prestasi belajar.

Mulyasa (2006: 193), mengemukakan bahwa pembelajaran dikatakan efektif jika

mampu memberikan pengalaman baru, dan membantu kompetensi peserta didik,

serta mengantarkan mereka ke tujuan yang ingin dicapai secara optimal. Per-

nyataan tersebut sesuai dengan pernyataan Simanjuntak (1993: 80), yang meng-

ungkapkan bahwa suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila menghasilkan

sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan atau dengan kata lain tujuan yang

diinginkan tercapai. Pendapat lain juga dikemukan oleh Hamalik (2004: 171),

bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memberikan ke-

sempatan kepada siswa untuk belajar sendiri dengan melakukan aktivitas-aktivitas

belajar. Penyediaan kesempatan belajar ini diharapkan dapat melatih kemampuan

berpikir siswa dan memberikan peluang bagi mereka untuk mengungkapkan

gagasan atau ide-ide yang mereka miliki. Dalam Depdiknas (2008: 4), dinyatakan

bahwa kriteria keberhasilan pembelajaran salah satunya ialah peserta didik

menyelesaikan serangkaian tes, baik tes formatif, tes sumatif, maupun tes ke-

trampilan yang mencapai tingkat keberhasilan rata-rata 60%.

Berdasarkan uraian di atas, efektivitas pembelajaran adalah ukuran yang diguna-

kan untuk melihat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Keberhasilan siswa tersebut diwujudkan dalam hasil belajar, apakah sesuai

dengan tujuan yang diharapkan atau tidak. Pada penelitian ini pembelajaran
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dikatakan efektif apabila jumlah siswa mencapai indikator yang digunakan yaitu

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) lebih dari 60% dalam satu kelas. Dengan

KKM sesuai dengan yang ditetapkan sekolah yaitu 75.

2. Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD

Pembelajaran kooperatif mengandung pengertian sebagai suatu perilaku bersama

dalam membantu diantara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam

kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Slavin dalam Martin (2011: 11) yaitu.

Cooperative learning adalah suatu model pembelajaran dimana siswa
belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang
anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang, dengan struktur kelompok yang
bersifat heterogen. Selanjutnya dikatakan pula, keberhasilan belajar dari
kelompok tergantung pada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok,
baik secara individual maupun kelompok.

Student Team Achievement Divisions merupakan pembelajaran kooperatif yang

paling sederhana dengan membentuk suatu kelompok heterogen. Ibrahim, dkk.

(2000: 20), menyatakan bahwa STAD dikembangkan oleh Robert Salvin dan

teman-temannya di universitas John Hopkin dan merupakan pendekatan pem-

belajaran kooperatif yang paling sederhana. Siswa di dalam satu kelas tertentu

dipecah menjadi kelompok dengan anggota 4-5 orang yang setiap kelompok

haruslah heterogen, terdiri dari laki-laki dan perempuan, berasal dari berbagai

suku, memliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Hal tersebut dipertegas Nur

dalam Trianto (2009: 68), menyatakan bahwa pada STAD siswa ditempatkan

dalam tim belajar beranggotakan 4-5 orang yang merupakan campuran menurut

tingkat prestasi, jenis kelamin, dan suku.



13

Menurut Slavin dalam Martin (2011: 12), pembelajaran kooperatif tipe STAD

memiliki langkah-langkah yang terdiri dari lima tahapan sebagai berikut.

1. Penyajian kelas
Materi yang disampaikan pada penyajian kelas, bisa digunakan pengajaran
langsung atau diskusi belajar yang dipimpin oleh guru. Sebelum menyajikan
materi guru dapat memulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran, mem-
berikan motivasi untuk berkooperatif dan sebagainya.

2. Belajar Kelompok
Kelompok terdiri dari 4-5 orang dengan memperhatikan perbedaan kemampu-
an, jenis kelamin, ras dan etnisnya. Kelompok dalam STAD menjadi ciri pen-
ting karena setiap anggota kelompok harus bertanggungjawab atas keber-
hasilan anggota kelompok mereka.  Keberhasilan dan kegagalan anggota ke-
lompok akan sangat mempengaruhi kesuksesan kelompok. Fungsi utama dari
kelompok adalah untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok terlibat
dalam kegiatan belajar, secara khusus adalah mempersiapkan kelompok agar
berhasil baik dalam tesnya.

3. Kuis atau tes
Setelah melakukan 1 atau 2 kali pertemuan dan 1 dan 2 kali kegiatan kelom-
pok, siswa diberi tes secara individual, siswa tidak boleh saling membantu
satu sama lain pada saat tes.

4. Perhitungan poin peningkatan individual
Ide yang mendasari perhitungan poin peningkatan individual adalah mem-
berikan kepada siswa sasaran yang dapat dicapai jika mereka bekerja giat, dan
memperlihatkan prestasi yang lebih baik dibandingkan dengan yang dicapai
sebelumnya. Setiap siswa dapat menyumbangkan poin maksimal untuk
kelompoknya. Setiap siswa diberi skor dasar yang diperoleh dari rata-rata
prestasi siswa yang diperoleh daripada tes serupa sebelumnya. Hasil tes siswa
diberi poin peningkatan yang ditentukan berdasarkan selisih skor tes ter-
dahulu. Kriteria pemberian poin peningkatan individual dapat dilihat dari
tabel 2.1.

Tabel 2.1 Poin Peningkatan Individu

Skor Tes Skor Kemajuan
Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 5 poin
10 poin sampai 1 poin di bawah skor awal
0 poin sampai 10 poin di atas skor awal

10 poin
20 poin

Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 poin
Hasil Terbaik 30 poin

5. Penghargaan Kelompok
Setelah dilakukan perhitungan peningkatan poin individual dilakukan pem-
berian penghargaan kelompok yang diberikan berdasarkan pada poin pe-
ningkatan kelompok.
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= ℎ
Keterangan:
Pk = poin peningkatan kelompok

Kelompok yang memperoleh poin sesuai kriteria yang telah ditetapkan berhak
memperoleh penghargaan.

Berdasarkan uraian tersebut, pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan

model pembelajaran yang paling sederhana diantara pembelajaran kooperatif lain-

nya dengan membentuk siswa dalam kelompok heterogen. Dalam penelitian ini,

siswa dikelompokkan secara heterogen berdasarkan tingkat kemampuan yang

dilihat dari hasil ujian. Tahapan pembelajaran STAD adalah penyajian kelas,

kegiatan kelompok, kuis/tes, pemberian skor individu dan penghargaan kelompok.

Pembelajaran kooperatif tipe STAD juga mengembangkan kemampuan secara

individu maupun kelompok yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam

proses pembelajaran di kelas.

3. Pembelajaran Konvensional

Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran yang paling umum diguna-

kan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Umumnya pembelajaran konven-

sional menerapkan hafalan rumus serta latihan soal yang bersifat tradisional.

Menurut Depdiknas (2004: 51), dalam pembelajaran konvensional, cenderung

pada belajar hafalan yang menolelir respon-respon yang bersifat konvergen,

menekankan informasi konsep, latihan soal dalam teks, serta penilaian masih

bersifat tradisional dengan paper dan pensil tes yang hanya menuntut pada satu

jawaban benar.
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Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran yang berpusat pada guru.

Ruseffendi (2005: 17), menjelaskan pembelajaran konvensional pada umumnya

memiliki kekhasan tertentu, misalnya lebih mengutamakan hafalan daripada

pengertian, menekankan pada keterampilan berhitung, mengutamakan hasil dari

pada proses, dan pengajaran berpusat pada guru. Sanjaya (2009: 17),

mengungkapkan bahwa pembelajaran konvensional merupakan bentuk dari

pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru.

Menurut Kholik (2011), kelebihan dari pembelajaran konvensional adalah dapat

menampung kelas yang berjumlah besar, waktu yang diperlukan cukup singkat

dalam proses pembelajaran karena waktu dan materi pelajaran dapat diatur secara

langsung oleh guru. Selain kelebihan dari pembelajaran ini, ada beberapa ke-

kurangan yang dapat diperhatikan, yaitu pembelajaran berjalan monoton sehingga

membosankan dan membuat siswa pasif karena kurangnya kesempatan yang

diberikan, siswa lebih terfokus membuat catatan, siswa akan lebih cepat lupa, dan

pengetahuan dan kemampuan siswa hanya sebatas pengetahuan yang diberikan

oleh guru.

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran

yang berpusat pada guru (teacher center) dan menerapkan metode hafalan rumus

serta latihan soal yang bersifat tradisional. Dalam pembelajaran konvensional,

guru berperan dominan dalam pembelajaran sedangkan peran siswa sangat ter-

batas dikarenakan siswa dibiasakan hanya menjadi penerima informasi saja. Ke-

lebihan pembelajaran konvensional adalah memerlukan waktu yang tidak banyak,



16

sedangkan kelemahannya adalah membuat siswa menjadi tidak aktif dan ke-

mampuan siswa hanya sebatas pengetahuan yang diberikan oleh guru.

4. Pemahaman Konsep Matematis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah sesuatu hal yang kita

pahami dan kita mengerti dengan benar. Menurut Yulaelawati (2007: 72) pe-

mahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami materi/bahan.

Proses pemahaman terjadi karena adanya kemampuan menjabarkan suatu materi

atau bahan ke materi/bahan lain. Sedangkan, Daryanto (2008: 106) menjabarkan

kemampuan pemahaman menjadi tiga, yaitu.

a) Menerjemahkan (translation)
Pengertian menerjemahkan bukan hanya pengalihan (translation) yaitu arti dari
bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dalam hal ini menerjemahkan
dapat juga diartikan sebagai konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu
model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.

b) Menginterpretasi (interpretation)
Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan melainkan kemampuan
menginterpretasi ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami.

c) Mengekstrapolasi (extrapolation)
Pengertian mengekstrapolarasi dalam hal ini adalah kemampuan untuk
menerjemahkan dan menafsirkan untuk menuntut kemapuan intelektual yang
lebih tinggi.

Soedjadi (2000: 14), menyatakan konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan

untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan

dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Menurut Singarimbun dan Effendi

(2009), konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga

dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama.
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Depdiknas (2003: 2), mengungkapkan bahwa pemahaman konsep merupakan

salah satu kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai

dalam belajar matematika yaitu dengan cara menjelaskan keterkaitan antar konsep

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan

tepat dalam pemecahan masalah.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2006), menguraikan bahwa indikator

siswa memahami konsep matematis: (a)mampumenyatakan ulang suatu konsep; (b)

mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan kon-

sepnya; (c) memberi contoh dan noncontoh dari konsep; (d) menyajikan konsep

dalam berbagai bentuk representasi matematis; (e) mengembangkan syarat perlu

dan syarat cukup suatu konsep; (f) menggunakan, memanfaatkan, dan memilih

prosedur atau operasi tertentu; dan (g) mengaplikasikan konsep atau algoritma

pemecahan masalah.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman

konsep matematika adalah kemampuan siswa dalam menerjemah, menafsirkan,

menyimpulkan dan mengaplikasikan suatu konsep matematika dalam pemecahan

masalah. Dalam penelitian ini, indikator yang mengukur pemahaman konsep

matematis siswa berupa kemampuan untuk menyatakan ulang suatu konsep,

mengklasifikasikan objek tertentu sesuai dengan konsepnya, memberi contoh dan

non contoh dari konsep, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur

atau operasi tertentu, serta mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pe-

mecahan masalah.
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B. Kerangka Pikir

Penelitian tentang efektivitas pembelajaran kooperatif tipe STAD ditinjau dari

pemahaman konsep matematis siswa ini terdiri dari satu variabel bebas dan satu

variabel terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan yang menjadi variabel terikat adalah

pemahaman konsep matematis siswa.

Pemahaman konsep adalah bagian yang sangat penting bagi proses pembelajaran.

Pemahaman konsep yang baik akan sangat membantu siswa untuk memperoleh

hasil maksimal dalam pembelajaran matematika. Namun banyak siswa memiliki

pemahaman konsep yang rendah. Hal ini dapat diakibatkan oleh model

pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Siswa menjadi pasif karena tidak

adanya komukasi dengan guru atau hanya terjadi komunikasi satu arah.

Pada model pembelajaran STAD siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses

pembelajaran, sehingga terwujudnya pembelajaran yang komunikatif antara guru

dengan siswa. Tahapan-tahapan yang terdapat didalam pembelajaran kooperatif

tipe STAD akan memberikan peluang bagi siswa untuk meningkatkan

pemahaman konsep matematis.

Tahap pertama yaitu penyajian kelas. Pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan

pembelajaran serta memotivasi siswa dan terjadi proses pengajaran berupa tanya

jawab. Guru akan menjelaskan kaitan materi dengan kehidupan sehari-hari dan

manfaat nyata berkaitan dengan konsep matematika yang akan dipelajari. Materi

awal yang disampaikan merupakan pengajaran langsung yang dipimpin oleh guru.
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Siswa harus memperhatikan secara seksama dan membangun pemahamannya

sendiri terhadap materi yang disampaikan guru.

Tahap kedua adalah kerja kelompok. Pada tahap ini guru mengelompokkan siswa

secara heterogen berdasarkan tingkat kemampuan siswa yang dilihat dari hasil

ujian semester, dengan setiap kelompok beranggotakan 4-5 orang. Setiap

kelompok akan dibagikan Lembar Kerja Kelompok (LKK). Siswa diminta untuk

berdiskusi atau mengungkapkan konsep-konsep yang sudah dipikirkan

sebelumnya dengan teman kelompoknya kemudian guru dan siswa membahas

hasil diskusi. Setelah itu, salah satu siswa dari perwakilan kelompok mem-

presentasikan hasil diskusi. Pada tahap ini siswa saling memperbaiki jika ada pe-

mahaman yang keliru. Siswa yang berkemampuan tinggi dalam kelompok di-

harapkan dapat memberikan bantuan kepada teman kelompoknya dalam me-

mahami konsep-konsep yang terdapat di dalam soal. Hal ini dapat meningkatkan

pemahaman konsep siswa.

Tahap ketiga adalah kuis atau tes. Setelah melakukan diskusi untuk menyelesai-

kan soal yang terdapat di LKK. Siswa mengaplikasikan konsep yang sudah diper-

oleh dengan mengerjakan soal secara individual. Siswa tidak boleh saling mem-

bantu satu sama lain pada saat tes. Kemudian guru bersama siswa membahas tes

individu sambil mengulang hal-hal yang dianggap sulit. Hal ini diharapkan dapat

meningkatkan pemahaman konsep siswa.

Tahap keempat adalah perhitungan poin peningkatan individual. Siswa yang

mengalami peningkatan individual mengenai pemahaman tentang konsep materi

yang diajarkan akan diberikan poin, peningkatan ditentukan berdasarkan selisih
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skor tes terdahulu. Setiap siswa dapat menyumbangkan poin maksimal untuk

kelompoknya. Pada tahap ini akan terlihat sejauh mana pemahaman konsep yang

diperoleh selama pembelajaran.

Tahap terakhir adalah penghargaan kelompok. Setelah dilakukan perhitungan

peningkatan poin individual dilakukan pemberian penghargaan kelompok yang

diberikan berdasarkan pada poin peningkatan kelompok. Kelompok yang mem-

peroleh poin terbanyak akan memperoleh penghargaan. Adanya penghargaan

kelompok akan memicu semangat siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses

pembelajaran. Selain itu guru akan mengevealuasi kegiatan pembelajaran. Guru

akan memperkuat konsep yang diperoleh selama pembelajaran dan memperbaiki

apabila terdapat miskonsepsi.

Pada pembelajaran konvensional, pembelajaran berpusat pada guru yang

mengakibatkan siswa kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini

terlihat dari langkah-langkah pembelajaran konvensional yaitu guru menjelaskan

materi pembelajaran, memberikan contoh soal kemudian me-nerangkannya, serta

guru memberikan latihan soal yang proses penyelesainnya mirip dengan contoh

soal yang sudah dijelaskan. Pembelajaran seperti ini menyebabkan siswa

cenderung hanya mengikuti cara penyelesaian contoh soal yang sudah dijelaskan

oleh guru, sehingga tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan

konsep dari materi pelajaran. Dengan demikian, diharapkan pemahaman konsep

pada kelas yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih tinggi

daripada pemahaman konsep matematis siswa yang menggunakan pembelajaran

konvensional.
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C. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut.

1. Semua siswa kelas VIII semester genap SMP Negeri 4 Bandarlampung tahun

pelajaran 2016/2017 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan kuri-

kulum yang berlaku di sekolah.

2. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemahaman konsep matematis siswa

selain pembelajaran kooperatif tipe STAD dianggap memiliki pengaruh yang

sangat kecil sehingga dapat diabaikan.

D. Hipotesis

Berdasarkan pertanyaan yang diuraikan dalam rumusan masalah maka hipotesis

dari penelitian ini adalah.

1. Hipotesis Umum

Pembelajaran kooperatif tipe STAD efektif ditinjau dari pemahaman konsep

matematis siswa.

2. Hipotesis Khusus

a. Peningkatan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pem-

belajaran kooperatif tipe STAD lebih tinggi daripada peningkatan

pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konven-

sional.

b. Proporsi siswa yang memiliki pemahaman konsep dengan baik pada pem-

belajaran kooperatif tipe STAD lebih dari 60% dari jumlah siswa.
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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP N 4 Bandar

Lampung tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 372 siswa yang terdistribusi dalam

12 kelas yaitu VIII-A–VIII-L. Pengambilan sampel dilakukan dengan meng-

gunakan teknik purposive random sampling.  Dalam penelitian ini sampel diambil

dari kelas yang diajar oleh guru yang sama yaitu kelas VIII-E, VIII-F, VIII-G, dan

VIII-H yang memiliki pemahaman konsep yang relatif sama. Distribusi kelas

VIII di SMP N 4 Bandar Lampung pada tahun pelajaran 2016/2017 dan rata-rata

nilai ujian mid semester ganjil siswa kelas VIII di SMP N 4 Bandar Lampung

pada tahun pelajaran 2016/2017 disajikan  pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Rata-Rata Nilai Ujian Mid Semester Ganjil Kelas VIII SMP Negeri
4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017

No. Kelas Banyak Siswa Rata-rata
1 VIII E 31 75,3
2 VIII F 30 73,2
3 VIII G 32 73,1
4 VIII H 30 71,8

(Sumber: SMP Negeri 4 Bandarlampung, 2016)

Dari tabel 3.1, diperoleh empat kelas yang memiliki rata-rata yang relatif sama

yaitu kelas VIII-E, VIII-F, VIII-G, dan VIII-H. Kemudian dari empat kelas

tersebut dipilih secara random dua kelas yang akan digunakan sebagai sampel.
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Terpilihlah kelas VIII-H yang terdiri dari 30 siswa sebagai kelas eksperimen dan

kelas VIII-F yang terdiri dari 30 siswa sebagai kelas kontrol.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang terdiri dari satu varia-

bel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebasnya adalah pembelajaran

kooperatif tipe STAD sedangkan variabel terikatnya adalah pemahaman konsep

matematis. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest-posttest

control group design. Menurut Fraenkel dan Wallen (1993 :248), desain

penelitian disajikan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Desain Penelitian

Kelompok
Perlakuan

Pretest Pembelajaran Posttest
E Y1 STAD Y2

K Y1 Konvensional Y2

Keterangan:
E = kelas eksperimen
K = kelas kontrol
Y1 = tes awal (pretest)
Y2 = tes akhir (posttest)

C. Prosedur Penelitian

Adapun prosedur dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap.

1. Tahap Persiapan

a. Melihat kondisi lapangan, seperti terdapat 12 kelas, 372 siswa, serta guru

matematika yang masih menggunakan pembelajaran konvensional.

b. Menentukan sampel penelitian.
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c. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan yang

digunakan selama penelitian, yaitu pembelajaran kooperatif tipe STAD

dan pembelajaran konvensional.

d. Membuat instrumen penelitian.

e. Menguji validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran

instrumen penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Mengadakan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

b. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran koopera-

tif tipe STAD dan kovensional sesuai RRP yang telah dibuat.

c. Mengadakan posttest di kelas eksperimen dan kelas kontrol.

3. Tahap Akhir

a. Mengolah data yang diperoleh.

b. Membuat laporan penelitian.

D. Data Penelitian

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data kemampuan pemahaman

konsep matematis siswa, yang dicerminkan oleh skor pretest-posttest dan data

skor peningkatan (gain).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes. Tes digunakan

untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Tes diberikan
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sebelum dan setelah diberi perlakuan (pretest-posttest) pada kelas eksperimen dan

kelas kontrol.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes pemahaman konsep

matematis siswa. Instrumen tes terdiri dari lima soal uraian. Materi yang diujikan

adalah lingkaran. Tes yang diberikan pada setiap kelas baik soal-soal untuk

pretest dan posttest adalah soal yang sama. Setiap soal memiliki satu atau lebih

indikator pemahaman konsep matematis. Adapun pedoman penskoran tes pe-

mahaman konsep matematis yang diadaptasi dari Sasmita (2010: 30), yang dapat

dilihat pada Lampiran B.2 (halaman 126).

Untuk memperoleh data yang akurat, maka tes yang digunakan adalah tes yang

memenuhi kriteria yang baik, yaitu validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan

tingkat kesukaran soal.

1. Validitas

Validitas tes dalam penelitian ini adalah validitas isi. Validitas isi dari tes

pemahaman konsep matematika ini dapat diketahui dengan cara membandingkan

isi yang terkandung dalam tes pemahaman konsep matematis dengan indikator

pencapaian kompetensi yang telah ditentukan. Selanjutnya, soal tes dikonsul-

tasikan dengan dosen pembimbing dan guru mitra. Penilaian terhadap kesesuaian

isi tes dengan isi kisi-kisi tes yang diukur dan kesesuaian bahasa yang digunakan

dalam tes dengan kemampuan bahasa siswa dilakukan dengan menggunakan

daftar ceklis (√) oleh guru.
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Hasil penilaian terhadap tes menunjukkan bahwa tes yang digunakan telah me-

menuhi validitas isi (Lampiran B.5 dan B.6 halaman 132).  Setelah tes tersebut

dinyatakan valid maka selanjutnya tes tersebut diujicobakan kepada siswa kelas di

luar sampel yaitu kelas IX B.  Data yang diperoleh dari hasil uji coba kemudian

diolah dengan menggunakan bantuan Software Microsoft Excel untuk mengetahui

reliabilitas tes, daya pembeda, dan tingkat kesukaran.

2. Reliabilitas

Bentuk soal tes yang digunakan pada penelitian ini adalah soal tes tipe uraian.

Dalam Arikunto (2011: 109), untuk mencari koefisien reliabilitas (r11) soal tipe

uraian digunakan rumus Alpha sebagai berikut:

r11 = 1 − ∑
Keterangan:
r 11 = Koefisien reliabilitas

=  Banyaknya butir soal∑ =  Jumlah varians skor tiap soal
= Varians skor total

Nilai koefisien reliabilitas yang diperoleh diinterpretasikan dengan indeks relia-

bilitas. Menurut Arikunto (2011: 195), koefisien reliabilitas diinterpretasikan

pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Kriteria Koefisien Reliabilitas

Koefisien relibilitas (r11) Kriteria
0,00 ≤ r11≤ 0,20 Sangat rendah
0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah
0,40 < r11≤ 0,60 Sedang
0,60 < r11≤ 0,80 Tinggi
0,80 < r11≤ 1,00 Sangat tinggi
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Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa nilai

koefisien reliabilitas tes adalah 0,80.  Hal ini menunjukkan bahwa instrumen tes

yang digunakan memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. Hasil perhitungan

reliabilitas tes uji coba soal dapat dilihat pada Lampiran C.2 (halaman 136).

3. Daya Pembeda

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan siswa yang

mempunyai kemampuan tinggi dan siswa yang mempunyai kemampuan rendah.

Untuk mengitung indeks daya pembeda butir soal, data siswa diurutkan nilai

terendah sampai nilai tertinggi. Kemudian diambil 27% nilai tertinggi (disebut

kelompok atas) dan 27% nilai terendah (disebut kelompok bawah). Sudijono

(2008:389-390) mengungkapkan menghitung koefisien daya pembeda digunakan

rumus:

= −
Keterangan :
DP = koefisien daya pembeda butir soal
JA = jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah
JB = jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah
IA = jumlah skor maksimum butir soal yang diolah

Adapun interpretasi koefisien daya pembeda dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Interpretasi Koefisien Daya Pembeda

Koefisien Daya Pembeda InterpretasiNegatif ≤ ≤ 0,10 Sangat Buruk0,10 ≤ ≤ 0,19 Buruk0,20 ≤ ≤ 0,29 Cukup0,30 ≤ ≤ 0,49 Baik≥ 0,50 Sangat Baik
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Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa nilai daya

pembeda tes adalah 0,40 sampai dengan 1,00.  Hal ini menunjukkan bahwa

instrumen tes yang diujicobakan memiliki daya pembeda yang baik dan sangat

baik. Hasil perhitungan daya pembeda uji coba soal dapat dilihat pada Lampiran

C.3 (halaman 138).

4. Tingkat kesukaran

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir

soal. Sudijono (2008:  372) mengungkapkan untuk menghitung tingkat kesukaran

suatu butir soal digunakan rumus berikut.

= JI
Keterangan:
TK = tingkat kesukaran suatu butir soal
JT = jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diperoleh
IT = jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal.

Untuk menginterpretasi tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria

koefisien kesukaran menurut Sudijono (2008:  372), sebagai berikut.

Tabel 3.5 Interpretasi Koefisien Tingkat Kesukaran

Koefisien Interpretasi0,00 ≤ ≤ 0,15 Sangat Sukar0,16 < ≤ 0,30 Sukar0,31 < ≤ 0,70 Sedang0,71 < ≤ 0,85 Mudah0,86 < ≤ 1,00 Sangat Mudah

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa nilai

tingkat kesukaran tes adalah 0,29 sampai dengan 0,80.  Hal ini menunjukkan

bahwa instrumen tes yang diujicobakan memiliki tingkat kesukaran yang sukar,
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sedang, dan mudah.  Hasil perhitungan tingkat kesukaran uji coba soal dapat

dilihat pada Lampiran C.3 halaman (138).

Setelah dilakukan analisis reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran soal

tes pemahaman konsep matematis diperoleh rekapitulasi hasil tes uji coba dan

kesimpulan yang disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba

No
Soal

Reliabilitas Daya Pembeda Tingkat
Kesukaran

Kesimpulan

1a

0,80
(Reliabilitas

sangat tinggi)

0,51 (sangat baik) 0,69 (sedang) Dipakai
1b 1,00 (sangat baik) 0,65 (sedang) Dipakai
1c 0,44 (baik) 0,74 (mudah) Dipakai
1d 0,44 (baik) 0,69 (sedang) Dipakai
1e 0,51 (sangat baik) 0,69 (sedang) Dipakai
2 0,59 (sangat baik) 0,77 (mudah) Dipakai
3 0,40 (baik) 0,80 (mudah) Dipakai
4a 0,55 (sangat baik) 0,30 (sukar) Dipakai
4b 0,55 (sangat baik) 0,29 (sukar) Dipakai
5a 0,40 (baik) 0,69 (sedang) Dipakai
5b 0,55 (sangat baik) 0,68 (sedang) Dipakai

Dari Tabel 3.6 terlihat bahwa koefisien reliabilitas soal adalah 0,80 yang berarti

soal memiliki reliabilitas yang sangat tinggi.  Daya pembeda untuk semua soal

dikategorikan sangat baik dan baik. Tingkat kesukaran untuk semua soal

dikategorikan sukar, sedang dan mudah. Karena semua soal sudah valid dan

sudah memenuhi kriteria reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran yang

sudah ditentukan maka soal tes pemahaman konsep matematis yang disusun layak

digunakan untuk mengumpulkan data pemahaman konsep matematis.
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G. Teknik Analisis Data

Setelah diperoleh data dari hasil tes kemampuan awal dan tes kemampuan akhir

selanjutnya dilakukan penghitungan untuk mendapatkan skor peningkatan (gain)

pada kedua kelas. Menurut Hake (1999: 1) skor peningkatan dihitung dengan

rumus gain ternormalisasi (normalized gain) yaitu:

= − −
Hasil perhitungan skor gain pemahaman konsep matematis siswa selengkapnya

dapat dilihat pada Lampiran C.6 dan C.7 (halaman 143).  Dalam penelitian ini

analisis data mula-mula dilakukan dengan cara uji normalitas dan uji homoge-

nitas. Setelah itu barulah dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji

kesamaan dua rata-rata dan proporsi.

1. Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah data peningkatan pemahaman konsep matematis siswa

dari sampel yang diteliti berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau

sebaliknya dilakukan uji normalitas terhadap data tersebut. Uji Normalitas dalam

penelitian ini adalah dengan menggunakan uji Chi Kuadrat. Sudjana (2005: 273),

menyatakan uji Chi Kuadrat adalah sebagai berikut.

a. Hipotesis

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah:

H0 : data gain berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : data gain berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal
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b. Taraf signifikan yang digunakan α = 0,05

c. Statistik uji

Statistik yang digunakan untuk uji Chi-Kuadrat:

χ = ( – )
Keterangan:
χ = harga uji chi-kuadrat

= frekuensi harapan
= frekuensi yang diharapkan
= banyaknya pengamatan

d. Keputusan uji

Terima H0 jika χ < χ dengan χ ( ∝)( )
Rekapitulasi uji normalitas data gain pemahaman konsep matematis disajikan

pada Tabel 3.7. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.8 dan

C.9 (halaman145 dan halaman 148).

Tabel 3.7 Rekapitulasi Uji Normalitas Data Gain Pemahaman Konsep
Matematis

Kelas χ χ Keputusan Uji Keterangan

STAD 6,28 7,81 diterima Normal
Konvensional 6,70 7,81 diterima Normal

Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa data gain pemahaman konsep

matematis pada kelas STAD dan konvensional berasal dari populasi yang

berdistribusi normal.
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2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok data gain

memiliki varians yang homogen. Dalam penelitian ini, uji homogenitas yang

dilakukan adalah uji-F. Menurut Sudjana (2005: 249) uji-F adalah sebagai berikut.

a. Hipotesis.

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah

: = (kedua kelompok data gain memiliki varians yang homogen)

: ≠ (kedua kelompok data gain memiliki varians yang tidak

homogen)

b. Taraf signifikan yang digunakan = 0,05
c. Statistik uji

Statistik uji yang digunakan untuk uji-F

=
Keterangan:

= varians terbesar
= varians terkecil

d. Keputusan uji

Tolak H0 jika ≥ ( , ) dengan ( , ) diperoleh dari daftar

distribusi F dengan peluang , sedangkan derajat kebebasan dan

masing-masing sesuai dengan dk pembilang dan dk penyebut. Dalam hal

lainnya H0 diterima.
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Rekapitulasi uji homogenitas data gain kemampuan pemahaman konsep

matematis disajikan pada Tabel 3.8. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran C.10 halaman 151.

Tabel 3.8 Rekapitulasi Uji Homogenitas Varians Gain

Kelas Varians Keputusan Uji Keterangan
Eksperimen 0,05

1,32 1,85 diterima Homogen
Kontrol 0,04

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat disimpulkan bahwa kedua populasi memiliki varians

yang sama, sehingga kedua kelompok data memiliki varians yang homogen.

3. Uji Hipotesis

Setelah dilakukan uji prasyarat, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji

hipotesis.  Uji hipotesis yang digunakan yaitu uji kesamaan dua rata-rata untuk

hipotesis 1 dan uji proporsi untuk hipotesis 2.  Adapun penjelasan dari masing-

masing uji hipotesis sebagai berikut.

a. Uji Kesamaan Dua Rata-rata

Pada uji normalitas dan homogenitas, data gain berdistribusi normal dan kedua

kelompok data gain homogen.  Sehingga pengujian hipotesis yang digunakan

adalah uji-t. Dengan hipotesis sebagai berikut.

: μ1 = μ2 (rata-rata gain siswa yang mengikuti STAD sama dengan rata-

rata gain siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional).

: μ1 μ2 (rata-rata gain siswa yang mengikuti STAD lebih baik dari rata-

rata gain siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional)

Statistik yang digunakan untuk uji-t menurut Sudjana ( 2005: 243) adalah:
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= ̅ ̅
dengan s2= ( ) ( )

Keterangan:̅ = rata-rata gain pemahaman konsep matematis siswa pada
kelas eksperimen̅ = rata-rata gain pemahaman konsep matematis siswa pada
kelas kontrol

= banyaknya subyek kelas eksperimen
= banyaknya subyek kelas kontrol
= varians yang mengikuti kelas eksperimen
= varians yang mengikuti kelas kontrol
= varians gabungan

Kriteria pengujian adalah terima H0 jika < , dengan derajat

kebebasan = ( + − 2) dan peluang (1 − ) dengan taraf signifikan= 0,05. Untuk harga t lainnya H0 ditolak.

b. Uji Proporsi

Untuk mengetahui besarnya proporsi siswa yang memiliki kemampuan

pemahaman konsep matematis terkategori baik pada siswa yang mengikuti

STAD, dilakukan uji proporsi satu pihak. Uji proporsi menurut Sudjana (2005:

235) adalah sebagai berikut.

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah:: = 0,6 (proporsi siswa yang memiliki pemahaman konsep matematis

terkategori baik sama dengan 60%)∶ 0,6 (proporsi siswa yang memiliki pemahaman konsep matematis

terkategori baik lebih dari 60%)

Statistik  yang digunakan dalam uji ini adalah
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( )
Keterangan:
x : Banyaknya siswa tuntas belajar
n : Jumlah sampel

: Proporsi siswa yang memiliki pemahaman konsep matematis terkategori
baik

Dalam pengujian ini digunakan taraf signifikan = 0,05, dengan peluang(1 − ) dengan kriteria uji: tolak H0 jika ≥ . , dimana .
didapat dari daftar normal baku dengan peluang (0,5 − ) dan terima H0 jika< . .
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa

pembelajaran kooperatif tipe STAD tidak efektif ditinjau dari pemahaman konsep

matematis siswa, karena proporsi siswa yang memiliki pemahaman konsep

matematis terkategori baik pada siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif

tipe STAD tidak mencapai 60% dari jumlah siswa. Akan tetapi, peningkatan

pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe

STAD lebih tinggi daripada peningkatan pemahaman konsep matematis siswa

yang mengikuti pembelajaran konvensional.

B. Saran

Berdasarkan hasil pada penelitian ini, saran-saran yang dapat dikemukan yaitu:

1. Kepada guru, yang ingin menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD

hendaknya dalam penerapannya harus diimbangi dengan perencanaan yang

matang dan pengelolaan yang tepat agar suasana belajar semakin kondusif

sehingga memperoleh hasil yang optimal.

2. Kepada peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang STAD disarankan

melakukan penelitian dalam jangka waktu yang lebih lama agar subjek peneli-
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tian terbiasa dengan STAD dan memperhatikan efisiensi waktu agar proses

pembelajaran berjalan secara optimal.
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