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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu dasar yang mempunyai peranan penting dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak siswa di sekolah memandang 

matematika sebagai bidang studi yang paling sulit. Padahal matematika merupakan mata 

pelajaran yang banyak berguna dalam kehidupan dan merupakan salah satu mata pelajaranyang 

di ujikan dalam UNAS. Ini berarti matematika merupakan sarana berpikir logis 

untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu matematika perlu diajarkan 

pada setiap jenjang pendidikan di sekolah. 

Guru mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan tercapainya 

tujuan pembelajaran matematika. Seorang guru bukan hanya memberikan 

pengetahuan kepada siswa, namun guru harus mampu menciptakan kondisi dan 

situasi yang memungkinkan pembelajaran berlangsung secara aktif. Salah satunya 

dengan memperhatikan model pembelajaran yang digunakan. 

Penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat dapat menimbulkan 

kebosanan, kurang dipahami, dan monoton sehingga siswa kurang termotivasi 

untuk belajar. Pembelajaran matematika yang biasanya menggunakan metode 

ekspositori memang sudah membuat siswa aktif, namun kurang dapat 

mengembangkan keterampilan sosial siswa yang kelak dapat berguna dalam 

kehidupan bermasyarakat. 
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Oleh karena itu harus ada perbaikan untuk guru dalam memilih model 

pembelajaran, Model pembelajaran yang dipilih harus memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya, bekerjasama antar siswa, membentuk hubungan 

positif, mengembangkan rasa percaya diri, serta meningkatkan kemampuan 

akademik secara kelompok. Sehingga konsep yang diajarkan oleh guru akan 

mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa sehingga tercapainya kualitas 

pembelajaran lebih baik. Melalui pembelajaran seperti ini siswa akan selalu 

mengingat tentang materi yang diajarkan. Selain itu, pembelajaran dengan teknik 

ini mempunyai keunggulan yaitu meningkatkan pencapaian prestasi para siswa, 

mengembangkan hubungan antar kelompok, penerimaan terhadap teman sekelas 

yang lemah dalam bidang studi akademik, meningkatkan rasa harga diri, dan 

mengembangkan hubungan antar siswa dari latar belakang etnik yang berbeda dan 

antara siswa-siswa pendidikan khusus terbelakang secara akademik dengan teman 

sekelas mereka (Slavin dalam Cah Njeporo , 2010). 

Salah satu model pembelajaran yang menuntut keaktifan seluruh sense 

siswa adalah model pembelajaran kooperatif yaitu pambelajaran yang secara 

sengaja didesain untuk melatih siswa mendengarkan pendapat-pendapat orang lain 

dan merangkum pendapat tersebut dalam bentuk tulisan (Erman Suherman, 

2003:259). Bahkan Muslimin Ibrahim (2000:12) mengatakan bahwa “model 

pembelajaran kooperatif selain membantu siswa memahami konsep-konsep yang 

sulit, juga berguna untuk membantu siswa menumbuhkan keterampilan 

kerjasama, berfikir kritis, dan kemampuan membantu teman”. 
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Diskusi yang terjadi dalam pembelajaran kooperatif dapat digunakan 

untuk memperkenalkan keterkaitan antara ide-ide yang dimiliki siswa dan 

mengorganisasikan pengetahuannya kembali. Melalui diskusi, keterkaitan skema 

siswa akan menjadi lebih kuat sehingga pengertian siswa tentang konsep yang 

mereka konstruksi sendiri menjadi kuat. Dalam pembelajaran kooperatif terjadi 

interaksi antar siswa, dari sini siswa yang lemah atau kurang pandai akan dibantu 

siswa yang lebih pandai, sehingga akan memperkaya pengetahuan siswa yang 

diharapkan hasil belajar siswa dapat meningkat. 

Pembelajaran kooperatif juga memberi kesempatan pada siswa dengan 

kondisi latar belakang yang berbeda untuk bekerja saling bergantung satu sama 

lain atas tugas-tugas bersama dan belajar untuk menghargai satu sama lain. Hal-

hal tersebut diperlukan siswa ketika siswa berada dalam masyarakat, dimana 

terdapat banyak perbedaan tetapi berusaha untuk hidup bersosialisasi dalam suatu 

lingkungan. Pembelajaran kooperatif juga mengajarkan kepada siswa 

keterampilan kerjasama dan kolaborasi untuk meningkatkan keterampilan sosial 

siswa (Muslimin Ibrahim, 2000:9). 

Salah satu tipe pembelajaran kooperatif adalah STAD (Student Teams 

Achievement Division) yang merupakan sebuah pendekatan yang baik bagi guru 

baru untuk memulai menerapkan model pembelajaran kooperatif dalam kelas 

(Pradyo Wijayanti dalam Skripslandh. 2011). Pada pembelajaran kooperatif tipe 

STAD siswa dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, dimana masing-

masing kelompok beranggotakan 4-5 siswa untuk bekerjasama dalam 

menyelesaikan tugas. Gagasan utama dari Student Teams-Achievement Divisions 
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(STAD) adalah memotivasi siswa supaya dapat saling mendukung dan membantu 

satu sama lain dalam menguasai kemampuan yang diajarkan oleh guru. Dalam 

STAD siswa belajar dalam kelompok, mereka akan dapat bekerjasama dan 

membantu teman satu timnya untuk memahami materi yang diberikan oleh guru 

sehingga mereka mempunyai kesempatan sukses yang sama. Belajar dalam tim ini 

sangat cocok untuk membangkitkam motivasi dan peran aktif siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Adapun penyebabnya antara lain karena mereka boleh 

bekerja berpasangan dan membandingkan jawaban masing-masing, 

mendiskusikan setiap tidak kesesuaian, dan saling membantu satu sama lain jika 

ada yang salah dalam memahami. Mereka bekerja dengan teman satu timnya, 

menilai kekuatan dan kelemahan mereka untuk mambantu mereka berhasil dalam 

kuis (Slavin dalam Cah Njeporo , 2010). 

Pendekatan pembelajaran kooperatif tipe Student Teams-Achievement 

Divisions (STAD) sangat baik untuk anak usia SMP karena sangat sederhana. 

Pembelajaran matematika dengan metode ini memungkinkan siswa untuk terlibat 

secara aktif dan langsung dalam pembelajaran, mengembangkan kemampuan 

individual, serta untuk melatih siswa untuk bertanggung jawab. Pembelajaran tipe 

STAD memungkinkan terciptanya suasana kelas yang kondusif untuk belajar dan 

secara individu siswa akan secara aktif. Hal ini akan berpengaruh pada  kualitas 

pembelajaran sehingga akan berdampak positif terhadap pencapaian hasil belajar  

yang lebih baik. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

yang berhubungan dengan peningkatan hasil belajar, sehingga model 
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pembelajaran yang selama ini digunakan di sekolah  dapat disempurnakan melalui 

model kooperatif tipe STAD. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian ini 

adalah: apakah pendekatan Kooperatif Tipe STAD dapat meningkatkan hasil 

belajar  matematika siswa kelas VIIIA SMP Negeri 4 Bulukumba ? 

 

C. Tujuan Penelitian. 

Sasaran operasional tujuan dari penelitian tindakan ini adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VIIIA SMP Negeri 4 

Bulukumba melalui model pembelajaran kooperatif Tipe STAD. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diterapkan dari hasil penelitian ini antara lain: 

1. Bagi peneliti : diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung dalam 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD sekaligus memberi 

dorongan bagi peneliti lain untuk melaksanakan penelitian sejenis. 

2. Bagi siswa : Untuk melatih keterampilan kooperatif siswa yang dapat 

digunakan dalam kehidupan bermasyarakat kelak. 

3. Bagi guru : hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan, khususnya bagi guru Matematika SMP tentang suatu alternatif 
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model pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar matematika, sehingga 

bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan mutu mengajarnya. 

4. Bagi sekolah : sebagai bahan informasi bagi pihak sekolah, untuk dapat 

dijadikan bahan pertimbangan agar model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Belajar 

Definisi belajar ada beraneka ragam. Perbedaan ini dikarenakan latar 

belakang pandangan maupun teori yang dipegang. Secara psikologis, belajar 

merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil 

interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. 

Menurut W.S. Winkel, ” belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis 

yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan 

perubahan dalam pengetahuan-pemahaman, keterampilan, dan nilai-sikap”. 

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Menurut teori 

belajar Operant Conditioning oleh Skinner memandang belajar adalah suatu 

proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif . 

Menurut Skinner, jika suatu respon atau tingkah laku diikuti oleh hadiah atau 

penguatan, maka probabilitas kemunculan kembali tingkah laku tersebut akan 

besar. Dari uraian di atas konsep penting teori belajar Skinner adalah bahwa jika 

kita ingin mengubah perilaku seseorang dari yang tidak diharapkan menjadi yang 

diharapkan, maka mulailah dengan memberikan funisment terhadap perilaku yang 

tidak diharapkan. (Max Darsono dalam Cah Njeporo . 2010) 

Berdasarkan teori-teori belajar di atas dapat disimpulkan belajar adalah 

suatu perubahan tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Pengetahuan 



8 

 

tersebut di atas dibentuk oleh individu itu sendiri berupa pengetahuan fisik, 

logika, dan sosial. 

 

B. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah hasil yang dicapai seseorang dalam kegiatan belajar 

mengajar selama kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk angka atau 

nilai. Hasil belajar merupakan kapabilitas.  Munculnya kapabilitas tersebut dari 

(1) Simulasi yang berasal dari lingkungan, (2) Proses kognitif yang dilakukan oleh 

pelajar. Hasil belajar terdiri dari informasi verbal, keterampilan intelek, 

keterampilan motorik, sikap dan siasat kognitif. Jadi hasil belajar adalah hasil 

yang dicapai oleh siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran melalui 

peningkatan kemampuan belajar, baik kognitif, psikomotorik maupun afektif. 

 

C. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran secara khusus dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Behavioristik 

Pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan 

dengan menyediakan lingkungan (stimulus). 

2. Kognitif  

Pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

berpikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari. 
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3. Gestalt 

Pembelajaran adalah usaha guru untuk memberikan materi pelajaran 

sedemikian rupa sehingga siswa lebih mudah mengorganisirnya 

(mengaturnya) menjadi suatu gestalt (pola bermakna). 

4. Humanistik 

Pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih 

bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. (Max Darsono dalam Cah Njeporo . 2010) 

 Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan 

proses interaksi antara guru dengan siswa yang ditujukan untuk melakukan 

perubahan sikap dan pola pikir siswa ke arah yang lebih baik untuk mencapai 

hasil belajar yang optimal. 

 

D. Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar yang 

menempatkan siswa belajar dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 siswa 

dengan tingkat kemampuan atau jenis kelamin atau latar belakang yang berbeda 

(Pradyo Wijayanti dalam Skripslandh. 2011). Pembelajaran ini menekankan 

kerjasama dalam kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini didukung 

pula oleh pendapat Kauchak dan Eggen (Nurhayati Abba dalam Cah Njeporo . 

2010) yang mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai bagian dari strategi 

mengajar yang digunakan siswa untuk saling membantu satu sama lain dalam 
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mempelajari sesuatu. Belajar kooperatif juga dinamakan “pembelajaran teman 

sebaya”. 

Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode 

pengajaran dimana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk 

saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi pembelajaran. 

Dalam kelas kooperatif, para siswa diharapkan dapat saling membantu, saling 

mendiskusikan dan beragumentasi untuk mengasah kemampuan yang mereka 

kuasai saat itu dan menutup kesenjangan dalam pemahaman masing- masing 

((Slavin dalam Cah Njeporo , 2010). Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang 

lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk – bentuk yang 

lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru (Agus Suprijono dalam Cah 

Njeporo , 2010). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif mencakup suatu kelompok kecil siswa yang bekerja 

sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan suatu masalah atau menyelesaikan suatu 

tugas untuk mencapai tujuan bersama lainnya. Sedangkan jika siswa duduk 

bersama dalam kelompok dan mempersilahkan salah seorang diantaranya untuk 

mengerjakan seluruh pekerjaan kelompok maka hal ini bukan merupakan 

pembelajaran kelompok. 

Manfaat model pembelajaran kooperatif bagi siswa menurut Linda 

Lundgren (dalam Muslimin Ibrahim, 2000:18), antara lain: 

a. lebih banyak meluangkan waktu pada tugas, 

b. rasa percaya diri menjadi lebih tinggi, 

c. memperbaiki sikap terhadap Matematika, 
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d. penerimaan terhadap perbedaan individu menjadi lebih besar, 

e. konflik antar pribadi berkurang, 

f. sikap apatis berkurang, 

g. pemahaman lebih mendalam, 

h. motivasi lebih besar, 

i. hasil belajar lebih baik, dll. 

Sebelum model pembelajaran kooperatif dilaksanakan, sebaiknya siswa 

terlebih dahulu diperkenalkan keterampilan kooperatif yang akan digunakan 

dalam belajar kelompok. Dorongan teman untuk mencapai prestasi akademik 

yang baik adalah salah satu faktor penting dari model pembelajaran kooperatif. 

Para siswa termotivasi belajar secara baik, siap dengan pekerjaannya dan menjadi 

penuh perhatian selama berlangsungnya proses belajar. 

Sintak pembelajaran kooperatif terdiri dari 6 (enam) fase guru (Agus 

Suprijono dalam Cah Njeporo , 2010) yaitu: 

 

FASE PERILAKU  GURU 

Fase 1: Present goals and set 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa. 

Fase 2: Present information 

Menyajikan informasi. 

Fase 3: Organize student into 

learning teams 

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

mempersiapkan peserta didik siap belajar 

 

Mempresentasikan  informasi kepada peserta 

didik secara verbal. 

Memberikan penjelasan kepada peserta didik 

tentang tata cara pembentukan tim belajar dan 



12 

 

 

E. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Ada beberapa tipe model pembelajaran kooperatif, salah satunya adalah 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) atau Tim Siswa Kelompok 

Prestasi. STAD merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang 

paling sederhana, dan merupakan pendekatan yang baik untuk guru yang baru 

memulai menerapkan model pembelajaran kooperatif dalam kelas (Pradyo 

Wijayanti dalam Skripslandh. 2011). 

Mengorganisasir peserta 

didik ke dalam tim tim 

belajar. 

Fase 4 : Asist team wok and 

study 

Membantu kerja tim dan 

belajar. 

Fase 5: Test on materials 

Mengevaluasi. 

 

Fase 6: Provide recognition 

Memberikan pengakuan atau 

penghargaan. 

membantu kelompok melakukan transisi yang 

efisien. 

 

Membantu tim – tim belajar selama peserta 

didik mengerjakan tugasnya. 

 

 

Menguji pengetahuan peserta didik mengenai 

berbagai materi pembelajaran atau kelompok 

kelompok mempresentasikan hasil kerjanya.. 

Mempersiapkan cara untuk mengakui usaha 

dan prestasi individu maupun kelompok. 
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Pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD, siswa dalam suatu kelas 

dibagi menjadi beberapa kelompok dengan masing-masing beranggotakan 4-5 

siswa, setiap kelompok haruslah heterogen, terdiri dari laki-laki dan perempuan, 

memiliki kemampuan yang beragam, kalau dimungkinkan berasal dari berbagai 

suku. Anggota tim menggunakan lembar kegiatan atau perangkat pembelajaran 

yang lain untuk menuntaskan materi pelajarannya dan kemudian saling membantu 

satu sama lain untuk memahami bahan pelajaran atau melakukan diskusi. 

Menurut (Slavin dalam Cah Njeporo , 2010) “STAD terdiri dari lima 

komponen utama, yaitu penyajian materi, tim/kelompok, kuis, skor perkembangan 

individu, dan penghargaan kelompok”. Selanjutnya Slavin menjelaskan bahwa 

STAD dibagi menjadi beberapa kegiatan pengajaran, yaitu sebagai berikut. 

a. Pengajaran 

Tujuan pengajaran ini adalah guru menyajikan materi pelajaran sesuai 

dengan yang direncanakan. Setiap awal dalam model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD selalu dimulai dengan penyajian kelas. Penyajian ini mencakup 

pembukaan, pengembangan, dan latihan terbimbing dari keseluruhan pelajaran. 

b. Belajar kelompok 

Tugas anggota kelompok adalah menguasai materi yang diberikan guru 

dan membantu teman satu kelompok untuk menguasai materi tersebut. Siswa 

diberi lembar kegiatan yang dapat digunakan untuk melatih keterampilan yang 

sedang diajarkan untuk mengevaluasi diri mereka dan teman satu kelompok. Guru 

mengamati kegiatan pembelajaran secara seksama, memperjelas perintah, 

mereview konsep, atau menjawab pertanyaan. 
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c. Kuis 

Kuis dikerjakan siswa secara mandiri. Tujuannya untuk menunjukkan apa 

saja yang telah diperoleh siswa selama belajar dalam kelompok. Hasil kuis 

digunakan sebagai nilai perkembangan individu dan disumbangkan dalam nilai 

kelompok. 

d. Penghargaan kelompok 

Langkah awal adalah menghitung nilai kelompok dan nilai perkembangan 

individu. Pemberian penghargaan kelompok berdasarkan pada rata-rata nilai 

perkembangan individu. 

Pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah sebagai 

berikut. 

a. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Memberikan informasi/menyajikan materi yang akan diberikan 

c. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok beranggotakan 4-5 

siswa. 

d. Memberikan nama kelompok untuk masing-masing kelompok. 

e. Memberikan soal latihan yang dikerjakan dengan berdiskusi dalam kelompok 

masing-masing. 

f. Mengingatkan siswa tetap bersama kelompoknya masing-masing sampai selesai 

tugasnya dan bekerja dengan menggunakan keterampilan-keterampilan kooperatif 

yang dikembangkan 

g. Memberikan bimbingan pada kelompok. 
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h. Presentase jawaban kelompok, disertai bimbingan guru untuk membuat 

kesimpulan 

i. Pemberian kuis yang dikerjakan secara individu. 

j. Memberikan penghargaan kelompok 

F. Kerangka Berpikir 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat berperan 

untuk memudahkan siswa dalam menerima materi dan diharapkan dapat 

membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Pembelajaran matematika dengan 

metode ini memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dan langsung dalam 

pembelajaran, mengembangkan kemampuan individual, serta untuk melatih siswa 

untuk bertanggung jawab. Pembelajaran tipe STAD memungkinkan terciptanya 

suasana kelas yang kondusif untuk belajar dan secara individu siswa akan secara 

aktif. Hal ini akan berpengaruh pada  kualitas pembelajaran sehingga akan 

berdampak positif terhadap pencapaian hasil belajar  yang lebih baik. Dengan kata 

lain, penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD  dalam pembelajaran 

matematika dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

G. Hasil Penelitian yang Relevan 

 Hasil Penelitian yang relevan adalah yang dilakukan oleh Drs. I Made 

Surianta dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan pembelajaran Kooperatif 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika 1 Banjarangkan Tahun 2008/2009 

menyatakan bahwa rata-rata skor aktifitas siswa dalam pembelajaran mengalami 
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peningkatan dari siklus I sampai siklus II. Pada siklus I rata-rata skor aktifitas 

siswa dalam pembelajaran sebesar 17,29 meningkat menjadi 17,45 pada siklus II. 

Nilai hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai pada siklus 

II. Peningkatan ini ditunjukkan dengan dengan kenaikan rata-rata nilai hasil 

belajar sebesar 6,68 pada suklus I menjadi 7,01 pada siklus II. Sedangkan untuk 

ketuntasan klasikal juga terjadi peningkatan dari 70% pada siklus I menjadi 83% 

pada siklus II. 
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BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research) dengan tahap-tahap pelaksanaan meliputi : perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, refleksi, dan evaluasi secara berulang. 

B. Subjek Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Kelas VIIIA SMP Negeri 4 Bulukumba 

Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan jumlah siswa 29 siswa terdiri dari 

23 siswa perempuan dan 6 siswa laki-laki. 

C. Faktor yang Diselidiki 

 Untuk menjawab permasalahan, maka faktor yang ingin diselidiki adalah 

sebagai berikut: 

1. Faktor siswa, yaitu dengan melihat terjadinya peningkatan daya serap bahan 

ajar, baik secara individu maupun secara kelompok serta perubahan sikap 

siswa dan kemampuan menyelesaikan soal-soal matematika. 

2. Faktor proses, yaitu akan diselidiki apakah terjadi atau ada interaksi antara 

guru dengan siswa serta antara siswa dengan siswa agar kegiatan belajar 

mengajar berlangsung efektif dan efisien. 
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3. Faktor hasil, yaitu akan diselidiki hasil belajar dan rasa tanggung jawab serta 

sikap positif siswa terhadap matematika dengan terampil menyelesaikan soal-

soal yang diberikan. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

 Untuk mencegah adanya kesalahan dalam menafsirkan suatu variabel serta 

untuk mempermudah dalam pengukuran dan memperjelas ruang lingkup dari tiap 

variabel, maka diperlukan adanya definisi operasional. Variabel independen yang 

akan diteliti adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan variabel 

dependen yang akan diteliti adalah hasil belajar. 

Adapun definisi operasionalnya adalah sebagai berikut:  

1. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Pembelajaran kooperatif  tipe STAD pada penelitian ini adalah Peningkatan 

keaktifan belajar siswa dilihat dari aktivitas belajar selama kegiatan belajar mengajar 

berlangsung (proses belajar)•  

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar yang dimaksud pada penelitian ini adalah kemampuan 

mengingat, memahami, dan menerapkan pengetahuan matematika yang diperoleh 

siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar. Skor hasil belajar matematika ini 

diperoleh dengan menggunakan tes hasil belajar matematika.  
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E. Prosedur Penelitian 

Pada penelitiaan tindakan ini menggunakan 2 (dua) siklus yang masing-

masing siklus terdiri 4 kali pertemuan. Siklus I dilaksanakan pada hari Kamis (19 

Januari 2012), Rabu (25 Januari 2012), Kamis (26 Januari 2012) dan Senin (30 

Januari 20012).  Tes hasil belajar siklus I hari Rabu (1 Februari 2012). Siklus II 

dilaksanakan pada hari, Senin (13 Februari 2012), Rabu (15 Februari 2012), 

Kamis (16 Februari 2012) dan Senin (20 Februari 2012). Tes siklus II pada hari 

Rabu (22 Februari 2012). 

Masing-masing siklus dilaksanakan dengan dilengkapi instrumen/alat 

observasi. Siklus pertama dirancang dengan dasar refleksi awal, selanjutnya siklus 

kedua didasarkan atas refleksi siklus pertama.  

Hal-hal penting yang dilaksanakan pada kedua siklus yaitu: 

1. Gambaran Kegiatan Siklus I 

a. Tahap Perencanaan 

1. Telaah kurikulum SMP Kelas VIII untuk mata pelajaran matematika 

dan pengadaan literatur utama. 

2. Klasifikasi latihan-latihan berdasarkan kurikulum dan buku paket. 

3. Membuat skenario pembelajaran matematika. 

4. Membuat pedoman observasi untuk merekam proses pembelajaran di 

kelas. 

5. Membuat alat evaluasi untuk melihat apakah pemahaman konsep dan 

prosedural siswa sudah terbangun. 
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b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

1. Pada awal kegiatan pembelajaran guru membangun hubungan yang 

harmonis untuk memasuki kehidupan siswa dengan prinsip ”Bawalah 

dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka” 

artinya guru harus mengetahui psikologis siswa sehingga guru mampu 

membuat siswa tertarik dengan materi yang akan diajarkan. 

2. Guru dibantu kolaborator mempersiapkan diri untuk melakukan 

pengamatan aktifitas siswa selama berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan lembar observasi yang tersedia. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu dan 

mengingatkan materi yang pernah dipelajari siswa yang ada kaitannya 

dengan materi pada hari itu, membangkitkan motivasi siswa dengan 

menekankan pentingnya materi yang akan dipelajari sebagai dasar 

materi selanjutnya dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. 

(Fase 1) 

4. Guru menyajikan informasi atau materi pelajaran melalui ceramah dan 

tanya jawab kepada siswa. (Fase 2) 

5. Guru mengorganisasikan siswa kedalam kelompoknya dan 

menjelaskan bagaimana caranya bekerja sama dalam kelompok belajar 

untuk menyelesaikan latihan yang diberikan dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi secara efisien.(Fase 3) 

6. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar yang memerlukan atau 

kelompok yang mendapatkan kesulitan dalam tugas mereka, dan 
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meminta siswa yang sudah paham pada kelompok itu untuk  

menjelaskan pada teman kelompoknya dan memastikan semua anggota 

kelompok memahami latihan yang diberikan. (Fase 4) 

7. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari 

dengan cara masing-masing kelompok mempresentasekan hasil 

kerjanya dan membimbing siswa untuk membuat kesimpulan 

pembelajaran pada hari itu.(Fase 5) 

8. Memberikan soal latihan kepada siswa secara individu (tugas mandiri) 

dan menekankan bahwa tidak dibolehkan lagi untuk bekerja bersama.  

9. Mencari cara-cara untuk menghargai hasil belajar kelompok pada hari 

itu, dan menyampaikan bahwa hasil tes individu akan disampaikan 

pada pertemuan berikutnya dan hasil tes individu juga akan digabung 

untuk menentukan skor tiap kelompok. (Fase 6). 

c. Observasi dan Evaluasi 

1. Pengumpulan data melalui: 

a. Observasi 

b. Tes hasil belajar 

2. Analisis data tes hasil belajar 

3. Analisis data hasil observasi  

d. Refleksi Hasil Kegiatan Siklus I 

Setelah berlangsungnya tes siklus I, hasil yang didapatkan dianalisis 

dengan memperhatikan lembar observasi aktifitas siswa. Pada tahap 
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refleksi ini, guru mendapatkan informasi dari kolaborator kejadian-

kejadian pada siklus I yang terjadi pada siswa selama pembelajaran. 

Dipikirkan pula hal-hal yang perlu diperbaiki atau dikembangkan oleh 

guru sehingga tujuan  pembelajaran kooperatif STAD dapat terlaksana 

dengan baik. Berdasarkan analisis tersebut, guru melakukan perencanaan 

untuk melakukan kegiatan siklus II. 

2. Gambaran Kegiatan Siklus II 

Langkah-langkah yang dilakukan pada siklus II relatif sama dengan 

perencanaan dan pelaksanaan dalam siklus I dengan mengadakan beberapa 

perbaikan atau penambahan sesuai kenyataan yang ditemukan di lapangan.  

Untuk selanjutnya yang dilakukan beberapa penyesuaian materi pelajaran. 

1. Merumuskan tindakan selanjutnya (siklus II) berdasarkan hasil tindakan 

siklus I. 

2. Pelaksanaan tindakan siklus II. 

3. Analisis data hasil pemantauan siklus II. 

4. Refleksi hasil kegiatan siklus II. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Data mengenai peningkatan penguasaan materi diambil dari tes hasil belajar 

setiap siklus.  

b. Data tentang keaktifan siswa  diambil dengan menggunakan lembar observasi. 
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G.Teknik Analisis Data 

1. Hasil Tes Belajar 

Data yang terkumpul dengan menggunakan analisis kuantitatif dan 

analisis kualitatif. Untuk analisis kuantitatif digunakan analisis deskriptif yaitu 

skor rata-rata dan persentase, nilai minimum, dan maksimum yang siswa peroleh 

serta ketuntasan setiap siklus dan  persentasenya. Adapun untuk keperluan analisis 

kualitatif akan digunakan kategorisasi dengan skala lima berdasarkan teknik 

kategorisasi standar yang diterapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Rusli 

Umar, 2008:21) yaitu: 

1. 0 % - 34 %  dikategorikan sangat rendah 

2. 35 % - 54 %  dikategorikan rendah 

3. 55 % - 64 %  dikategorikan sedang 

4. 65 % - 84 %  dikategorikan tinggi 

5. 85 % - 100 % dikategorikan sangat tinggi 

2. Observasi Keaktifan siswa 

Data hasil observasi siperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh 

kolaborator, dianalisis kuantitatif dengan menggunakan skor total aspek,  skor 

setiap indikator, rata-rata dan persentasenya.  

H. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah bila nilai rata-

rata hasil belajar matematika dan persentase jumlah siswa yang mencapai 
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ketuntasan belajar mengalami peningkatan. Berdasarkan kriteria ketuntasan 

belajar minimal (KKM) untuk mata pelajaran matematika kelas VIII SMP Negeri 

4 Bulukumba, siswa  dikatakan tuntas belajar bila memperoleh nilai sama atau 

lebih dari KKM yaitu 75.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berikut ini akan dibahas hasil–hasil penelitian yang memperlihatkan 

terjadinya peningkatan hasil belajar matematika siswa. Data yang diolah dalam 

pembahasan ini adalah data dari tes akhir siklus I dan tes akhir siklus II serta 

rekaman, maupun pengamatan terhadap siswa. 

1.  Hasil Belajar Matematika  

a. Siklus I 

Dari analisis statistik deskriptif terhadap nilai skor tes setelah  pelaksanaan 

tindakan Siklus I, seperti pada lampiran A dapat disajikan pada tabel di bawah ini, 

TABEL 4.1 Statistik Hasil Belajar Setelah Pelaksanaan Tindakan Siklus I   

Statistik  Nilai Statistik  

Subjek 

Skor maksimum ideal 

Skor tertinggi 

Skor terendah 

Rentang skor 

Skor rata–rata 

 

29 

100 

100 

45 

55 

75,99 
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Dari tabel 4.1 di atas, menunjukkan bahwa nilai hasil belajar matematika  

yang menjadi subjek penelitian sebanyak 29 siswa,  dengan skor tertinggi adalah 

100 dari skor maksimum ideal yang mungkin dicapai 100,  dan skor rata–rata 

75,99. Apabila skor hasil belajar matematika siswa dikelompokkan dalam bentuk 

kategori seperti yang telah di bahas pada Bab III, maka diperoleh distribusi 

frekuensi dan persentase nilai seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini. 

 

TABEL 4.2 Distribusi Frekuensi dan Persentase Nilai Hasil Belajar Matematika 

Siswa Setelah Pelaksanaan Tindakan Siklus I . 

 

Interval Skor Kategori Frekuensi Persentase 

85 -  100  Sangat Tinggi 8 27,59 

65 -  84 Tinggi 15 51,72 

55 -  64 Sedang 4 13,79 

35 -  54 Rendah 2 6,90 

0  -  34 Sangat Rendah 0 0,00 

Jumlah 30 100% 

 

Dari tabel 4.2 menunjukkan dari 29 siswa yang menjadi subjek penelitian, 

terdapat 8 siswa atau 27,59% memiliki hasil belajar matematika yang 

dikategorikan sangat tinggi, 15 siswa atau 51,72% berada  pada kategori tinggi, 4 

siswa atau 13,79% berada pada kategori sedang, 2 siswa atau 6,90% berada pada 



27 

 

kategori rendah, dan tidak ada siswa berada pada kategori sangat rendah. Jika nilai 

rata-rata hasil belajar siswa setelah pelaksanan tindakan Siklus I yaitu 75,99 yang 

dihubungkan dalam tabel kategori di atas, maka nilai rata-rata hasil belajar 

matematika siswa berada dalam kategori tinggi.  

Dari lampiran A dapat diketahui bahwa banyaknya siswa yang tuntas 

setelah pelaksanaan tindakan Siklus I adalah 16 siswa atau 55,17%, sedangkan 

yang belum tuntas sebanyak 13 siswa atau 44,83% .Meskipun hasil belajar 

matematika siswa berada pada kategori tinggi, tetapi belum mencapai ketuntasan 

secara klasikal, untuk itu perlu ditelusuri lebih lanjut dengan mengadakan 

tindakan Siklus II.  

b. Siklus II 

Dari analisis statistik deskriptif terhadap nilai skor tes setelah  pelaksanaan 

tindakan Siklus II seperti pada lampiran A dapat disajikan pada tabel di bawah ini. 

TABEL 4.3  Statistik Hasil Belajar Setelah Pelaksanaan Tindakan Siklus II  

Statistik  Nilai Statistik  

Subjek 

Skor maksimum ideal 

Skor tertinggi 

Skor terendah 

Rentang skor 

Skor rata–rata 

 

29 

100 

100 

39 

61 

78,84 
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Dari tabel 4.3 di atas, menunjukkan bahwa nilai hasil belajar matematika 

yang menjadi subjek penelitian 29 siswa,  skor tertinggi adalah 100 dari skor 

maksimum ideal yang mungkin dicapai 100, dan  skor rata–rata 78,84. 

Apabila skor hasil belajar matematika siswa dikelompokkan dalam bentuk 

kategori seperti yang telah di bahas pada Bab III , maka diperoleh distribusi 

frekuensi dan persentase nilai seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini. 

 

TABEL 4.4 Distribusi Frekuensi dan Persentase Nilai Hasil Belajar Matematika 

Siswa Setelah Pelaksanaan Tindakan Siklus II . 

Interval Skor Kategori Frekuensi Persentase 

85 -  100  Sangat Tinggi 9 31,03 

65 -  84 Tinggi 17 58,62 

55 -  64 Sedang 1 3,45 

35 -  54 Rendah 2 6,90 

0  -  34 Sangat Rendah 0 0,00 

Jumlah 30 100% 

 

Dari tabel 4.4 menunjukkan dari 29 siswa yang menjadi subjek penelitian, 

terdapat 9 siswa atau 31,03% memiliki hasil belajar matematika yang 

dikategorikan sangat tinggi, 17 siswa atau 58,02% berada  pada kategori tinggi, 1 
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siswa atau 3,45% berada pada kategori sedang, 2 siswa atau 6,90% berada pada 

kategori rendah dan tidak ada siswa yang berada pada kategori sangat rendah. Jika 

nilai rata-rata hasil belajar siswa setelah pelaksanan tindakan Siklus II 79,96 yang 

dihubungkan dalam tabel kategori di atas, maka nilai rata-rata hasil belajar 

matematika siswa berada dalam kategori tinggi.  

Dari lampiran A dapat diketahui bahwa banyaknya siswa yang tuntas 

setelah pelaksanaan tindakan Siklus II  adalah 25 siswa atau 86,21%, sedangkan 

yang belum tuntas sebanyak 4 siswa atau 13,79%. Untuk melihat peningkatan 

hasil belajar matematika siswa melalui penerapan pendekatan kontekstual di luar 

kelas berdasarkan Tabel 4.1 sampai Tabel 4.4  dapat disajikan pada Tabel 4.5 

berikut ini. 

TABEL 4.5 Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Setiap Siklus  

No Siklus 

Nilai Perolehan 

Siswa  

Rata-rata 

Ketuntasan 

Ketuntasan Tuntas Tidak 

Tuntas 

1 

2 

I 

II 

75,99 

79,96 

16 

25 

13 

4 

55,17% 

86,21% 

 

Dari Tebel 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa setelah dua kali dilaksanakan 

tes siklus maka terlihat adanya peningkatan hasil belajar, ini diidentifkasi dengan 

banyak siswa yang tuntas belajar matematika, hal ini menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar matematika siswa Kelas  VIII A SMP Negeri 4 
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Bulukumba melalui pembelajaran kooperatif STAD dari nilai rata-rata 75,99 pada 

siklus I mengalami peningkatan pada Siklus II menjadi 79,96 dan persentase 

jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar sebesar 55,17% di siklus I 

meningkat menjadi 86,21% di siklus II. 

2. Keaktifan siswa 

a. Siklus I 

Pada siklus I, keaktifan siswa dapat dilihat pada lembar observasi yang 

ditunjukkan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.6. Lembar observasi Keaktifan Siswa Siklus I 

Aktifitas Siswa Skor % Total Rata-

rata 

% 

 
1.  Keaktifan 

a.  Menyatakan pendapat. 

b. Mengajukan pertanyaan. 

c.  Mengerjakan tugas dengan        baik. 

d.  Menjawab pertanyaan. 

2.  Perhatian 

a.  Menyimak penjelasan guru dengan 

sungguh-sungguh. 

b.  Menunjukkan antusias dalam pembelajaran. 

c.   Menunjukkan ketertarikan dalam 

pembelajaran. 

c. Menunjukkan rasa senang dalam 

pembelajaran 

 

 

 

13 

7 

91 

16 

 

99 

40 

 

48 

 

42 

 

 

 

 

11,21 

6,03 

78,45 

13,79 

 

85,34 

34,48 

 

41,38 

 

36,21 

 

 

 

127 

 

 

 

 

229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,09 

 

 

 

 

1,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,37 

 

 

 

 

49,35 
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3. Kerjasama 

a.  Memberi bantuan pada orang lain  

b.  Menghargai pendapat orang lain  

c.  Menunjukkan kekompakan  

d. Menunjukkan peran aktif dalam kelompok 

 

4. Tanggung Jawab 

a.  Bertanggung Jawab pada tugas  

b.  Tidak mengganggu teman lain 

c.  Melaksanakan tugas dengan rasa senang 

d. Melaksanakan tugas dengan antusias 
 

 

12 

29 

14 

21 

 

 

86 

80 

42 

6 

 

 

10,34 

25,00 

12,07 

18,10 

 

 

74,14 

68,97 

36,21 

5,17 

76 

 

 

 

 

 

214 

0,66 

 

 

 

 

 

1,84 

 

16,38 

 

 

 

 

 

46,12 

 

Dari tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa selama siklus I adalah: 

1. Aspek Keaktifan siswa 

 Keaktifan siswa untuk menyatakan pendapat adalah 11,21 %, keaktifan 

siswa untuk mengajukan pertanyaan adalah 6,03%, keaktifan siswa untuk 

mengerjakan tugas dengan baik adalah 45,69% dan keaktifan siswa untuk 

menjawab pertanyaan adalah 13,79%. Sehingga persentase rata-rata setiap 

indikator untuk aspek keaktifan siswa adalah 27,37%.  

2. Aspek Perhatian Siswa 

 Perhatian siswa untuk menyimak penjelasan guru dengan sungguh-

sungguh adalah 85,34%, perhatian siswa dalam menunjukkan antusias dalam 

pembelajaran adalah 34,48%, perhatian siswa untuk menunjukkan ketertarikan 

dalam pembelajaran adalah 41,38%, dan perhatian siswa untuk menunjukkan rasa 
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senang dalam pembelajaran adalah 36,21%. Sehingga keaktifan siswa untuk aspek 

perhatian siswa adalah 49,35%. 

3. Aspek Kerjasama 

 Keaktifan siswa dalam kerjasama memberi bantuan pada orang lain adalah 

10,34%, menghargai pendapat orang lain adalah 25%, menunjukkan kekompakan 

adalah 12,07%, dan kerjasama siswa dalam menunjukkan peran aktif dalam 

kelompok adalah 18,10%. Sehingga keaktifan siswa untuk aspek kerjasama 

adalah 16,38%. 

4. Aspek Tanggung Jawab  

 Keaktifan siswa dalam aspek tanggung jawab pada tugas adalah 74,14%., 

tanggung jawab siswa untuk tidak mengganggu teman lain adalah  68,97%.  

Tanggung jawab siswa untuk melaksanakan tugas dengan rasa senang adalah 

36,21%, dan tanggung jawab siswa untuk melaksanakan tugas dengan antusias 

adalah 5,17%. Sehingga keaktifan siswa untuk aspek tanggung jawab adalah 

46,12%. 

b.  Siklus II 

Pada siklus II, keaktifan siswa dapat dilihat pada lembar observasi 

yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.7. Lembar observasi Keaktifan Siswa Siklus II 

Aktifitas Siswa Skor % Total Rata-

rata 

% 

 
1.  Keaktifan 

 

 

 

 

 

235 

 

2,03 

 

50,65 
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a.  Menyatakan pendapat. 

b. Mengajukan pertanyaan. 

c.  Mengerjakan tugas dengan        baik. 

e. Menjawab pertanyaan. 

 

2.  Perhatian 

a.  Menyimak penjelasan guru dengan 

sungguh-sungguh. 

b.  Menunjukkan antusias dalam pembelajaran. 

c.   Menunjukkan ketertarikan dalam 

pembelajaran. 

d.  Menunjukkan rasa senang dalam 

pembelajaran 

3. Kerjasama 

a.  Memberi bantuan pada orang lain  

b.  Menghargai pendapat orang lain  

c.  Menunjukkan kekompakan  

d. Menunjukkan peran aktif dalam kelompok 

4. Tanggung Jawab 

a.  Bertanggung Jawab pada tugas  

b.  Tidak mengganggu teman lain 

c.  Melaksanakan tugas dengan rasa senang 

d. Melaksanakan tugas dengan antusias 

 

30 

30 

108 

67 

 

 

110 

 

64 

 

76 

 

66 

 

86 

84 

95 

85 

 

97 

94 

65 

55 

25,86 

25,86 

93,10 

57,76 

 

 

94,83 

 

55,17 

 

65,52 

 

56,90 

 

74,14 

72,41 

81,90 

73,28 

 

83,62 

81,03 

56,03 

47,41 

 

 

 

 

 

316 

 

 

 

 

 

 

 

350 

 

 

 

 

311 

 

 

 

 

 

2,72 

 

 

 

 

 

 

 

3,02 

 

 

 

 

2,68 

 

 

 

 

 

 

68,10 

 

 

 

 

 

 

 

75,43 

 

 

 

 

67,03 
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Dari tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa selama siklus II adalah: 

 

1.   Aspek Keaktifan siswa 

Keaktifan siswa untuk menyatakan pendapat adalah 25,86 %, keaktifan 

siswa untuk mengajukan pertanyaan adalah 25,86%, keaktifan siswa untuk 

mengerjakan tugas dengan baik adalah 93,10% dan keaktifan siswa untuk 

menjawab pertanyaan adalah 57,76%. Sehingga persentase rata-rata setiap 

indikator untuk aspek keaktifan siswa adalah 50,65%.  

2. Aspek Perhatian Siswa 

Perhatian siswa untuk menyimak penjelasan guru dengan sungguh-

sungguh adalah 94,83%, perhatian siswa dalam menunjukkan antusias dalam 

pembelajaran adalah 55,17%, perhatian siswa untuk menunjukkan ketertarikan 

dalam pembelajaran adalah 65,52%, dan perhatian siswa untuk menunjukkan rasa 

senang dalam pembelajaran adalah 56,90%. Sehingga keaktifan siswa untuk aspek 

perhatian siswa adalah 68,10%. 

3. Aspek Kerjasama 

Keaktifan siswa dalam kerjasama memberi bantuan pada orang lain adalah 

74,14%, menghargai pendapat orang lain adalah 72,41%, menunjukkan 
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kekompakan adalah 81,90%, dan kerjasama siswa dalam menunjukkan peran aktif 

dalam kelompok adalah 73,28%. Sehingga keaktifan siswa untuk aspek kerjasama 

adalah 75,43%. 

4. Aspek Tanggung Jawab  

Keaktifan siswa dalam aspek tanggung jawab pada tugas adalah 83,62%., 

tanggung jawab siswa untuk tidak mengganggu teman lain adalah  81,03%.  

Tanggung jawab siswa untuk melaksanakan tugas dengan rasa senang adalah 

56,03%, dan tanggung jawab siswa untuk melaksanakan tugas dengan antusias 

adalah 47,41%. Sehingga keaktifan siswa untuk aspek tanggung jawab adalah 

67,03%. 

Untuk melihat peningkatan aktifitas belajar siswa melalui penggunaan 

model pembelajaran kooperatif STAD berdasarkan Tabel 4.6 sampai Tabel 4.7  

dapat disajikan pada Tabel 4.8 berikut ini. 

 

Tabel 4.8. Lembar observasi Keaktifan Siswa Setiap Siklus 

Aktifitas Siswa 

Siklus I Siklus II 

Idktor Aspek Idktor Aspek 

 
1.  Keaktifan 

a.  Menyatakan pendapat. 

b. Mengajukan pertanyaan. 

c.  Mengerjakan tugas dengan        baik. 

 

 

11,21 

6,03 

78,45 

 

27,37 

 

 

 

 

 

25,86 

25,86 

93,10 

 

50,65 
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d.  Menjawab pertanyaan. 

2.  Perhatian 

a.  Menyimak penjelasan guru dengan 

sungguh-sungguh. 

b.  Menunjukkan antusias dalam pembelajaran. 

c.   Menunjukkan ketertarikan dalam 

pembelajaran. 

d.  Menunjukkan rasa senang dalam 

pembelajaran 

3. Kerjasama 

a.  Memberi bantuan pada orang lain  

b.  Menghargai pendapat orang lain  

c.  Menunjukkan kekompakan  

d. Menunjukkan peran aktif dalam kelompok 

4. Tanggung Jawab 

a.  Bertanggung Jawab pada tugas  

b.  Tidak mengganggu teman lain 

c.  Melaksanakan tugas dengan rasa senang 

d. Melaksanakan tugas dengan antusias 

 

13,79 

 

85,34 

34,48 

41,38 

 

36,21 

 

 

10,34 

25,00 

12,07 

18,10 

 

74,14 

68,97 

36,21 

5,17 

 

49,35 

 

 

 

 

 

 

16,38 

 

 

 

 

46,12 

 

57,76 

 

94,83 

55,17 

65,52 

 

56,90 

 

 

74,14 

72,41 

81,90 

73,28 

 

68,10 

 

 

 

 

 

 

75,43 

 

 

 

 

67,03 

 

Selain terjadinya peningkatan hasil belajar matematika selama penelitian 

siklus I dan siklus II, terdapat pula perubahan yang terjadi pada keaktifan siswa 

selama proses pembelajaran dari siklus I dan siklus II.  Perubahan tersebut 

merupakan data kualitatif yang diperoleh dari lembar observasi yang dicatat oleh 
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kolabolator yang membantu peneliti selama penelitian berlangsung adapun 

perubahan yang dimaksud : 

1. Aspek Keaktifan 

a. Menyatakan pendapat 

Pada siklus I keaktifan siswa dalam menyatakan pendapat sebesar 25,86% 

Hal ini disebabkan karena siswa masih merasa malu dan tidak percaya diri 

untuk mengemukakan pendapatnya. Hal ini juga disebabkan karena siswa 

kurang fasih dalam menyusun kata-kata yang benar. Namun guru selalu 

membimbing siswa dan berusaha memberikan motivasi agar siswa terbiasa 

dalam mengutarakan pendapat dalam berdiskusi, sehingga perlahan-lahan 

siswa mulai tumbuh keberanian dan percaya diri sehingga hasil tersebut 

dapat terlihat pada siklus II yang mengalami peningkatan sebesar 23,28% 

menjadi 50,65%.  

b. Mengajukan pertanyaan 

Pada siklus I keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan sebesar 

6,03%. Hal ini disebabkan karena siswa takut untuk bertanya pada guru 

atau teman sehingga walaupun kurang mengerti, siswa tetap malu bertanya 

Dengan model pembelajaran kooperatif STAD, diupayakan siswa tidak 

lagi merasa malu ataupun takut bertanya, karena pada saat bekerja 

berkelompok, siswa dapat meminta penjelasan kepada teman ataupun 

guru. Hal ini menyebabkan peningkatan keaktifan siswa pada siklus II 

sebesar 19,83%. 
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c. Mengerjakan tugas dengan baik 

Pada siklus I keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas dengan baik 

sebesar 78,45%. Hal ini disebabkan siswa masih mengalami kesulitan 

dalam memahami materi. Setelah mendapatkan model pembelajaran 

kooperatif STAD pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 14,65% 

menjadi 93,10%.   

d. Menjawab pertanyaan 

Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan pada siklus I sebesar 

13,79%.  Ini disebabkan siswa masih sepenuhnya berharap guru yang akan 

menjawab semua pertanyaan temannya ataupun pertanyaan dari guru. 

Dengan pembelajaran kooperatif STAD, guru sebagai pengarah 

membiasakan siswa untuk menjawab pertanyaan. Jika mengalami kendala 

barulah guru terlibat langsung untuk mencari penyelesaian. Hal ini 

menimbulkan sikap positif kepada siswa, sehingga mengalami 

peningkatan sebesar 43,97%, sehingga persentase keaktifan siswa menjadi 

57,76%. 

2. Aspek Perhatian 

a. Menyimak penjelasan guru dengan sungguh-sungguh 

Di siklus I aspek perhatian siswa dalam menyimak penjelasan  guru 

dengan sungguh-sungguh sebesar 85,34%  dan mengalami peningkatan 

9,49% di siklus II menjadi 94,83%. Pada siklus I, perhatian siswa dalam 
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menyimak penjelasan guru belum sepenuhnya, masih ada beberapa siswa 

dalam setiap pertemuan yang melakukan kegiatan lain seperti berbicara 

dengan teman, atau menulis. Namun terjadi perubahan sehingga perhatian 

siswa dalam  menyimak penjelasan guru semakin meningkat. 

b. Menunjukkan antusias dalam pembelajaran 

Di siklus I, aspek perhatian siswa dalam menunjukkan antusias dalam 

pembelajaran sebesar 34,48%. Pada siklus ini, terlihat bahwa siswa masih 

kurang semangat, sebagian besar masih pasif, lebih senang menjadi 

pendengar dan kelihatan kaku dalam pembelajaran khususnya berdiskusi. 

Namun dengan bimbingan guru dalam pembelajaran kooperatif STAD, 

siswa menjadi lebih bersemangat dan antusias dalam mengikuti 

pembelajaran utamanya pada saat berdiskusi dalam kelompok ataupun 

diskusi kelas sehingga indikator ini mengalami peningkatan 20,69% 

menjadi 55,17%. 

c. Menunjukkan ketertarikan dalam pembelajaran 

Aspek perhatian siswa dalam menunjukkan ketertarikan dalam 

pembelajaran di siklus I sebesar 41,38%.  Indikator ini diamati kolaborator 

berdasarkan pertanyaan guru dalam kegiatan awal yang menanyakan siapa 

yang telah mengetahui judul dan apa yang akan dipelajari pada hari itu. 

Diamati pula siswa yang telah terlebih dahulu meminjam buku secara 

pribadi di perpustakaan. Pada siklus II aspek perhatian siswa dalam 
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menunjukkan ketertarikan dalam pembelajaran ini ternyata mengalami 

peningkatan 24,14% menjadi 65,52%. 

d. Menunjukkan rasa senang dalam pembelajaran 

Aspek perhatian siswa dalam menunjukkan rasa senang dalam 

pembelajaran di siklus I sebesar 36,21%. Indikator ini diamati dari mimik 

dan ekspresi wajah siswa selama mengikuti pembelajaran. Di siklus I 

siswa masih ada yang menunjukkan rasa kurang senang. Salah satu 

faktornya adalah terdapat beberapa siswa yang masih kurang dalam 

kemampuan dasar. Sehingga mereka merasa tegang atau terbebani dengan 

pelajaran. Namun lambat laun pemahaman siswa bertambah, dan akhirnya 

menunjukkan peningkatan pada indikator ini sebesar 20,69% menjadi 

56,90%. 

3. Aspek Kerjasama 

a. Memberi bantuan pada orang lain 

Aspek kerjasama siswa dalam memberi bantuan pada temannya di siklus I 

sebesar 10,34%. Indikator ini diamati pada saat siswa bekerja bersama 

teman kelompoknya. Terlihat bahwa di siklus I ini, siswa masih sangat 

kurang rasa senasib sepenanggungan dengan teman sekelompok. Mereka 

masih sangat memelihara sifat individualisme dan tidak mau membantu 

temannya yang kurang mengerti. Dengan pembelajaran kooperatif STAD 

yang menekankan pada kerjasama kelompok dan terdapatnya skor pribadi 

dan skor kelompok, akhirnya menumbuhkan rasa solidaritas dalam 
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kelompok, sehingga semakin banyak siswa yang mau membantu 

temannya. Ini menyebabkan indikator ini mengalami peningkatan yang 

cukup besar yaitu 63,8% menjadi 74,14% di siklus II. 

b. Menghargai pendapat orang lain 

Pada siklus I, aspek kerjasama dalam menghargai pendapat orang lain 

sebesar 25%. Terlihat pada saat siswa berdiskusi dalam kelompok dan 

pada saat berdiskusi kelas. Saat berdiskusi kelompok, masih banyak siswa 

yang menganggap jawabannya sendiri yang benar, dan tidak mau 

menerima pendapat temannya. Sehingga pada saat presentase dan jawaban 

kelompok kurang tepat, akhirnya kesalahan ditimpakan kepada siswa yang 

bersangkutan. Pada saat berdiskusi kelas, juga terdapat beberapa siswa 

yang langsung memotong jawaban temannya. Dengan pembelajaran 

kooperatif STAD, siswa ditanamkan sifat menghargai pendapat orang lain, 

sehingga indikator ini mengalami peningkatan yang cukup besar juga 

sebesar 47,41% menjadi 72,41% pada siklus II. 

c. Menunjukkan kekompakan 

Aspek kerjasama dalam menunjukkan kekompakan di siklus I sebesar 

12,07%. Ini diamati dari kurang seragamnya pendapat dalam satu 

kelompok, disebabkan juga karena masing-masing siswa mempertahankan 

pendapatnya dan kurang mau menerima jawaban temannya. Dengan 

kooperatif STAD dapat menambah rasa kekompakan melalui diskusi 

dalam kelompok, masing-masing siswa mengutarakan pendapatnya dan 
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mencari kesepakatan dengan jalan mempertahankan dan menjelaskan 

alasan kepada teman kelompoknya jika terdapat perbedaan pendapat. 

Sehingga akhirnya hanya terdapat satu keputusan kelompok yang 

dipahami oleh setiap anggota kelompok. Ini menyebabkan aspek 

kerjasama dalam menunjukkan kekompakan meningkat 69,83% menjadi 

81,90% di siklus II. 

d. Menunjukkan peran aktif dalam kelompok 

Pada siklus I, aspek kerjasama siswa dalam menunjukkan peran aktif 

dalam kelompok sebesar 18,10%. Indikator ini diamati dari perilaku siswa 

yang sebagian besar masih kurang aktif bahkan cenderung pasif dalam 

kelompoknya. Kegiatan kelompok masih didominasi oleh satu atau dua 

orang saja. Masih terlihat kurangnya aktifitas berdiskusi dalam setiap 

kelompok. Siswa masih terbiasa bekerja sendiri ataupun ada yang 

langsung saja melihat jawaban teman kelompoknya. Melalui pembelajaran 

kooperatif STAD, siswa akhirnya dapat menunjukkan peran aktifnya 

dalam kelompok masing-masing sehingga indikator ini mengalami 

peningkatan sebesar 55,18% menjadi 73,28% di siklus II. 

4. Aspek Tanggung Jawab 

a. Bertanggung jawab pada tugas 

Di siklus I, aspek tanggung jawab siswa pada tugas sebesar 74,14%. 

Indikator ini diamati dari perilaku siswa pada saat bekerja berkelompok 

dan saat tes individu. Siswa mengerjakan tugas yang menjadi bagian 
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dikelompoknya dengan tepat waktu. Dan saat tes individu, siswa 

melaksanakan dengan tanggung jawab melalui bekerja dengan jujur. 

Indikator ini mengalami peningkatan sebesar 9,48% menjadi 83,62%. 

b. Tidak mengganggu teman lain 

Pada siklus I, aspek tanggung jawab dengan tidak mengganggu teman lain 

sebesar 68,97%. Ini diamati dari masih adanya siswa yang mengajak 

temannya berbicara ataupun bermain dalam kelompoknya sehingga 

anggota kelompok yang lain merasa terganggu. Namun dengan kooperatif 

STAD, siswa merasa turut bertanggung jawab terhadap kelompoknya, 

sehingga aspek tanggung jawab dengan tidak mengganggu teman semakin 

meningkat sebesar 12,06% menjadi 81,03% di siklus II. 

c. Melaksanakan tugas dengan rasa senang 

Aspek tanggung jawab siswa dalam melaksanakan tugas dengan rasa 

senang pada siklus I sebesar 36,21%. Indikator ini diamati dari mimik dan 

ekspresi wajah siswa selama mengikuti pembelajaran. Di siklus I siswa 

masih ada yang menunjukkan rasa kurang senang terutama pada saat 

bekerja berkelompok. Salah satu faktornya adalah terdapat beberapa siswa 

yang merasa kurang cocok dengan teman kelompoknya karena kurang 

akrab. Namun lambat laun siswa akhirnya merasa terbiasa bekerja dengan 

temannya dan menunjukkan peningkatan pada indikator ini sebesar 

19,82% menjadi 56,03%. 
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d. Melaksanakan tugas dengan antusias 

Aspek tanggung jawab siswa dalam melaksanakan tugas dengan antusias 

pada siklus I sebesar 5,17%. Ini terlihat dari masih kurangnya siswa yang 

bersemangat pada saat berdiskusi dalam kelompoknya. Diskusi kelompok 

masih didominasi oleh satu atau dua orang saja, sedang yang lain hanya 

menjadi pendengar dan tidak terlibat dalam pengerjaan tugas untuk 

mengambil keputusan. Namun akhirnya terlihat siswa lebih antusias  

dalam melaksanakan tugas sehingga indikator ini mengalami peningkatan 

sebesar 42,24% menjadi 47,41% di siklus II. 

B. Analisis Perubahan (Refleksi) 

1. Refleksi Siklus I 

Pada siklus I proses belajar mengajar diawali dengan memperkenalkan 

model pembelajaran yang akan digunakan yaitu model pembelajaran Kooperatif 

STAD (Student Teams Achievement Division). Hal ini merupakan hal yang baru 

bagi siswa karena selama ini pembelajaran yang digunakan adalah model 

pembelajaran langsung. Sebelum memulai pelajaran guru telah mengetahui 

kemampuan awal masing-masing siswa sehingga ini yang menjadi dasar dalam 

menentukan anggota setiap kelompok. Setiap kelompok disusun  berdasarkan 

semua tingkatan kemampuan, yaitu tingkat atas, sedang dan tinggi. Dan tidak 

memandang jenis kelamin, keluarga atau teman dekat. Sehingga bisa dikatakan 

kemampuan setiap kelompok adalah sama.  Pada kegiatan awal, guru terlebih 

dahulu menyiapkan mental siswa menghadapi pembelajaran pada hari itu dan 

menyampaikan bahwa kehadiran guru lain yang bertindak sebagai kolaborator  
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adalah sebagai pengamat dan diharapkan tidak mempengaruhi sikap dan aktifitas 

siswa selama pembelajaran.  Selanjutnya guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan mengingatkan materi yang pernah dipelajari siswa yang ada 

kaitannya dengan materi pada hari itu, membangkitkan motivasi siswa dengan 

menekankan pentingnya materi yang akan dipelajari sebagai dasar materi 

selanjutnya dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, 

Kolaborator telah mulai melakukan pengamatan aspek Perhatian pada indikator 

menunjukkan ketertarikan dalam pembelajaran, yaitu ketika guru menanyakan 

materi apa yang akan dipelajari pada hari itu dan melalui  pengamatan jumlah 

siswa yang meminjam buku pelajaran secara individu di perpustakaan. Terlihat 

bahwa  ketertarikan siswa dalam pembelajaran masih kurang. Tahap selanjutnya 

guru menyajikan informasi atau materi pelajaran dengan ceramah dan tanya jawab 

kepada siswa melalui sebuah contoh soal. Pada tahap ini, kolaborator mulai 

melakukan pengamatan aspek  keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan dan 

aspek perhatian pada  indikator menyimak penjelasan guru dengan sungguh-

sungguh. Pada tahap ini, dari pengamatan Kolaborator terlihat bahwa persentase 

menyimak penjelasan guru dengan sungguh-sungguh tergolong tinggi. Ini 

disebabkan karena tumbuhnya kesadaran pada siswa untuk memperhatikan 

penjelasan guru. Pada saat guru memberikan sebuah contoh soal, dan dalam 

proses itu melakukan tanya jawab, terlihat bahwa persentase siswa yang 

menjawab pertanyaan masih termasuk kurang. Ini disebabkan siswa masih merasa 

ragu dan takut salah. Tahap selanjutnya guru mengorganisasikan siswa kedalam 

kelompoknya dan menjelaskan bagaimana caranya bekerja sama dalam kelompok 
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belajar masing-masing untuk menyelesaikan latihan yang diberikan. Pada 

kegiatan ini guru menekankan kepada siswa untuk memiliki rasa setia kawan dan 

bertanggung jawab pada kelompoknya masing-masing dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Disampaikan pula bahwa jika 

dalam kelompok tersebut sudah ada yang memahami, maka diharuskan untuk 

menjelaskan kepada anggota kelompoknya yang belum mengerti. Sehingga semua 

anggota kelompok paham dan mengetahui latihan yang diberikan. Pada saat ini, 

kolaborator banyak melakukan pengamatan yang terkait dengan aktifitas siswa 

yaitu aspek kerjasama yaitu indikator memberi bantuan pada orang lain, 

menghargai pendapat orang lain, menunjukkan kekompakan, menunjukkan peran 

aktif dalam kelompok. Secara umum presentase aspek kerjasama ini masih 

rendah. Terlihat bahwa sebagian besar siswa masih senang bekerja sendiri-sendiri, 

tidak mau menerima pendapat anggota kelompoknya yang lain, tidak mau tau 

dengan kesulitan temannya, bahkan terlihat ada yang hanya mau menulis saja 

jawaban dari temannya tanpa mau tau bagaimana cara mendapatkannya.  

Kolaborator juga mengamati aspek tanggung jawab yaitu indikator bertanggung 

jawab pada tugas, tidak mengganggu teman lain, melaksanakan tugas dengan rasa 

senang, dan melaksanakan tugas dengan antusias. Pada tahap ini terlihat bahwa 

tanggung jawab siswa pada tugas termasuk tinggi karena siswa dapat 

menyelesaikan tugas pada waktunya, namun belum menunjukkan bahwa mereka 

antusias ataupun senang dalam melaksanakan tugasnya, dikarenakan masih ada 

yang kurang bisa menerima teman kelompoknya karena merasa tidak akrab 

sehingga pada saat berdiskusi dalam kelompok, hanya satu atau dua orang saja 
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yang terlibat, yang lainnya hanya sebagai pendengar. Tahap berikutnya adalah 

guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari dengan cara 

masing-masing kelompok mempresentasekan hasil kerjanya dan membimbing 

siswa untuk membuat kesimpulan pembelajaran pada hari itu. Pada tahap ini juga 

dilakukan pengamatan aktivitas oleh kolaborator, yaitu keaktifan siswa dalam 

menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. 

Terlihat bahwa sebagian besar siswa masih kurang dalam aktifitas ini disebabkan 

karena siswa masih merasa malu dan tidak percaya diri untuk mengemukakan 

pendapatnya. Hal ini juga disebabkan karena siswa kurang fasih dalam menyusun 

kata-kata yang benar dan siswa takut untuk bertanya pada guru atau teman 

sehingga walaupun kurang mengerti, siswa tetap malu bertanya  

Selain itu siswa masih sepenuhnya berharap guru yang akan menjawab 

semua pertanyaan temannya ataupun pertanyaan dari guru. Pada tahap ini juga 

Kolaborator mengamati aspek perhatian pada indikator menunjukkan antusiasme 

dalam pembelajaran. Terlihat bahwa siswa masih kurang semangat, sebagian 

besar masih pasif, lebih senang menjadi pendengar dan kelihatan kaku dalam 

pembelajaran khususnya berdiskusi. Tahap selanjutnya adalah memberikan soal 

latihan kepada siswa secara individu (tugas mandiri) dan menekankan bahwa 

tidak dibolehkan lagi untuk bekerja bersama. Pada tahap ini Kolaborator juga 

mengamati aktifitas siswa dalam aspek keaktifan yaitu mengerjakan tugas dengan 

baik. Tahap selanjutnya adalah guru mencari cara-cara untuk menghargai hasil 

belajar kelompok pada hari itu, dan menyampaikan bahwa hasil tes individu akan 

disampaikan pada pertemuan berikutnya dan hasil tes individu juga akan digabung 
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untuk menentukan skor tiap kelompok. Selanjutnya guru menyampaikan kepada 

siswa untuk mempersiapkan diri menghadapi pertemuan berikutnya dan 

memberikan PR sebagai penguatan. Selama proses pembelajaran Kolaborator juga 

mengamati ekspresi wajah siswa untuk melihat apakah siswa menunjukkan rasa 

senang dalam pembelajaran pada hari itu. Terlihat bahwa sebagian besar siswa 

masih kurang senang, dikarenakan masih ada yang kurang dalam kemampuan 

dasar sehingga mereka merasa takut atau tegang.      

 Menjelang akhir pertemuan siklus I sudah menampakkan adanya 

kemajuan. Hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya skor aktifitas siswa dan 

juga hasil tes individu setiap pertemuan yang menunjukkan hasil yang semakin 

baik. 

2. Refleksi Siklus I 

Pada siklus II keaktifan siswa semakin memperlihatkan kemajuan. Hal 

ini terlihat dari semakin tumbuhnya semua aspek baik itu  keaktifan, perhatian, 

kerjasama dan tanggung jawab. Model pembelajaran kooperatif STAD telah 

memotivasi siswa supaya dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain 

dalam menguasai kemampuan yang diajarkan oleh guru. Siswa belajar dalam 

kelompok, mereka dapat bekerjasama dan membantu teman satu kelompoknya 

untuk memahami materi yang diberikan oleh guru sehingga mereka mempunyai 

kesempatan sukses yang sama. Selain itu karena mereka boleh bekerja 

berpasangan dan membandingkan jawaban masing-masing, mendiskusikan setiap 

tidak kesesuaian, dan saling membantu satu sama lain jika ada yang salah dalam 
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memahami materi yang diberikan. Hal ini tentunya memberi dampak positif bagi 

peningkatan hasil belajar siswa.  

Secara umum hasil belajar yang diperoleh siswa dari siklus pertama ke 

siklus kedua  banyak mengalami peningkatan. dari nilai rata-rata 75,99 pada 

siklus I menjadi 79,96 pada siklus II. Persentase jumlah siswa yang mencapai 

ketuntasan belajar sebesar 55,17% di siklus I meningkat menjadi 86,21% di siklus 

II. 

Dari dua siklus yang dilaksanakan ternyata memang benar bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD  dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Untuk memaksimalkannya maka diperlukan penambahan tindakan 

kepada siswa seperti memberikan perhatian pada siswa yang tidak aktif dalam 

belajar.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan hasil observasi maupun hasil penelitian tindakan selama 2 

siklus, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil belajar matematika siswa yang diperoleh dari hasil tes akhir siklus 

mengalami peningkatan skor rata-rata dari 75,99 pada siklus I menjadi 79,96 

pada siklus II. Demikian juga dengan persentase jumlah siswa yang mencapai 

ketuntasan belajar mengalami peningkatan dari 55,17% pada siklus I menjadi 

86,21% pada siklus II .  

2. Terjadi peningkatan keaktifan siswa disemua aspek baik itu  keaktifan, 

perhatian, kerjasama dan tanggung jawab. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, 

maka beberapa saran yang dapat dikemukakan, diantaranya : 

Kepada guru mata pelajaran matematika pada umumnya dan yang 

mengajar di SMP Negeri 4 Bulukumba pada khususnya agar dalam proses belajar  

mengajar dapat menerapkan model pembelajaran Kooperatif tipe STAD karena 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa . 

Diharapkan juga kepada semua guru mata pelajaran matematika agar 

sedapat mungkin menguasai berbagai metode mengajar dan alternatif strategi 
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belajar mengajar lainnya, agar dalam proses pembelajaran tidak hanya 

menggunakan satu jenis metode atau strategi mengajar yang dapat menyebabkan 

proses pembelajaran yang dilakukan bersifat monoton dan membosankan siswa. 
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