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Abstrak 

  

Kurang aktivnya siswa dalam pembelajaran pada materi SPLTV 

menyebabkan hasil belajar belum mencapai KKM yang ditetapkan tujuan 

penelitian ini adalah : . 1) mendeskripsikan aktivitas siswa dan guru selama  

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi SPLTV ; 2) menganalisis 

keberhasilan belajar siswa setelah  pembelajaran kooperatif tipe STAD pada 

materi SPLTV berakhir. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-  kuantitatif dengan 

metode penelitian deskriptif. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus – 

Desember 2019 . subjek penelitian adalah siswa kelas X mia-3 SMA Negeri 1 

Tewah tahun ajaran 2019/2020 sebanyak 29 siswa. Instrumen yang digunakan 

berupa lembar observasi aktivitas guru, aktivitas  siswa dan tes akhir.Hasil 

penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan aktivitas guru dan siswa 

telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan langkah-langkah pada RPP 

disusun sehingga tercipta hubungan yang interaktif dan komunikatif.

 penghargaaan kelompok yang memperoleh predikat tim istimewa satu 

kelompok, tiga kelompok memperoleh tim baik dan dua kelompok 

memperoleh tim baik sekali.  

Hasil belajar siswa berupa tes akhir diperoleh ketuntasan belajar siswa  

mengalami peningkatan dan  pada tes akhir memperoleh 88,88% sudah 

memenuhi bahkan melebihi KKM dengan kriteria “sangat tercapai” 

disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat digunakan 

sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran matematika pada materi 

SPLTV kelas X SMA Negeri 1 Tewah. 

Kata kunci : Penerapan, pendekatan kooperatif, STAD, SPLTV  
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Abstrak 

 

The background of this research was the lack of participation of 

students in learning System of Linear Equations in Three Variables. The 

purpose of this research were: 1) to describe students and teachers activity 

during the 

the implementing of STAD cooperative learning in System of Linear 

Equations Three Variables  2) to know students learning outcome after 

implementing the learning strategy usingSTAD cooperative learning in System 

of Linear Equations Three Variables. 

This research used qualitative-quantitative approach and descripitve 

method.This research was held on ssAugust – December 2019. The subject of 

this research were 29 students  in grade X MIA-3 at SMAN 1 Tewah. The 

instruments were observation checklist of teachers and students’ activity and 

final test. The research result showed that all teachers and students activity has 

been properly conducted and it followed the well-arranged lesson plan. so that, 

it created interactive and communicative relationship. The classical 

completeness and the level of achievement in each meeting has increased along 

with the increase in the awarding groups which received the title of special 

team, three groups got good team, 2 groups got great team.  

The students learning outcome was a final test that showed students’ 

criteria of mastery has increased and students has obtained 88,88% for final 

test. It even has exceeeded the students’ minimum criteria of mastery. The 

criteria has been well achieved. It could be concluded that STAD cooperative 

learning strategy could be used as  one of alternative way to learn System of 

Linear Equation Three Variables in grade X at SMAN 1 Tewah. 

     Keyword : The Implementation, Cooperative approach, STAD, SLETV 

 

Pendahuluan 
Pendidikan berpengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa, karena 

kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusianya. 

Peningkatan sumber daya manusia dilakukan di Sekolah. Oleh karena itu, 

pendidikan yang diterima oleh masyarakat di lingkungan sekolah haruslah sesuai 

dengan kemajuan zaman, karena peran pendidikan sangat penting untuk 

menciptakan masyarakat yang cerdas, damai, terbuka dan demokratis. Untuk 

mencapai hal tersebut. peningkatan kualitas pendidikan terus dilakukan oleh guru, 

salah satunya adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai. 

Matematika berkaitan dengan mata pelajaran lain sehingga mata pelajaran 

matematika selalu dijumpai pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah 

Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan beberapa 

jurusan di perguruan tinggi masih memberikan pelajaran matematika sesuai 
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dengan kebutuhan. Materi yang diajarkan mulai dari yang sederhana sampai yang 

komplek sesuai dengan tingkatannya. 

Berdasarkan hasil observasi, guru belum menerapkan pembelajaran 

kooperatif secara menyeluruh. Saat siswa diberikan soal latihan, siswa 

mengerjakan soal secara sendiri-sendiri atau dengan teman yang akrab Sehingga 

terlihat beberapa siswa yang tidak memiliki teman akrab acuh terhadap tugas yang 

diberikan guru tersebut dan melakukan kegiatan lainnya yang tidak berhubungan 

dengan pembelajaran. Akibatnya hanya siswa yang taraf berfikirnya cepat saja 

yang dapat memahami penjelasan guru dan mendapatkan nilai bagus. 

Untuk mengatasi ketidak pahaman siswa ataupun membantu siswa dalam 

mengingat proses pengerjaan soal, akan lebih mudah jika siswa mengerjakan 

secara kelompok, haruslah kelompok yang heterogen baik dari kemampuan 

berfikir, jenis kelamin dan lainnya. Hal ini akan berpengaruh dalam pemahaman 

materi yang  diberikan oleh guru, karena siswa cenderung lebih  mudah mengerti 

dengan penjelasan teman sebayanya.Salah satu strategi yang sesuai untuk 

permasalahan diatas adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Team Archievment Division (STAD). Menurut Slavin (2009:143) 

STAD merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana 

dan merupakan model paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru 

menggunakan pendekatan kooperatif. Dengan demikian, tujuan dilaksanakan 

penelitian ini adalah :1) Mendeskripsikan aktivitas siswa selama penerapan  

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi Sistem Persamaan Linear Tiga 

Variabel, 2) Mendeskripsikan aktivitas guru selama penerapan    pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel, 3) 

Mengetahui hasil belajar siswa setelah penerapan  pembelajaran kooperatif tipe 

STAD pada materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel berakhir. 

Metode Penelitian  

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif-  kuantitatif, dengan jenis penelitian deskriptif Trianto (2010: 197).  

Data kuantitatif  berupa angka atau skor yang diperoleh dari tes individu pada 

setiap akhir pertemuan dan angka respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif 

tife STAD, dan tes akhir siswa pada materi SPLTV,sedangkan kualitatif berupa 

hasil prngamatan yang diperoleh dari aktivitas guru dan aktivitas siswa, Subjek 

dari penelitian ini adalah siswa kelas X-Mia3 SMA Negeri 1 Tewah pada semester 

genap tahun ajaran 2019/2020 dengan jumlah siswa sebanyak  29 orang. 

Pengambilan subjek sesuai dengan arahan guru matematika di sekolah tersebut. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggumpulkan data dengan istrumen 

lembar observasi guru dan siswa, serta hasil tes akhir pada materi SPLTV 

1) Lembar Observasi Aktivitas Guru 

2) Lembar Observasi Aktivitas siswa  

3) Lembar tes akhir  
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Teknik analisis data 

data pada penelitian ini dianalisis dengan tabulasi dan tingkat ketercapaian 

KKM  mengunakan ketuntasan individual dan ketuntasan klasikal menurut 

Trianto (2010). Dimana tingkat ketercapaian yang ditetapkan oleh SMA N 1 

tewah adalah 74 dan ketuntasan belajar ≥ 80 %. Tingkat ketercapaian dengan 

rumus menutut Santyasa (Herlina, 2011: 46) 

Keterangan:  

TK = Tingkat Ketercapaian  

M = Skor Rata – rata 

Presentase Ketercapaian siswa                           Kriteria Ketercapaian siswa                                                                                                             

80% ≤ TK ≤ 100%                                                              sangat tercapai 

60% ≤ TK < 80%                                                                       tercapai 

50% ≤ TK < 60%                                                                 cukup tercapai 

40% ≤ TK ≤ 50%                                                                kurang tercapai 

% ≤ TK < 40%                                                                 sangat kurang tercapai 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Deskripsi Hasil Penelitian 

Tabel Lembar Observasi Guru dan Siswa Selama  Penerapan Model 

PembelajaranStudent Team Archievment  Division ( STAD ) pada Materi 

Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel  
No   

Aspek yang dinilai 

Pelaksanaan 

I   II III IV 

Ya  Tidak  Ya  Tidak  Ya  Tidak  Ya  Tidak  

1 Guru memberi salam dan 

mengecek kehadiran siswa 

        

Siswa menjawab salam 

dan merespon pengecekan 

kehadiran 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

2 Guru menyampaikan 

motivasi,apresiasi dan 

tujuan pembelajaran 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

Siswa mendengarkan 

apresiasi yang diberikan 

guru mengenai materi 

sebelumnya,dan 

menddengarakan tujuan 

pembelajaran pada 

pertemuan ini 
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3 Guru menyampaikan 

materi yang diajarkan 

pada pertemuan tersebut 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

Siswa mendengarkan 

materi yang dijelakan  

       

 

 

4 Guru menjelaskan model 

pembelajaran yang 

digunakan dan 

membentuk siswa dalam 

kelompok 

 

 

      

 

 

Siswa mendengarkan dan 

membentuk kelompok 

       

 

 

5 Guru meminta siswa 

membagikan LKK 

       

 

 

Siswa menerima LKK         

6 Guru mengamati siswa 

mengerjakan LKK 

        

Siswa mengerjakan LKK         

7 Guru meminta perwakilan 

kelompok maju 

menjelaskan hasil diskusi 

kelompok 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

Perwakilan kelompok 

menulis hasil LKK di 

papan tulis 

        

8 Guru meminta kelompok 

lain menanggapi hasil 

kerja kelompok temannya 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

Siswa menanggapi hasil 

LKK temannya 

        

10 

 

Guru dan siswa bersama-

sama menyimpulkan hasil 

kerja kelompok 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

11 

Guru meminta siswa 

kembali ke bangku 

masing-masing dan 

mengumpulkan LKK 
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 Siswa kembali ke bangku 

masing – masing 

        

12 Guru memberikan tugas 

individual 

        

Siswa mengerjakan tugas 

individual 

        

13 Guru meminta ketua kelas 

mengumpulkan tes 

individual 

        

Ketua kelas 

mengumpulkan tes 

individual 

        

14 Guru dan siswa 

Menyimpulkan 

pembelajaran hari ini 

        

15 Guru menyampaikan 

bahwa akan ada 

penghargaan kelompok 

yang akan diberikan pada 

setiap pertemua 

 

 

       

Siswa  mendapatkan  

penghargaan 

        

16 Guru menyampaikan 

materi yang dipelajari 

pada pertemuan 

selanjutnya,dan menutup 

pembelajaran 

 

 

       

Keterangan : 

Kegiatan pendahuluan = 1-2 

Kegiatan inti    = 3-9 

Kegiatan penutup   = 10-16 

 

Analisis Hasil Belajar Siswa : 

 Dimana hasil dari analisis ini diperoleh dari data pertemuan 1 -  4 

Yang dapat dilihat pada tabel dibawah : 

Tabel Hasil Belajar Siswa Setiap Pertemuan Materi SPLTV 

Pembelajaran  KetuntasanKlasikal (%) Tingkat Ketercapaian (%) 

RPP 1 75,86 79,54 

RPP 2 44,82 54,11 

RPP 3 82,75 82,64 

RPP 4 93,10 85,81 
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Hasil Belajar Siswa Pada Materi SPLTV  

Menurut Yusuf (2015: 181) hasil belajar merupakan wujud pencapaian 

peserta didik; sekaligus merupakan lambang keberhasilan pendidik dalam 

membelajarkan peserta didik.  

Mulyono Abdurrahman (1999 : 37)  hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. 

 Nana Syaodih Sukmadinata (2003 : 102)  menyatakan hasil belajar adalah 

realisasi atau pemekaran dari kecakapan kecakapan potensial atau kapasitas yang 

dimiliki seseorang. Hasil belajar siswa pada setiap pertemuan selalu mengalami 

peningkatan. Pada saat pertemuan pertama dan kedua, ketuntasan klasikal belum 

memenuhi kriteria yang diajukan oleh sekolah, namun pada pertemuan 

selanjutnya selalu melampaui ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan. Tingkat 

ketercapaian pada setiap pertemuan sudah memenuhi tingkat tercapai dan selalu 

mengalami kenaikan pada setiap pertemuan. Berdasarkan tabel diatas, pertemuan 

pertama diperoleh hasil dengan ketuntasan klasikal 75,86% dan tingkat 

ketercapaian 79,54%. Hal ini menunjukkan bahwa pada pertemuan pertama belum 

mencapai nilai ketuntasan klasikal yaitu  ≥ 74% dan tingkat ketercapaian siswa 

belum mencapai nilai KKM yaitu 74. Pada pertemuan kedua diperoleh hasil 

dengan ketuntasan klasikal 44,82% dan tingkat ketercapaian 54,11%. Pada 

pertemuan kedua, belum mencapai target nilai ketuntasan klasikal disebabkan 

pada pertemuan ini siswa merasa penyelesaiannya terlalu panjang dan rumit 

sehingga pada saat mengerjakan soal SPLTV dengan metode subtitusi banyak 

siswa yang mendapatkan nilai rendah. Hal ini yang memepengaruhi presentase 

pada pertemuan kedua. Namun  pada pertemuan ketiga diperoleh hasil dengan 

ketuntasan klasikal 82,75% dan tingkat ketercapaian 82,64%. Pada pertemuan ini, 

ketuntasan klasikal yang diperoleh sudah melampaui nilai ketuntasan klasikal 

yang telah ditetapkan oleh sekolah dan tingkat ketercapaian siswa sudah melebihi 

nilai KKM.  Pada pertemuan keempat diperoleh hasil dengan ketuntasan klasikal 

93,10% dan tingkat ketercapaian 82,81%. Pada pertemuan ini, ketuntasan klasikal 

yang diperoleh sudah melampaui nilai ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan 

oleh sekolah dan tingkat ketercapaian siswa sudah melebihi nilai KKM.  

Pada tes akhir, nilai ketuntasan klasikal dan tingkat ketercapaian siswa mengalami 

penurunan dibandingkan dengan pertemuan terakhir. Hal ini disebabkan oleh 

banyaknya indikator yang digunakan dan soal pada tes akhir mencakup seluruh 

materi yang telah diberikan yaitu : 

1. Siswa dapat membentuk model matematika dari satu masalah 

konteksual yang berkaitan dengan SPLTV 

2. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan 

dengan SPLTV dengan menggunakan metode subtisusi, eliminasi 

dan Gabungan  (campuran) 
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¶ Namun hasil yang diperoleh oleh siswa masih melampaui kriteria yang 

diberikan oleh sekolah. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan 

bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada materi SPLTV. 

    Tabel 1. Hasil tes akhir pada materi SPLTV 

    

 

 

 

Kode 

Siswa 

 

Skor 

Perolehan 

 

Persentase 

Tingkat 

Ketercapaian 

 

 

 

KriteriaTingkat 

Ketercapaian 

 

 

    Ketuntasan 

      Belajar 

S-1  14  40,00%  KurangTercapai  
 

Tt 

S-2  32  91,43%  SangatTercapai  T  
 

S-3  34  97,14%  SangatTercapai  T  
 

S-4  32  91,43%  SangatTercapai  T 
 

S-5  30  85,71%  SangatTercapai  T 
 

S-6  30  85,71%  SangatTercapai  T 
 

S-8  33  94,29%  SangatTercapai  T 
 

S-9  34  97,14%  SangatTercapai  T 
 

S-11  30  91,43%  SangatTercapai  T 
 

S-12  30  100,00%  SangatTercapai  T 
 

S-13  33  94,29%  SangatTercapai  T 
 

S-14  33  94,29%  SangatTercapai  T 
 

S-15  31  88,57%  SangatTercapai  T 
 

S-16  17  48,57%  Tidak Tercapai  - 
 

S-17  33  94,29%  SangatTercapai  T 
 

S-18  34  97,14%  SangatTercapai  T 
 

S-19  34  97,14%  SangatTercapai  T 
 

S-20  34  97,14%  SangatTercapai  T 
 

S-21  34  97,14%  SangatTercapai  T 
 

S-22  32  91,43%  SangatTercapai  T 
 

S-23  31  88,57%  SangatTercapai  T 
 

S-24  33  94,29%  SangatTercapai  T 
 

S-25  33  94,29%  SangatTercapai  T 
 

S-26  34  97,14%  SangatTercapai  T 
 

S-27  34  97,14%  SangatTercapai  T 
 

S-28  31  88,57%  SangatTercapai  T 
 

S-29  30  85,71%  SangatTercapai  T 
 

Jumlah  

 

840 

 

 

 

 

 

      25 

 

      4 
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Nilai rata – rata                                                                                                                                      88,88 

KetuntasanKlasikal                                                                                                                                86,20% 

Tingkat Ketercapaian                                                                                                                             88,88% 

   Keterangan :  

   Skor maksimal = 35 

   T                = tuntas 

   Tt             = tidak tuntas 
 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan : 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah : 

1) Aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran sesuai dengan  pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada materi SPLTV sudah terlaksana dengan baik  

2) Hasil belajar siswa dengan menerapkan pebelajaran kooperatif tipe STAD pada materi 

program linear dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut dapat dilihat 

berdasarkan ketuntasan klasikal dan tingkat ketercapaian siswa. Pada pertemuan I, 

diperoleh ketuntasan klasikal sebesar 75,86% dan tingkat ketercapaian sebesar 79,54% ; 

pada pertemuan II diperoleh ketuntasan klasikal sebesar 44,82% dan tingkat ketercapaian 

sebesar 54,11% belum mencapai target nilai ketuntasan klasikal disebebkan pada 

pertemuan ini siswa merasa penyelesaiannya terlalu panjang dan rumit sehingga pada saat 

mengerjakan soal SPLTV dengan metode subtitusi banyak siswa yang mendapatkan nilai 

rendah. Hal ini yang memepengaruhi presentase pada pertemuan kedua.; pada pertemuan 

III diperoleh ketuntasan klasikal sebesar 82,75% dan tingkat ketercapaian sebesar 82,64% 

; pada pertemuan IV diperoleh ketuntasan klasikal sebesar 93,10% dan tingkat 

ketercapaian sebesar 85,81% Sedangkan hasil belajar siswa diukur berdasarkan hasil tes 

akhir dimana ketuntasan klasikal 86,20 % dan tingkat ketercapaian belajar siswa sebesar 

88,88% 

Saran : 

1) Bagi guru diharapkan dapat menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

sebagai salah satu alternatif pembelajaran matematika di kelas karena dengan 

menggunakan model pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan 

guru diharapkan untuk membentuk kelompok terlebih dahulu sebelum pembelajaran 

dimulai. 

2) Bagi siswa diharapkan agar pada saat proses pembelajaran menanyakan hal-hal yang 

kurang dimengerti dalam materi yang diajarkan dan melakukan diskusi dengan 

teman untuk menyelesaikan setiap masalah. 3) Bagi peneliti lain yang akan meneliti 

tentang penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD disarankan utnuk dapat 

mengelola waktu denga baik, pengelolaan kelas ketika diskusi kelompok agar 

kondisi kelas menjadi kondusif dan menempatkan penghargaan kelompok pada 

pertemuan selanjutnya di tahap motivasi agar lebih memotivasi siswa untuk 

memperoleh nilai yang lebih baik dari yang sebelumnya 
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