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ABSTRAK 

ARDIAN CANDRA WARDANA: PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TIPE STAD 

(Student Teams Achievement Divisions) PADA POKOK BAHASAN PERSAMAAN DAN 

PERTIDAKSAMAAN  KUADRAT TERHADAP KOMUNIKASI MATEMATIKA SISWA 

KELAS X SMK AL-AMIEN KOTA KEDIRI TAHUN PELAJARAN 2017/2018, Skripsi, 

Universitas Nusantara PGRI Kediri, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Progam Studi 

Pendidikan Matematika Oktober 2018.  

Dalam proses pembelajaran matematika diperlukan variasi metode pembelajaran, dengan kata 

lain dalam suatu pembelajaran matematika pada semua pokok bahasan tidaklah menggunakan metode 
yang sama. Misalkan untuk mendapatkan hasil belajar dan komunikasi matematika yang baik 

diperlukan suatu model pembelajaran yang baik pula contohnya pembelajaran dengan model 

pembelajaran STAD (Student Teams Achievement Divisions). Tujuan dari penelitian ini adalah 
kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran tipe STAD (Student Teams Achievement 

Divisions), komunikasi matematika dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan tipe 

STAD (Student Teams Achievement Divisions). 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terdiri dari empat tahapan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Penelitian ini terdiri dari dua siklus. Peningkatan hasil 

belajar dapat dilihat dari hasil belajar siswa pada setiap kuis atau post test yang diberikan disetiap 

pertemuan. Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu data observasi dan test evaluasi. Data 
observasi meliputi data observasi guru dan data observasi komunikasi belajar siswa. Data test evaluasi 

yaitu data yang diperoleh dari kuis atau post test. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran 
dapat dikatakan baik dan disetiap pertemuan mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari 

pertemuan pertama dan kedua siklus 1 yaitu 58,9 % dan 65 %, pada pertemuan ketiga dan keempat 

siklus 2 yaitu 72% dan 78 %. Komunikasi matematika siswa dalam pembelajaran juga dapat dikatakan 

aktiv dalam pembelajaran dan keaktivan siswa pun meningkat dalam setiap pertemuan, hal iini dapat 
dilihat pada pertemuan pertama dan kedua siklus 1 yaitu 40% dan 48% pertemuan ketiga dan keempat 

siklus 2 yaitu 72% dan 80%. Maka melalui model pembelajaran STAD (Student Teams Achievement 

Divisions) kemampuan guru dan komunikasi matematika siswa sudah terpenuhi. 
 

 

KATA KUNCI  : STAD, KOMUNIKASI MATEMATIKA 
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Pendidikan adalah media yang 

sangat berperan untuk menciptakan 

manusia yang berkualitas dan berpotensi 

serta mempunyai kemampuan dan 

keterampilan yang menjanjikan.Dalam 

pendidikan akan terjadi sebuah proses 

pembentukan karakter dan pendewasaan, 

sehingga ketika terjadi suatu permasalahan 

dalam pengambilan sebuah keputusan akan 

disertai kebijaksanaan dan rasa tanggung 

jawab yang tinggi. 

Berdasarkan kegiatan praktik 

pengalaman lapangan yang peneliti 

lakukan di SMK AL-AMIEN Kota Kediri 

didapati masih banyaknya siswa yang 

masih pasif dalam proses pembelajaran. 

Hal ini bisa terjadi karena banyak factor 

diantaranya kemampuan guru dalam 

mengolah kelas sampai pemilihan model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi 

yang akan diajarkan pada siswa.  

Oleh karena itu diperlukan adanya 

suatu usaha untuk meningkatkan mutu 

pendidikan secara umum dan khususnya 

pendidikan matematika. Dalam proses 

pembelajaran matematika diperlukan 

variasi metode pembelajaran, dengan kata 

lain dalam suatu pembelajaran matematika 

pada semua pokok bahasan tidaklah 

menggunakan metode yang sama. 

Misalkan untuk mendapatkan hasil belajar 

dan komunikasi matematik yang baik 

diperlukan suatu model pembelajaran yang 

baik pula contohnya pembelajaran dengan 

model pembelajaran STAD (Student 

Teams Achievement Divisions), karena 

dalam matematika tidak hanya cukup 

mengetahui, menghafal dan memahami 

konsep-konsep matematika tetapi juga 

dibutuhkan pemahaman lebih agar dapat 

mengkomunikasikan matematika secara 

baik dan benar. 

Pada pelaksanaan belajar matematika 

setiap individu mempunyai pandangan 

yang berbeda, ada yang memandang 

matematika sebagai mata pelajaran yang 

menyenangkan tapi tidak sedikit yang 

memandang matematika sebagai pelajaran 

yang sulit. Sehingga siswa akan kurang 

tertarik pada pelajaran matematika, kurang 

termotivasi untuk mempelajari matematika 

dan akhirnya akan kesulitan dalam 

menyelesaikan matematika. 

Melalui model pembelajaran tipe 

STAD (Student Teams Achievement 

Divisions) ini siswa dapat mengemukakan 

pendapatnya, saling berkomunikasi, saling 

bekerjasama jika dalam suatu 

kelompoknya ada yang mengalami 

kesulitan. Dengan model pembelajaran tipe 

STAD (Student Teams Achievement 

Divisions) siswa akan tertarik dalam 

kegiatan pembelajaran terutama untuk 

meningkatkan komunikasi matematik antar 

siswa pada pokok bahasan persamaan dan 
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pertidaksamaan linear kuadrat khususnya 

di SMK AL-AMIEN Kota Kediri. 

Model pembelajaran tipe STAD 

(Student Teams Achievement Divisions) 

adalah salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang paling sederhana yang 

beranggotakan 4-5 siswa yang merupakan 

campuran menurut tingkat kinerjanya, 

jenis kelamin dan suku. Dengan adanya 

kelompok yang bervariasi siswa akan 

bekerjasama untuk memastikan seluruh 

anggota kelompok telah menguasai materi 

yang diberikan oleh guru. Sehingga siswa 

akan aktif berkomunikasi dalam 

kelompoknya, berani menyampaikan ide-

ide, mengaplikasikannya dan meniadakan 

persaingan antar individu. 

Dalam penelitian ini model 

pembelajaran yang akan dipakai adalah 

model pembelajaran tipe STAD (Student 

Teams Achievement Divisions). Model 

pembelajaran ini sangat sederhana yang 

dapat memberikan kemudahan bagi 

kelompok atas  maupun kelompok bawah 

dalam bekerja sama dalam sebuah 

kelompok untuk mencapai hasil belajar 

yang lebih maksimal, efektif dan efisien. 

Model pembelajaran tipe STAD (Student 

Teams Achievement Divisions) dapat 

meningkatkan rasa tanggung jawab 

terhadap kelompok sehingga akan 

memotivasi siswa berusaha lebih baik, baik 

untuk dirinya sendiri maupun 

kelompoknya, selain itu dapat melatih 

siswa untuk berkomunikasi, toleransi dan 

menumbuhkan motivasi belajar siswa 

dalam kelas. 

Berdasarka uraian diatas maka 

peneliti ingin mengadakan penelitian 

tentang : PENERAPAN MODEL 

PEMBELAJARAN TIPE STAD 

(Student Teams Achievement Divisions) 

PADA POKOK BAHASAN 

PERSAMAAN DAN 

PERTIDAKSAMAAN LINEAR 

KUADRAT TERHADAP 

KOMUNIKASI MATEMATIKA 

SISWA KELAS X SMK AL-AMIEN 

KOTA KEDIRI TAHUN PELAJARAN 

2017/2018. 

II. METODE 

1. Analisis data kualitatif 

 Analisis data kualitatif diperoleh 

dari pengamatan pada lembar observasi 

guru dan lembar observasi keaktifan siswa. 

Hasil dari analisis data tersebut digunakan 

sebagai acuan untuk perbaikan pada siklus 

berikutnya. 

a. Observasi Kemampuan Guru 

            Semua data yang diperlukan untuk 

menilai guru dalam mengolah 

pembelajaran dianalisis dengan 

menghitung rata – rata hasil pengamatan 

terhadap kemampuan guru dalam 

pengolahan  pada saat pembelajaran. 

Dalam lembar observasi guru ini terdapat 
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17 indikator dimana masing – masing 

diberi nilai sesuai indikator yang telah 

dicapai guru dengan skor maksimal 5 dan 

minimal 1. Sedangkan untuk menghitung 

data kegiatan guru dalam lembar observasi 

guru digunakan rumus sebagai berikut: 

  P = 

𝑠

𝑛 𝑥 𝑚
 x 100% 

                             

(Ali dalam Umi, 2011:89) 

Dimana : 

P     =  Prosentase pelaksanaan 

pembelajaran 

s      =  jumlah skor perolehan 

n     =  jumlah skor maksimal 

pada tiap – tiap indikator 

m    =  banyaknya indikator 

 

           Untuk mengetahui sebuah 

keberhasilan dalam proses pembelajaran, 

khususnya pada model pembelajaran 

STAD (Student Teams Achievement 

Divisions) dapat digunakan acuan sebagai 

berikut: 

 Sangat baik jika prosentase 

76% - 100%  

 Baik  jika prosentase 

51% - 75% 

 Cukup  jika prosentase 

26% - 50% 

 Kurang  jika prosentase 

0% - 25% 

 

b. Observasi Komunikasi Matematika 

Siswa 

             Data kemampuan siswa pada saat 

pembelajaran dengan model pembelajaran 

STAD (Student Teams Achievement 

Divisions) dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

 P = 

𝑠

𝑛 𝑥 𝑚
 x 100% 

                             

( Ali dalam Umi, 2011:90 ) 

Dimana : 

P     =  Prosentase pelaksanaan 

pembelajaran 

s      =  jumlah skor perolehan 

n     =  jumlah skor maksimal 

pada tiap – tiap indikator 

m    =  banyaknya indikator 

 

Dalam lembar observasi 

komunikasi matematika siswa ini terdapat 

6 indikator  dimana setiap indikator 

diberikan masing – masing dengan skor 

maksimal 4 dan minimal 1. Untuk 

mengetahui komunikasi matematika siswa 

dalam proses pembelajaran, khususnya 

pada model pembelajaran STAD (Student 

Teams Achievement Divisions) dapat 

digunakan acuan sebagai berikut: 

 Aktif  jika prosentase 

76% - 100%  

 Cukup aktif   jika prosentase 

51% - 75% 
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 Kurang aktif  jika prosentase 

26% - 50% 

 Tidak aktif jika prosentase 

0% - 25% 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 
 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 

kemampuan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran dapat dikatakan baik dan 

disetiap pertemuan mengalami 

peningkatan, hal ini dapat dilihat dari 

pertemuan pertama dan kedua siklus 1 

yaitu 58,9 % dan 65 %, pada pertemuan 

ketiga dan keempat siklus 2 yaitu 72% dan 

78 %. Komunikasi matematika siswa 

dalam pembelajaran juga dapat dikatakan 

aktiv dalam pembelajaran dan keaktivan 

siswa pun meningkat dalam setiap 

pertemuan, hal iini dapat dilihat pada 

pertemuan pertama dan kedua siklus 1 

yaitu 40% dan 48% pertemuan ketiga dan 

keempat siklus 2 yaitu 72% dan 80%. 

Maka melalui model pembelajaran STAD 

(Student Teams Achievement Divisions) 

kemampuan guru dan komunikasi 

matematika siswa sudah terpenuhi. 

 

IV. PENUTUP 

 

Dalam menggunakan model 

pembelajaran kooperatif STAD (Student 

Teams Achievement Divisions) diperlukan 

manajemen waktu yang baik, sehingga 

siswa benar-benar bisa memanfaatkan 

waktu untuk saling berdiskusi dan 

memahami materi yang telah dipelajari 

serta perlu adanya pemahaman perilaku 

dan karakter siswa sehingga hasil 

pembelajaran sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Selain itu diharapkan 

komunikasi matematika siswa semakin 

baik dan sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengembangkan pembelajaran 

matematika 
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