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Pembelajaran  dan  pemahaman  siswa  SLTP  (pada  beberapa  materi  pelajaran  termasuk  
matematika) menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Pembelajaran yang memposisikan  
guru sebagai  narasumber sementara siswa sebagai  pendengar yang pasif,  mengakibatkan  
konsep-konsep matematika kurang atau sulit dipahami. Padahal, siswa tidak cukup dengan 
hanya  mendengar  dan  melihat,  tetapi  harus  dengan  melakukan  aktivitas  (membaca,  
bertanya,  menjawab,  mengkomunikasikan,  presentasi,  diskusi).  Model  pembelajaran  
kooperatif  tipe  STAD  dapat  menjadi  salah  satu  upaya  guru  untuk  mencapai  aspek-aspek  
pemahaman konsep, dan lainnya yang mendorong siswa untuk aktif bertukar pikiran dengan  
sesamanya  dan  memahami  suatu  materi  pelajaran.  Tujuan  Penelitian  ini  adalah  Untuk  
mengetahui  penguasaan konsep matematika  siswa kelas  VIII  di  SMPN 1 Ciwaringin  dalam 
mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dengan menerapkan pembelajaran konvensional  
dan dengan menerapkan pembelajaran Kooperatif  tipe STAD serta mengetahui bagaimana  
pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap penguasaan konsep  
matematika siswa kelas VIII di SMPN 1 Ciwaringin. Keberhasilan suatu proses belajar mengajar  
dipengaruhi  tiga  komponen  pembelajaran  yaitu  siswa,  materi  pelajaran,  dan  guru.  
Penguasaan materi, penerapan model pembelajaran yang tepat dengan strategi yang tepat  
merupakan  suatu  keharusan  bagi  seorang  guru,  termasuk  guru  matematika.Penelitian  ini  
menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  metode  penelitian  empirik.  Populasi  target  
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII  SMPN 1 Ciwaringin Kabupaten Cirebon  
tahun pelajaran 2008/2009 yang berjumlah 8 kelas. Sampel dalam penelitian ini diambil dari  
salah satu kelas populasi dengan teknik cluster random sampling untuk mendapatkan satu  
kelas  eksperimen  dan  satu  kelas  kontrol.  Instrumen yang digunakan  dalam penelitian  ini  
adalah angket dan tes. Data-data tersebut diolah dengan menggunakan uji one sample T test,  
uji  korelasi  dan  uji  regresi.  Kesimpulan  penelitian  ini  adalah  nilai  penguasaan  konsep  
matematika siswa dengan menerapkan pembelajaran konvensional yang memiliki  rata-rata  
sebesar 54,4872 dan dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe STAD yang memiliki  
rata-rata sebesar 57,6923, keduanya telah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang  
telah ditetapkan. Penerapan model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD)  
berpengaruh terhadap penguasaan konsep matematika siswa kelas VIII  SMPN 1 Ciwaringin  
sebesar 46,7% dengan persamaan regresi linier yaitu Y = -33,205 + 1,276 X.

Kata Kunci : pembelajaran kooperatif, STAD, penguasaan konsep.

Seorang  guru  diharapkan  dapat  menciptakan  lingkungan  belajar 
yang  dapat  meningkatkan  keterlibatan  siswa  secara  langsung  dan 
bertanggung  jawab  terhadap  belajar  itu  sendiri,  karena  belajar  dapat 
diperoleh ke arah yang baik, jika siswa harus mau belajar sebaik mungkin. 
Belajar  dengan  baik  dapat  diciptakan  apabila  guru  dapat  mengorganisir 
belajar  siswa,  sehingga  minat  dan  motivasi  siswa  dapat 
ditumbuhkembangkan dalam suasana kelas yang menggairahkan dengan 
berbagai  variasi  dan  model  pembelajaran.  Kenyataanya  sebagian  guru 
lebih  suka  menerapkan  model  pembelajaran  konvensional,  yang 
pertukaran  informasinya  lebih  bersifat  satu  arah,  guru  lebih  sering 
berperan  sebagai  narasumber  sementara  siswa  sebagai  pendengar 
(penerima informasi) yang pasif. Model pembelajaran ini menetapkan guru 
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sebagai  inti  dalam  keberlangsungan  proses  belajar  mengajar.  Siswa 
dianggap  memiliki  minat,  kecakapan,  kepentingan  belajar  dan  kesiapan 
belajar  yang  relatif  sama.  Siswa  tidak  diberi  kesempatan  banyak  untuk 
mengungkapkan  pendapat  dan  berdiskusi  dengan  siswa  lainnya.  Guru 
memiliki  peranan yang  penting  dalam menjaga keberlangsungan  proses 
belajar  mengajar  karena guru  harus  menjelaskan materi  secara panjang 
lebar dan siswa dituntut untuk memahami makna dan konsep. Penerapan 
model  pembelajaran  konvensional  pada  pembelajaran  matematika 
mengakibatkan  siswa  malas,  enggan  dan  takut  bahkan  benci  terhadap 
pelajaran  matematika.  Dengan  kata  lain,  model  pembelajaran  ini  belum 
mampu melihat keheterogenan siswa. Salah satu usaha untuk memotivasi 
dan  mengikutsertakan  siswa  secara  aktif  dalam  proses  pembelajaran, 
termasuk  dalam  proses  pembelajaran  matematika  adalah  dengan 
menerapkan  model  pembelajaran  kooperatif.  Model  pembelajaran  ini 
dianggap  sesuai  dengan  minat,  kecakapan,  kepentingan  dan  kecepatan 
belajar  siswa  yang  beragam.  Diantara  berbagai  model  pembelajaran 
kooperatif,  model  pembelajaran  Student  Team  Achievment  Division 
( STAD ) merupakan salah satu model yang dipercaya dapat memberikan 
kesempatan siswa untuk saling bertukar informasi tidak hanya informasi 
dari  guru.  Berdasarkan  hasil  penelitian  tindakan  yang  dilakukan  oleh 
Nurhanurawwati  (2006),  bahwa penerapan  belajar  kooperatif  tipe  model 
STAD  dalam  pembelajaran  konsep  limit  barisan  pada  mahasiswa 
pendidikan  matematika  FKIP  Universitas  Lampung  diperoleh kesimpulan, 
bentuk  pembelajaran  dengan  belajar  kooperatif  model  STAD  dapat 
meningkatkan  pemahaman  mahasiswa  terhadap  konsep  limit  barisan. 
Pembagian kelompok-kelompok pada model pembelajaran ini, didasarkan 
pada keheterogenan siswa antara lain suku, prestasi, dan jenis kelamin.

Berdasarkan  studi  pendahuluan  di  SMPN  1  Ciwaringin  melalui 
wawancara  singkat  dengan  bapak  Danang,  S.  Pd,  salah  satu  guru 
matematika  di  SMPN1  Ciwaringin,  guru  lebih  suka  menerapkan 
pembelajaran  lama  yang  biasa  digunakan  secara  ekspositori,  guru 
menjelaskan  konsep  matematika  dengan  ceramah  dan  tanya  jawab, 
memberikan contoh penggunaan konsep untuk  menyelesaikan soal,  dan 
latihan  menyelesaikan  soal-soal  sebagai  upaya  penguatan  pemahaman 
konsep, karena model pembelajaran konvensional ini dianggap praktis dan 
tidak  sulit.  Sementara  itu  model  pembelajaran  kooperatif  tipe  Student 
Team  Achievment  Division (  STAD  )  belum  pernah  diterapkan  dalam 
pembelajaran  matematika  dikelas  VIII.  Padahal  menurutnya  penguasaan 
konsep matematika siswa di kelas VIII berdasarkan nilai raport sebelumnya 
dinilai  kurang  dengan  rata-rata  hanya  mencapai  50.  Dengan  kata  lain 
model  pembelajaran  yang  biasa  digunakan  belum  mampu  melihat 
keheterogenan  siswa  dan  belum  mampu  menumbuhkembangkan 
penguasaan konsep matematika siswa.

Model  pembelajaran  kooperatif  tipe  STAD  dipercaya  dapat 
memperhatikan  keheterogenan  siswa  sehingga  mampu 
menumbuhkembangkan  penguasaan  konsep  matematika  siswa,  maka 
penulis terdorong untuk meneliti  tentang model pembelajaran kooperatif 
tipe  STAD  sebagai  faktor  yang  mempengaruhi  penguasaan  konsep 
matematika siswa. Adapun pertanyaan penelitian yakni :  
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a. Apakah penguasaan konsep matematika siswa kelas 
VIII di SMPN 1 Ciwaringin mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
dengan menerapkan pembelajaran ekspositori ?

b. Apakah penguasaan konsep matematika siswa kelas 
VIII di SMPN 1 Ciwaringin mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
dengan menerapkan pembelajaran koopertaif tipe STAD ?

c. Bagaimana  pengaruh  penerapan  pembelajaran 
kooperatif  tipe  STAD terhadap penguasaan konsep matematika  siswa 
kelas VIII SMPN 1 Ciwaringin.

MATERI DAN METODA

Sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. (Arikunto S, 
2002:108). Populasi  yang diharapkan dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa SMPN 1 Ciwaringin  Kecamatan Ciwaringin  Kabupaten  Cirebon dan 
populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 1 
Ciwaringin  Kecamatan  Ciwaringin  Kabupaten  Cirebon  tahun  pelajaran 
2008/2009 yang berjumlah 331 siswa dalam 8 rombongan belajar. Sampel 
adalah sebagian atau wakil  populasi yang diteliti  (Arikunto S, 2002:109). 
Sampel dalam penelitian ini diambil dari salah satu kelas populasi dengan 
teknik  cluster random sampling.  Banyaknya sampel  dalam penelitian ini 
berdasarkan pendapat Arikunto S (1996, 120): “Untuk sekedar ancer-ancer 
maka  apabila  subyeknya  kurang  dari  10,  lebih  baik  diambil  semua  
sehingga  penelitiannya  merupakan  penelitian  populasi.  Selanjutnya  jika  
jumlah  subjek  besar  dapat  diambil  10-15%  atau  20-25%  atau  lebih  
tergantung kemampuan peneliti  dilihat  dari  waktu,  dana,  tenaga sempit  
atau  luasnya  wilayah  pengamatan  dari  setiap  subjek”.  Berdasarkan 
pendapat di atas, peneliti mengambil ancer-ancer 25% dari populasi yang 
berjumlah  8 kelas, yaitu sebanyak dua kelas. Peneliti menggunakan undian 
untuk  mendapatkan  satu  kelas  eksperimen  dan  satu  kelas  kontrol  agar 
didapat  hasil  yang  representatif.  Undian  dilakukan  terhadap  kelasnya, 
bukan siswanya. Berdasarkan undian tersebut, kelas VIII G terpilih sebagai 
kelas kontrol dan kelas VIII H sebagai kelas eksperimen.

Teknik  Eksperimen.  Model  pembelajaran  Student  Team 
Achievement  Division (STAD)  sebelumnya  belum  pernah  diterapkan  di 
tempat  penelitian  khususnya  pada  pembelajaran  matematika,  sehingga 
penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian 
eksperimen.  Pada  praktek  penelitian  juga  diperlukan  adanya  desain 
penelitian  yang  sesuai  dengan  kondisi  dan  seimbang  dengan  keadaan 
penelitian  yang  akan  dikerjakan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini 
menggunakan  dua  kelompok  siswa,  yaitu  kelompok  eksperimen  dan 
kelompok  kontrol.  Kelompok  eksperimen  adalah  kelompok  yang  dalam 
pembelajaran  matematikanya  menggunakan  penerapan  pembelajaran 
kooperatif tipe STAD, sementara kelompok kontrol adalah kelompok yang 
dalam  pembelajaran  matematikanya  menggunakan  penerapan 
pembelajaran ekspositori (pembelajaran konvensional), yang artinya tidak 
menerapkan  pembelajaran  kooperatif  tipe  STAD. Sebelum  mendapat 
perlakuan,  kedua  kelompok  tersebut  diberikan  tes  awal  (pretest)  untuk 
mengetahui  kemampuan  awal  siswa.  Untuk  mengetahui  ada  tidaknya 
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peningkatan dalam penguasaan konsep matematika siswa,  diberikan tes 
akhir  (post  test).  Adapun  desain  penelitian  yang  digunakan  dalam 
penelitian ini adalah desain quasi eksperimental design dengan bentuk non 
equivalent  control  group  design,  artinya  antara  kelompok  eksperimen 
dengan  kelompok  kontrol  terdapat  perlakuan  yang  berbeda.  Adapun 
desainnya yakni :

E                0  1 x 02

K 03 x 04

Adapun  analisis  data  yang  dilakukan  yakni  :  uji  validitas  menggunakan 
rumus korelasi product moment , uji reliabilitas menggunakan rumus belah 
dua formula Spearman-Brown, uji  daya pembeda, uji indeks kesukaran, uji 
normalitas menggunakan  rumus  chi  kuadrat,  uji  homogenitas 
menggunakan uji F, analisis korelasi dan regresi.

HASIL 

Deskripsi Data

Data Variabel X
Dapat digambarkan bahwa banyaknya kasus yang terjadi adalah 39, pada 
variabel angket pembelajaran model STAD didapat rata-rata (mean) 71,23. 
Nilai  tengah  (median)  71,00,  yang  menunjukkan  sebagian  sampel 
mendapatkan  skor  di  atas  71,00  dan  sebagian  lagi  di  bawah  71,00, 
simpangan baku (standar deviasi)  7,754, yang menunjukkan selisih atau 
simpangan dari masing-masing skor data, dan nilai varians 60,130

Data Variabel Y
Dapat digambarkan bahwa banyaknya kasus yang terjadi  adalah 39 siswa, 
pada variabel nilai  gain kelompok eksperimen didapat rata-rata  (mean) 
21,4103.  Nilai  tengah  (median)  20,0000  yang  menunjukkan  sebagian 
sampel  mendapatkan skor  nilai  gain di  atas  20,00 dan sebagian  lagi  di 
bawah  20,0000,  simpangan  baku  (standar  deviasi)  10,75742,  yang 
menunjukkan selisih atau simpangan baku dari masing-masing skor data, 
dan variansi 115,722.

Digambarkan  bahwa  banyaknya  kasus  yang  terjadi  adalah  39,  pada 
variabel nilai gain kelompok kontrol didapat rata-rata (mean) 15,7692. Nilai 
tengah (median) 10,0000, yang menunjukkan nilai gain sebagian sampel 
berada  di  atas  10,0000  dan  sebagian  lagi  berada  di  bawah  10,0000, 
simpangan baku (standar deviasi) 8,54850 yang menunjukkan selisih atau 
simpangan  baku  dari  masing-masing  skor  data,  dan  nilai  variansinya 
73,077.

Uji Normalitas
Berdasarkan  data  yang  telah  terkumpul,  maka  dilakukan  uji  pra  syarat 
penelitian dengan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas data. Uji 
normalitas dilakukan dengan menggunakan SPSS 12,0 for windows dengan 
rumus chi square test.
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Tabel 1. Statistik Nilai Gain Kelompok Eksperimen

Chi-Square Tests

3.163a 8 .924

4.379 8 .821

.800 1 .371

39

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

16 cells (88.9%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .33.

a. 

Dari tabel di atas, dengan df = 8 dan taraf kesalahan 5% diperoleh x2
tabel = 

15,507 untuk  skor nilai gain kelompok eksperimen. Kesimpulannya, untuk 
nilai gain kelompok eksperimen 3,163 < 15,507 sehingga data berdistribusi 
normal.

Tabel 2. Statistik Nilai Gain Kelompok Kontrol

Chi-Square Tests

6.262a 7 .510

8.204 7 .315

.151 1 .697

39

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

14 cells (87.5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .49.

a. 

Dari tabel di atas, dengan df = 7 dan taraf kesalahan 5% diperoleh  x2
tabel = 

14,067 untuk  skor nilai gain kelompok eksperimen. Kesimpulannya, untuk 
nilai gain kelompok eksperimen 6,262 < 15,507 sehingga data berdistribusi 
normal.

Uji Homogenitas

Setelah  sebaran  data  nilai  gain  kelompok  eksperimen  dan  nilai  gain 
kelompok kontrol berdistribusi normal, maka akan ditentukan apakah data 
hasil  tersebut  berasal  dari  populasi  yang  sama  atau  bukan.  Untuk  itu 
dilakukan uji  persyaratan  homogenitas  dengan menggunakan SPSS 12,0 
for windows dengan uji leveneu 

Tabel 3. Uji Homogenitas Kelompok Eksperimen
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Test of Homogeneity of Variance

3.182 1 37 .083

2.047 1 37 .161

2.047 1 33.942 .162

3.073 1 37 .088

Based on Mean

Based on Median

Based on Median and
with adjusted df

Based on trimmed mean

Gain Kelas Eksperimen

Levene
Statistic df1 df2 Sig.



Berdasarkan hasil tabel di atas, untuk pengujian homogenitas dengan 
menggunkan uji leveneu diperoleh nilai signifikansi yang semuanya berada 
di atas 0,05, yang berarti bahwa data nilai gain kelompok eksperimen 
bersifat homogen (dari sampel yang sama).

Tabel 4. Uji Homogenitas Kelompok Kontrol

Berdasarkan  hasil  tabel  di  atas,  untuk  pengujian  homogenitas  dengan 
menggunkan uji leveneu diperoleh nilai signifikansi yang semuanya berada 
di  atas  0,05,  yang  berarti  bahwa  data  nilai  gain  kelompok  eksperimen 
bersifat homogen (dari sampel yang sama).

Uji t

Uji  hipotesis  ini  selanjutnya  dengan  uji  t  menggunakan  pengujian  one 
sample  t  Test,  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  nilai  postest  pada 
kedua kelas sampel, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol  mencapai 
kriteria  ketuntasan  minimal  (KKM)  yang  telah  ditetapkan  di  SMPN  1 
Ciwaringin  yaitu  sebesar  55.  Untuk  menguji  dugaan  tersebut,  dapat 
dilakukan dengan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Ho : μ = 55
Ha : μ ≠ 55

Berdasarkan  perhitungan  dengan  menggunakan  langkah-langkah  SPSS 
12,0 for windows, diperoleh:

Tabel 5. Hasil Uji One Sample T-Test Kelas Eksperimen
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Test of Homogeneity of Variance

.469 1 37 .498

.322 1 37 .574

.322 1 35.417 .574

.370 1 37 .547

Based on Mean

Based on Median

Based on Median and
with adjusted df

Based on trimmed mean

Gain Kelas Kontrol

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

One-Sample Test

1.231 38 .226 2.69231 -1.7363 7.1209
Post Tes Kelas
Eksperimen

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 55

One-Sample Statistics

39 57.6923 13.66161 2.18761
Post Tes Kelas
Eksperimen

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean



Berdasarkan  tabel  5,  diperoleh  nilai  nilai  signifikansinya  sebesar  0,226 
(lebih  besar  dari  0,05)  hal  ini  berarti  H0 diterima.  Hal  ini  menunjukkan 
bahwa rata-rata nilai postest kelompok eksperimen telah mencapai kriteria 
ketuntasan yang diharapkan yaitu sebesar 55.

Tabel 6. Hasil Uji One Sample T-Test Kelas Kontrol

One-Sample Statistics

39 54.4872 9.98650 1.59912Post Test Kelas Kontrol
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai nilai signifikansinya sebesar 0,750 
(lebih  besar  dari  0,05)  hal  ini  berarti  H0 diterima.  Hal  ini  menunjukkan 
bahwa  rata-rata  nilai  postest  kelompok  kontrol  telah  mencapai  kriteria 
ketuntasan yang diharapkan yaitu sebesar 55, meskipun terdapat selisih 
sebesar 0,5128.

Uji Korelasi dan Uji Kelinearan Regresi
Menurut  Wahidin,  dkk  (2005:161),  korelasi  menunjukkan  besarnya 
kekuatan  hubungan  di  antara  dua  variabel.  Untuk  mengetahui  apakah 
terdapat  hubungan  antara  pembelajaran  kooperatif  tipe  STAD  dengan 
penguasaan  konsep  matematika  siswa,  digunakan  hipotesis  sebagai 
berikut: Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dengan penguasaan konsep matematika siswa (nilai 
gain kelas eksperimen).  Ha :  Terdapat  hubungan yang signifikan antara 
pembelajaran  kooperatif  tipe  STAD  dengan  penguasaan  konsep 
matematika siswa (nilai gain kelas eksperimen). Berdasarkan perhitungan 
dengan menggunakan langkah-langkah SPSS 12,0 for windows, diperoleh:

Tabel 7. Hasil Uji Korelasi
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One-Sample Test

-.321 38 .750 -.51282 -3.7501 2.7244Post Test Kelas Kontrol
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 55



Correlations

1 .684**

. .000

39 39

.684** 1

.000 .

39 39

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Skor Angket

Gain Kelas Eksperimen

Skor Angket
Gain Kelas
Eksperimen

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Berdasarkan  tabel  di  atas,  diperoleh  nilai  signifikansi  atau  sig.  0,00  (< 
0,05),  jadi  Ho  ditolak  yang  berarti  terdapat  hubungan  yang  signifikan 
antara  pembelajaran  kooperatif  tipe  STAD  dengan  penguasaan  konsep 
matematika siswa.

Model Summaryb

.684a .467 .453 7.95543
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Skor Angketa. 

Dependent Variable: Gain Kelas Eksperimenb. 

Berdasarkan  tabel  model  summary,  kolom  koefisien  korelasi  Pearson 
(0,684)  yang  menunjukkan  tingkat  hubungan  yang  kuat  antara  variabel 
pembelajaran  kooperatif  tipe  STAD  dengan  penguasaan  konsep 
matematika  siswa.  Sedangkan  R square (koefisien  determinasi)  sebesar 
0,467  atau  46,7%.  Koefisien  determinasi  digunakan  untuk  menguji 
presentase pengaruh variabel independen (pembelajaran kooperatif  tipe 
STAD) dengan variabel dependen (nilai gain kelompok eksperimen). Dari 
hasil  olahan  tersebut  diperoleh  koefisien  determinasi  =  0,467,  artinya 
besarnya  pengaruh  variabel  independen  (pembelajaran  kooperatif  tipe 
STAD)  terhadap  variabel  dependen  sebesar  46,7%,  sedangkan  sisanya 
dipengaruhi  oleh  variabel  lain  selain  variabel  independen  (nilai  gain 
kelompok eksperimen).

ANOVAb

2055.747 1 2055.747 32.482 .000a

2341.689 37 63.289

4397.436 38

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Skor Angketa. 

Dependent Variable: Gain Kelas Eksperimenb. 

Berdasarkan  tabel  anova di  atas  diperoleh  nilai  signifikansi  (0,00)  <  α 
(0,05), jadi persamaan regresi bersifat linier antara variabel pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dengan penguasaan konsep matematika siswa, hal ini 
juga menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, yaitu ada pengaruh 
pembelajaran  kooperatif  tipe  STAD  terhadap  penguasaan  konsep 
matematika siswa.
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Coefficientsa

-33.205 14.307 -2.321 .026

1.276 .200 .724 6.390 .000

(Constant)

Skor Angket

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Post Tes Kelas Eksperimena. 

Berdasarkan tabel coefficients di atas, diperoleh harga beta nol -33,205 (a) 
dan  harga  beta  satu  (b)  adalah  1,276,  maka  persamaan  garis  antara 
pembelajaran  kooperatif  tipe STAD dan penguasaan konsep matematika 
siswa (berdasarkan nilai postes) dapat disusun sebagai berikut: Y = -33,205 
+  1,276  X.  Persamaan  regresi  tersebut  dapat  digunakan  untuk 
memprediksi (estimasi) bagaimana pengaruh pembelajaran kooperatif tipe 
STAD  terhadap  penguasaan  konsep  matematika  siswa.  Misalnya, 
pembelajaran  kooperatif  tipe  STAD  diberikan  skor  77,  maka  nilai 
penguasaan konsep matematika siswa adalah seperti persamaan di bawah 
ini : Y = -33,025 + 1,276 (77) = 65,227.

PEMBAHASAN

Pembelajaran  kooperatif  tipe  STAD  menekankan  pada  kerja 
kelompok  dan  tanggung  jawab  bersama  dalam  mencapai  tujuan  dan 
adanya  saling  interaksi  di  antara  anggota  kelompok  belajar.  Menurut 
Nurhanurawati  (2006),  adanya  tiga  komponen  utama  dalam  belajar 
kooperatif model STAD yaitu individual accountability, equal opportunity for 
success, dan  team reward memotivasi siswa untuk saling membantu satu 
sama lain dalam rangka menuntaskan pelajaran secara individual masing-
masing anggota kelompok. Jadi, ketiga komponen mendasar tersebut akan 
meningkatkan  segi  afektif  siswa,  dalam  hal  motivasi  belajar  yang  kuat 
maka  segikognitif  siswa  yaitu  pemahaman  siswa  terhadap  materi  yang 
dipelajarinya akan meningkat.

Berdasarkan hasil analisis hipotesis terhadap data, baik pada kelas 
eksperimen maupun kelas kontrol, penguasaan konsep matematika siswa 
pada  kedua  kelas  tersebut  mencapai  kriteria  ketuntasan  minimal  (KKM) 
yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata (mean) pada 
kelas eksperimen sebesar 57,6923 dengan nilai signifikansi  0,226 (lebih 
besar dari 0,05) dan rata-rata (mean) pada kelas kontrol sebesar 54,4872 
dengan nilai  signifikansi  0,750 (lebih besar  dari  0,05),  hal  ini  berarti  H0 

diterima.  Menunjukkan  bahwa  rata-rata  nilai  postes  pada  kelompok 
eksperimen  melebih  dari  kriteria  ketuntasan  minimal  (KKM)  yang 
ditetapkan, sementara kelompok kontrol baru mencapai kriteria ketuntasan 
minimal  yang  ditetapkan  yaitu  sebesar  55,  meskipun  pada  kelompok 
kontrol terdapat selisih sebesar 0,5128.

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang 
signifikan antara pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan penguasaan 
konsep  matematika  siswa,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  koefisien  korelasi 
Pearson sebesar  0,684  yang  menunjukkan  tingkat  hubungan  yang  kuat 
antara variabel  independen (pembelajaran kooperatif  tipe STAD) dengan 
variabel  independen  (penguasaan  konsep  matematika  siswa).  Diketahui 
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pula  adanya  pengaruh  yang  signifikan  antara  penerapan  pembelajaran 
kooperatif tipe STAD terhadap penguasaan konsep matematika siswa, ini 
dilihat dari nilai signifikansi 0,00 < α (0,05), dengan persamaan regresi   Y 
= -33,205 + 1,276 X . Persamaan tersebut mengandung arti koefisien arah 
regresi linier  (b) = 1,276 bertanda positif, sehingga dapat dikatakan bahwa 
penguasaan  konsep  matematika  siswa  (Y)  meningkat  atau  bertambah 
dengan 1,276 kali nilai dari penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD.

 
KESIMPULAN

Berdasarkan  analisis  data  dari  kedua  variabel  yang  telah 
diuraikan pada bab sebelumnya, maka dari  perhitungan hasil  penelititan 
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Nilai  rata-rata  kelompok  kontrol  dengan  menerapkan  pembelajaran 

ekspositori baru mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah 
ditetapkan  yaitu  sebesar  55  karena  nilai  penguasaan  konsep 
matematika  siswa  kelompok  kontrol  berdasarkan  nilai  postes 
menunjukkan rata-rata sebesar 55.

2. Nilai rata-rata kelompok eksperimen dengan menerapkan pembelajaran 
kooperatif tipe STAD, telah melebihi kriteria ketuntasan minimal (KKM) 
yang telah ditetapkan yaitu sebesar 55 karena nilai penguasaan konsep 
matematika  siswa  kelompok  eksperimen  berdasarkan  nilai  postes 
menunjukkan rata-rata sebesar 57,6923.

3. Penerapan  pembelajaran kooperatif tipe STAD berpengaruh terhadap 
penguasaan  konsep  matematika  siswa  kelas  VIII  SMPN 1  Ciwaringin 
dengan nilai  R square (koefisien determinasi)  sebesar  0,467.  Artinya 
besarnya  pengaruh  variabel  independen (model  pembelajaran  STAD) 
terhadap  variabel  dependen (penguasaan  konsep matematika  siswa) 
sebesar 46,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain selain 
variabel independen dengan persamaan regresi linier yaitu Y = -33,205 
+ 1,276 X.
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