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Abstract. The Student Teams Achievements Divisions Games Rules (STAD Garules) 

strategy was implemented in mathematics teaching and learning dealing with the 

concept Matrix at year X of UPW - SMK N 1 Jember academic year 2015/2016. The 

objective of this research is to find an alternative method to improve students results of 

mathematics teaching and learning. The model of Kemis and Mc.Taggart was applied. 

This research has been done in two cycles. The results shown that aftter the first cycle 

of the implementation of STAD Garules, 72,15% of student were mastery their learning. 

The percentage increased after the end of the second cycle, i.e., 83,60% was 

successfully mastery their learning. Beside, the STAD Garules strategy also  improved 

the cooperative students skill; from  32,18% at the end of the first cycle to 67.80% after 

the second cycle. 

Key words: Student Teams Achievements Divisions, Games rules, and Hasil Belajar 

PENDAHULUAN 

 Sebagai guru Mata Pelajaran Matematika kelas X UPW (Usaha Perjalanan 

Wisata) SMK Negeri 1 Jember Tahun Pelajaran 2015/2016, peneliti merasa prihatin 

dengan hasil belajar siswa, siswa yang tuntas belajar materi Bilangan Riil kelas tersebut 

hanya mencapai 58,45%. Di sisi lain, suasana kelas kurang hidup karena siswa lebih 

banyak diam dan mendengarkan penjelasan guru. Ketika guru memberikan pertanyaan, 

siswa kurang responsif (kurang berani) menjawab pertanyaan guru.  

 Untuk siswa SMK, pengembangan ketiga ranah pembelajaran (kognitif, 

psikomotor dan afektif) sangat diperlukan untuk menunjang tercapainya kurikulum, 

khususnya untuk mendukung keberhasilan program magang dan project work (unjuk 

kerja), sehingga lulusan SMK mempunyai kompetensi yang holistik sebagai bekal untuk 

memasuki dunia kerja atau hidup bermasyarakat dengan baik. Oleh karena itu, upaya 

pengembangan strategi pembelajaran yang lebih inovatif, yang mampu memberdayakan 

siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan dapat mengembangkan 

aspek psikomotor dan afektif, harus dilakukan oleh para guru matematika SMK Negeri 

1 Jember.  

 Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yakni tentang penerapan metode 

pembelajaran Group Investigation (GI) di kelas XII Akuntansi 1 SMK Negeri 1 Jember 

                                                 
21 Guru SMKN 1 Jember 
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menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran GI dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa; rata-rata nilai siswa sebesar 79,56 dan 76,32 % siswa memiliki 

keterampilan kooperatif tingkat tinggi (Hartanti, 2010). Meskipun penerapan metode GI 

dinilai cukup berhasil, namun penerapan metode tersebut pada pembelajaran 

matematika di kelas X, yang baru mengalami transisi dari suasana pembelajaran di 

jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), belum tentu cocok. Hal ini disebabkan 

karena dalam metode GI siswa dituntut untuk mempelajari sendiri materi yang 

disajikan, membahas dan mendiskusikan dalam kelompoknya, kemudian tiap kelompok 

harus mempresentasikan hasil diskusinya dalam kelas (Nurhadi, dkk., 2004 dan 

Hartanti, 2010). 

Penggunaan metode ceramah yang dikombinasikan dengan tanya jawab yang 

peneliti terapkan pada pembelajaran sebelumnya, sering dilakukan juga oleh guru 

matematika lainnya. hasil belajar siswa dengan penggunaan metode ceramah itu dirasa 

kurang memuaskan, tidak dapat menumbuhkan kreativitas, kemandirian, dan 

kemampuan afektif lainnya. Hal ini memang merupakan sebagian dari kelemahan 

metode ceramah (Sanjaya, 2007). Karena metode ceramah yang dikombinasi dengan 

tanya jawab ternyata kurang memberikan hasil yang maksimal, maka peneliti perlu 

memodifikasi pembelajaran berikutnya dengan menggunakan strategi STAD Garules 

Inovasi pembelajaran yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mengatasi 

permasalahan pembelajaran matematika di kelas X UPW SMK Negeri 1 Jember 

(khususnya pembelajaran Konsep Matriks) adalah penerapan strategi Student Teams 

Achievements divisions (STAD) dan teknik evaluasi dengan Teams Games Tournament 

(TGT).  

 Pemilihan strategi STAD ini karena STAD sejenis dengan GI yaitu merupakan 

strategi pembelajaran kooperatif yang diharapkan dapat mengembangkan kompetensi 

siswa yang bukan saja ranah kognitif, melainkan juga ranah afektif dan psikomotor. 

Berbeda dengan GI, dalam STAD guru masih berperan sebagai penyaji materi yang 

selanjutnya didiskusikan lebih lanjut oleh siswa (Nurhadi, dkk., 2004). Teknik evaluasi 

dengan TGT dipilih untuk mengevaluasi siswa karena dalam TGT siswa akan bermain 

ketika sedang dievaluasi (Chen, 2005). STAD Garules merupakan penggabungan antara 

strategi STAD dan teknik evaluasi dengan TGT.  
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 Adapun rencana pembelajaran kooperatif tipe STAD ini meliputi: (i) seleksi 

topik, (ii) pembentukan kelompok secara heterogen, (iii) penyajian materi oleh guru, 

(iv) pemberian tugas pada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota- anggota kelompok, 

mereka saling menjelaskan sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti (v) 

guru memberi kuis/pertanyaan kepada seluruh siswa, pada saat menjawab kuis tidak 

boleh saling membantu dan (vi) evaluasi (Nurhadi dkk, 2004).  

Tujuan penelitian adalah mendiskripsikan penerapan strategi Student Teams 

Achievement Divisions Games Rules dapat meningkatkan hasil belajar Konsep Matriks 

pada siswa Kelas X UPW SMK Negeri 1 Jember tahun pelajaran 2015/2016. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Ada beberapa ahli 

yang mengemukakan model penelitian tindakan kelas, namun secara garis besar 

terdapat empat tahapan yang lazim dilalui, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 

pengamatan, dan (4) refleksi. (Suharsimi Arikunto, 2006). 

1. Pengamatan 

Dalam penelitian ini, aspek keterampilan kooperatif yang diamati adalah 

keterampilan (1) menghargai kesepakatan & kontribusi, (2) mengambil giliran, berbagi 

tugas dan berada dalam kelompok, (3) mendorong partisipasi dan (4) mengundang 

teman lain untuk berbicara, (4) menunjukkan penghargaan dan simpati, (5) 

mendengarkan dengan aktif dan bertanya, (6) bertanya dan membuat ringkasan, (7) 

keterampilan menelaborasi (8) memeriksa ketepatan, (9) berkomunikasi (presentasi) dan 

menetapkan tujuan, (Nurhadi, dkk., 2004) 

Dalam lembar pengamatan ini, hasil amatan terhadap siswa dijabarkan dalam 

skor-skor dengan kriteria sebagai berikut :                                                        

Tabel 1 : Kriteria skor hasil pengamatan siswa 

Skor Kriteria 

1 Kurang 

2 Cukup 

3 Tinggi 

2. Tes (Kuis) 

Kuis ini digunakan untuk menilai keterserapan materi selama pembelajaran oleh 

siswa. Materi kuis mengacu pada materi yang sedang dipelajari oleh siswa. Kuis 
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dilaksanakan dalam waktu 30 menit. Penilian kuis disesuaikan dengan bobot soal, 

dengan skor maksimal 100 dan skor minimal 0. 

3. Dokumentasi 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar nilai siswa sebelum 

penelitian dan selama penelitian yaitu nilai kuis, hasil pekerjaan siswa dan dokumen 

nilai peningkatan siswa. 

4. Dialog 

 Untuk melengkapi informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran, partisipasi 

siswa, perlu dilakukan suatu dialog, untuk cross check apabila ada hal-hal yang tidak 

dapat atau kurang jelas diamati pada saat observasi. 

Penilaian aspek psikomotor dan aspek afektif difokuskan pada ketrampilan 

kooperatif siswa. Penilaian terhadap aspek afektif dilakukan oleh observer melalui 

penerapan strategi STAD. Kriteria skoring ketrampilan kooperatif menggunakan kriteria 

yang digunakan oleh Jailani, dkk., (2005) sebagai berikut. 

Tabel 2. Kualifikasi Skor Keterampilan Kooperatif Siswa 

Rentang Skor Kualifikasi 

1  <  rata-rata skor  <  2 

2  <  rata-rata skor  <  3 

3  <  rata-rata skor  <  4 

Kurang  

Cukup 

Tinggi 

 

 Penilaian aspek kognitif dilaksanakan dengan menggunakan strategi TGT. 

Langkah-langkah pembuatan soal untuk evaluasi yang peneliti lakukan adalah: (i) guru 

menyiapkan 20 soal dan jawaban yang masing-masing ditulis dalam kartu soal dan kartu 

jawaban, (2) tiap kelompok diberi satu set kartu soal, satu set kartu jawaban, lembar 

penilaian, serta kartu bridge, (3) siswa memilih dan mengerjakan nomor soal secara 

bergantian dalam kelompoknya sesuai dengan nomor kartu brige yang dipilihnya, 

kemudian mencocokkan jawabannya dengan melihat kartu jawaban, (4) tiap nomor 

yang benar atau salah dicatat dalam lembar evaluasi, dan (5) guru dan siswa bersama-

sama mengoreksi jawaban. 

 Penilaian dilakukan pada setiap siklus dengan waktu pelaksanaan 30 menit. 

Jenis soal yang digunakan adalah pilihan ganda. Kelompok dengan nilai rata-rata 

tertinggi diberi penghargaan. Indikator ketuntasan hasil belajar siswa mengacu pada 



Priwahyu: Strategi Stad Garules Untuk Meningkatkan Hasil Belajar  ... _________ 161 

 

 

kriteria belajar tuntas sesuai yang tercantum dalam rapor yaitu bahwa siswa dinyatakan 

telah belajar tuntas jika mencapai 60 % dari nilai maksimal.  

Sistem penilaian ini telah dikomunikasikan kepada siswa pada permulaan siklus 

1. Hal ini dimaksudkan agar semua siswa memahami dengan jelas aspek apa saja yang 

menjadi penilaian guru dalam proses pembelajaran, baik pada siklus 1 maupun siklus 2 

Untuk menganalisis data keterlaksanaan pembelajaran dan aktivitas siswa dalam 

kegiatan pembelajaran digunakan teknik kualitatif (deskriptif). Sedangkan teknik 

kuantitatif digunakan untuk menganalisis nilai peningkatan siswa (kelompok). 

Langkah-langkah analisis nilai peningkatan siswa (kelompok) untuk 

memberikan penghargaan kelompok adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung nilai peningkatan siswa berdasarkan nilai dasarnya, nilai pada siklus 1 

dan nilai pada siklus 2 

2. Mencari nilai rata-rata dari nilai peningkatan siswa dalam satu kelompok 

 Langkah-langkah menganalisis keterampilan kooperatif siswa adalah 

sebagai berikut : 

1. Menjumlahkan seluruh skor berdasarkan indikatornya dan menghitung rata-ratanya. 

2. Menjumlahkan seluruh skor dan menghitung rata-ratanya. 

3. Skor rata-rata tersebut dikualifikasikan berdasarkan kriteria sperti pada tabel  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Pembelajaran Siklus 1 

Sebelum pembelajaran pada Siklus 1 dilaksanakan, guru menjelaskan kepada 

siswa mengenai strategi STAD garules yang akan digunakan. Guru dan siswa berperan 

dalam pembagian kelompok. Guru menerangkan sikap-sikap yang harus dikembangkan 

oleh siswa selama berdiskusi dalam pembelajaran. Banyaknya siswa adalah 38 orang 

dan dikelompokkan dalam 8 kelompok heterogen.    

a) Pembukaan 

Pelaksanaan pembelajaran dimulai dengan presentasi kelas oleh guru. Guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran, mengingatkan cara penilaian yang akan digunakan 

serta memotivasi siswa. Pada pembelajaran ini, siswa telah duduk dalam kelompoknya 

masing-masing. 
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b) Inti 

 Guru menyajikan materi dengan mengaitkan dengan contoh dalam kehidupan 

sehari-hari. Siswa berdiskusi secara kelompok, membahas tugas yang diberikan pada 

tiap anggota, dan masing-masing anggota menjelaskan tugasnya kepada seluruh anggota 

dalam kelompoknya, guru dan pengamat melakukan observasi. Pada saat guru 

memberikan kuis/pertanyaan, tidak boleh ada yang membantu. 

 Guru dan tim observer memonitor kelompok dan memberikan bimbingan bila 

diperlukan. Dari kegiatan ini, keterampilan kooperatif siswa berkembang.  

c) Penutup 

Siswa mengerjakan kuis secara individu dalam waktu 30 menit. Penilaian kuis 

dilakukan bersama-sama dengan siswa dan guru memberikan pedoman penilaiannya. 

Pembelajaran diakhiri dengan pengumuman penghargaan kelompok dan guru 

memberikan motivasi kepada siswa.  

Pelaksanaan Pembelajaran Siklus 2 

 Sebelum pembelajaran pada Siklus 2 dilaksanakan, guru menjelaskan rencana 

pembelajaran kepada siswa  

a) Pembukaan 

Guru mengawali dengan memaparkan tujuan pembelajaran dan memberikan 

motivasi kepada siswa. Untuk mengingat kembali materi pada pembelajaran 

sebelumnya dan untuk memberikan gambaran sekilas tentang materi yang akan 

dipelajari, guru melakukan presentasi kelas. 

b) Inti 

Pada umumnya, materi pada siklus 2 lebih sulit daripada materi pada siklus 1. 

Guru lebih intensif memberikan bimbingan kepada siswa, dari kelompok ke kelompok. 

Pada pembelajaran siklus 2 ternyata siswa lebih proaktif.  

 Siswa berdiskusi secara kelompok, membahas tugas yang diberikan pada tiap 

anggota, dan masing-masing anggota menjelaskan tugasnya kepada seluruh anggota 

dalam kelompoknya, guru dan pengamat melakukan observasi. Untuk lebih mengetahui 

aspek psikomotor siswa, pada siklus 2 diadakan presentasi kelompok dan pengumpulan 

portofolio untuk masing-masing kelompok.  
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c) Penutup 

Setelah diskusi dan presentasi seluruh kelompok selesai, guru mempertegas 

pemahaman siswa dengan membahas kembali hasil diskusi, tanya jawab dan bersama-

sama dengan siswa menyimpulkan materi. Kemudian kuis diberikan selama 30 menit. 

Seperti pada siklus sebelumnya, penilaian kuis dilakukan bersama-sama dengan siswa 

dan guru memberikan pedoman penilaiannya. Sebagai nilai awal untuk analisis nilai 

kuis ini adalah nilai kuis pada siklus 1. Guru mengumumkan penghargaan kelompok 

dan memberikan motivasi kepada siswa pada akhir pembelajaran. 

 Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, hasil pembelajaran diharapkan dapat 

meningkatkan aspek kognitif, psikomotor serta afektif. Setelah penerapan pembelajaran 

strategi pembelajaran STAD Garules, aspek kognitif siswa ditunjukkan oleh nilai kuis 

pada kedua siklus (yakni nilai-nilai kuis 1 dan kuis 2). Sedangkan aspek psikomotor dan 

afektif (keterampilan kooperatif) didasarkan pada hasil pengamatan observer sesuai 

dengan rubrik yang telah ditetapkan.  

Aspek kognitif yang diperoleh dari kuis pada tahap awal (pra siklus) dan setelah 

siklus 1 dan 2. Rata-rata nilai masing-masing kuis disajikan secara grafik pada gambar 

1. 

 Dari Gambar 1 terlihat bahwa setelah siklus 1, kemampuan siswa dalam 

menyerap materi mengalami peningkatan yang cukup tajam yakni dari 58,45% (pra 

siklus) menjadi 72,15% (siklus 1) dan 83,60 % (siklus 2). Hal ini mengindikasikan 

bahwa kelas tersebut telah belajar tuntas. 

       Rata-rata nilai kelompok seperti yang disajikan sebagai berikut. 
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Tabel 3. Rata-rata nilai kelompok 

No Nama 

Kelompok 

Rata-rata nilai Kelompok Keterangan 

Siklus 1 Siklus 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Fibonacci 

Socrates 

Aristotelles 

Pascal 

Phytagoras 

Euclides 

Descartes 

Gauss 

71.25 

72.10 

71.25 

67.80 

78.25 

72.00 

72.60 

78,00 

87,00 

84,20 

78,75 

71,25 

90,00 

94,00 

88.10 

84.38 

Pada siklus 1, kelompok E 

mendapatkan penghargaan. 

 

Pada siklus 2, kelompok F 

mendapatkan penghargaan 

 

 Tabel diatas memperlihatkan bahwa setelah siklus 1, kelompok Phytagoras 

berhasil mendapatkan nilai tertinggi. Dengan demikian seluruh anggota kelompok 

Phytagoras mendapatkan hadiah yakni berupa peralatan sekolah. Setelah siklus 2, 

meskipun nilai rata-rata kelompok Phytagoras meningkat, namun nilai tertinggi diraih 

oleh kelompok Euclides, sehingga yang berhak mendapatkan penghargaan adalah 

kelompok Euclides. 

 Tabel diatas juga menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan hasil yang 

dicapai pada siklus 1, setelah siklus 2 semua kelompok mengalami peningkatan.  

Penerapan strategi STAD Garules juga dapat meningkatkan ketrampilan 

kooperatif siswa yaitu dari 32,18 % menjadi 67,80 %  

 Berdasarkan hasil pengamatan, hasil analisis nilai kuis serta dialog dengan 

siswa, diperoleh beberapa kelebihan maupun kelemahan. Beberapa kelebihannya antara 

lain: (i) siswa sangat antusias dengan kegiatan pembelajaran, (ii) siswa menjadi lebih 

kreatif, hal ini dapat dilihat dari cara mereka menyajikan/mempresentasikan laporan, 

maupun dalam melaksanakan kegiatan kelompok lainnya, (iii) siswa menjadi lebih 

komunikatif, (iv) siswa saling berlomba untuk mendapatkan nilai terbaik (karena setiap 

ada keberhasilan peneliti selalu memberi reward), (v) konsentrasi siswa dalam belajar 

cukup tinggi, (vi) kinerja kelompok semakin baik, (vii) hasil belajar siswa semakin baik, 

ketuntasan belajar kelas mencapai 83,60 %, dan (viii) kinerja guru dalam melaksanakan 

dan mengelola pembelajaran semakin mantap. Sedangkan beberapa kelemahannya 

antara lain: (i) siswa masih kurang terampil untuk membuat laporan, (ii) ada siswa yang 
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masih kurang percaya diri ketika presentasi, dan (iii) keterampilan kognitif siswa belum 

optimal. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya 

diperoleh simpulan sebagai berikut:  

a. Penerapan strategi STAD Garules dalam pembelajaran konsep Matriks dapat 

meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. 

b. Penerapan strategi STAD Garules dalam pembelajaran konsep Matriks dapat 

meningkatkan hasil belajar aspek psikomotor dan aspek afektif siswa (tingkat 

ketrampilan kooperatif meningkat). 

Karena apresiasi siswa terhadap penerapan STAD Garules ternyata baik dan 

penerapan strategi tersebut telah dapat meningkatkan hasil belajar siswa, hendaknya 

strategi tersebut dapat dicoba untuk diterapkan pada topik pembelajaran  matematika 

lainnya maupun mata pelajaran selain matematika.  
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