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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu Standar Kompetensi Lulusan untuk mata pelajaran 

matematika menurut Permen 23 Tahun 2006 adalah memiliki sikap menghargai 

kegunaan matematika dalam kehidupan. Sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan itu antara lain rasa ingin tahu, perhatian, minat 

dalam mempelajari matematika, sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah. Diakui atau tidak, matematika sudah merambah ke segala segi 

kehidupan. National Research Council (NRC, 1989:1) menyatakan bahwa 

matematika adalah dasar dari sains dan teknologi. Matematika berperan penting 

dan menentukan kejayaan suatu bangsa. Selain itu, NRC (1989:1) juga 

menyatakan bahwa dunia kerja lebih membutuhkan pekerja cerdas daripada 

pekerja keras. Hal ini berarti bahwa kemampuan atau kompetensi matematika 

akan semakin dibutuhkan di masa depan. 

Untuk mencapai hal tersebut, guru harus selalu dapat memilih dan 

menggunakan strategi, pendekatan, metode dan teknik pembelajaran 

matematika secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan 

memotivasi siswa untuk berpartisipasi secara aktif. Selain itu, guru harus 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. 

Dengan kata lain, guru harus mampu menyeimbangkan kemampuan otak kiri 
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dan otak kanan siswa dengan baik. Bila guru melakukan hal tersebut, maka 

tidak menutup kemungkinan bahwa siswa akan senantiasa mengembangkan 

sikap untuk mau mempelajari matematika atau aplikasi matematika seumur 

hidupnya.  

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas dan hasil 

belajar matematika siswa belum optimal khususnya di SMA Don Bosco 

Padang. Aktivitas belajar siswa yang belum optimal terlihat dari sikap 

ketergantungan siswa terhadap guru dalam proses pembelajaran dan minat 

siswa untuk mengerjakan latihan baik di sekolah maupun di rumah. Sedangkan 

hasil belajar siswa yang belum optimal terlihat dari daya ingat siswa terhadap 

materi pelajaran. 

Sikap ketergantungan siswa terhadap guru dalam proses pembelajaran 

terlihat ketika guru memberikan soal latihan pada materi yang dipelajari. 

Biasanya sebagian besar siswa hanya dapat mengerjakan soal yang mirip 

dengan contoh soal yang diberikan oleh guru. Pada saat guru memberikan soal 

yang agak sedikit berbeda dengan contoh soal tersebut tetapi masih dalam satu 

ruang lingkup konsep yang sama, hanya beberapa siswa saja yang dapat 

menyelesaikan soal tersebut dengan benar. Misalnya pada materi statistika. 

Siswa dapat mengerjakan soal berupa menghitung nilai sinus dari sudut tertentu 

yang melibatkan dua sudut istimewa tanpa menggunakan kalkulator karena 

guru telah memberikan contoh soal sebelumnya yang mirip dengan soal 

tersebut. Contohnya siswa dapat menghitung nilai dari 075sin  karena guru 

telah memberikan contoh soal berupa nilai dari 067sin . Ketika guru 
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memberikan soal berupa menghitung nilai dari  BA sin  jika diketahui Atan , 

Btan  dan A  serta B  terletak pada kuadran tertentu, hanya beberapa siswa 

saja yang dapat menyelesaikannya dengan benar. Berdasarkan uraian di atas, 

dapat dikatakan bahwa siswa seringkali mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan soal yang agak sedikit berbeda dari contoh soal yang diberikan 

oleh guru meskipun ruang lingkup materinya masih tetap sama. 

Minat siswa terhadap proses pembelajaran terlihat pada saat siswa 

mengerjakan latihan baik untuk di sekolah maupun untuk di rumah. Umumnya 

siswa akan mengerjakan latihan di sekolah dengan serius apabila guru 

memasukkan nilai latihan tersebut ke dalam nilai bulanan. Selanjutnya, siswa 

akan mengerjakan latihan di rumah apabila guru selalu memberikan sangsi 

yang tegas bagi siswa yang tidak membuat latihan tersebut. Selain itu, sebagian 

besar siswa merasa terbebani jika diberikan soal latihan untuk di rumah. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa siswa belum memiliki 

kesadaran untuk mengerjakan latihan dengan sungguh–sungguh sehingga guru 

seringkali kesulitan dalam mengidentifikasi materi yang tidak dimengerti oleh 

setiap siswa.  

Daya ingat siswa terhadap materi pelajaran dapat terlihat pada nilai 

Ulangan Harian yang diperoleh dan pada saat guru mengaitkan materi yang 

dipelajari dengan materi yang telah dipelajari pada pertemuan–pertemuan 

sebelumnya. Data tentang nilai ulangan harian I matematika semester ganjil 

siswa kelas XI IPA 4 SMA Don Bosco Padang tahun pelajaran 2010/2011 

dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.  
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Tabel 1. Data Tentang Nilai Ulangan Harian I Matematika Semester 
Ganjil Siswa Kelas XI IPA 4 SMA Don Bosco Padang Tahun 
Pelajaran 2010/2011 

Interval Nilai  Banyak Siswa 
(orang) 

1 – 10 
11 – 20 
21 – 30 
31 – 40 
41 – 50 
51 – 60 
61 – 70 
71 – 80 
81 – 90 

91 – 100 

3 
2 
1 
3 
2 
5 
4 
6 
8 
2 

               
 

 Data tentang nilai ulangan harian di atas mengindikasikan bahwa 

siswa seringkali tidak memahami keterkaitan materi antar sub–sub bab yang 

terdapat dalam satu bab. Hal ini jelas terlihat ketika siswa mengalami kesulitan 

dalam mengerjakan soal yang penyelesaiannya melibatkan materi sebelumnya. 

Misalnya ketika siswa diminta untuk menghitung nilai dari 2sin  jika 

diketahui 
4
3tan   dan   terletak pada kuadran IV. Siswa seringkali 

mengalami kesulitan dalam menentukan sin  dan cos  beserta tandanya 

pada kuadran IV. Padahal materi untuk menentukan perbandingan trigonometri 

( sin , cos  dan tan ) dan tandanya pada kuadran tertentu telah dipelajari 

sebelum materi perbandingan trigonometri untuk sudut ganda ( 2sin , 2cos  

dan 2tan ) dipelajari.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menduga bahwa rendahnya daya 

ingat siswa disebabkan karena siswa tidak memiliki gambaran yang jelas 

mengenai materi yang akan dipelajari dalam suatu bab dan keterkaitan antar 
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sub–sub bab tersebut. Hal ini barangkali membuat siswa berpikir bahwa materi 

yang dipelajari pada pertemuan pertama tidak akan digunakan lagi pada 

pertemuan keempat.    

Usaha yang pernah peneliti lakukan untuk mengatasi kenyataan di atas 

adalah pembelajaran berkelompok dengan menggunakan peta konsep. Peneliti 

melaksanakan pembelajaran tersebut agar supaya siswa dapat melihat materi–

materi yang akan dipelajari pada suatu bab dan keterkaitan antar sub–sub bab 

tersebut dengan jelas dan siswa yang berkemampuan kognitif tinggi dapat 

membantu menjelaskan penyelesaian soal yang dianggap sulit kepada temannya 

yang lain. Namun, indikasi yang terlihat yaitu aktivitas dan hasil belajar siswa 

masih rendah walaupun lebih baik dari semula. Dikatakan lebih baik karena 

siswa sudah dapat melihat materi–materi yang dipelajari dalam satu bab. 

Namun, sebagian besar siswa masih tidak dapat memahami keterkaitan antar 

materi yang dipelajari dalam bab tersebut. Hal ini terlihat dari banyaknya siswa 

yang salah dalam menyelesaikan soal yang melibatkan materi sebelumnya. 

Selain itu, siswa yang berkemampuan kognitif rendah enggan bertanya kepada 

temannya yang berkemampuan kognitif tinggi mengenai soal yang tidak 

dimengerti dan hanya menyalin saja jawaban dari temannya. Hal ini 

menyebabkan siswa yang berkemampuan kognitif tinggi merasa tidak perlu 

menjelaskan penyelesaian yang dibuat kepada temannya dalam kelompok 

sehingga seringkali tidak terjadi diskusi kelompok yang diharapkan. Dengan 

demikian, usaha yang dilakukan peneliti belum menunjukkan hasil yang 

optimal. 
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Berdasarkan usaha yang pernah peneliti lakukan dan hasil yang 

dicapai, maka peneliti mencoba menerapkan pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) dengan bantuan software mind 

mapping. Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan model pembelajaran 

yang mengutamakan kerjasama antar siswa dalam masing–masing kelompok 

yang bertujuan untuk mendapatkan penghargaan pada kelompoknya. 

Sedangkan software mind mapping berupa mind map. Mind map adalah suatu 

diagram yang digunakan untuk merepresentasikan kata–kata, ide–ide, tugas–

tugas, ataupun sesuatu yang lainnya yang dikaitkan dan disusun secara radian 

mengelilingi kata kunci ide utama. Mind map dikembangkan oleh Tony Buzan 

pada akhir tahun 1960–an. Menurut Tony Buzan (2002) : 

“Cara ini mendorong siswa untuk mencatat hanya dengan 
menggunakan kata kunci dan gambar sehingga siswa 
dapat berpikir dan mengingat lebih baik, memecahkan 
masalah dan bertindak kreatif karena berisi diagram–
diagram keterkaitan antar ide–ide atau bagian–bagian 
informasi”. 

 

Selain itu, Menurut Managing Director and Master Trainer di IndoMindMap    

Djohan Yoga :  

“Pembelajaran ini memberikan pandangan menyeluruh 
pokok masalah atau area yang luas, memungkinkan kita 
merencanakan rute atau membuat pilihan–pilihan dan 
mengetahui ke mana kita akan pergi dan di mana kita 
berada, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu 
tempat, mendorong pemecahan masalah dengan 
membiarkan kita melihat jalan–jalan terobosan kreatif 
baru serta menyenangkan untuk dilihat, dibaca, dicerna 
dan diingat”. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berharap agar 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan bantuan software mind 

mapping dapat membantu siswa mengingat materi yang telah dipelajari dan 

memahami keterkaitan materi antar sub–sub topik dalam topik tertentu 

dengan lebih baik serta memberikan kesempatan kepada siswa yang 

berkemampuan kognitif rendah untuk bertanya kepada temannya dalam 

kelompok mengenai materi yang tidak dimengerti. 

 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasikan 

masalah sebagai berikut : 

1.  Siswa seringkali tidak memiliki gambaran yang jelas terhadap materi 

yang dipelajari dalam suatu bab. 

2.   Siswa seringkali tidak memahami keterkaitan materi antar sub bab. 

3.  Siswa seringkali mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal latihan 

yang penyelesaiannya melibatkan materi sebelumnya. 

4.   Aktivitas belajar matematika siswa rendah. 

5.   Hasil belajar matematika siswa rendah. 

  

C.  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini 

permasalahan dibatasi pada : 
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1. Siswa seringkali tidak memiliki gambaran yang jelas terhadap materi 

yang dipelajari dalam suatu bab. 

2.  Siswa seringkali tidak memahami keterkaitan materi antar sub bab. 

3.  Aktivitas belajar matematika siswa rendah. 

4.  Hasil belajar matematika siswa rendah. 

 

D.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah, maka rumusan masalah adalah : 

1. Bagaimanakah pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions dengan bantuan software mind mapping dapat meningkatkan 

aktivitas belajar matematika siswa kelas XI–IPA 4 SMA Don Bosco 

Padang  

2. Bagaimanakah pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions dengan bantuan software mind mapping dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa kelas XI–IPA 4 SMA Don Bosco 

Padang 

 

E.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.  Untuk mengetahui aktivitas belajar matematika siswa kelas XI–IPA 4 

SMA Don Bosco Padang selama pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Divisions dengan bantuan software mind mapping. 
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2.  Untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa kelas XI–IPA 4 SMA 

Don Bosco Padang selama pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions dengan bantuan software mind mapping. 

 

F.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai: 

1. Tambahan pengetahuan bagi peneliti dalam mengajar matematika di 

masa yang akan datang. 

2. Bahan pertimbangan dan masukan bagi guru–guru matematika 

khususnya guru matematika SMA Don Bosco Padang dalam 

menerapkan pembelajaran dengan bantuan software mind mapping agar 

pembelajaran menjadi berkesan bagi siswa. 

3. Pengalaman belajar matematika baru bagi siswa kelas XI–IPA 4 SMA 

Don Bosco Padang. 

4. Bahan masukan bagi peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Matematika 

Menurut Corey (Sutrisno, 2007. “Pengertian Pembelajaran”. 

www.blogger.com), “Pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan 

seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam 

tingkah laku tertentu dalam kondisi–kondisi khusus atau menghasilkan 

respon terhadap situasi tertentu”. Sementara itu, menurut Nicholls (Sutrisno, 

2007. “Pengertian Pembelajaran”. www.blogger.com), “Pembelajaran 

dikatakan berlaku apabila terdapat perubahan dalam perlakuan pelajar hasil 

daripada penglibatannya dalam suatu pengalaman pendidikan”. 

Dari pengertian pembelajaran tersebut, tercakup makna bahwa 

pembelajaran merupakan kegiatan yang dirancang untuk membantu 

seseorang mempelajari dan memperoleh suatu kemampuan dan atau nilai 

yang baru. Proses pembelajaran pada awalnya meminta pendidik untuk 

mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik meliputi 

kemampuan dasarnya, motivasinya, latar belakang akademiknya, latar 

belakang sosial ekonominya, dan lain sebagainya. Kesiapan pendidik untuk 

mengenal karakteristik peserta didik dalam pembelajaran merupakan modal 

utama penyampaian bahan ajar dan menjadi indikator suksesnya 
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pelaksanaan pembelajaran. Indikasi ini juga dapat terlihat dalam 

pembelajaran matematika. 

Sebagai implikasi dari hakekat belajar matematika di atas, maka 

proses pembelajaran matematika merupakan pembentukan lingkungan 

belajar yang dapat membantu siswa untuk membangun konsep–konsep atau 

prinsip–prinsip matematika berdasarkan kemampuannya sendiri melalui 

proses internalisasi. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada 

semua siswa mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa dapat 

memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan 

informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak 

pasti, dan kompetitif. Untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran 

matematika, sekolah diharapkan menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi seperti komputer, alat peraga, atau media lainnya. Selain itu, 

perlu ada pembahasan mengenai bagaimana matematika banyak diterapkan 

dalam teknologi informasi sebagai perluasan pengetahuan siswa. 

 

2. Pembelajaran Bermakna 

Psikologi kognitif adalah salah satu cabang dari psikologi dengan 

pendekatan kognitif untuk memahami perilaku manusia. Psikologi kognitif 

mempelajari tentang cara seseorang menerima, mempersepsi, mempelajari, 

menalar, mengingat dan berpikir tentang suatu informasi. Jean Piaget, ahli 
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teori perkembangan kognitif, menyebut bahwa struktur kognitif sebagai 

skemata yaitu kumpulan dari skema–skema. Skemata ini berkembang 

secara kronologis, sebagai hasil interaksi antara seseorang dengan 

lingkungannya sehingga seseorang tersebut dapat mengikat, memahami dan 

memberikan respon terhadap stimulus. Skemata tersebut membentuk suatu 

pola penalaran tertentu dalam pikiran seseorang. Semakin baik kualitas 

skema ini, semakin baik pula penalaran seseorang tersebut.  

Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa pengetahuan 

tentang kognitif siswa perlu dikaji secara mendalam oleh para guru untuk 

membuat proses pembelajaran di kelas menjadi berkualitas. Tidak hanya 

tingkat kedalaman konsep yang diberikan pada siswa yang harus 

disesuaikan dengan tingkat kemampuannya, cara penyampaian materi pun 

demikian pula. Guru harus mengetahui tingkat perkembangan mental anak 

dan bagaimana pengajaran yang harus dilakukan sesuai dengan tahap–tahap 

perkembangan tersebut.  

Menurut David Ausubel, seorang pelopor aliran psikologi kognitif 

(Isjoni, 2009. Artikel. “Teori Pembelajaran Ausubel”. 

www.xpresiriau.com):    

“Bahan pelajaran yang dipelajari haruslah “bermakna” 
(meaning full)”. Pembelajaran bermakna merupakan suatu 
proses mengaitkan informasi baru pada konsep–konsep 
relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. 
Struktur kognitif ialah fakta–fakta, konsep–konsep, dan 
generalisasi–generalisasi yang telah dipelajari dan diingat 
siswa ”.   
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Kebermaknaan materi pelajaran secara potensial tergantung dari 

materi itu memiliki kebermaknaan logis dan gagasan–gagasan yang relevan 

harus terdapat dalam struktur kognitif siswa. Berdasarkan pandangannya 

tentang belajar bermakna, maka David Ausubel mengajukan 4 prinsip 

pembelajaran, yaitu: 

1.   Pengatur awal (advance organizer) 

   Pengatur awal atau bahan pengait dapat digunakan guru dalam 

membantu mengaitkan konsep lama dengan konsep baru yang lebih 

tinggi maknanya. Penggunaan pengatur awal ini dapat meningkatkan 

pemahaman berbagai macam materi, terutama materi pelajaran yang 

telah mempunyai struktur yang teratur. Pada saat mengawali 

pembelajaran sebaiknya “pengatur awal” itu digunakan agar 

pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

2.   Diferensiasi progresif 

Dalam proses belajar bermakna perlu ada pengembangan dan kolaborasi 

konsep–konsep. Caranya yaitu unsur yang paling umum dan inklusif 

diperkenalkan dahulu kemudian dilanjutkan dengan yang lebih 

terperinci. Hal ini berarti proses pembelajaran dari umum ke khusus. 

3.   Belajar superordinat 

Belajar superordinat adalah proses struktur kognitif yang mengalami 

pertumbuhan ke arah deferensiasi, terjadi sejak perolehan informasi dan 

diasosiasikan dengan konsep dalam struktur kognitif tersebut. Proses 

belajar tersebut akan terus berlangsung hingga pada suatu saat 
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ditemukan hal–hal baru. Belajar superordinat akan terjadi bila konsep–

konsepnya lebih luas dan inklusif. 

4.   Penyesuaian Integratif 

Siswa seringkali menghadapi kenyataan bahwa dua atau lebih nama 

konsep digunakan untuk menyatakan konsep yang sama atau bila nama 

yang sama diterapkan pada lebih satu konsep. Untuk mengatasi 

pertentangan kognitif tersebut, Ausubel mengajukan konsep 

pembelajaran penyesuaian integratif. Caranya materi pelajaran disusun 

sedemikian rupa, sehingga guru dapat menggunakan hirarki–hirarki 

konseptual ke atas dan ke bawah selama informasi disajikan.  

Ausubel (Dahar, 1989:141) juga mengemukakan adanya tiga kelebihan dari 

belajar bermakna yaitu : 

1.   Informasi yang dipelajari secara bermakna dapat lebih lama diingat. 

2. Informasi yang dipelajari secara bermakna memudahkan proses belajar 

berikutnya untuk materi pelajaran yang mirip. 

3.  Informasi yang dipelajari secara bermakna mempermudah belajar hal–

hal  yang mirip walaupun telah terjadi lupa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka belajar dapat dikatakan 

bermakna jika terdapat keterkaitan yang nyata antara materi yang telah 

dipelajari dengan materi yang akan dipelajari dan diberikan dari bentuk 

yang paling umum hingga ke bentuk yang terperinci serta dapat lebih lama 

diingat. Salah satu proses pembelajaran yang mendukung teori Ausubel 

adalah pembelajaran dengan bantuan software mind mapping.  



 15

3. Model Pembelajaran Kooperatif 

Metode pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi 

pembelajaran melalui penempatan siswa belajar dalam kelompok kecil serta 

memiliki tingkat kemampuan yang berbeda–beda satu sama lainnya. Dalam 

kelompok, setiap anggota bekerjasama dalam memahami suatu materi 

pelajaran. Apabila salah satu kelompok anggota belum memahami materi 

pelajaran yang diberikan oleh guru maka anggota kelompok yang lainnya 

akan membantu. Sementara itu, Johnson & Johnson (1986) dan Slavin 

(1983) mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu 

pendekatan mengajar dimana siswa bekerjasama diantara satu dengan 

lainnya dalam kelompok belajar yang kecil guna menyelesaikan tugas–

tugas yang diberikan oleh guru. 

Ciri–ciri pembelajaran kooperatif adalah : 

1.  Siswa bekerja dalam satu kelompok secara kooperatif untuk 

menyelesaikan materi pelajaran yang diberikan oleh guru. 

2.   Kelompok dibentuk berdasarkan tingkat kemampuan siswa (tinggi, 

sedang dan rendah). 

3.   Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu. 

Arends (1997:111) mengatakan bahwa ada tiga tujuan pembelajaran 

kooperatif, yaitu prestasi belajar, penerimaan pendapat yang beraneka 

ragam dan pengembangan keterampilan sosial. Dikatakan demikian karena 

struktur penghargaan dalam pembelajaran kooperatif menunjukkan dapat 

meningkatkan prestasi akademik siswa dan dapat mengubah norma yang 
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menunjang pencapaian hasil belajar siswa. Selanjutnya, pembelajaran 

kooperatif memberikan peluang bagi setiap siswa untuk menghargai 

pendapat orang dan bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan yang 

diberikan  

Sagala (2003:216) mengatakan bahwa penggunaan model 

pembelajaran kooperatif memiliki kebaikan dan kelemahan. Kebaikannya 

antara lain : menumbuhkan sikap saling bekerjasama dan berkompetitif 

secara sehat dan melatih siswa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. 

Sementara itu, kelemahannya adalah sulitnya untuk membentuk kelompok 

yang heterogen terutama dari segi intelegensi dan ketidaktahuan siswa 

mengenai tujuan dari kelompok dibentuk.   

Ismail (2003:21) menegaskan langkah–langkah model pembelajaran 

kooperatif dapat dilihat pada tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Langkah–langkah Model Pembelajaran Kooperatif 
Fase 
(1) 

Indikator 
(2) 

Tingkah laku guru 
(3) 

1 Menyampaikan 
tujuan dan 
memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai 
pada pelajaran tersebut dan 
memotivasi siswa belajar 

2 Menyajikan materi Guru menyajikan informasi kepada 
siswa dengan jalan 
mendemonstrasikan atau lewat 
bahan bacaan  

3 Mengorganisasikan 
siswa ke dalam 
kelompok–kelompok 
belajar  

Guru menjelaskan kepada siswa 
bagaimana cara membentuk 
kelompok belajar dan membantu 
setiap kelompok agar melakukan 
transisi secara efisien 

4 Membimbing 
kelompok bekerja 
dan belajar 

Guru membimbing kelompok–
kelompok belajar pada saat mereka 
mengerjakan tugas mereka 
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(1) (2) (3) 
5 Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang telah dipelajari 
atau masing–masing kelompok 
mempresentasikan hasil kerjanya 

6 Memberikan 
penghargaan 

Guru mencari cara–cara untuk 
menghargai baik upaya maupun 
hasil belajar individu dan kelompok 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

kooperatif sangat tepat untuk diterapkan di dalam kelas yang siswanya 

memiliki kemampuan yang berbeda–beda dan berguna bagi siswa dalam 

menyelesaikan tugas–tugas yang diberikan oleh guru secara bersama–sama. 

 

4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement 

Divisions 

Model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 

bertujuan untuk mendorong siswa berdiskusi, saling membantu 

menyelesaikan tugas, menguasai dan pada akhirnya menerapkan 

keterampilan yang diberikan. Slavin (1995) mengemukakan ada 5 langkah 

pelaksanaan pendekatan ini, yaitu: 

1.   Persiapan 

Pada tahap ini guru menyampaikan tujuan pembelajaran khusus dan 

memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang kandungan materi yang akan 

dipelajari. Kemudian dilanjutkan dengan memberi apersepsi dengan 
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harapan mengingatkan kembali pemahaman siswa terhadap materi 

prasyarat yang diperlukan. 

2.   Penyajian materi  

      Dalam mengembangkan materi pembelajaran perlu ditekankan hal–hal 

sebagai berikut : 

a. Mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan apa yang akan 

dipelajari siswa dalam kelompok. 

b. Menekankan bahwa belajar adalah memahami makna dan bukan 

sekadar hafalan. 

c. Memberi umpan balik sesering mungkin untuk mengontrol 

pemahaman siswa. 

d. Memberi penjelasan atau alasan mengapa jawaban itu benar atau 

salah. 

e. Beralih pada materi berikutnya jika siswa telah memahami masalah 

yang ada. 

3.   Tahap kerja kelompok  

Pada tahap ini, siswa diberi lembar kerja sebagai bahan dipelajari. 

Dalam kerja kelompok ini siswa saling berbagi tugas, saling membantu 

menyelesaikan tugas dengan target mampu memahami materi secara 

benar. Salah satu lembar kerja dikumpulkan sebagai hasil kerja 

kelompok. Pada tahap ini guru harus mampu berperan sebagai fasilitator 

dan motivator kerja kelompok. 
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4.   Tahap tes individu  

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan belajar telah dicapai, 

diadakan tes secara individual atau kuis mengenai materi yang telah 

dipelajari. Tujuannya agar guru dapat melihat pemahaman siswa 

terhadap materi yang dipelajari pada pertemuan tersebut. Skor yang 

diperoleh siswa per individu ini didata dan diarsipkan sebagai bahan 

untuk perhitungan skor kelompok.  

5. Tahap Penghargaan 

      Penghargaan kelompok dilakukan dalam langkah–langkah sebagai 

berikut :  

1.   Menghitung skor individu kelompok.  

2.  Nilai perkembangan individu dihitung berdasarkan selisih perolehan 

skor tes awal dan tes berikutnya sehingga setiap anggota memiliki 

kesempatan yang sama untuk memberi sumbangan skor maksimal 

bagi kelompoknya. Slavin (1995) menguraikan kriteria 

perkembangan individu terhadap kelompok adalah sebagai berikut : 

 a. Skor tes jika lebih dari 10 poin di bawah skor dasar, nilai 

perkembangannya adalah 5. 

 b. Skor tes jika 10 poin hingga 1 dibawah skor dasar, nilai 

perkembangannya 10.  

 c. Skor tes jika skor dasar sampai 10 poin di atasnya, nilai 

perkembangannya 20. 

 d.  Skor tes lebih dari 10 poin di atasnya, nilai perkembangannya 30. 
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3.   Penghargaan 

Penghargaan kelompok diberikan berdasarkan rata–rata nilai 

peningkatan yang diperoleh masing–masing kelompok dengan 

memberikan predikat  cukup, baik, sangat baik dan sempurna.   

Kriteria untuk status kelompok dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Kriteria Status Kelompok 

Status 
Kelompok 

Rata–rata nilai peningkatan kelompok 







 

x  

Cukup 15


x  
Baik 2015 



x  
Sangat baik 2520 



x  
Sempurna 25



x  
(-------, 2009. Artikel. ”Karakteristik STAD”. www.xpresiriau.com) 

 

5. Software ”Mind Mapping” 

Menurut Ruffini (2004), “Mind mapping merupakan suatu alat 

pembelajaran yang mengagumkan untuk memfasilitasi meaningful 

learning”. Mind mapping digunakan untuk menggeneralisasikan, 

memvisualisasikan, menstrukturisasi, dan mengelompokkan serta sebagai 

alat bantu pembelajaran, pengorganisasian, pemecahan masalah, 

pengambilan keputusan, dan penulisan. Iwan Sugiarto (2004:75) 

mengemukakan “Pemetaan pikiran (mind mapping) adalah teknik 

meringkas bahan yang perlu dipelajari, dan memproyeksikan masalah yang 

dihadapi ke dalam bentuk peta atau teknik grafik sehingga lebih mudah 
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memahaminya”. Selain itu, peta pikiran merupakan ekspresi alami yang 

spontan dari jalan pikiran dan panduan dari kerja otak yang logis dan 

imajinatif. Dengan teknik peta pikiran, seseorang dapat menyeleksi 

informasi apa saja yang perlu diterima dan menyimpannya dengan lebih 

jelas.  

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan ini dapat digunakan sebagai 

upaya untuk mengoptimalkan fungsi otak kiri dan kanan sehingga dalam 

aplikasinya sangat membantu untuk memahami masalah dengan cepat 

karena telah terpetakan. Hasil mind mapping berupa mind map. Mind map 

dikembangkan oleh Tony Buzan pada akhir tahun 1960–an sebagai cara 

untuk mendorong siswa mencatat hanya dengan menggunakan kata kunci 

dan gambar (Buzan:2002). 

Mind map adalah suatu diagram yang digunakan untuk 

merepresentasikan kata–kata, ide–ide, tugas–tugas, ataupun sesuatu yang 

lainnya yang dikaitkan dan disusun secara radian mengelilingi kata kunci 

ide utama. Selain itu, mind map merupakan alat–alat yang dapat membantu 

seseorang berpikir dan mengingat lebih baik, memecahkan masalah dan 

bertindak kreatif karena berisi diagram–diagram keterkaitan antar ide–ide 

atau bagian–bagian informasi. Mind map memberikan dorongan untuk 

berkreativitas dan fleksibel. Mind map membantu seseorang untuk berpikir 

outside the box. 

Langkah–langkah membuat mind map menurut Djohan Yoga     

(2010:35–38) adalah : 
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1.  Central Image (CI) 

a.  Di tengah–tengah selembar kertas putih yang polos dalam posisi 

melintang, tempatkan sebuah gambar yang 

merepresentasi/mengilustrasikan topik, ide, proyek, tema atau 

masalah yang sedang kita tangani. 

b.  Lalu tambahkan kata atau angka untuk mempertegasnya seperti judul 

buku atau nama dari topik, ide, proyek, tema atau masalah yang 

akan dibuat mind mapnya. 

2.   Basic Ordering Ideas (BOI) 

Membuat dasar (basic) sebagai tempat untuk mengurutkan ide–ide. 

Seandainya struktur dari materinya cukup rumit atau kurang jelas maka 

dapat digunakan pertanyaan bantuan yaitu apa, dimana, siapa, kapan dan 

bagaimana. 

3.   Branches dan Sub–Branches  

Membuat cabang–cabang yang diikuti oleh sub–cabang lalu sub–sub 

cabang dan seterusnya. Langkah ini merupakan proses menyusun 

data/informasi sesuai hirarki/tingkatnya. 

4.  Finishing  

Menyempurnakan mind map dengan cara : 

a.  Menambahkan berbagai gambar, kode, simbol dan sebagainya. Hal 

ini  bertujuan untuk memperkuat efek visual dari sebuah mind map. 

b.  Melihat apakah ada hubungan antara BOI satu dengan BOI yang 

lain. (kalau ada perlu dibuat garis penghubung). 
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Aturan membuat mind map menurut Djohan Yoga (2010:42–56) 

adalah : 

1. Kertas  

  a. Kertas harus dalam posisi mendatar.  

      Karena mind map menggunakan struktur radian maka pada posisi 

kertas yang tegak akan menghambat proses free flow thinking akibat 

jarak antara pusat dengan pinggir di sisi kiri/kanan kertas terlalu 

pendek sementara itu pada bagian atas/bawah tersisa ruang yang tidak 

dapat dimanfaatkan. 

 b. Kertas harus polos karena kertas yang bergaris akan menghambat free 

flow thinking dan proses mind map di otak. 

 c.  Dimulai dari titik pusat kertas supaya jarak pusat adalah sama ke 

segala arah sehingga proses radiant–thinking dapat berjalan dengan 

lancar. 

2. Garis 

  a. Garis harus berubah dari yang lebih tebal ke yang lebih tipis.  

      Hal ini bertujuan untuk membantu mempertegas hirarki dari 

informasi, data atau ide yang ada di mana semakin tebal garis maka 

semakin dekat ke pusat dan semakin tinggi pula tingkat 

kepentingannya. 

 b. Semua garis harus terhubung.  

  Hal ini akan mempermudah untuk mengorganisir dan menghubungkan      

ide–ide yang ada. 
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 c.  Panjang garis harus sama dengan panjang kata dan gambar.  

      Hal ini bertujuan untuk efisiensi pemakaian ruang dan kertas agar 

semakin banyak informasi, data atau ide yang dapat dimuat ke dalam 

mind map. 

3. Kata 

  a. Gunakan hanya kata–kata kunci saja karena kata kunci merupakan inti 

sari dari suatu ide sehingga lebih mudah untuk diingat dan 

dihubungkan dengan ide lainnya. 

 b. Gunakan huruf kapital pada semua cabang utama.  

     Hal ini bertujuan untuk memberi penekanan atas pentingnya cabang 

utama ini yang mempunyai hubungan langsung dengan gambar pusat. 

 c. Hanya satu kata per garis.  

     Hal ini bertujuan untuk menstimulasi otak agar dapat membagi suatu 

ide menjadi bagian–bagian kecil yang saling berhubungan. 

4. Gambar 

 a. Gunakan gambar tiga dimensi kalau memungkinkan karena gambar 

tiga dimensi akan meningkatkan stimulasi pada otak kanan. 

 b. Gunakan gambar yang kuat untuk gambar pusat karena gambar pusat 

merupakan ilustrasi dari topik sehingga gambar tersebut dapat 

memperkuat fokus dan konsentrasi. 

 c. Gunakan sebanyak mungkin kode dan simbol karena kode dan simbol 

akan mengaktifkan otak kanan serta membuat mind map menjadi lebih 

menarik dan lucu yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya ingat. 
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5. Warna 

 a. Gunakan paling sedikit tiga warna karena warna akan mengaktifkan 

otak kanan serta dapat meningkatkan daya ingat karena bentuknya jadi 

lebih menarik. 

 b.  Beri kode warna untuk menghubungkan setiap tema atau proyek agar 

supaya setiap tema memiliki kode yang khas sehingga 

pengelompokkan akan menjadi lebih jelas dan mudah untuk diingat.   

Penelitian Farrand et. al. (2002) telah membuktikan bahwa 

software mind mapping dapat meningkatkan keefisiensian pembelajaran 

mencapai 15% daripada dengan mencatat. Dengan adanya software mind 

mapping, peneliti mengharapkan dapat memiliki variasi dalam penggunaan 

setting untuk topik, garis, ataupun huruf–huruf sehingga hasil visualisasinya 

lebih menarik dan mengesankan. 

Keuntungan menggunakan software mind mapping menurut 

Chuck (2008) diantaranya adalah : 

a. Sofware mind mapping memungkinkan kita untuk menyusun informasi 

mengenai topik menjadi lebih luas. Kita dapat menggunakannya untuk 

berkreasi mengenai model–model pengetahuan yang rumit, yang tidak 

memungkinkan jika dituliskan pada kertas. 

b. Software mind mapping memungkinkan kita untuk menyimpan 

dokumen–dokumen, catatan–catatan dan data–data lain yang 

terstrukturisasi dalam peta, mentransformasikannya dalam suatu 

database visual yang mengagumkan. 
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 c. Software mind mapping memungkinkan kita untuk menyusun ulang          

topik–topik sehingga kita dapat merepresentasikan ide–ide kita dengan 

baik. 

  d. Software mind mapping dapat digunakan sebagai alat pengelola yang 

sangat mengagumkan. Dikatakan demikian karena kita dapat melakukan 

pembaharuan terhadap isinya sesuai dengan kebutuhan supaya menjadi 

lebih kuat untuk mengelola tugas–tugas dan membukukan kemajuan–

kemajuan dari hal–hal yang mendasar. Dalam tugas yang kompleks, kita 

juga dapat membuat suatu cabang (sub–map) yang menghimpun 

pelajaran yang telah dipelajari oleh anggota kelompok, yang akan 

membantu mempersingkat tugas–tugas selanjutnya. 

 e. Software mind mapping memungkinkan kita menggunakan ide–ide kita 

ke tipe–tipe software yang lainnya seperti word processors ataupun 

software presentation and project management. 

 f. Software mind mapping dapat membuka kesempatan bagi kita untuk 

mengkolaborasikan mind map kita dengan milik teman yang lain dengan 

cara via email. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti 

mencoba untuk melaksanakan pembelajaran dengan bantuan software mind 

mapping karena software ini merupakan alat pembelajaran digital yang 

powerful. Dikatakan demikian karena software ini memberikan kesempatan 

peserta didik untuk berinovasi dalam mengorganisasikan materi 

pembelajaran menggunakan kata kunci atau gambar sehingga daya ingat 
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siswa mengenai konsep pelajaran khususnya matematika menjadi kuat dan 

siswa dapat memahami keterkaitan antar konsep matematika.  

 

6. Lembar Kerja Siswa 

Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan gambaran kerja yang 

berfungsi sebagai alat bantu pengajaran yang termuat dan suatu unit 

program pembelajaran yang dapat berupa satu, dua atau lebih pokok 

bahasan dan sub pokok bahasan, yang disajikan dalam bentuk tugas, soal–

soal atau pertanyaan–pertanyaan yang terstruktur. Dengan kata lain, LKS 

merupakan bentuk operasional dari suatu pembelajaran. 

Cecep Wijaya (Rosman, 1992: 26) mengemukakan hal–hal yang 

perlu ada dalam LKS yaitu:  

a. Petunjuk siswa mengenai  topik  yang dibahas, 
pengarahan umum dan waktu yang tersedia untuk 
mengerjakannya. 

b.  Tujuan pembelajaran berupa tujuan instruksional khusus 
yang diharapkan diperoleh siswa setelah mereka bekerja 
dengan LKS tersebut. 

c.   Alat–alat pelajaran yang digunakan. 
d.  Pokok materi dan rinciannya. 
e.  Petunjuk–petunjuk khusus tentang langkah kegiatan yang 

ditempuh yang diberikan secara terperinci dan 
berkelanjutan dan diselingi dengan pelaksanaan 
kegiatan. 

 
Penggunaan LKS dalam pembelajaran matematika sangat penting 

artinya dalam melakukan kegiatan pembelajaran, karena dapat berfungsi 

ganda baik dilihat dari guru maupun siswa. Guru dapat menggunakan LKS 

untuk mengaktifkan siswa dalam belajar guna menentukan sendiri konsep, 
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prinsip dan skill dalam penyelesaian materi yang sedang dipelajari. Dalam 

penelitian ini, LKS yang digunakan dalam proses pembelajaran, terlebih 

dahulu dikonsultasikan dengan dua orang guru matematika untuk divalidasi. 

 

7. Skala Penskoran 

Kriteria atau rubrik adalah pedoman penilaian kinerja atau hasil 

kerja peserta didik. Dengan adanya kriteria, penilaian yang subjektif yang 

tidak adil dapat dihindari atau paling tidak dikurangi. Guru menjadi lebih 

mudah menilai prestasi yang dapat dicapai peserta didik dan peserta didik 

pun akan terdorong untuk mencapai prestasi sebaik–baiknya karena kriteria 

penilaiannya jelas. Rubrik terdiri atas dua hal yang saling berhubungan 

yaitu skor dan kriteria yang harus dipenuhi untuk mencapai skor itu.  

Rubrik merupakan alat evaluasi yang menjelaskan kualitas 

pekerjaan pada skala kontinum dari sangat baik ke sangat tidak baik atau 

sebaliknya. Selain itu, rubrik juga merupakan seperangkat kriteria dan skala 

penskoran yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi hasil kerja 

peserta didik. Seringkali rubrik dipakai untuk mengidentifikasi level atau 

peringkat masing–masing kriteria untuk semua level. Rubrik penskoran 

merupakan suatu pekerjaan khusus ketika suatu keputusan tentang kualitas 

diperlukan untuk mengevaluasi aktivitas dan materi pembelajaran. Untuk 

menghindari subjektivitas evaluator, maka perlu didefinisikan kriteria 

penilaian dalam bentuk rubrik penskoran 
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8. Aktivitas belajar siswa 

Aktivitas sama maknanya dengan perbuatan yang menghendaki 

gerakan fungsi otak individu yang belajar. Menurut Marial (1993:9), 

“aktivitas menghasilkan perubahan tingkah laku berupa pengetahuan, sikap 

dan keterampilan”. Lebih lanjut, menurut Semiawan (1997:15), “aktivitas 

sangat berperan dalam proses pembelajaran, baik aktivitas fisik maupun 

aktivitas mental”. Hal ini juga dipertegas oleh Edi Suardi (dalam Sardiman, 

2001:96) ciri–ciri adanya interaksi dalam proses belajar mengajar yang 

salah satunya ditandai dengan adanya aktivitas siswa. 

Aktivitas siswa merupakan hal yang sangat penting dalam proses 

belajar mengajar. Tanpa adanya aktivitas maka proses belajar mengajar 

tidak akan berlangsung dengan baik. Aktivitas yang dilakukan siswa dapat               

bermacam–macam, tetapi semua aktivitas tersebut pada dasarnya 

mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh hasil belajar yang 

baik. 

Siswa harus dapat mengarahkan segala kemampuan dasar yang 

dimiliki untuk melakukan berbagai aktivitas belajar. Proses belajar yang 

dilakukan bertujuan untuk memperoleh hasil belajar yang akan memberikan 

kepuasan pada diri siswa sebagai individu yang mengalaminya. Agar hasil 

belajar yang diperoleh siswa lebih baik, maka guru hendaknya mampu 

memilih metode pembelajaran yang tepat dan berperan sebagai fasilitator 

dalam proses belajar mengajar. Suatu metode pembelajaran yang 

melibatkan aktivitas belajar siswa, baik aktivitas fisik maupun aktivitas 
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mental, akan memberikan perubahan dalam pengetahuan, keterampilan dan 

nilai sikap. Bukti bahwa seseorang telah belajar adalah terjadinya perubahan 

tingkah laku pada orang tersebut, seperti dari tidak tahu menjadi tahu dan 

dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

Indikator yang menyatakan aktivitas siswa dalam proses belajar 

mengajar menurut Paul B. Diedrich yang dikutip Sardiman (2001: 100) 

adalah: 

a. Visual activities seperti membaca, memperhatikan 
gambar, demonstrasi, mengamati percobaan. 

b. Oral activities seperti menyatakan, merumuskan, 
bertanya, memberikan saran, mengeluarkan pendapat, 
mengadakan wawancara, diskusi dan interupsi. 

c.   Listening activities seperti mendengarkan uraian,  
      mendengarkan diskusi dan mendengarkan pidato. 
d. Writing activities seperti menulis, membuat laporan, 

mengisi angket dan menyalin. 
e. Drawing activities seperti menggambar, membuat grafik, 

membuat peta dan diagram. 
f.  Motor activities seperti melakukan percobaan, membuat 

konstruksi model dan melakukan demonstrasi. 
g. Mental     activities     seperti       menanggapi,        

mengingat,  
      memecahkan   soal,   menganalisa,    melihat   

hubungan   dan  
                     mengambil keputusan. 

h. Emotional activities seperti menaruh minat, merasa 
bosan,  gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang 
dan gugup. 

 
Adapun aktivitas belajar siswa yang ingin peneliti amati dapat 

dilihat pada Tabel 4 berikut ini. 
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   Tabel 4. Aktivitas Belajar Siswa 
No 
 

Aktivitas Menurut 
Paul B. Diedrich 

Aplikasi di Kelas 
 

1 Oral Activities Berdiskusi dengan kelompoknya 
untuk menyelesaikan LKS yang 
diberikan oleh guru 

2 Writing Activities Menuliskan keterkaitan antara 
materi yang dipelajari dengan 
materi sebelumnya pada akhir 
pelajaran dengan benar 

3 Drawing Activities Membuat mind map mengenai 
materi yang dipelajari secara 
individu dengan benar 

4 Mental Activities    Menanggapi hasil presentasi 
kelompok diskusi lain yang 
tampil di depan kelas 

   Mengingat materi dengan baik 
 

Oleh karena itu, aktivitas dalam proses belajar mengajar tidak 

berdiri sendiri tetapi harus saling melengkapi dan mendukung. Belajar 

matematika merupakan suatu proses mengorganisir aktivitas dimana 

kegiatan ini diinterpretasikan secara luas termasuk aktivitas dan berpikir 

konseptual (Hudojo, 2001:71). Pembelajaran dengan penekanan pada 

keaktifan siswa, membuat siswa ingin mencari sesuatu, menginginkan 

jawaban dan mencari informasi untuk memecahkan suatu masalah. 

 

9. Hasil belajar siswa 

Menurut Khaterina dalam Semiawan (1997:23) hasil belajar 

adalah perubahan tingkah laku pada siswa yang belajar. Perubahan yang 

terjadi ditandai dengan bertambah baiknya atau meningkatnya kemampuan 

yang dicapai oleh siswa sebagai akibat dari adanya proses belajar. Setelah 
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melalui proses belajar, siswa dapat memperoleh informasi dan pengetahuan 

yang menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa. Jadi, 

yang dimaksud dengan hasil belajar adalah tingkat penguasaan seseorang 

mencangkup pengetahuan, nilai dan sikap yang diperoleh setelah menjalani 

proses belajar. 

Hasil belajar yang dicapai diharapkan mempunyai efek yang bagus 

terhadap peningkatan hasil belajar dan minat siswa untuk belajar. Suharsimi 

(1992:7) menyatakan “Tujuan penilaian hasil belajar adalah untuk 

mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah dipahami oleh siswa dan 

penggunaan strategi sudah tepat atau belum”. Dalam penelitian ini, hasil 

belajar yang dimaksud adalah kemampuan siswa dalam menjawab tes 

penguasaan materi yang dipelajari dalam ranah kognitif. 

 

B. Kerangka Konseptual 

Dalam meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa 

diperlukan adanya inovasi dan pengembangan dalam metode pembelajaran. 

Salah satu strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa terlibat secara 

aktif adalah pembelajaran dengan bantuan software mind mapping. Hal ini 

dikarenakan strategi ini memberikan kesempatan pada siswa untuk berinovasi 

dalam mengorganisasikan materi pembelajaran menggunakan kata kunci atau 

gambar saja. Selain itu, strategi ini dapat membantu meningkatkan 

pemahaman dan memperkuat daya ingat siswa terhadap konsep matematika 

terutama yang bersifat abstrak karena strategi ini memberikan kesempatan 
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pada siswa untuk mencatat konsep pelajaran dengan menggunakan kata kunci 

dan gambar saja sehingga lebih mudah untuk memahaminya. Berdasarkan 

argumen ini, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa aktivitas dan hasil belajar 

matematika siswa akan meningkat jika menggunakan pembelajaran dengan 

bantuan software mind mapping. 

Adapun kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian 
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Guru 
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STAD dengan 
bantuan software 
mind mapping 
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mind mapping pada 
saat penjelasan 
konsep 
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Tidak diberikan 
contoh mind 
mapping pada saat 
penjelasan konsep 

Diduga melalui pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dengan 
bantuan software mind mapping, 
aktivitas dan hasil belajar 
matematika siswa meningkat 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas 

karena penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa setelah dilakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran secara terus 

menerus selama penelitian.  

 

B. Partisipan Penelitian 

Partisipan dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI–IPA 4 SMA 

Don Bosco Padang. Pemilihan siswa kelas XI–IPA 4 sebagai partisipan dalam 

penelitian ini berdasarkan hasil konsultasi dan diskusi peneliti dengan guru–

guru matematika lainnya. Peneliti beserta guru matematika lainnya 

beranggapan bahwa kelas XI–IPA 4 membutuhkan perhatian dan penanganan 

karena dalam pembelajaran matematika selama ini mereka sangat tergantung 

kepada guru, minat belajar dan daya ingatnya terhadap materi pelajaran 

cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan kelas XI–IPA lainnya 

sehingga diperlukan suatu tindakan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar.  
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Don Bosco Padang yang 

beralamat di Jalan Khairil Anwar No. 8 Padang Sumatera Barat. Proses 

pengambilan data atau waktu dalam penelitian ini direncanakan pada 

pembelajaran semester ganjil tahun pelajaran 2010/2011 dan disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran matematika yang berlangsung di kelas          

XI–IPA 4. 

 

D. Setting Penelitian 

Penelitian ini menggunakan setting kelas dalam kegiatan 

pembelajaran matematika yang dilaksanakan terhadap kelas XI–IPA 4 SMA 

Don Bosco Padang.  

 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini terbagi atas 4 tahap, yaitu : 

1.  Tahap perencanaan 

Langkah–langkahnya adalah : 

a.  Mempersiapkan soal kuis. 

b.  Mempersiapkan penyajian materi dengan bantuan software mind–

mapping. 

c. Merancang pembagian kelompok diskusi siswa berdasarkan 

keheterogenan kemampuan kognitif. 

d.  Mempersiapkan LKS. 
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e.  Merancang diskusi kelompok. 

f.  Mempersiapkan alokasi waktu untuk presentasi hasil diskusi kelompok. 

g.  Mempersiapkan alokasi waktu untuk tanggapan dari kelompok diskusi 

lain. 

h. Mempersiapkan alokasi waktu membuat mind map pada akhir 

pelajaran.  

2.  Tahap pelaksanaan 

Langkah–langkahnya adalah : 

a.  Menyajikan materi dengan bantuan software mind–mapping. 

b.  Meminta siswa duduk dalam kelompok diskusi masing–masing. 

         c.  Membagikan LKS pada masing–masing anggota kelompok diskusi. 

d.  Meminta siswa untuk berdiskusi dalam kelompok masing–masing. 

e.  Mengumpulkan hasil diskusi masing–masing kelompok. 

f.  Meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

g. Meminta siswa dari kelompok diskusi lain untuk menanggapi hasil 

presentasi tersebut.  

h.  Memberikan kuis mengenai materi yang dipelajari. 

 i. Meminta siswa membuat mind map untuk materi yang dipelajari secara 

individu. 

j.  Memberikan   penghargaan   kepada   tiap  kelompok   berdasarkan 

rata–rata skor kelompok yang diperoleh dari nilai kuis setiap anggota 

kelompok tersebut.  
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Langkah–langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan bantuan 

software mind mapping secara terperinci adalah : 

1. Kegiatan Awal 

    a.  Apersepsi  

Guru mempersiapkan siswa dengan mengingatkan kembali siswa 

mengenai materi yang telah dipelajari dan mengaitkannya dengan 

materi yang akan dipelajari. 

    b.  Introduksi 

         Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

2. Kegiatan Inti  

    a.  Guru menerangkan konsep. 

         1.Guru menjelaskan materi dengan bantuan software mind mapping.                

         2.Guru bersama siswa membahas contoh–contoh soal. 

    b.  Pengerjaan LKS oleh siswa secara berkelompok.  

Guru membagikan LKS untuk setiap anggota kelompok dan siswa 

bersama kelompoknya membahas soal–soal dalam LKS tersebut. 

Pembagian kelompok ini berdasarkan keheterogenan kemampuan 

koginitif siswa. Setiap kelompok beranggotakan 5 orang yang terdiri 

dari 1 orang siswa berkemampuan kognitif tinggi, 2 orang siswa 

berkemampuan kognitif sedang dan 2 orang siswa berkemampuan 

kognitif rendah. Diharapkan pada diskusi kelompok ini, siswa saling 

membantu temannya dalam menyelesaikan soal–soal LKS tersebut. 
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c. Setiap kelompok mengumpulkan hasil diskusinya kepada guru. 

Dalam hal ini, setiap kelompok cukup mengumpulkan satu lembar 

LKS saja yang telah berisi penyelesaian dari soal–soal yang 

diberikan kepada guru. 

    d.  Presentasi hasil diskusi kelompok di depan kelas. 

Secara acak guru menunjuk 1 kelompok untuk tampil 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.  

    e.  Tanggapan dari kelompok lain.  

Pada tahap ini, diberikan kesempatan untuk menanggapi hasil 

diskusi kelompok tersebut bagi kelompok lain. 

3.  Penutup  

     a. Memberikan kuis kepada siswa mengenai materi yang dipelajari. 

     b. Guru meminta siswa untuk membuat mind map mengenai materi 

yang dipelajari. 

3.  Tahap pengamatan 

Pada tahap ini, digunakan lembar observasi yang indikatornya 

telah dirumuskan terlebih dahulu dengan bantuan seorang guru matematika 

lainnya di SMA Don Bosco Padang dan catatan lapangan. Format dari 

lembar observasi aktivitas siswa pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
                             Hari /Tanggal   :………………………….. 
                             Pertemuan ke   : ………………………….. 
                             Alokasi waktu  : …………………………. 
 

No 
(1) 

Jenis Aktivitas 
(2) 

Tally 
(3) 

Bentuk Aktivitas 
(4) 

Keterangan 
(5) 

1. Berdiskusi 
dengan 
kelompoknya 
untuk 
menyelesaikan 
LKS yang 
diberikan oleh 
guru 

 1.Menanyakan kepada 
kelompoknya jika ada soal 
yang tidak dimengerti.   

2.Mau memberikan ide 
kepada kelompoknya.   

3.Mau mendengarkan ide 
dari kelompoknya. 

 

 

2. Menuliskan 
keterkaitan antara 
materi yang 
dipelajari dengan 
materi 
sebelumnya pada 
akhir pelajaran 
dengan benar 

 1.Menuliskan materi 
sebelumnya dengan benar. 

2.Menuliskan materi yang 
dipelajari dengan benar. 

3.Menuliskan keterkaitan 
antara materi yang 
dipelajari dengan materi 
sebelumnya dengan benar. 

 

 

3. Membuat mind 
map mengenai 
materi yang 
dipelajari 
 

 Membuat mind map dengan 
tata cara penulisan yang 
benar. 

 

4. Menanggapi hasil 
presentasi 
kelompok diskusi 
lain yang tampil 
di depan kelas 

 1.Memberikan pertanyaan 
yang sesuai dengan hasil 
presentasi diskusi 
kelompok lain. 

2.Memberikan 
saran/masukan yang 
sesuai      dengan     hasil 
presentasi diskusi 
kelompok lain. 

 

 

5. Mengingat materi 
dengan baik  

Siswa dapat mengerjakan 
soal kuis dengan benar. 
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4.  Tahap refleksi 

Agar pelaksanaan refleksi lebih terstruktur, sebaiknya gunakan 

lembar kerja berikut. 

PEDOMAN PELAKSANAAN REFLEKSI 

Hari /Tanggal  :…………………………… 

Pertemuan ke : ……………………………. 
 

No 
Topik yang 
dibicarakan 

 

Hambatan 
yang ditemui 

Dugaan 
penyebab 
hambatan 

Solusi yang 
dipilih 

1. Berdiskusi dengan 
kelompoknya untuk 
menyelesaikan 
LKS yang 
diberikan oleh guru 

1…………. 
2…………. 
3…………. 

1…………… 
2…………… 
3…………… 

1………… 
2………… 
3………… 

2. Menuliskan 
keterkaitan antara 
materi yang 
dipelajari dengan 
materi sebelumnya 
pada akhir 
pelajaran dengan 
benar 

1…………. 
2…………. 
3…………. 

1…………… 
2…………… 
3…………… 

1………… 
2………… 
3………… 

3. Membuat mind 
map mengenai 
materi yang 
dipelajari 

1…………. 
2…………. 
3…………. 

1…………… 
2…………… 
3…………… 

1………… 
2………… 
3………… 

4. Menanggapi hasil 
presentasi 
kelompok diskusi 
lain yang tampil di 
depan kelas 

1…………. 
2…………. 
3…………. 

1…………… 
2…………… 
3…………… 

1………… 
2………… 
3………… 

5. Mengingat materi 
dengan baik 

1…………. 
2…………. 
3…………. 

1…………… 
2…………… 
3…………… 

1………… 
2………… 
3………… 
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F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri. Hal ini 

bertujuan agar peneliti dapat terlibat secara langsung dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan dan dapat mengambil langkah yang cepat untuk 

melakukan perubahan terhadap proses pembelajaran secara terus menerus 

dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Instrumen lainnya 

seperti lembar observasi dan catatan lapangan mengenai aktivitas siswa serta 

kuis dan ulangan harian dijadikan sebagai pelengkap dalam penelitian ini. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik tes berupa kuis dan ulangan 

harian dan teknik non tes berupa observasi dan catatan lapangan. Teknik tes 

ini dilakukan untuk memperkuat hasil pengamatan peneliti terhadap 

pemahaman siswa mengenai keterkaitan materi antar sub bab yang dipelajari 

dalam suatu bab atau untuk melihat hasil belajar siswa dan teknik non tes 

dilakukan untuk melihat aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Dengan kata lain, teknik tes dan non tes ini untuk melihat 

apakah terjadi peningkatan atau penurunan atau tidak berpengaruh sama 

sekali terhadap aktivitas dan hasil belajar matematika siswa.  

1. Kuis 

Kuis dilakukan pada setiap akhir pembelajaran. Hal ini dilakukan 

untuk melihat pemahaman siswa mengenai materi yang dipelajari. 

2. Ulangan Harian 
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Ulangan harian dilakukan pada setiap Siklus, yaitu setelah siswa 

mempelajari beberapa dari sub–sub bab yang ada dalam bab tertentu. Hal 

ini dilakukan untuk melihat pemahaman siswa mengenai keterkaitan antar 

beberapa sub–sub bab yang ada dalam bab tersebut. Penyusunan soal tes 

disesuaikan dengan materi yang diberikan selama penelitian, yaitu 

Trigonometri. Sebelum diberikan, soal tes dikembangkan melalui langkah–

langkah sebagai berikut: 

a. Membuat kisi–kisi soal tes, berpedoman pada Kurikulum Tingkat Satuan  

Pendidikan. 

b. Menyusun soal tes sesuai dengan kisi–kisi yang telah dibuat. Penyusunan 

soal tersebut dibuat berdasarkan indikator yang berkaitan dengan pokok 

bahasan yang dipelajari. 

c.  Validitas tes 

Validitas yang digunakan adalah validasi expert, dimana soal–soal kuis 

dan Ulangan Harian akan diberikan kepada 3 orang guru matematika 

SMA Don Bosco Padang untuk divalidasi. 

3. Observasi 

Sebelum kegiatan ini dilakukan, lembar observasi diberikan 

kepada 3 orang dosen matematika untuk divalidasi. Setelah itu, kegiatan 

observasi dilakukan dengan bantuan 3 orang guru matematika lainnya di 

lapangan. Artinya selama peneliti melakukan proses pembelajaran terhadap 

siswa, ketiga guru tersebut secara langsung mengisi lembar observasi yang 

telah disediakan sebelumnya. Lembar observasi ini berisi indikator tentang 
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aktivitas siswa secara individu yang diharapkan muncul selama 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan bantuan software mind 

mapping ini berlangsung.  

4. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan catatan yang dibuat oleh peneliti 

setelah proses pembelajaran berakhir. Catatan ini berisi tentang hal–hal 

yang ditemui di dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

H. Teknik Menjamin Keabsahan Data 

Untuk menjamin keabsahan data penelitian maka peneliti 

menggunakan konsep yang disarankan oleh Lincoln dan Guba (Azmi, 

2006:46–48), yaitu : 

1. Keterlibatan yang lama (prolonged engagement) antara peneliti dengan 

yang  diteliti yaitu dengan cara terlibat langsung dengan yang diteliti 

dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini dilakukan untuk membina 

keyakinan dengan partisipan penelitian, memperluas variasi dan 

mengurangi distorsi data. 

2.  Ketekunan pengamatan (persistent observation) 

  Hal ini bertujuan untuk menjamin pengalaman dan pemahaman yang 

mendalam serta memperluas cakupan yang diperoleh. 

3.   Triangulasi 

Hal ini dilakukan untuk mencari informasi dari sumber yang beragam 

sehingga mengurangi distorsi dalam mengambil kesimpulan. 
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4.  Pengujian ketepatan referensi yaitu dengan pengarsipan data yang 

dikumpulkan melalui studi naturalistik sebagai bahan untuk mengambil 

kesimpulan. 

 

I. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan            

langkah–langkah yang dianjurkan oleh Miles dan Huberman (1992) yaitu 

mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan (verifikasi). Untuk 

lebih jelasnya, ketiga langkah tersebut diuraikan sebagai berikut : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses penyeleksian, penyederhanaan 

dan pemindahan data mentah yang diperoleh dalam matrik catatan lapangan 

sebagai wahana perangkum data. Rangkuman itu kemudian dianalisis untuk 

mencari hal–hal yang penting, mengelompokkan, menyeleksi data yang 

dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis sehingga 

dapat dibuat suatu kesimpulan yang bermakna terhadap data yang 

ditemukan. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang 

valid. Ketika peneliti menyangsikan kebenaran data yang diperoleh akan 

dicek ulang dengan informan lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui. 

2. Penyajian Data 

Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya adalah 

melakukan penyajian data dengan kegiatan menampilkan informasi yang 

didapat melalui kegiatan reduksi. Kemudian informasi yang diperoleh 
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melalui observasi dihimpun dan diorganisasikan berdasarkan fokus masalah 

yang diteliti. Dari hasil sajian data inilah akan ditarik suatu kesimpulan 

sementara, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan verifikasi 

(pembuktian kebenaran). 

3. Penarikan Kesimpulan (verifikasi) 

Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah menarik 

kesimpulan dengan melakukan verifikasi (pembuktian kebenaran) dengan 

cara triangulasi data, sehingga diperoleh keabsahan (validity) hasil 

penelitian. Dalam kegiatan ini, peneliti akan selalu memelihara sikap 

keterbukaan dan menghindarkan diri dari sikap skeptis, agar kemudian yang 

diambil dapat lebih rinci, mendalam dan jelas.  

 

J. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dari penelitian ini adalah apabila terjadi 

peningkatan skor rata–rata aktivitas dan hasil belajar matematika dari tahap 

pertama ke tahap kedua. Perlakuan terhadap aktivitas belajar siswa dikatakan 

berhasil jika 75 % dari jumlah siswa mendapat skala penskoran 4 dalam 

melakukan aktivitas yang diharapkan dan perlakuan terhadap hasil belajar 

siswa dikatakan berhasil jika 85 % dari jumlah siswa mendapatkan nilai lebih 

atau sama dengan KKM (72). 

 

 


