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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengkaji hasil penelitian terdahulu mengenai strategi pembelajaran 

kooferatif tipe STAD dalam upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran matematika. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan kajian literatur pustaka. Subjek penelitian ini berjumlah 75 jurnal nasional ber-

ISSN/ISBN dan 13 skripsi yang diambil secara random dari situs Jurnal Nasional dan beberapa 

Universitas di Indonesia. Hasil penelitian dari analisis jurnal nasional 5 tahun terakhir diperoleh 

bahwa 92% strategi pembelajaran kooferatif tipe STAD mampu meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa. Selanjutnya hasil penelitian dari analisis jurnal 9 tahun terakhir diperoleh bahwa 

87% strategi pembelajaran kooferatif tipe STAD mampu meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa. Sedangkan penelitian dari analisis skripsi 5 tahun terakhir diperoleh bahwa 85% strategi 

pembelajaran kooferatif tipe STAD mampu meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

Berdasarkan hasil perhitungan keseluruhan 89% strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran 

kooperatif tipe STAD efektif dalam upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika 

siswa. 

Kata Kunci: Strategi kooperatif tipe STAD, motivasi belajar, hasil belajar, matematika. 

ABSTRACT 

The study aims to review the results of previous studies on a cooferative learning strategy of STAD 

in an effort to increase the motivation and student’s learning result in mathematical study. 

Therefore, this study uses a qualitative method with a literature review approach. The subject of this 

study is also over 75 national ISSN/ISBN and 13 scriptions taken randomly from the national journal 

website and other universities in Indonesia. The results from a five-year national journal analysis 

was obtained that 92% of cooferative learning strategies type of STAD was able to increase the 

results of studying student mathematics. The results from a nine-year national journal analysis was 

obtained that 87% of cooferative learning strategies type of STAD was able to increase the results 

of studying student mathematics. The results from a five-year scriptions analysis was obtained that 

85% of cooferative learning strategies type of STAD was able to increase the results of studying 

student mathematics. Based on overall 89% cooferative learning strategy type STAD was able to 

increase the result of studying student mathematics. The suggests that a cooferative learning 

strategy of the STAD type is effective in efforts to increase the motivation and the result of stdying 

student mathematics.  

Keywords: STAD cooferative learning, learning motivation, learning result, mathematics. 

 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu penting yang mendasari berbagai ilmu lainnya. Selain 

itu matematika juga menjadi ilmu dasar dalam melatih berpikir kritis, sistematis, logis, 
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kreatif dan mempunyai kemampuan bekerja sama yang efektif. Cara berpikir seperti ini 

dapat dikembangkan melalui belajar matematika yang memiliki struktur serta keterkaitan 

yang kuat dan jelas antara konsepnya sehingga memungkinkan kita terampil berpikir 

rasional (Hudojo, 2001). Sehingga matematika memiliki peran sangat penting dalam 

perkembangan peserta didik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya matematika 

memberikan kesan menakutkan kepada peserta didik karena soal-soalnya yang sulit. Hal ini 

menjadikan sebuah permasalahan yang harus dipecahkan oleh para pendidik. Para pendidik 

diminta untuk bekerja ekstra dalam hal mentransfer ilmu kepada peserta didik khususnya 

materi pembelajaran matematika.  

Salah satu cara yang dapat pendidik lakukan dalam memecahkan masalah ini yaitu 

dengan cara memilih dan menggunakan strategi pembelajaran baru terhadap pelajaran 

matematika. Hartono (2006) menyatakan bahwa guru dapat memilih strategi yang tepat 

dengan cara melihat tujuan pembelajaran, materi pelajaran, psikologis siswa, media 

pembelajaran yang ada, skill guru, waktu belajar dan tempat belajar. Langkah-langkah 

tersebut dapat menjadi referensi pendidik dalam memilih strategi pembelajaran. Namun 

tentunya pemilihan strategi pembelajaran juga tidak menjamin 100% bahwa pembelajaran 

akan efektif, dikarenakan setiap strategi pembelajaran tentunya memiliki kekurangan dan 

kelebihan masing-masing.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa rendahnya motivasi dan hasil 

belajar siswa dapat disebabkan oleh pemilihan strategi belajar yang kurang tepat. Sanjaya 

(2009) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah bagian aktivitas pembelajaran yang 

harus dijalankan oleh seorang guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwasannya masih banyak guru yang merasa kesulitan 

dalam memilih strategi pembelajaran khususunya pembelajaran matematika. Sehingga guru 

masih cenderung menggunakan metode konvensional dalam hal menyampaikan materi. 

Adapun akibat dari penggunaan metode konvensional tersebut menyebabkan kurangnya 

rasa perduli antar siswa. Siswa yang pintar kurang peduli dengan teman-teman yang 

memiliki level kognitif lebih rendah. Begitupun sebaliknya siswa yang kognitifnya masih 

tergolong rendah tidak mau bertanya kepada temannya yang dianggap mampu 

menyelesaikan masalah matematika.  

Cooperative Learning adalah pembelajaran gotong royong yang memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk berkerjasama dengan siswa lain dalam tugas-tugas 

yang terstruktur (Isjoni, 2013). Model pembelajaran koopratif merupakan metode yang 

berusaha meminimalisir kesenjangan antara peserta didik dalam pembelajaran agar 

terciptanya sebuah kolaborasi yang unik dalam pembelajaran (Ebrahim, 2012). Menurut 

Roger dan David Johnson dalam (Rusman, 2012), terdapat lima unsur penting dalam belajar 

kooperatif, yaitu: 1.) Saling ketergantungan positif antara siswa (Positive Interdependence). 

2.) Tanggung jawab individual (Individual Accountability). 3.) Interaksi tatap muka (Face To 

Face Promotion Interaction). 4.) Partisipasi dan komunikasi (Participation Communication). 

5.) Evaluasi proses kelompok. Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang dilakukan secara bersama-

sama dalam hal memecahkan masalah yang telah diberikan oleh guru.  

STAD merupakan kerangka konsep model pembelajaran yang menekankan kerja 

sama yang efektif melalui kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang dimana setiap siswa 
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memiliki tanggung jawab terhadap kelompoknya dan temannya agar tercapai hasil belajar 

yang baik (Yeung, 2015). STAD (Student Team Achievement Devisions) adalah model 

pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Robert Slavin, dkk di Universitas John 

Hopkins pada tahun 1995. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang 

paling sederhana dan paling tepat digunakan oleh guru yang baru mulai menggunakan 

pendekatan dengan pembelajaran kooperatif. (Slavin, 2005: 143). Menurut Slavin 

(2005:143), tipe STAD merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana, dan merupakan model yang paling baik untuk pemulaan bagi para guru yang 

baru menggunakan pendekatan kooperatif. Disamping itu, metode ini juga sangat mudah 

diadaptasi dan telah digunakan dalam matematika, sains, ilmu pengetahuan sosial, bahasa 

inggris, teknik, dan banyak subjek lainnya, dan pada tingkat sekolah menengah sampai 

perguruan tinggi. Model Student Teams Achievement Divisions (STAD) adalah salah satu tipe 

model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada prestasi tim yang diperoleh dari 

jumlah seluruh skor kemajuan individual setiap anggota tim (Yanuar, Sukmawati, & Arifin, 

2019). Berdasarkan pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa startegi pembelajaran 

Student Teams Achievement Divisions termasuk ke dalam salah satu pembelajaran 

kooperatif yang menekankan siswa untuk dapat bekerjasama dalam hal memecahkan 

masalah yang diberikan oleh guru.  

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai keefektifan strategi 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis sebarapa efektif strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam upaya 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika siswa.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis dan metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan study literatur. Menurut Nazir (1988: 111) studi kepustakaan adalah 

teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, 

literatur-literatur, catatan-catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah 

yang akan dipecahkan. Stdi literatur atau kepustakaan merupakan penelitian dengan cara 

mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan 

yang menjadi objek penelitian. Data penelitian ini diambil dari jurnal nasional berstandar 

ISSN dan ISBN serta bebrapa skripsi.  

Pengambilan data dilakukan pada situs jurnal yang sudah berstandar nasional. 

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama 3 minggu pada awal April 2021. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi pada setiap jurnal 

nasional dan skripsi. Subjek yang dieliti adalah 75 jurnal nasional dan 13 skripsi.  

HASIL DAN PEMBAHSAN PENELITIAN 

Hasil Penelitian 

Penelitian ini berhasil mengunmpulkan 75 dokumentasi (jurnal nasional) dan 13 

skripsi dari berbagai situs jurnal nasional. Selanjutnya data akan dianalisis berdasarkan 5 

tahun terakhir dan 9 tahun terakhir jurnal dipubilikasikan.  
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Hasil Analisis Jurnal 

Hasil Penelitian 5 Tahun Terakhir 

Berikut ini merupakan jumlah jurnal yang diteliti berdasarkan 5 tahun terakhir jurnal 

tersebut di publikasikan.  

Tabel 1. Data penelitian jurnal nasional 5 tahun terakhir 

Dengan hasil analisis sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian jurnal 5 tahun terakhir yang diambil secara random, 

maka dapat disimpulkan bahwa 92% strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Sehingga motivasi belajar matematika juga 

meningkat.  

Hasil Penelitian 9 Tahun Terakhir 

Berikut ini merupakan jumlah jurnal yang diteliti berdasarkan 9 tahun terakhir jurnal 

tersebut di publikasikan.  

Tahun Metode Penelitian Jurnal 
Kesimpulan Metode STAD Jumlah 

Jurnal Efektif Kurang Efektif 

2020 

PTK 

5 0 5 

2019 5 0 5 

2018 4 1 5 

2017 5 1 6 

2016 4 1 5 

2015 4 1 5 

2014 4 1 5 

2013 5 0 5 

2012 4 1 5 

Total Jurnal 40 6 46 

Tabel 2. Data penelitian jurnal nasional 9 tahun terakhir 

 

Tahun 
Metode Penelitian 

Jurnal 

Kesimpulan Metode STAD 
Jumlah Jurnal 

Efektif Kurang Efektif 

2020 

PTK 

10 0 10 

2019 10 0 10 

2018 8 2 10 

2017 9 1 10 

2016 9 1 10 

Total Jurnal 46 4 50 

Gambar 1. Diagram analisis jurnal nasional 5 tahun terakhir 
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Dengan hasil analisis sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram analisis jurnal nasional 9 tahun terakhir 

Berdasarkan hasil penelitian jurnal 9 tahun terakhir yang diambil secara random, 

maka dapat disimpulkan bahwa 87% strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Sehingga motivasi belajar matematika juga 

meningkat.  

Hasil Analisis Penelitian Skripsi 

Berikut ini merupakan jumlah skripsi yang diteliti berdasarkan 5 tahun terakhir dari 

beberapa universitas di Indonesia.  

Tahun 
Kesimpulan Metode STAD 

Jumlah Skripsi 
Efektif Kurang Efektif 

2020 2 0 2 

2019 4 0 4 

2018 2 0 2 

2017 2 1 3 

2016 1 1 2 

Total Jurnal 11 2 13 

Tabel 3. Data penelitian skripsi 5 tahun terakhir 

Dengan hasil analisis sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram analisis skripsi 5 tahun terakhir 

Berdasarkan hasil skripsi 5 tahun terakhir yang diambil secara random, maka dapat 

disimpulkan bahwa 85% strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa. Sehingga motivasi belajar matematika juga meningkat.  
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Analisisi Gabungan Jurnal dan Skripsi 

Berikut ini merupakan analisis gabungan jumlah jurnal dan skripsi: 

Dokumentasi Tahun 
Kesimpulan Metode STAD 

Jumlah 
Dokumentasi 

Efektif Kurang Efektif  

Jurnal Nasional 2020-2016 46 4 50 

Jurnal Nasional 2020-2012 40 6 46 

Skripsi 2020-2016 11 2 13 

Total Dokumentasi 97 12 109 

Tabel 4. Data penelitian jurnal nasional dan skripsi 5 tahun terakhir 

Dengan hasil analisis sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian gabungan dari jurnal nasional dan skripsi, maka dapat 

disimpulkan bahwa 89% strategi strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Sehingga motivasi belajar matematika juga 

meningkat.  

PEMBAHASAN PENELITIAN 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh temuan bahwa strategi pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika. Dengan meningkatnya hasil pembelajaran matematika maka peneliti 

menyimpulkan bahwa adanyanya peningkatan motivasi dalam belajar matematika. Adapun 

berdasarkan hasil penelitian strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD belum 100% 

mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Hal ini disebabkan 

karena masih ada beberapa strategi yang lebih efektif seperti strategi Jigsaw dan yang 

lainnya. Namun secara keseluruhan strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD efektif dalam upaya 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika siswa.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran 

kooperatif tipe STAD efektif dalam upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa 

Gambar 4. Diagram analisis jurnal nasional dan skripsi 5 tahun terakhir 
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pada mata pelajaran matematika siswa. Meskipun masih belum 100% efektif, akan tetapi 

secara garis besar hasil penelitian jurnal nasional dan penelitian terdahulu menyatakan 

bahwa strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD efektif dalam upaya meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika siswa. 

Jika selama ini guru masih menggunakan metode pembelajaran secara konvensional 

dalam menyampaikan materi pembelajaran matematika, maka saatnya untuk guru beralih 

mencoba metode pembelajaran yang baru. Startegi pembelajaran kooperatif tipe STAD bisa 

menjadi salah satu pilihan yang dapat guru gunakan dalam pembelajaran. Selain 

meningkatkan hasil belajar siswa dan juga motivasi belajar siswa, strategi ini dapat 

menumbuhkan rasa perduli sesama siswa serta kerjasama antar siswa.  

DAFTAR PUSTAKA 

Ebrahim, A. 2012. The effect of cooperative learning strategies on elementary 

students’science achievement and social skills in Kuwait. International Journal of 

Science and Mathematics Education, 10(2), 293-314. Diambil dari: 

http://www.springerlink.com/ 

Hartono. 2006. Strategi pembelajaran, Pekanbaru: LSFK2P. 

Hudojo. 2001. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika. Bandung: JICA. 

Isjoni, H. 2013. Cooperative learning efektifitas pembelajaran kelompok. Bandung: Alfabeta. 

Rusman. 2012. Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru. Jakarta: 

Rajawali Press. 

Sanjaya, W. 2009. Strategi pembelajaran beroreintasi standar proses pendidikan, Jakarta: 

Prenada Media Grup. 

Slavin, Robert. E. 2005. Cooperative Learning. Bandung: Nusa Media. 

Yanuar, Sukmawati, K. I., & Arifin, S. (2019). Penerapan model Student Teams Achievement 

Division terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas VIII. 

Union. 

Yeung, H. C. H. 2015. Literature review of the cooperative learning strategy-student team 

achievement division (STAD). International Journal of Education, 7(1), 29-43. DOI: 

http://dx.doi.org/10.5296/ije.v7i1.6629 

http://www.springerlink.com/
http://dx.doi.org/10.5296/ije.v7i1.6629


Analisis Efektivitas Metode STAD Terhadap Upaya Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar  
(Siska Mustika) 

 

72 

 

 


