
 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2016 

MP 127 

      

  

 Upaya Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa 

Menggunakan Model Pembelajaran Kolaboratif 
 

Nurhayati 
Pendidikan Matematika, STKIP Singkawang 

nurhayati0928@rocketmail.com 

 

 

Abstrak— Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa adalah 

dengan melaksanakan model pembelajaran kolaboratif. Peningkatan 

kepercayaan diri siswa menggunakan model pembelajaran kolaboratif dapat dilakukan 

dengan melakukan penelitian tindakan kelas. Adapun subjek penelitian tindakan kelas 

ini adalah siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 2 Ngaglik, Sleman, Yogyakarta Tahun 

Ajaran 2015/2016 yang terdiri dari tiga puluh dua siswa. Penelitian ini terdiri dari dua 

siklus. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan non tes. Instrumen 

penelitian ini adalah tes prestasi belajar dan angket kepercayaan diri siswa. Teknik 

analisis data terdiri dari konversi data kualitatif ke kuantitatif dan perhitungan 

ketuntasan belajar siswa. Rata-rata prestasi belajar siswa sebelum perlakuan adalah 

40,3125 dengan proporsi siswa yang tuntas yaitu 3,125% dan setelah 

perlakuan adalah 87,9167 dengan proporsi siswa yang tuntas adalah 100%. 

Rata-rata kepercayaan diri siswa sebelum perlakuan adalah 96,46875 dengan 

kategori sedang dan setelah perlakuan adalah 109,2188 dengan kategori tinggi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan 

kepercayaan diri siswa. 

Kata kunci: Kolaboratif, Kepercayaan Diri 

I. PENDAHULUAN 

Salah satu masalah mendasar dalam pendidikan matematika di Indonesia adalah rendahnya 

prestasi siswa serta kurangnya pengembangan aspek afektif dan psikomotorik siswa terhadap 

pembelajaran matematika di sekolah. Dalam mengajarkan matematika, pembelajaran di kelas hampir 

selalu dilaksanakan secara konvensional dengan urutan sajian: (1) diajarkan teori/definisi/teorema melalui 

pemberitahuan, (2) diberikan dan dibahas contoh-contoh, kemudian (3) diberikan latihan soal. Akibatnya, 

sampai saat ini kualitas pembelajaran matematika di Indonesia masih rendah [1]. 

Setiap lembaga selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Begitu pula dengan pendidikan di 

Indonesia, terdapat berbagai tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai dalam pendidikan di Indonesia. 

Adapun berbagai tujuan dan kompetensi ini dituangkan di dalam peraturan-peraturan pemerintahan dan 

lain sebagainya. Salah satu tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai dalam pendidikan di 

Indonesiaseperti yang diungkapkan di dalam Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Isi 

Pendidikan Dasar dan Menengah adalah siswa memiliki rasa ingin tahu, kepercayaan diri, dan 

ketertarikan pada matematika (Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013). 

Goel & Aggarwal (2012: 89) menyebutkan bahwa orang yang percaya diri merasa dirinya cakap 

secara sosial, matang secara emosi, cukup memadai dalam hal kecerdasan, sukses, memuaskan, tegas, 

optimis, tidak bergantung, percaya diri, yakin, terus bergerak, dan memiliki kualitas kepemimpinan. 

Dapat dikatakan bahwa adanya kepercayaan diri sangatlah penting dalam diri siswa karena akan 

memungkinkan siswa untuk dapat menyakini kemampuan yang dimiliki, tidak mudah menyerah dalam 

menghadapi setiap persoalan sehingga siswa mampu melakukan semua tugas yang diberikan dengan 

mandiri serta dengan hasil yang maksimal. Oleh karena itu penting untuk menanamkan kepercayaan diri 

pada diri siswa [2].  

Namun pada kenyataannya, kondisi yang terjadi di lapangan tidaklah sesuai dengan kondisi yang 

diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru di SMA Negeri 2 Ngaglik Yogyakarta 

yang dilakukan pada tanggal 25 September 2015 didapatkan hasil bahwa kepercayaan diri beberapa siswa 

sudah baik, namun masih terdapat siswa yang memiliki kepercayaan diri yang kurang.Oleh karena itu, 

perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Salah satu solusi yang ditawarkan 

oleh peneliti adalah menggunakan model pembelajaran kolaboratif. 

Menurut Laal & Laal (2011: 1), pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran yang melibatkan 

pengelompokkan siswa untuk bekerjasama dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tugas, ataupun 

pembuatan suatu produk. Siswa di dalam kelompok memutuskan dan mencari sendiri bagaimana cara 
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mereka dalam penyelesaian suatu permasalahan, tugas, ataupun produk tanpa arahan langsung dari guru. 

Oleh karena itu, kebebasan yang diberikan dalam pembelajaran kolaboratif benar-benar menekankan 

siswa untuk berpartisifasi aktif dalam menyelesaikan tugas bersama. Hal ini tentu akan menjadikan 

siswa lebih memahami konsep yang sedang mereka pelajari dan dapat mengembangkan kepercayaan  

diri siswa [3]. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan 

yang terjadi di lapangan. Salah satu kompetensi yang semestinya dicapai oleh siswa seperti yang 

tercantum dalam Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan 

Menengah adalah siswa memiliki rasa ingin tahu, kepercayaan diri, dan ketertarikan pada matematika. 

Namun, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terungkap bahwa kepercayaan diri siswa masih 

luput dari fokus guru. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Upaya 

Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Kelas X MIPA 4 Menggunakan Model Pembelajaran 

Kolaboratif”. 

Adapun rumusan masalah yang dapat diuraikan berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, 

dan pembatasan masalah yaitu (1) Bagaimanakah meningkatkan kepercayaan diri siswa kelas X MIPA 4 

SMA Negeri 2 Ngaglik Yogyakarta dalam pembelajaran matematika melalui model pembelajaran 

kolaboratif? Dan (2) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika kelas X MIPA 4 SMA Negeri 2 

Ngaglik Yogyakarta melalui model pembelajaran kolaboratif dalam meningkatkan kepercayaan diri 

matematika siswa? 

Adapun tujuan dari peneltian ini yaitu (1) Meningkatan kepercayaan diri siswa kelas X MIPA 4 

SMA Negeri 2 Ngaglik Yogyakarta melalui model pembelajaran kolaboratif dan (2) Mendeskripsikan 

pelaksanaan pembelajaran matematika kelas X MIPA 4 SMA Negeri 2 Ngaglik Yogyakarta melalui 

model pembelajaran kolaboratif dalam meningkatkan kepercayaan diri matematika siswa. 

Terdapat dua macam manfaat dalam penelitian, yaitu manfaat teoritik dan manfaat praktis. Adapun 

manfaat teoritik dan manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu: 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research) dan model siklus 

penelitian tindakan kelas yang digunakan adalah berdasarkan model dari Kemmis & McTaggart (1988). 

Menurut Kemmis & McTaggart (1988) dalam Burns (2010: 7), penelitian tindakan kelas adalah suatu 

jenis penelitian yang terdiri dari 4 tahapan dalam suatu siklus. Tahapan tersebut adalah perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus pertama mungkin bisa berlanjut ke siklus selanjutnya sampai 

penelitian tindakan tersebut mendapatkan hasil yang diinginkan [4]. Penelitian ini dilaksanakan di SMA 

Negeri 2 Ngaglik, Sleman, Yogyakarta dengan subjek penelitian adalah siswa kelas X MIPA 4 SMA 

Negeri 2 Ngaglik, Sleman, Yogyakarta tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah tiga puluh dua siswa. 

Tindakan yang dilakukan pada penelitian ini adalah menerapkan model pembelajaran kolaboratif pada 

siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 2, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta untuk meningkatkan prestasi belajar 

dan kepercayaan diri siswa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah tes dan non tes. 

Instrumen penelitian adalah tes prestasi belajar yang terdiri dari 15 soal dan angket kepercayaan diri siswa 

yang terdiri dari 29 butir pernyataan. Indikator keberhasilan dari penelitian tindakan kelas ini adalah 

pencapaian aktivitas dan prestasi belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran kolaboratif dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 1. Kriteria Keberhasilan Tindakan 

Variabel Interval Kriteria Target 

Kepercayaan Diri Siswa 

116 < X ≤ 145 Sangat Tinggi 12,5 % 

96,67 < X ≤ 116 Tinggi 75 % 

77,3 < X ≤ 96,67 Sedang 12,5% 

58 < X ≤ 77,3 Rendah 0 % 

29 < X ≤ 58 Sangat Rendah 0 % 

Rata-rata = 96,46875 Sedang 106 (Tinggi) 

Kognitif/ Keterampilan 
Yang tuntas ≥ 75 % 

KKM tercapai 
80 % 

Rata-rata = 75 80 

Proses Pembelajaran Terlaksana ≥ 75 % Pemb Berhasil 80% 
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Data penelitian yang dianalisis adalah data tes dan angket sebelum dan setelah diberikan 

perlakuan, yang meliputi data hasil pre-test dan post-tes untuk prestasi belajar dan angket kepercayaan 

diri siswa. Analisis data tes dan angket sebelum perlakuan dimaksudkan untuk mengetahui gambaran 

awal kedua kelas. Sementara analisis data tes dan angket setelah perlakuan dimaksudkan untuk 

mengetahui gambaran akhir kedua kelas. 

Data kepercayaan diri yang dideskripsikan adalah jumlah skor angket kepercayaan diri siswa 

dalam proses pembelajaran matematika yang diperoleh siswa untuk dikategorikan berdasarkan skor baku 

yang telah dikonversi. Kemudian, untuk mengukur ketuntasan belajar siswa digunakan rumus sebagai 

berikut: 

KB = %100x
N

P

   (1)

 

Keterangan: 

KB : ketuntasan belajar 

P  : banyak siswa yang memperoleh nilai 75 

N : banyak siswa keseluruhan 

Ketuntasan belajar tercapai jika KB ≥ 80% siswa mencapai nilai 75. 

Selain itu, data prestasi belajar siswa dianalisis secara deskriptif yaitu dengan menentukan skor 

rata-rata hasil tes dengan rumus :  

1

n

i

i

x

M
N




   (2)

 

Keterangan : 

M  = nilai rata-rata skor siswa 

ix  = nilai skor masing-masing siswa 

N  = jumlah siswa yang mengikuti tes 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran matematika di 

kelas X MIPA 4 SMA Negeri 2 Ngaglik Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, dari 

tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015. Objek penelitian ini adalah siswa 

kelas X MIPA 4 SMA Negeri 2 Ngaglik Yogyakarta tahun ajaran 2015/2016 yakni sebanyak 32 orang. 

Dalam penelitian ini diterapkan model pembelajaran kolaboratif sebagai upaya untuk meningkatkan 

kepercayaan diri siswa dalam belajar matematika sehingga akan berdampak langsung pada peningkatan 

prestasi belajarnya. Rincian pelaksanaan penelitian dan hasil setiap siklus diuraikan berikut: 

A. Siklus I 

Pembelajaran matematika yang menerapkan model pembelajaran kolaboratif pada siklus I 

dilaksanakan dalam 2 pertemuan (tanggal 31 Oktober dan 7 November2015), dimana tiap pertemuan 

berlangsung selama 2 x 45 menit. Materi yang dibahas dalam siklus I adalah konsep matriks, jenis-jenis 

matriks, transpos dan kesamaan matriks.  

1. Tahap pelaksanaan dan pengamatan 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan seluruh butir yang terdapat pada 

tahap persiapan. Pada pertemuan keempat dilakukan evaluasi untuk mengetahui prestasi belajar siswa 

pada siklus I. 

Prestasi belajar siklus I dihitung dari nilai tes siklus yang dilaksanakan tanggal 8 November 2015 

selama 90 menit. Adapun statistik prestasi belajar siswa, kepercayaan diri siswa, dan pelaksanaan 

pembelajaran di siklus I adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Statistik Prestasi Belajar Siswa, Kepercayaan Diri Siswa, dan Pelaksanaan Pembelajaran di 

Siklus I 

Variabel Interval Kriteria Kondisi Awal Akhir Siklus 1 

Kepercayaan Diri 

Siswa 

116 < X ≤ 145 Sangat Tinggi 0 % 6,25 % 

96,67 < X ≤ 116 Tinggi 71,875 % 78,125 % 
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Variabel Interval Kriteria Kondisi Awal Akhir Siklus 1 

77,3 < X ≤ 96,67 Sedang 12,5 % 9,375 % 

58 < X ≤ 77,3 Rendah 9,375 % 6,25 % 

29 < X ≤ 58 
Sangat 

Rendah 
6,25 % 0 % 

Rata-rata = 

96,46875 
Sedang 

96, 46875 

(Sedang) 

103,1563 

(Tinggi) 

Kognitif/ 

keterampilan 

yang tuntas ≥ 75 % 
KKM 

tercapai 

3,125 % 59,375 % 

Rata-rata = 75 40,3125 77,1875 

Proses Pembelajaran terlaksana ≥ 75 % 
Pemb 

Berhasil 

≥ 80 % 

Guru Siswa Guru Siswa 

< 50 

% 

< 50 

% 

92,61 

% 

91,67 

% 

< 50 % 93 % 

 

Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata prestasi belajar siswa adalah 77,1875 dan persentase siswa 

yang tuntas adalah sebesar 59,375%. Hal ini menunjukkan bahwa ketuntasan prestasi belajar pada siklus I 

belum tercapai walaupun kepercayaan dirisiswa berada pada kategori tinggi namun rata-rata kelas belum 

mencapai target yang diinginkan yaitu 106 dengan kategori tinggi.  

 

B. Siklus 2 

Pembelajaran matematika yang menerapkan model pembelajaran kolaboratif pada siklus I 

dilaksanakan dalam 2 pertemuan (tanggal 14 dan 20 November 2015), dimana tiap pertemuan 

berlangsung selama 2 x 45 menit. Materi yang dibahas dalam siklus II adalah operasi-operasi sederhana 

matriks. Prestasi belajar siklus II dihitung dari nilai tes siklus yang dilaksanakan tanggal 21 November 

2015 selama 90 menit. Adapun statistik prestasi belajar siswa, kepercayaan diri siswa dan pelaksanaan 

pembelajaran di siklus II adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Statistik Prestasi Belajar Siswa, Kepercayaan Diri Siswa, dan Pelaksanaan Pembelajaran di 

Siklus II 

Variabel Interval Kriteria Kondisi Awal Akhir Siklus II 

Kepercayaan Diri 

Siswa 

116 < X ≤ 145 Sangat Tinggi 6,25 % 12,5 % 

96,67 < X ≤ 116 Tinggi 78,125 % 78,125 % 

77,3 < X ≤ 96,67 Sedang 9,375 % 9,375 % 

58 < X ≤ 77,3 Rendah 6,25 % 0 % 

29 < X ≤ 58 Sangat Rendah 0 % 0 % 

Rata-rata = 

96,46875 
Sedang 103, 1583 (Tinggi) 109,2188 (Tinggi) 

Kognitif/ 

keterampilan 

yang tuntas ≥ 75 % 

KKM tercapai 

12,5 % 100 % 

Rata-rata = 75 57,5 87, 9167 

Proses 

Pembelajaran 
terlaksana ≥ 75 % 

Pemb Berhasil 

≥ 80 % 

Guru  Siswa Guru Siswa 

92,61 % 
91,67 

% 
100 % 

100 

% 

93 % 100 % 

Hasil ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pada prestasi belajar siswa bila dibandingkan 

dengan siklus I. Kepercayaan diri siswa pada siklus II juga mengalami peningkatan dan dapat 
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dikategorikan dalam kategori tinggi. Prestasi belajar dan kepercayaan diri siswa sudah mencapat target 

pada siklus II. 

C.  Pembahasan 

Penelitian tindakan kelas ini menerapkan model pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran diawali 

dengan tahapan formulate, share, listen, dan create yang diterapkan dalam penelitian di kelas X MIPA 4 

SMA Negeri 2 Ngaglik Yogyakarta. Pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kolaboratif 

diawali dengan memberi motivasi dan apersepsi. Hal ini ditujukan untuk menyiapkan siswa dalam belajar 

dan penyegaran akan materi yang telah dimilikinya dan yang akan dipakai dalam pembelajaran. 

Pembelajaran juga dikaitkan dengan dunia nyata, yaitu dengan menyajikan masalah kontekstual. Masalah 

kontekstual diberikan melalui Lembar Kerja Siswa (LKS). Dalam diskusi kelompok, siswa mengerjakan 

masalah kontekstual dengan sedikit atau tanpa bantuan guru, sehingga siswa dapat membangun 

pengalaman belajarnya sendiri. Permasalahan yang diberikan mengacu pada buku pedoman siswa, 

sehingga mempermudah siswa untuk mempelajarinya kembali dirumah. Penyelesaian masalah selain 

dilakukan secara individu juga dilakukan secara berkelompok beranggotakan 4 orang yang terdiri dari 

siswa yang memiliki tingkat kemampuan akademik dan jenis kelamin yang berbeda-beda. Pengaturan 

waktu selama diskusi kelompok oleh guru sangat penting agar siswa setelah diskusi memiliki waktu yang 

cukup untuk mempresentasikan hasil diskusi. Peneliti senantiasa membimbing kelompok yang mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Apabila kesulitan dialami sebagian besar 

kelompok, maka guru memberikan bimbingan secara klasikal di depan kelas. Setelah diskusi berakhir, 

beberapa kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka, sedangkan 

kelompok lain memperhatikan dan memberi tanggapan apabila diperlukan. Setelah presentasi dilakukan 

peneliti meminta beberapa siswa untuk mencoba membuat kesimpulan dari hasil diskusi, dan siswa lain 

memberi tambahan atau penguatan. Apabila kesimpulan yang dibuat siswa masih ada kekurangan, 

peneliti mengarahkan dan memberi penguatan pada kesimpulan yang benar. Agar siswa lebih memahami 

materi, peneliti memberikan soal-soal latihan tambahan atau pekerjaan rumah kepada siswa pada akhir 

pembelajaran. Dengan demikian, prestasi belajar, kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran, dan 

pelaksanaan pembelajaran dapat optimal. Model pembelajaran kolaboratif yang diterapkan dalam 

pembelajaran telah terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar dan kepercayaan diri siswa. Adapun 

statistika peningkatan prestasi belajar siswa, kepercayaan diri siswa dan pelaksanaan pembelajaran dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4. Peningkatan Prestasi Belajar Siswa, Kepercayaan Diri Siswa, dan Pelaksanaan Pembelajaran 

Variabel Akhir Siklus 1 Akhir Siklus 2 

Kepercayaan Diri Siswa 

6,25 % 12,5 % 

78,125 % 78,125 % 

9,375 % 9,375 % 

6,25 % 0 % 

0 % 0 % 

103,1563 

(Tinggi) 

109,2188 

(Tinggi) 

Kognitif/ keterampilan 
59,375 % 100% 

77,1875 87,9167 

Proses Pembelajaran 

Guru Siswa Guru Siswa 

92,61 % 91,67 % 100 % 100 % 

93 % 100 % 

Dari tabel terlihat bahwa terdapat peningkatan rata-rata prestasi belajar siswa dari siklus I ke siklus 

II yakni 77,1875 menjadi 87,9167. Berdasarkan pengamatan peneliti dan guru peningkatanprestasi belajar 

tersebut disebabkan karena materi yang dipelajari pada siklus II tergolong materi yang mudah dipahami 
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bagi siswa dibandingkan materi pada siklus I. Selain itu, dalam diskusi pada siklus I, banyak siswa yang 

malu bertanya kepada peneliti namun tidak malu bertanya kepada guru. Dari pengamatan hasil evaluasi 

siklus I, siswa banyak mengalami kesulitan dalam menentukan pengertian matriks, menentukan elemen 

matriks, dan menentukan solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan kesamaan dan transpos matriks. 

Hal ini tentu saja berakibat pada rendahnya hasil evaluasi yang diperoleh siswa. Dari pengamatan hasil 

evaluasi siklus II, siswa banyak mengalami kesulitan dalam menentukan solusi yang berkaitan dengan 

operasi perkalian matriks. Disamping itu, jumlah siswa yang memperoleh nilai  ≥ 75 pada siklus IIlebih 

banyak bila dibandingkan dengan siklus I yakni dari 19 siswa pada siklus I menjadi 32 siswa pada siklus 

II, akibatnya terjadi peningkatan persentase ketuntasan dari 59,375 % menjadi 100 %. Kepercayaan diri 

siswa pada siklus II lebih tinggi dibandingkan dengan kepercayaan diri siswa pada siklus I. Berdasarkan 

pengamatan, siswa pada siklus II tidak lagi malu untuk bertanya kepada peneliti dan sudah mulai bisa 

beradaptasi dengan model pembelajaran yang digunakan sehingga mereka lebih aktif meminta bimbingan 

kepada peneliti.  Data yang diperoleh dari angket siklus II menunjukkan bahwa siswa dikategorikan 

dalam kategori tinggi. Untuk memperbaiki prestasi belajar tiap siklus dilakukan perbaikan-perbaikan 

yang selalu berorientasi pada prinsip dan karakteristik model pembelajaran kolaboratif, sehingga 

penerapan model pembelajaran kolaboratif benar-benar memperlihatkan pengaruhnya terhadap prestasi 

belajar dan kepercayaan diri siswa. 

 Selain perbaikan-perbaikan yang dilakukan telah efektif, cakupan materi yang dibahas pada siklus 

II lebih mudah untuk dipahami oleh siswa dibandingkan pada siklus I yakni, mengenai operasi-operasi 

sederhana matriks. Disamping itu, siswa tidak mengalami kesulitan dalam penggunaan operasi-operasi 

sederhana matriks. Pada akhir siklus II seluruh variabel penelitian telah mencapai target yang diinginkan. 

Hal ini mengindikasikan bahwa pembelajaran matematika dengan menerapkan model pembelajaran 

kolaboratif telah mampu meningkatkan prestasi belajar siswa dan kepercayaan diri siswa dalam proses 

belajar mengajar. Peneliti juga mengalami peningkatan kinerja mengajar dengan menerapkan model 

pembelajaran kolaboratif. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Setelah diterapkan model pembelajaran kolaboratif pada pokok bahasan matriks pada kelas X 

MIPA 4SMA Negeri 2 Ngaglik Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016 dalam bentuk penelitian tindakan 

kelas, diperoleh beberapa simpulan yaitu (1) Terjadi peningkatan kepercayaan diri siswa melalui model 

pembelajaran kolaboratif. Adapun peningkatan yang terjadi dapat dilihat dari rata-rata kondisi awal, 

kondisi akhir siklus 1, dan kondisi akhir siklus 2 berturut-turut yaitu sebesar 96,46875; 103,1563; dan 

109,2188 dengan kriteria masing masing yaitu sedang, tinggi, dan tinggi. Adapun peningkatan pada akhir 

siklus 2 sudah melampaui target yang diinginkan yaitu 106 dengan kriteria tinggi dan (2) Model 

pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa. Adapun tahapan pada model 

pembelajaran kolaboratif yang dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa adalah pada tahap share dan 

create. Karena pada tahap ini siswa dituntut untuk mengutarakan pendapatnya dan menciptakan konsep 

atau pengetahuan baru dari diskusi yang telah mereka lakukan. 

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini antara lain (1) Dalam 

proses pembelajaran, siswa diharapkan aktif terutama dalam memahami konsep-konsep yang dijelaskan 

oleh guru yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dan (2) Diharapkan kepada 

guru untuk dapat menerapkan model pembelajaran kolaboratif sebagai model pembelajaran alternatif 

dalam kelas sehingga akan menambah pengalaman baru bagi guru dalam mengenal variasi pembelajaran 

dalam upaya meningkatkan prestasi belajar dan kepercayaan diri siswa. 
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