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Abstrak— Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan model 

pembelajaran STAD memberikan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional pada mata kuliah statistika matematika. Penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimental semu. Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa prodi Pendidikan Matematika semester VI tahun pelajaran 2015/2016. 

Sampel dalam penelitian adalah 75 mahasiswa yang diambil dengan cara claster 

random sampling. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 

instrumen tes prestasi belajar matematika. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah metode dokumentasi dan metode tes untuk data hasil belajar statistika 

matematika mahasiswa pada pokok bahasan teori estimasi sederhana. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah pengujian hipotesis dengan uji t. Sebagai persyaratan 

analisis yaitu populasi mempunyai kemampuan awal yang seimbang, populasi 

berdistribusi normal menggunakan uji Lilliefors dan populasi mempunyai variansi 

yang sama atau homogen menggunakan uji Bartlett pada tingkat signifikansi (α) = 

5%. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa prestasi belajar statistika matematika 

mahasiswa yang diberi pembelajaran dengan model STAD lebih baik dibandingkan 

dengan mahasiswa yang diberi pembelajaran secara konvensional. 

Kata kunci: Model pembelajaran STAD, Hasil belajar 

I. PENDAHULUAN 

Statistika Matematika merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UMS. Mata kuliah tersebut dapat ditempuh pada semester 

genap, yaitu pada semester VI. Dosen sebagai tenaga pendidik mempunyai peran yang sangat penting 

dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menarik, dan memotivasi mahasiswa agar bisa 

belajar dengan lebih baik lagi karena dengan keadaan tersebut hasil belajar yang optimal akan dapat 

diraih oleh mahasiswa. Cara mengajar yang digunakan oleh dosen memegang peranan penting terhadap 

keberhasilan yang dicapai oleh mahasiswa. Model mengajar yang tepat akan menjadikan proses belajar 

menjadi efektif. Sehingga dosen harus senantiasa mampu memilih model pembelajaran mana yang tepat 

untuk digunakan selama proses pembelajaran. 

Selama ini, proses pembelajaran yang dilakukan dosen masih bersifat konvensional menggunakan 

ceramah dengan materi yang disajikan dalam bentuk handout. Pembelajaran konvensional tersebut 

mengakibatkan pembelajaran statistika matematika kurang bermakna, mahasiswa cenderung pasif ketika 

di kelas, mereka datang hanya duduk di kelas sekedar memenuhi presensi. Hal tersebut akan berakibat 

pada rendahnya hasil belajar mahasiswa yang dapat dilihat dari sebagian besar mahasiswa masih 

mendapatkan hasil belajar dibawah 50. Selain itu, aktivitas mahasiswa selama mengikuti proses 

pembelajaran juga berpengaruh pada hasil belajar yang diperoleh. Gambaran kondisi di atas menunjukkan 

bahwa pembelajaran statistika matematika perlu diperbaiki agar hasil belajar yang diperoleh oleh 

mahasiswa dapat optimal. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan meetode 

kooperatif Student Teams Achievement Division (STAD) dalam pembelajaran statistika matematika. 

Student Teams Achievement Division (STAD) merupakan salah satu model dalam pembelajaran 

kooperatif yang sederhana, selain itu STAD merupakan model pembelajaran yang efektif. Menurut [1], 

gagasan utama dari model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah untuk memotivasi siswa agar dapat 

saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai kemampuan yang diajarkan oleh guru. 

Berdasarkan uraian permasalahan dalam pembelajaran statistika matematika di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa penerapan model Student Teams Achievement Division (STAD) dapat digunakan 

sebagai upaya meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah statistika matematika. 
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Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pembelajaran dengan model Student Teams 

Achievement Division (STAD) menghasilkan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional? 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pembelajaran statistika matematika dengan menggunakan 

model STAD menghasilkan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran secara 

konvensional pada pokok bahasan estimasi titik dan interval. Sedangkan manfaat dari penelitian adalah: 

(1) memberikan masukan yang dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika, (2) memberi sumbangan penelitian dalam pendidikan yang ada kaitannya dengan masalah 

peningkatan hasil belajar matematika, (3) memberikan masukan kepada guru atau dosen dalam upaya 

meningkatkan mutu pelajaran matematika dengan model STAD sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika, (4) memberi sumbangan kepada siswa bahwa peningkatan hasil belajar dipengaruhi 

oleh cara mengajar yang digunakan guru atau dosen, dan (5) memberikan masukan kepada peneliti 

selanjutnya agar dalam penelitiannya lebih memfokuskan pada proses pembelajaran, dan guru atau dosen 

dalam memilih cara mengajar yang sesuai dengan materi yang diajarkan sehingga hasil belajar siswa akan 

meningkat. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Prodi Pendidikan Matematika FKIP UMS pada semester genap tahun 

pelajaran 2015/2016. Adapun tahapan pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: (1) tahap persiapan 

meliputi pengajuan judul, pembuatan proposal, dan penyusunan instrumen penelitian dilaksanakan pada 

bulan April sampai Mei 2016, (2) tahap pelaksanaan, yaitu kegiatan yang berlangsung di lapangan, 

meliputi perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, analisis data dan pembahasan penelitian 

dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2016, (3) tahap akhir adalah pengolahan data dan 

penyusunan laporan penelitian yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2016. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental semu. Tujuan dari penelitian eksperimental semu 

adalah untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh 

dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol 

dan/atau memanipulasikan semua variabel yang relevan [2]. Sebelum memulai perlakuan, terlebih dahulu 

mengadakan pengecekan keadaan kemampuan awal dari sampel yang akan dikenai perlakuan, baik dari 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok tersebut dalam keadaan seimbang. Kedua kelompok tersebut diasumsikan sama dalam semua 

segi yang relevan dan hanya berbeda dalam penggunaan pendekatan pembelajaran pada pelaksanaan 

pembelajaran, yaitu pembelajaran dengan model STAD untuk kelas eksperimen dan pembelajaran 

konvensional untuk kelas kontrol. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika FKIP UMS semester 

VI tahun pelajaran 2015/2016. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara claster random sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel dimana pemilihannya mengacu pada kelompok bukan pada individu. Adapun 

tahapan-tahapannya adalah dari 280 mahasiswa kemudian dibagi menjadi 7 kelas. Kemudian dari ketujuh 

kelas tersebut dipilih 2 kelas secara acak. Kelas yang terpilih adalah kelas VI-E dan VI-F. Dari dua kelas 

tersebut, kelas VI-F ditetapkan sebagai kelas eksperimen dan kelas VI-E sebagai kelas kontrol. 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. 

Untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam suatu penelitian maka perlu 

menentukan model pengumpulan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dokumentasi dan tes. Metode dokumentasi adalah 

mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda, dan sebagainya [3]. Metode ini digunakan untuk memperoleh nama-nama dan nilai 

mahasiswa. Selain itu dalam [3] disebutkan bahwa tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat 

lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok, sedangkan tes prestasi adalah tes yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian seorang setelah mempelajari sesuatu. Dalam penelitian ini tes digunakan untuk mengetahui 

hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah statistika matematika. 

Sebelum eksperimen dilakukan uji keseimbangan dengan uji t. Supaya bisa menggunakan uji t maka 

perlu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas dilakukan dengan metode Lilliefors sedangkan 

uji homogenitas dilakukan dengan metode Bartlett. Uji hipotesis setelah eksperimen dilakukan dengan uji 

t [4]. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari data hasil belajar statistika matematika mahasiswa sebagai berikut: 

TABEL 1. DESKRIPSI DATA HASIL BELAJAR STATISTIKA MATEMATIKA MAHASISWA 

 

Berdasarkan uji prasyarat analisis, yaitu uji keseimbangan, uji normalitas, dan uji homogenitas dengan 

tingkat signifikansi 0,05 hasilnya adalah kedua kelas mempunyai kemampuan awal seimbang, sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan sampel berasal dari populasi yang homogen. 

TABEL 2. HASIL UJI KESEIMBANGAN 

 

 

 

TABEL 3. HASIL UJI NORMALITAS KEMAMPUAN AWAL 

 

 

 

TABEL 4. HASIL UJI HOMOGENITAS KEMAMPUAN AWAL 

 

 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t dan tingkat signifikansi 0,05, hasilnya sebagai berikut: 

TABEL 5. HASIL UJI HIPOTESIS 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis statistik yang sudah diuraikan di atas dapat dilihat bahwa nilai 

04242,2t obs  > 1,993t
73;

2

0,05  , sehingga nilai 
obst  terletak di daerah kritik, oleh karena itu H0 ditolak yang 

artinya adalah model pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar statistika matematika mahasiswa. 

Setelah dilihat rerata kelas eksperimen 69,69231 dan kelas kontrol 58,83333 dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan model STAD menghasilkan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan 

pembelajaran secara konvensional. Hasil penelitian ini seperti pada [5] yang menyatakan bahwa 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta pada [6] yang 

Kelas 
Ukuran tendensi sentral Ukuran dispersi 

Rataan Modus Median Skor minimum Skor maksimum Jangkauan Variansi 

Kontrol 58,83333 85 61,5 15 85 70 584,9429 

 

Eksperimen 

 
69,69231 70 70 20 100 80 468,7449 

Sampel tobservasi t0,025;73 Keputusan uji Kesimpulan 

Kelas 0,1153 1,993 H0 diterima 

Kedua kelas 
mempunyai 

kemampuan 
seimbang 

Uji normalitas Lobservasi L0,05;n Keputusan uji Kesimpulan 

Eksperimen 0,124333 0,141874 H0 diterima 

Sampel berasal 

dari populasi 

yang berdistribusi 
normal 

Kontrol 0,143411 0,147667 H0 diterima 

Sampel berasal 

dari populasi 
yang berdistribusi 

normal 

Sampel k χ
2

observasi χ
2

0,05;1 Keputusan uji Kesimpulan 

Kelas 2 0,00164 3,841 H0 diterima 
Sampel berasal 
dari populasi 

yang homogen 

Sampel tobservasi t0,025;73 Keputusan uji Kesimpulan 

Kelas 2,04242 1,993 H0 ditolak 

Model 
pembelajaran 

berpengaruh 

terhadap hasil 
belajar 
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menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan model pembelajaranSTAD memberikan prestasi belajar yang 

lebih baik daripada pembelajaran konvensional 

. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan model STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa dibandingkan dengan pembelajaran secara konvensional pada 

mata kuliah statistika matematika. Model pembelajaran STAD yang digunakan dalam proses 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah statistika matematika, oleh 

karena itu pembelajaran dengan model STAD dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam 

melaksanakan proses pembelajaran dan perlu adanya penerapan pengembangan dari model pembelajaran 

yang lain agar peningkatan hasil belajar mahasiswa semakin optimal. 
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