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Abstrak—  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan minat dan 

prestasi belajar mahasiswa pada matakuliah fungsi peubah kompleks (FPK) 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe student teams 

achievement devisions (STAD). Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: (1) 

mendeskripsikan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam 

mata kuliah fungsi peubah kompleks pada prodi matematika FMIPA UNY, (2) 

mendeskripsikan peningkatan minat belajar mahasiswa dalam mata kuliah FPK, 

(3) mendiskripsikan peningkatan prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah 

FPK.  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 

menggunakan model Kemmis & taggart, dilaksanakan dalam 2 siklus. siklus I 

terdiri dari 3 pertemuan dan siklus II terdiri dari 4 pertemuan. Subyek penelitian 

adalah mahasiswa prodi matematika angkatan 2012 yang mengikuti  kuliah FPK  

pada semester gasal 2014/2015 berjumlah 52 orang. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian adalah lembar observasi keterlaksanaan  pembelajaran, angket 

minat belajar, tes, pedoman wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) pembelajaran FPK dengan model 

kooperatif tipe STAD dilaksanakan dengan menggunakan langkah-langkah : 

presentasi kelas, belajar kelompok, pemberian tes, skor peningkatan individu dan 

pemberian penghargaan kelompok dapat diterapkan dengan baik dalam 

pembelajaran, (2) mahasiswa mengalami peningkatan minat belajar dengan hasil 

sebagai berikut: skor hasil angket pra tindakan sebesar 68 dengan kategori sedang, 

skor pada siklus I sebesar 72,83 dengan kategori tinggi, sedangkan skor pada 

siklus II sebesar 77,76 dengan kategori tinggi. (3) Peningkatan prestasi belajar 

mahasiswa ditunjukkan dengan nilai rata-rata hasil tes pada siklus I adalah 67,6 

sedangkan hasil tes pada siklus II adalah 75,0. 
Kata kunci: Fungsi Peubah kompleks (FPK).Model Kooperatif Tipe STAD, Minat 

belajar, Prestasi Belajar 

I. PENDAHULUAN 

Pembelajaran di perguruan tinggi merupakan perpaduan antara kegiatan pembelajaran oleh 

dosen dan kegiatan belajar oleh mahasiswa. Dalam pembelajaran terjadi interaksi antara dosen dengan 

mahasiswa dan antara mahasiswa dengan mahasiswa lain. Dengan terjadinya interaksi tersebut 

diharapkan para mahasiswa dapat memperoleh  kompetensi seperti yang sudah direncanakan. Namun 

demikian dalam perkuliahan proses pembelajaran belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, masih 

banyak mahasiswa yang pasif dalam mengikuti pembelajaran di kelas, mereka lebih banyak 

mendengarkan penjelasan dosen, tidak banyak melakukan aktifitas belajar.  

Dalam melakukan aktivitas-aktivitas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran mahasiswa 

memerlukan daya penggerak dari dalam yang disebut sebagai minat. Minat merupakan pendorong yang 

dapat mengembangkan potensi mahasiswa.  Bila minat sudah tumbuh dalam diri mahasiswa, maka 

mahasiswa tersebut akan memiliki kesadaran bahwa kegiatan belajar yang dilakukannya merupakan 

dorongan kebutuhan dirinya. Minat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Jika seseorang tidak berminat 

dengan baik dalam mempelajari sesuatu, tidak dapat diharapkan mahasiswa tersebut akan berhasil dengan 

baik dalam belajar. Sebaliknya jika seseorng belajar dengan penuh minat, maka dapat diharapkan bahwa 
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hasilnya akan lebih baik. Persoalan yang muncul adalah bagaimana agar minat belajar mahasiswa dapat 

tumbuh dengan baik sehingga prestasi belajar mahasiswa menjadi optimal. 

Minat adalah kecenderungan subyek didik yang bersifat menetap, perasaan tertarik pada bidang 

studi atau pokok bahsan tertentu dan merasa senang mempelajarinya, seperti pada [1]. Apabila minat 

sudah tumbuh dalam diri mahasiswa, maka mahasiswa tersebut akan memiliki kesadaran bahwa kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukannya merupakan dorongan kebutuhan dirinya. Referensi [2] menyebutkan 

bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatau hal aktivitas tanpa ada yang 

menyuruh.  Selanjutnya disebutkan bahwa minat sebagai suatu keadaan dimana seseorang memiliki 

perhatian yang besar terhadap suatu objek yang disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan 

mempelajari hingga akhirnya membuktikan lebih lanjut tentang objek tersebut, seperti pada [3]. Faktor-

faktor yang mempengaruhi minat belajar mahasiswa dibedakan menjadi tiga yaitu  faktor internal, faktor 

eksternal dan faktor pendekatan belajar yang digunakan mahasiswa, seperti pada [4]. Sedangkan [5] 

menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa, yaitu faktor dari dalam 

yaitu sifat pembawaan seseorang dan faktor dari luar, diantaranya adalah keluarga, sekolah, masyarakat 

atau lingkungan. 

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menumbuhkan minat belajar mahasiswa. 

Diantaranya dengan menggunakan media dan alat peraga pembelajaran, dengan menggunakan berbagai 

macam pendekatan atau model pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang diharapkan mampu 

menumbuhkan minat belajar matematika adalah model pembelajaran kooperatif. Teknik-teknik pada 

model pembelajaran kooperatif lebih meningkatkan aktifitas belajar dari pada  teknik pembelajaran 

individual. Tugas-tugas belajar yang kompleks seperti pemahaman konsep-konsep yang sulit dalam 

matematika akan lebih mudah diselesaikan pada saat digunakan strategi-strategi kooperatif. Model ini 

memacu kecenderungan mahasiswa untuk berinteraksi secara aktif dalam kelompok. Kerjasama dalam 

proses belajar memberi kesempatan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Kerjasama yang 

baik bisa meningkatkan emosi dan sikap positif terhadap pengajaran.  

Dalam proses perkuliahan di kelas yang selama ini berlangsung  para siswa cenderung 

menunjukkan sikap pasif dan kurang berminat terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Kemampuan dalam bekerjasama masih kurang dan siswa cenderung bekerja secara individual. Aktivitas 

para mahasiswa selama kuliah mendengarkan penjelasan dosen dan mencatat materi yang diberikan 

kemudian menyelesaikan soal yang diberikan dosen. Dalam pembelajaran mahasiswa kurang diberi 

kesempatan untuk berpartisipasi aktif dan berinteraksi secara optimal baik dengan teman sendiri maupun 

dengan dosen sehingga mahasiswa menjdi kurang aktif.  

Berdasarkan hasil Ujian Mid Semester dan Ujian Akhir Semester dalam beberapa tahun terakhir 

untuk matakuliah FPK  di Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY diperoleh bahwa nilai rata-rata 

para mahasiswa masih rendah. Demikian juga berdasar wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 

beberapa mahasiswa yang menempuh matakuliah FPK mengatakan bahwa materi FPK cukup sulit dan 

dalam belajarnya perlu bimbingan dari teman sebaya maupun dari dosen. Oleh karenanya banyak 

mahasiswa yang kurang berminat terhadap matakuliah FPK, sehingga ada keengganan dalam mengikuti 

kuliah FPK.  Hal ini berdampak rendahnya prestasi  mahasiswa dalam pembelajaran FPK.  

Dengan memperhatikan hal tersebut dan untuk lebih meningkatkan minat dan prestasi  belajar 

mahasiswa dalam mata kuliah FPK perlu diterapkan model pembelajaran yang sesuai.  Salah satu model 

pembelajaran yang dapat digunakan adalah model pembelajaran kooperatif. Ada beberapa tipe dalam 

pembelajaran kooperatif, diantaranya adalah tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD), 

JIGSAW, Teams Games Turnamen (TGT), Teams Accelearted Intructional (TAI), dan Numbered Head 

Together (NHT). Pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat membantu mahasiswa memahami konsep-

konsep matematika yang sulit serta menumbuhkan kemampuan kerjasama, berpikir kritis, dan 

mengembangkan sikap sosial mahasiswa. Pembelajaran kooperatif memiliki dampak yang positif 

terhadap belajar mahasiswa dengan beragam hasilnya (rendah, sedang, dan tinggi) yang dapat 

meningkatkan minat, motivasi, hasil belajar, dan penyimpanan materi pelajaran yang lebih lama. Dari 

beberapa pendekatan dalam pembelajaran seperti kontekstual dan konstruktif, prinsip-prinsipnya dapat 

diterapkan dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Pembelajaran kontekstual merupakan 

strategi belajar yang membantu guru mengaitkan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan 

dalam kehidupan, seperti pada [6]. Pembelajaran kooperatif tipe STAD terdiri dari lima komponen utama 

yaitu presentasi kelas (class presentation), kelompok (team), tes (quizzes), skor peningkatan individu 

(individual improvmen score), dan pengakuan kelompok (teams recognition), seperti pada [7]. 
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Berdasarkan uraian di atas kiranya perlu dilakukan penelitian yang dapat menumbuhkan minat 

belajar dan meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Teams Achievement Divisions (STAD) dalam pembelajaran Fungsi 

Peubah Kompleks di Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY, karena model pembelajaran ini dapat 

menciptakan suasana belajar yang kondusif, menyenangkan, menumbuhkan rasa percaya diri, 

meningkatkan minat dan kerjasama diantara mahasiswa.  

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah peningkatan minat dan 

prestasi belajar mahasiswa dalam pembelajaran FPK melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

pada Prodi  Matematika FMIPA UNY? Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan minat dan prestasi belajar mahasiswa dalam pembelajaran FPK melalui model 

pembelajaran Kooperatif  Tipe STAD pada Prodi  Matematika FMIPA UNY. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis , Subjek dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yaitu suatu metode penelitian dalam proses 

belajar mengajar yang dilaksanakan dalam beberapa siklus. Penelitian Tindakan Kelas ini menggunakan 

model Kemmis & Taggart, yang terdiri empat komponen yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan dan 

refleksi. Penelitian ini dilaksanakan untuk beberapa siklus sampai indikator keberhasilan tercapai. Setiap 

siklusnya terdiri dari tiga pertemuan yang terbagi dalam dua kali pertemuan untuk penerapan model 

pembelajaran dan satu pertemuan untuk tes siklus. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif  tipe STAD.  

 Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Prodi  Matematika Jurusan Pendidikan 

Matematika FMIPA UNY yang menempuh matakuliah FPK pada semester gasal 2014/2015. Sedangkan 

objek penelitian adalah hasil penyelesaian kuis  mahasiswa, hasil angket, lembar observasi dan hasil 

penyelesaian tes.  Penelitian ini dilaksanakan pada semester gasal tahun 2014/2015 sedangkan 

pengambilan data dilakukan pada bulan Nopember 2014 sampai dengan Desember 2014. 

B. Desain Penelitian Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari tahapan-tahapan 

perncanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Prosedur penelitian tindakan berlangsung 

dalam dua siklus.  Adapun langkah-langkah pada pembelajaran siklus 1 adalah sebagai berikut :   

Kegaiatan perencanaan yang meliputi; (1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelekaksanaan pembelajaran, (2) Menyusun Lembar 

Kegiatan Siswa (LKS) tentang integral kompleks., (3) Menyiapkan lembar observasi tentang keaktifan 

mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pemebelajaran di kelas, (4) Menyusun pedoman wawancara untuk 

mahasiswa, (5) Membuat angket minat siswa, (6) Membuat soal kuis dan soal tes. 

Pelaksanaan tindakan, selama proses  pembelajaran berlangsung, dosen mengajar sesuai dengan 

RPP yang telah di buat. Dalam usaha ke arah perbaikan, suatu perencanaan bersifat fleksibel dan siap 

dilakukan perubahan sesuai keadaan proses pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan tindakan satu siklus 

berdasarkan kesepakatan dilakukan dalam tiga kali pertemuan sesuai jadwal matakuliah FPK dengan 

materi Integral Kompleks. Peneliti dan pengamat melakukan pengamatan secara sistematis terhadap 

kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan lembar pengamatan aktifitas mahasiswa dalam proses 

pembelajaran dan lembar pertumbuhan minat belajar mahasiswa. Selain itu, peneliti membuat catatan 

lapangan pada setiap akhir observasi. Observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

Berdasarkan kajian teori, keaktifan mahasiswa dalam kegiatan kooperatif memiliki korelasi positif 

dengan ada tidaknya minat belajar mahasiswa.  

Refleksi, berdasarkan hasil observasi yaitu memaknakan tindakan yang sudah dilaksanakan atau 

mengontrol jalannya penelitian agar tujuan penelitian tercapai. Data selama pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar dengan pendekatan kooperatif tipe STAD dan hasil observasi dianalisis dan didiskusikan untuk 

menilai sejauh mana minat belajar siswa tumbuh. Diskusi ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari 

pelaksanaan tindakan dan untuk menacari jalan keluar terhadap masalah-masalah yang mungkin timbul 

agar dapat dibuat rencana perbaikan pada siklus II. Kegiatan-kegiatan pada siklus II dimaksudkan sebagai 

penyempurnaan atau perbaikan kegiatan-kegaiatan pada siklus I. Urutan kegiatan dalam siklus II yaitu 

perencanaan, tindakan kooperatif   tipe STAD, observasi, dan menarik kesimpulan. Perencanaan kegiatan 

pada siklus II, khususnya mengenai kegiatan tindakan kooperatif disusun berdasarkan hasil refleksi siklus 
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I. Ditargetkan siklus II merupakan putaran terakhir, dimana data hasil observasi telah terkumpul dan 

dirasa telah dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Kegiatan yang diakukan pada siklus II adalah 

sebagai berikut: 

 Perencanaan, kegiatan yang dilakukan pada tahap  perencanaan adalah menyusun rancangan 

tindakan yang akan dilaksanakan, seperti pada siklus I. Kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan 

tindakan pada siklus II pada dasarnya sama seperti pada siklus I, yaitu dosen menjelaskan materi 

pelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Pada saat pembelajaran berkelompok, pengelompokkan 

mahasiswa masih seperti pada siklus I. Kegiatan observasi pada siklus II dilakukan oleh peneliti dinatu 

oleh satu orang observer dengan menggunakan pedoman observasi. Lembar observasi yang digunakan 

sama dengan lembar observasi pada siklus I. Sein itu juga dilakukan wawancara dan memberikan angket 

minat belajar mahasiswa. Kegiatan pada siklus II digunakan untuk membandingkan hasil dari siklus I 

dengan siklus II apakah ada peningkatan minat belajar mahasiswa selama pembelajaran atau tidak.  

 

C.  Instrumen dan Teknik Analisis Data   

 Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan instrumen penelitian dan dilakukan 

analisis data sebagai berikut: (1) Lembar  Observasi, lembar  observasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah lembar obsevasi untuk mengamati kegiatan dosen dan mahasiswa selama pembelajaran 

berlangsung. Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan rencana pembelajaran 

dengan model kooperatif tipe STAD yang telah dibuat. Lembar observasi terdiri dari beberapa pernyataan 

yang mengungkapkan kegiatan dosen dan kegiatan mahasiswa dengan pilihan jawaban “ya” dan “tidak”. 

Data hasil observasi dianalisis dengan mendiskripsikan keterlaksanaan pembelajaran dengan model 

Kooperatif tipe STAD  pada  setiap pertemuan pada siklus 1 dan siklus 2, (2) Angket Minat Belajar, 

angket minat belajar berisi pernyataan-pernyataan yang terkait dengan  aspek minat belajar. Angket 

terdiri dari 25 pernyataan tetrtutup dengan 4 pilihan jawaban, yaitu “Sangat Setuju (SS) skor 4, “Setuju 

(S) skor 3, “Tidak Setuju (TS) skor 2, dan “Sangat tidak Setuju (STS) skor 1. Data tentang skor minat  

belajar dianalisis dengan cara digolongkan dalam tabel kategorisasi. Penyekoran angket minat belajar 

mahasiswa dalam penelitian ini memiliki rentang antara 25 sampai 100. Untuk menentukan kriteria hasil 

pengukuran diklasifikasikan berdasarkan rata-rata dan Standar Deviasi. Setelah memperoleh data 

pengukuran minat, total skor masing-masing unit dikategorikan berdasarkan pada kriteria yang telah 

ditentukan, (3) Tes Prestasi, tes yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk esay terdiri dari 5 soal. 

Tes pertama diberikan pada akhir siklus 1 sedangkan tes kedua diberikan pada setiap akhir siklus2. Hasil 

tes digunakan untuk mengetahui prestasi mahasiswa pada siklus 1 dan pada  siklus 2. Analisis hasil tes 

dilakukan dengan memberikan skor pada hasil pekerjaan mahasiswa. Setelah skor diperoleh kemudian 

dihitung rata-rata dari nilai tersbut,(4) Pedoman wawancara, pedoman wawancara yang disusun memuat 

pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian, yaitu mahasiswa. Pedomen wawancara ini 

digunakan untuk mengetahui minat mahasiswa terhadap pembelajaran FPK dan untuk menegetahui 

respon siswa terhadap proses pelaksanaan pemebelajaran dengan model kooperatif tipe STAD. Hasil 

wawancara digunakan untuk trianggulasi data yang sudah diperoleh melalui observasi maupun angket, (5) 

Catatan Lapangan, dalam penelitian ini catatan lapangan digunakan untuk mengamati hal-hal yang terjadi 

selama proses pembelajaran di kelas. Hasil dari catatan lapangan digunakan untuk melengkapi data yang 

sudah diperoleh mellaui lembar opservasi dan angket, (6) Dokumentasi, dokumentasi dalam penelitian ini 

adalah penyelesaian LKM dan daftar nilai tes serta foto-foto kegiatan diskusi kelompok yang digunakan 

untuk melengkapi laporan penelitian. 

    

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Diskripsi Hasil Penelitian  

 Kegiatan pra penelitian tindakan kelas dilakukan pada hari Jumat  28 Nopember 2014 selama 

dua jam pelajaran yaitu 2 x 50 menit. Tes dikerjakan oleh mahasiswa secara individu. Kegiatan pra 

tindakan kelas ini dimaksudkan untuk memperoleh skor dasar mahasiswa. Pada kegiatan ini diberikan tes 

kemampuan awal selama 100 menit. Hasil tes kemampuan awal ini dimaksudkan untuk mendapat skor 

awal, selanjutnya digunakan untuk menghitung skor peningkatan individu. Dari hasil tes ini diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 64,14 dengan nilai tertinggi 98 dan terendah 20. 

 Setelah tes kemampuan awal selesai dilaksanakan dosen menjelaskan kepada mahasiswa tentang 

model pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya, yaitu model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD.  Model pembelajaran yang diterapkan menuntut mahasiswa untuk berperan aktif 
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dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran ini dibuat 10 kelompok, pembagian kelompok 

dilakukan oleh dosen berdasarkan hasil tes kemampuan awal, akan tetapi nilai kemampuan awal tidak 

diumumkan kepada mahasiswa agar tidak mempengaruhi proses pembelajaran selanjutnya, karena ada 

kesenjangan dalam prestasi.  

 Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada Prodi Matematika sesuai jadwal perkuliahan FPK dan 

dilakukan sebanyak 2 siklus yang terdiri dari 7 pertemuan. Siklus pertama terdiri dari 3 pertemuan 

sedangkan siklus kedua terdiri dari 4 pertemuan.  Penelitian dilaksanakan mulai hari Rabu 3 Desember 

2014 sampai dengan hari rabu 24 Desember 2014. 

 Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas Siklus I 

Pada tahap perencanaan ini peneliti menyusun rancangan yang akan dilaksanakan yaitu 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran FPK. Dalam hal ini peneliti 

menyiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, Lembar Kegiatan mahasiswa 

(LKM). Selain menyiapkan RPP dan LKM peneliti juga menyiapkan lembar observasi keterlaksanaan 

pembelajaran, membuat soal tes dan menyiapkan angket minat belajar. Perangkat pembelajaran dan 

lembar observasi, angket minat serta tes. 

Pelaksanaan, kegiatan pembelajaran pertemuan pertama siklus I dilaksanakan pada hari Rabu 

tanggal 3 Desember 2014 pukul 11.00-1140 di ruang D03.105 FMIPA UNY. Pada pembelajaran ini yang 

mengajar adalah peneliti sendiri. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD, sesuai dengan rencana yang telah di buat. Kegiatan pembelajaran melibatkan peran 

aktif mahasiswa dalam kerjasama dengan teman kelompok untuk menyelesaikan masalah pada LKM I. 

Pada saat melakukan penelitian ini, peneliti dibantu oleh satu orang observer (pengamat) yaitu dosen 

Jurusan Pendidikan Matematika UNY. Observer membantu peneliti untuk mengamati proses 

pembelajaran, selain itu juga mengamati keaktifan siswa pada saat berdiskusi dalam kelompok, 

pengamatan dilakukan dengan menggunakan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Deskripsi 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah 

sebagai berikut:  

Presentasi Kelas, pada pertemuan pertama siklus I peneliti dibantu oleh seorang pengamat yang 

mengamati proses pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan, dosen mengkondisikan kelas agar siap 

untuk pembelajaran. Pembelajaran diawali dengan salam dan berdoa. Dosen menyampaikan apersepsi 

yakni menanyakan kepada mahasiswa tentang pengertian integral dari suatu fungsi riil dan cara 

menentukan integral fungsi riil. Mahasiswa berusaha menjawab pertanyaan dosen terkait dengan 

pengertian integral dan cara menentukan integral. Selanjutnya dosen menyampaikan tujuan pembelajaran 

pada pertemuan pertama siklus I, yaitu setelah pembelajaran berakhir diharapkan mahasiswa memahami 

pengertian integral fungsi kompleks dan dapat menghitung nilai integral suatu fungsi terhadap lintasan C.  

Pada kegiatan inti, dosen menjelaskan tentang pengertian integral fungsi kompleks dan cara 

menghitung nilai integral suatu fungsi terhadap lintasan C.  Mahasiswa membuat 10 kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 5 orang. Karena jumlah mahasiswa ada 49 orang maka terdapat 9 kelompok 

dengan 5 anggota dan 1 kelompok dengan 4 anggota. Dosen menjelaskan bahwa perkuliahan selanjutnya 

dilakukan dengan berdiskusi dalam kelompok. Masing-masing anggota harus aktif dalam berdiskusi 

menyelesaikan permasalahan yang ada dalam lembar Kegiatan Mahasiswa (LKM I). Para mahasiswa 

membentuk kelompok sesuai dengan arahan dari dosen. Setelah mahasiswa berkelompok, dosen 

membagikan Lembar Kegiatan Mahasiswa (LKM) tentang pengertiaan integral fungsi kompleks dan cara 

menentukan nilai integral kompleks terhadap suatu kurva. LKM I selengkapnya terdapat pada lampiran  

Pada pertemuan kedua pembelajaran diawali dengan mengkondisikan mahasiswa yaitu 

mahasiswa langsung menempatkan diri dalam kelompoknya. Dosen menyampaikan apersepsi dan tujuan 

pembelajaran. Selanjutnya dosen menjelaskan tentang sifat-sifat dan teorena tentang integral kompleks, 

dan cara menentukan nilai integral kompleks. Dalam memberikan penjelasan tersebut diberikan contoh-

contoh cara menentukan nilai integral dari fungsi kompleks. Setelah penjelasan materi  selesai 

selanjutnya, dosen menyuruh para mahasiswa untuk menyelesaikan masalah atau soal dalam kelompok. 

Dosen membagikan LKM 2 tentang menghitung integral kepada setiap mahasiswa dalam kelompok. 

Mahasiswa diminta untuk menyelesaikan soal-soal yang terdapat dalam LKM 2, yaitu tentang 

menghitung integral fungsi kompleks.  

Belajar Kelompok, setelah mahasiswa menerima LKM 2 selanjutnya mahasiswa diminta untuk 

menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam LKM. Setiap mahasiswa menerima satu LKM agar 
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mahasiswa dapat mempelajari secara individu terlebih dahulu,  kemudian setelah paham didiskusikan 

dengan teman satu kelompok agar dapat menyelesaikan masalah yang terdapat dalam LKM.  Dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut diawali dengan membaca dan memahami konsep tentang integral, 

untuk selanjutnya mahasiswa berdiskusi membahas penyelesaian dari permasalah-permasalahan dalam 

LKM. Hasil diskusi yang dipresentasikan ternyata masih terdapat kesalahan dalam menentukan nilai 

integral suatu fungsi, sehingga mahasiswa dari kelompok lain menanggapi dan memberikan koreksi.  

Kegiatan diskusi pada pertemuan kedua membahas tentang cara menghitung integral kompleks. 

Diskusi pada pertemuan kedua lebih lancar, mahasiswa sudah fokus dalam menyelesaikan masalah pada 

LKM. Ada beberapa mahasiswa yang masih mengalami kesulitan untuk menghitung integral mereka 

menanyakan pada teman yang lain dalam kelompok tersebut, ada juga mahasiswa yang bertanya pada 

dosen karena belum dapat menyelesaikan soal dalam LKM. Dosen memberikan bimbingan kepada 

kelompok yang mengalami kesulitan, 

Tes siklus I dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 jam 110.00 - 12.40 di ruang 

D03. 105.Tes siklus I berjalan lancar, mahasiswa terlihat telah mempersiapkan diri dalam menghadapi 

tes. Semua mahasiswa menyelesaikan soal-soal tes dengan serius. Soal tes dibuat 2 jenis, yaitu soal A dan 

soal B, hal ini untuk menghindari siswa saling menyontek pekerjaan temannya. Tes siklus I selesai sesuai 

dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu dari jam 11.00- 12.40. Hasil tes pada siklus I adalah Rata-rata 

67,6, skor maksimum 99,3, dan skor minimum 28. Nampak bahwa nilai rata-rata tes mahasiswa 

mengalami peningkatan. Hal ini karena pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang materi yang 

sedang dipelajari bertambah semakin baik. Hal ini juga menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar 

mahasiswa secara akademik dan peningkatan minat mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. 

Skor peningkatan individu diperoleh dengan cara membandingkan skor tes dan rata-rata skor tes 

sebelumnya. Data perolehan skor peningkatan pada siklus I adalah sebagai berikut skor peningkatan 5 (13 

mahasiswa), skor peningkatan 10 (8 mahasiswa), skor peningkata 20(12 mahasiswa), skor peningkatan30 

(19 mahasiswa). Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan mahasiswa pada konsep-konsep yang dipelajari 

masih relatif rendah. Pemberian penghargaan untuk masing-masing kelompok dilakukan dengan 

menghitung skor peningkatan tiap-tiap individu dalam kelompok dan membagi dengan jumlah anggota 

kelompok. Penghargaan pada siklus I diperoleh dari skor peningkatan skor tes pra siklus dengan skor tes 

siklus I.  

 Penghargaan kelompok sangat mempengaruhi peningkatan minat belajar siswa. Penghargaan 

kelompok tidak hanya dilakukan setelah pelaksanaan tes pada akhir setiap siklus namun pada saat 

pelaksanaan pembelajaran dosen juga memberikan penghargaan pada mahasiswa baik individu maupun 

kelompok. Penghargaan dapat diberikan berupa tepuk tanga, kata-kata pujian, nilai tambah pada 

kelompok atau siswa yang dapat menyelesaikan tugas dengan benar, berani menyampaikan pendapatnya, 

atau berani menuliskan hasil diskusi kelompoknya di papan tulis. Angket mahasiswa bertujuan untuk 

mengetahui minat belajar mahasiswa setelah pelaksanaan tindakan pada siklus I. Dari data hasil angket 

didapat skor rata-rata setiap indikator sebagai berikut: Aspek rasa senang 71,1% dengan kategori sedang, 

aspek perhatian 72,3% dengan kategori sedang, aspek ketertarika 71,8 % dengan kategori sedang, dan 

aspek keingintahuan 75,61 % dengan kategori tinggi  

  Setelah dilakukan wawancara dengan mahasiswa diperoleh hasil sebagai berikut: (a) Mahasiswa 

merasa senang dengan model pembelajaran yang digunakan karena mahasiswa dapat saling bertukar 

pikiran dengan teman sekelompok, (b) Dengan model kooperatif yang digunakan belajar matematika 

menjadi lebih menarik, tidak membosankan, (c) Siswa menjadi lebih berminat dalam belajar FPK dengan 

adanya persaingan kelompok dalam mendapatkan skor individu dan penghargaan yang diberikan, (d) 

Mahasiswa berharap model pembelajaran kooperatif dapat diterapkan untuk materi FPK yang lain, (e) 

Adanya penghargaan kelompok, membuat mahasiswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar, (f) 

Mahasiswa berharap agar model pembelajaran kooperatif dapat diimplementasikan agar pembelajarn 

lebih bervariasi. 

 Refleksi tindakan pada siklus I difokuskan pada masalah yang muncul selama pelaksanaan 

pembelajaran. Dosen bersama observer mendidkusikan hasil pengamatan yang dilakukan selama 

pelaksanaan tindakan, melakukan evaluasi dan interpretasi terhadap pelaksanaan tindakan. Berdasarkan 

data hasil observasi pelaksanaan tindakan, hasil isian angket dan wawancara dengan mahasiswa 

ditemukan permasalahan berikut: (1) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD belum 

terlaksana dengan baik pada pertemuan pertama siklus I, terutama pada saat awal berdiskusi dalam 

kelompok, (2) Beberapa kelompok masih kesulitan dalam menyelesaikan masalah dalam LKM, (3) 
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Mahasiswa masih kesulitan dalam menyelesaikan soal yang berbentuk aplikasi dari konsep integral., (4) 

Beberapa mahasiswa belum dapat mengerjakan soal secara mandiri,  mereka masih bergantung pada 

siswa yang pandai, (4) Beberapa wakil mahasiswa masih kurang percaya diri dalam mempresentasikan 

hasil diskusinya di depan kelas, (5) Tes belum terlaksana dengan baik, ada beberapa mahasiswa yang 

mencoba menanyakan jawaban pada mahasiswa lain. 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas Siklus II 

Perencanaan Tindakan, pada siklus II tahapan tindakan yang dulakukan hampir sama dengan 

pada siklus I dengan menyusun rencana tindakan berdasarkan hasil refleksi siklus I. Berdasarkan hasil 

refleksi pada siklus I yang menjadi perhatian dan perbaikan dalam siklus II adalah sebagai berikut: (1) 

Dosen memberikan bimbingan lebih intensif kepada kelompok yang masih mengalami kesulitan, (2) 

Dosen lebih memperhatikan, membimbing, dan memotivasi mahasiswa agar lebih aktif dalam berdiskusi 

sehingga dapat bersama-sama mengerjakan soal tidak bergantung pada mahasiswa lain, (3) Dosen 

memberikan motivasi agar mahasiswa yang presentasi dapat lebih percaya diri dalam menyampaikan 

hasil diskusinya, (4) Dosen bersikap lebih tegas pada mahasiswa yang berbuat curang pada saat 

mengerjakan kuis (tes). 

Pelaksanaan Tindakan, presentasi kelas yang dilaksanakan pada siklus II hampir sama dengan 

yang dilakukan pada siklus I.  Presentasi kelas dilakukan oleh peneliti (dosen). Pada pertemuan pertama 

siklus II, dosen menjelaskan tentang Integral Fungsi Analitik . Sebelum menjelaskan integral fungsi 

analitik peneliti menjelaskan kembali  tentang fungsi analitik dan integral kompleks, kemudian peneliti 

memberikan contoh-contoh sederhana integral kompleks. Pada pertemuan kedua peneliti menjelaskan 

tentang teorema anulus dan perluasannya. Penjelasan diawali dengan pengertian anulus sedehana dan 

anulus berganda, kemudian dilanjutkan tentang teorema integral  pada anulus sederhana dan memberikan 

contoh cara menentukan integral pada anulus tertutup sederhana. Setelah mahasiswa paham, dilanjutkan 

dengan penjelasan teorema integral pada anulus berganda dan diberikan contoh cara menentukan integral 

pada anulus berganda. Pertemuan ketiga peneliti mejelaskan tentang Rumus integral Cauchy. Dalam 

menjelaskan Rumus integral Cauchy, kemudian dilanjutkan dengan Rumus umum integral Cauchy dan 

diberikan contoh soal integral yang menggunakan rumus umum integral Cauchy. 

Belajar Kelompok, pada siklus II juga diadakan belajar dalam kelompok, menyesuaikan dengan 

komponen yang ada pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Belajar kelompok dilaksanakan 

dengan kelompok yang sama pada pelaksanaan siklus I. Pada pertemuan pertama siklus II,  diskusi 

kelompok dilaksanakan setelah dosen mempresentasikna materi tentang integral fungsi analitik. 

Mahasiswa membentuk kelompok, sesuai dengan kelompok sebelumnya. Setelah kelompok terbentuk, 

dosen memberikan LKM 3 tentang integral fungsi analitik. Siswa diberi waktu 30 menit untuk berdiskusi 

dan menyelesaikan soal-soal pada LKM. Mahasiswa menyelesaikan soal-soal pada LKM 3 dengan 

berdiskusi dengan teman dalam kelompok.  

Setelah waktu 30 menit habis, dosen segera meminta mahasiswa untuk mengumpulkan hasil 

diskusi. Selanjutnya dosen memberi kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. Salah satu wakil kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.  

Belajar kelompok pada pertemuan kedua siklus II, lebih baik dari pertemuan pertama, mahasiswa lebih 

bersemangat dan mengikuti dengan baik serta dapat bekerjasama dengan teman kelompoknya, pada saat 

diskusi mahasiswa lebih lancar. Setelah seluruh kelompok selesai dan mengumpulkan tugas, dosen 

memberi kesempatan bagi kelompok yang bersedia mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di 

depan kelas.  Berikut ini gambar salah satu wakil kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. 

Pada pertemuan ketiga siklus II pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2014. 

Mahasiswa membentuk kelompok sesuai dengan kelompok sebelumya. Selanjutnya dosen memberikan 

LKM 5 kepada semua mahasiswa untuk dipelajari dan kemudian didiskusikan dengan anggota dalam 

kelompok.  Belajar kelompok berjalan lebih baik dan lancar. Mahasiswa sudah lebih berani dalam 

berdiskusi menyampaikan pendapatnya, dalam menyelesaikan masalah pada LKM 5 lebih cepat. Dalam 

pertemuan ketiga ini tidak ada presentasi kelompok karena waktu yang ada digunakan untuk 

menyelesaikan LKM 5, bahkan sampai waktu habis ada kelompok yang belum selesai menuliskan 

jawaban masalah pada LKM 5.  

. Tes pada sikulus II dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2014,  jam 11.00 – 12.40, 

di ruang D03.105. Tes  berbentuk uraian terdiri dari 4 soal. Setelah hasil pekerjaan mahasiswa pada kuis 

kedua dikumpulkan dan dikoreksi, dijumpai jawaban mahasiswa yang tidak sesuai dengan pertanyaan 

yang ada pada soal Tes. Kesalahan mahasiswa tersebut bisa terjadi kemungkinan besar karena mahasiswa 
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tersebut belum memahami konsep fungsi analitik. Sehingga dalam menyelesaikan soal yang terkait 

dengan fungsi analitik tidak mengetahui jawabannya. Mahasiswa berusaha menjawab soal tersebut, akan 

tetapi jawabannya tidak benar. Data hasil tes siklus II adalah sebagai berikut: rata-rata skor tes 75, skor 

maksimum 97,3 dan skor minimum 29,8. 

Penentuan penghargaan kelompok untuk siklus II hampir sama dengan cara pemberian 

penghargaan kelompok pada siklus I. Penghargaan kelompok diperoleh dari skor kuis siklus I dan skor 

kuis siklus II. Dari hasil kusi diperoleh kelompok 3 dan kelompok 8 mengalami peningkatan yang sangat 

bagus, kelompok kelompok tersebut mendapat predikat “SUPER”. Selanjutnya kelompok 1, 4, 5, 9, dan 

10 mendapat predikat “HEBAT” dan kelompok yang mendapat predikat “BAIK” adalah kelompok 2, 6, 

dan 7.  

Angket yang diberikan kepada mahasiswa pada bertujuan untuk mengetahui minat mahasiswa 

setelah pelaksanaan tindakan. Data hasil pengisisan angket dapat dilihat pada tabel berikut: 

TABEL 1. HASIL ANGKKET MINAT MAHASISWA  

No. Aspek Pra Tindakan Sklus I Siklus II 

1 Minat 

Mahasiswa 

Sangat 

tinggi 

0% Sangat 

Tinggi 

21% Sangat 

Tinggi 

47% 

Tinggi 28% Tinggi 57% Tinggi 43% 

Sedang  60% Sedang 17% Sedang 11% 

Rendah 13% Rendah 4% Rendah 0% 

2 Rata-rata sedang 68 Tinggi 72,83 Tinggi 77,76 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan rasa senang, perhatian, 

ketertarikan dan keingintahuan. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan persentase setiap aspek 

minat belajar sebelum tindakan dan sesudah tindakan, seperti ditunjukkan dalam Tabel 2. berikut. 

TABEL 1. HASIL ANGKET MINAT BELAJAR SEBELUM TINDAKAN DAN SESUDAH TINDAKAN 

Aspek Sebelum Tindakan Siklus I Siklus II 

% Kualifikasi % Kualifikasi % Kualifikasi 

Rasa Senang 64,1 Sedang 71,1 Sedang  78,3 Tinggi 

Perhatian 67 Sedang 72,3 Sedang 77,84 Tinggi 

Ketertarikan 69,1 Sedang 71,8 Sedang 77,3 Tinggi 

Keingin tahuan 71 Sedang 75,61 Tinggi 77,81 Tinggi 

 

Pada saat pembelajaran siklus I berlangsung proses pembelajaran pada setiap pertemuan 

diamati oleh observer dengan menggunakan lembar keterlaksanaan pemebelajaran. Siklus I terdiri dari 

dua pertemmuan pembelajaran dan satu kali tes. Secara umum pembelajaran pada pertemuan pertama 

berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa mahasiswa yang masih belum terlibat secara 

aktif dalam berdiskusi tentang konsep-konsep integral kompleks. Pada pertemuan kedua aktifitas 

mahasiswa semakin bagus, mereka berdiskusi menyelesaikan permasalahan pada LKM. Pada saat 

pembelajaran silkus II berlangsung observer mengamati proses  pembelajaran  dengan menggunakan 

lembar keterlaksanaan pemebelajaran. Siklus II terdiri dari 3 (tiga) pertemuan. Pelaksanaan pembelajaran 

pada siklus II lebih baik dari siklus I , mahasiswa terlihat aktif dalam melakukan diskusi kelompok. Hasil 

dari pengamatan oleh observer pada siklus II adalah sebagai berikut  
Refleksi dilakukan oleh peneliti dengan observer setelah pelaksanaan pembelajaran pada siklus II 

berakhir. Dari hasil refleksi menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran pada siklus II relatif lebih 

abik dibandingkan dengan pelaksanaan pada siklus I. Berdasarkan kondisi dan permasalahan pada siklus 

I, maka telah dilakukan perbaikan tindakan yaitu: (1) Dosen lebih memotivasi mahasiswa agar lebih 

percaya diri dalam menyampaikan pendapat, bertanya dan dalam mempertanggungjawabkan hasil  

diskusi, (2) Dosen menegaskan agar mahasiswa dapat bekerjasama dan saling membantu dalam 

memahami materi integral Kompleks dan dalam menyelesaikan tugas kelompok, (3) Pada pelaksanaan 

kuis, dosen mengingatkan kembali bahwa kuis dikerjakan secara individu dan memberikan sanksi kepada 

mahasiswa yang berbuat curang, (4) Dosen memberikan motivasi kepada mahasiswa yang tidak pernah 
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menyampaikan pendapat adat bertanya dalam diskusi agar lebih terbiasa, (5) Dosen memberikan arahan 

agar para siswa lebih berani dalam mempresentasikan hasil diskusinya. 

Hasil wawancara dengan mahasiswa setelah pembelajaran siklus II tidak jauh berbeda dengan 

hasil wawancara dengan mahasiswa pada siklus I. Mahasiswa merasa senang, mudah memahami materi 

integral kompleks. Mahasiswa juga mengharapkan agar pembelajaran dengan model kooperatif dterapkan 

dalam pembelajaran FPK.  

 

B.  Pembahasan Hasil Penelitian  

  Pembelajaran dengan model kooperatif tipe STAD secara umum berjalan dengan lancar, 

meskipun ada beberapa hal yang belum terlaksana dengan optimal. Pada setiap siklus dosen telah 

menerapkan lima komponen yang ada pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. Pelaksanaan pembelajaran dengan model kooperatif tipe STAD pada siklus I 

yang terdiri dari dua pertemuan, masih mengalami beberapa kendala khususnya pada pertemuan pertama. 

Hal ini terjadi dikarenakan bagi amahsiswa maupun dosen model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

yang diterapkan masih relatif  baru bagi mahasiswa. Pada awalnya mahasiswa kurang berpartisipasi 

dalam pembelajaran dengan model kooperatif tipe STAD, namun demikian pada pertemuan selanjutnya 

mahasiswa sudah lebih aktif dalam pembelajaran. 

   Pembelajaran pada siklus II yang terdiri dari tiga pertemuan sudah lebih baik dari pembejaran 

pada siklus I, karena mahasiswa sudah terbiasa dengan belajar kelompok, mahasiswa lebih aktif dalam 

pembelajaran. Pada siklus II mahasiswa lebih termotivasi yang terlihat dari aktivitas mahasiswa dalam 

belajar kelompok. Dalam belajar kelompok terlihat mahasiswa bekerjasama dan terlibat secara total 

dalam pembelajaran. Mahasiswa berani bertanya apabila ada materi yang belum jelas. Dalam setiap 

pertemuan mahasiswa belajar dalam kelompok, berdiskusi menyelesaikan masalah yang terdapat pada 

Lembar Kegiatan Mahasiswa (LKM). Ada beberapa cara yang dilakukan mahasiswa dalam diskusi 

kelompok, ada yang membagi soal pada masing-masing anggota kelompok,  jadi setiap mahasiswa 

mengerjakan satu soal, kemudian hasil penyelesaiannya disatukan dan dibahas bersama. Selain itu 

terdapat juga kelompok yang mengerjakannya secara bersama-sama untuk setiap soal yang diberikan, jadi 

semua anggota ikut andil dalam menyelesaikan suatu soal. Hal ini bagus juga dilaksanakan untuk 

memupuk sifat kerjasama dan bertanggungjawab. Namun demikianterdapat juga mahasiswa yang hanya 

diam saja tidak ikut berpartisipasi dalam diskuai dia mengharap jawaban dari temannya.  

 Dalam belajar kelompok banyak tanggapan positif yang ditunjukkan mahasiswa, diantaranya 

mahasiswa merasa lebih senang dan bersemanagt dalam belajar kelompok karena dapat memahami materi 

lebih mudah dan dapat menyelesaikan soal dengan mudah pula. Dengan belajar kelompok mahasiswa 

menjadi lebih mandiri dan akrab dengan mahasiswa lain, baik  dalam satu kelompok maupun dengan 

kelompok lain. Selama ini dalam pembelajaran yang dilaksanakan dengan pembelajaran langsung, 

mahasiswa tidak diberi kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya.  

 Pada saat kerja kelompok mahasiswa berpikir bersama untuk menyelesaikan masalah dalam 

LKM, siswa dituntut untuk mampu bekerjasama dengan anggota kelompok untuk mendiskusikan 

penyelesaian soal dalam LKM. Mahasiswa saling diskusi mengemukakan kesulitan yang dialami 

sehingga kesulitan tersebut dapat dipikirkan dan dipecahkan bersama secara bersama. Mahasiswa yang 

mempunyai kemampuan akademis tinggi membantu siswa lain yang mengalami kesulitan sehingga 

mereka dapat lebih menguasai materi yang diajarkan dan dapat belajar lebih banyak. Hal ini sesuai 

dengan yang diungkapkan pada [7] bahwa dalam pembelajaran kooperatif siswa diharapkan untuk saling 

mmembantu, berdiskusi dan berargumentasi, saling berbagi pengetahuan yang dimiliki serta mengisi 

kekurangan masing-masing anggota kelompok dalam memahami materi yang diberikan.  
 Berdasar hasil penelitian, diperoleh bahwa ada peningkatan minat belajar FPK mahasiswa. Hal 

ini terlihat dari skor angket minat belajar yang mengalami peningkatan dari sebelum tindakan dan 

sesudah tindakan. Peningkatan skor tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran dengan model kooperatif 

tipe STAD dapat meningkatkan minat belajar siswa. Angket minat belajarn diberikan sebanyak tiga kali 

yaitu sebelum tindakan, sesudah siklus I dan sesudah siklus II. Minat dalam diri setiap individu sangat 

penting, tanpa minat seseorang tidak dapat melakukan aktivitas secara maksimal. Demikian pula dlam 

belajar minat sangat penting ada dalam diri siswa. 

 Berdasarkan hasil observasi pembelajaran terlihat bahwa mahasiswa memiliki rasa senang 

terhadap pembelajaran FPK dengan model kooperatif tipe STAD. Rasa senang mahasiswa terhadap 

pembelajaran FPK ditunjukkan dengan mahasiswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran FPK 

yaitu terdapat kenaikan dari siklus I persentasenya 71,1 menjadi 78,3 pada siklus II. Perhatian mahasiswa 

terhadap pembelajaran FPK ditunjukkan dengan aktivitas mereka selama pembejaran, dalam berdiskusi 

dan betukar pendapat, mereka sangat antusias, persentase perhatian terdapat kenaikan dari siklus I sebesar 
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72,3 menjdi 77,84 pada siklus II. Siswa tertarik untuk mempelajari materi FPK dengan model kooperatif 

tipe STAD hal ini terlihat dari kenaikan persentase dari 71,8 pada siklus I menjadi  77,3 pada siklus II. 

Demikian pula untuk aspek keingintahuan terdapat kenaikan persentase dari 75,61 pada siklus I menjadi 

77,81 pada siklus II. Pada saat dosen memberikan soal-soal, mahasiswa merespondengan baik yakni 

dengan mengerjakan soal-soal tersebut dengan diskusi dengan teman. 

 Pada siklus II nilai kuis mahasiswa mengalami peningkatan yang cukup besar. Hal tersebut dapat 

dilihat pada peningkatan nilai rata-rata kelas pada kuis dari siklus I sebesar 71,8 menjadi 77,77 pada 

siklus ke dua. Pada siklus II nilai rata-rata sudah mencapai indikator keberhasilan karena nilai terendah 

siswa lebih dari 60 dan pencapaian ketuntasan belajar lebih dari 70%. Peningkatan nilai tes (kuis) pada 

siklus II menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa meningkat setelah dilakukan pembelajaran dengan 

model kooperatif tipe STAD. Kenaikan nilai mahasiswa tidak terlepas dari usaha mahasiswa untuk 

memperbaiki apa yang telah diusahakan dan didapatkannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi usaha 

mahasiswa adalah minat mahasiswa terhadap apa yang dipelajarinya. 

 Berdasarkan hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran, angket minat belajar matematika, dan 

wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) yang menggunakan Lembar Kegiatan Mahasiswa (LKM), pada materi 

integral Kompleks dapat meningkatkan minat belajar mahasiswa Prodi Matematika FMIPA Universitas 

Negeri Yogyakarta. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasar hasil penelittian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Fungsi Peubah Kompleks  

pada materi Integral Kompleks dengan model kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) pada prodi Matematika FMIPA UNY yang meningkatkan minat belajar mahasiswa dilaksanakan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Presentasi kelas yang dilakukan oleh dosen pada setiap awal 

pembelajaran (2) Belajar kelompok, mahasiswa dikelompokkan menjadi 10 kelompok. Masing-masing 

kelompok terdiri dari 5 orang dan ada satu kelompok yang hanya 4 orang, (3) Tes, dilaksanakan tiga kali 

yaitu tes awal, tes siklus I dan tes siklus II. Hasil tes tersebut digunakan untuk menentukan skor 

peningkatan individu dan prestasi belajar siswa, (4) Peningkatan skor Individu. Skor individu diperoleh 

dari skor tes aawal, skor tes siklus I dan skor tes siklus II, kemudian dihitung skor peningkatan setiap 

individu. Dari skor peningkatan individu ini kemudian dihitung skor kelompok. (5) Penghargaan 

Kelompok, setelah pembelajaran di berikan penghargaan kelompok yang diperoleh dari skor individu.  

Terdapat peningkatan rata-rata minat belajar  FPK mahasiswa dari yaitu sebesar 68 pada pra siklus 

dengan kategori “sedang” menjadi 72,83 pada siklus I dengan kategori “tinggi” dan pada siklus II 

meningkat menjadi 77,76 dengan kategori  “tinggi”. Dengan didukung oleh hasil observasi dan 

wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa minat belajar mahasiswa prodi Matematika Jurdikmat pada 

matakuliah FPK adalah tinggi. 

 

B.  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang disampaikan peneliti sebagai berikut: 

(1) Bagi dosen lain yang belum menerapkan model kooperatif dalam pembelajaran, dapat menerapkan 

model pembelajaran koperatif tipe STAD untuk meninhkatkan minat mahasiswa, (2) Bagi peneliti lain 

yang akan melakukan penelitian serupa, sebelum penelitian sebaiknya tahap persiapan harus sangat 

diperhatikan, (3) Bagi mahasiswa agar melaksanakan dengan maksimal langkah-langkah pembelajaran 

koperatif tipe STAD agar diperleh hasil pembelajaran yang maksimal pula. 
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