BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Proses Belajar Mengajar Matematika
     1. Hakekat matematika
			Matematika sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi kemajuan IPTEK, sehingga matematika perlu dibekalkan kepada setiap peserta didik sejak SD bahkan sejak TK Herman Hudoyo, Pengembangan Kurikulum Dan Pembelajaran Matematika,  (UM: Press 2005) 35 
			Pada GBPP (1995) Tujuan umum diberikannya pelajaran matematika disekolah adalah mempersiapkan siswa agar 1). Sanggup menghadapi perubahan keadaan didalam kehidupan dan didunia yang berkembang, melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif dan efisien. 2). Dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Sedangkan tujuan khususnya adalah 1). Memiliki pengetahuan matematika sebagai bekal unutk melanjutkan keperguruan tinggi, 2). Siswa mempunyai pandangan yang lebih luas serta memiliki sikap menghargai kegunaan matematika, serta sikap kritis, logis, obyektif, terbuka, kreatif serta inovatif. Sudarman Bennu, Prosiding, Seminar Nasional Matematika, (Fakultas MIPA ITS, 2000.)  
Akan tetapi sampai saat ini belum ada definisi tunggal tentang matematika. Hal ini terbukti adanya beberapa definisi dari para matematikawan.
			Istilah mathematics kata latin mathematica, yang mulanya diambil dari perkataan Yunani mathematike, yang berarti ”relating to learning” bertalian dengan pengetahuan. Perkataan itu mempunyai akar kata Mathema yang berarti pengetahuan/ilmu. The Liang Gie, Filsafat Matematika, (Yayasan studi Ilmu dan Teknologi, Yogyakarta : 1989) hal 5  Jadi berdasarkan asal-usulnya matematika itu sendiri berarti pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar.
			Jadi berdasarkan etimologis, perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam matematika lebih menekankan aktivitas dalam dunia rasio (penalaran) sedang dalam ilmu lain lebih menekankan pada hasil observasi/eksperimen.
			Matematika adalah ilmu yang membahas tentang angka-angka, ukuran-ukuran dan ruang, atau ilmu yang berkenaan dengan pengukuran ruangan yang berhubungan dengan jumlah yang di ekspresikan dalam bentuk angka atau simbol. Kelompok kajian MIPA, Rahasia Al-Quran Tentang keajaiban Matematika (PP. Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang : 2002) hal 3 
			Menurut Russeffendi, matematika itu adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran dan konsep berhubungan lainnya yang jumlahnya banyak. Russeffendi, Pengajaran Matematika Modern Dan Masa Kini Untuk Guru dan PGSD,(Tarsito, bandung : 1990) hal 1 
Selain itu R. Soejadi juga memberikan beberapa definisi tentang pengertian matematika sebagai berikut :
	Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan mengorganisir secara sistematis
	Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi
	Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan dengan bilangan
	Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah tentang ruang dan bentuk
	Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logic
	Matematika adalah pengetahuan tentang unsur yang ketat. Soejadi, Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia, Konstalasi Keadaan Masa Kini Menuju Harapan Masa Depan, (Jakarta, Dirjen diknas : 2000) hal 11


Secara singkat Herman Hudojo juga mengatakan bahwa matematika itu berkenaan dengan ide-ide/konsep abstrak yang tersusun secara hierarkis dan penalarannya deduktif. Herman Hudojo, Mengajar Belajar Matematika, (Depdikbud : 1998) hal 3 
Untuk itulah Abraham dan Edith Lunchis mengatakan untuk mendefinisikan apakah itu matematika, dapat di jawab secara berbeda-beda, tergatung pada  bilamana pertanyaan itu di jawab, dimana dijawab, siapa ynag menjawab dan apa sajakah yang di pandang termasuk dalam matematika. Erman Suherman et all, Strategi Pembelajaran Matematika Kontemprer(Universitas Pendidikan Indonesia :2003) hal 15

     2.   Belajar matematika
	Pengertian belajar

”Belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu yang relatif tetap sebagai hasil dari pengalaman.” Erman Suherman et.all, strategi......................... hal 7

Hal senada juga diungkapkan G.A Kimble, belajar adalah perubahan yang relatif menetap dalam potensi tingkah laku yang terjadi sebagai akibat dari latihan dengan penguatan dan tidak termasuk perubahan karena kematangan, kelelahan atau kerusakan pada susunan saraf  Lisnawati simanjuntak, metode …………………. Hal. 38 .
Selain itu Akhyak juga mengungkapkan bahwa belajar adalah tingkah laku yang relatif mantap berkat latihan dan pengetahuan. Belajar dalam hal ini harus dilakukan dengan sengaja, direncanakan sebelumnya, maksutnya agar proses dari hasil belajar yang di capai dapat dikontrol secara cermat. Akhyak, Profil Pendidik Sukses, (P3M Stain Tulungagung : 2005) hal 45
Jadi dari beberapa pengertian diatas menunjukkan bahwa  dalam proses belajar haruslah terjadi adanya perubahan yang harus terlihat pada individu tersebut.
Adapun ciri-ciri perubahan dalam pengertian belajar adalah:
	Perubahan terjadi secara sadar

Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional.
Satu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi proses selanjutnya.
	Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif

Perubahan tersebut tidak terjadi dengan sendirinya melainkan adanya usaha dari individu itu sendiri. 
	Perubahan dalam belajar tidak bersifat sementara

Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah.
Perubahan mencangkup seluruh aspek tingkah laku. Slameto, Proses Belajar Mengajar Dalam SKS, (Bumi aksara, Jakarta : 1991) hal79
Selain itu juga terdapat beberapa pemikiran tentang proses belajar khususnya dalam kaitannya dengan proses belajar siswa, yaitu :
	Belajar bukan hanya sekedar menghafal. Siswa harus mengkontruksi pengetahuan dibenak mereka sendiri.

Seorang anak belajar dari mengalami sesuatu hal.
Pengetahuan yang dimiliki seseorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang suatu persoalan.
Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru.
Siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan bergelut dengan ide-ide.
Proses belajar dapat mengubah struktur otak. KTSP Untuk Sekolah Menengah Pertama Dan Madrasah Tsanawiyah, edisi lengkap,(PT BINATA MARAWA, Jakarta : 2007) hal 1967-1968 
Bruner juga berpendapat, dalam proses belajar dapat di bedakan menjadi tiga fase / periode :
	Informasi	: Dalam setiap pelajaran kita peroleh sejumlah informasi, ada yang menambah pengetahuan, memperhalus dan memperdalamnya, ada pula informasi yang bertentangan.

Tranformasi	: Informasi yang telah kita peroleh tersebut harus dianalisis, di ubah/di tranformasi ke dalam bentuk yang lebih abstrak.
Evaluasi	: Selanjutnya pengetahuan yang kita peroleh tersebut kita nilai dan kita manfaatkan untuk memahami gejala lain. Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses belajar Menagjar, (Bumi Aksara, jakarta 2007 ) hal 9-10
Sedangkan belajar matematika merupakan pembentukan pola pikir dalam pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan diantara pengertian-pengertian dalam matematika. 
Adapun tujuan belajar itu sendiri secara umum adalah :
	Untuk Mendapatkan Pengetahuan

Seseorang tidak akan dapat mengembangkan kemampuan berfikirnya tanpa adanya pengetahuan yang ada dalam otaknya. Untuk itu dalam proses belajar di harapkan pengetahuan seseorang akan bertambah sehingga seseorang nanti dapat mengembangkan cara berpikirnya secara matang.
	Penanaman konsep dan ketrampilan.

Pembentukan Sikap. Sardiman, Interaksi dan motivasi Belajar Mengajar,(Raja grafindo Persada, Jakarata : 2004) hal 26 
Dengan adanya tujuan belajar yang jelas, diharapkan nantinya seseorang akan mendapatkan hasil belajar yang maksimal dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupannya masing-masing.
	Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Belajar

Dalam kegiatan belajar, banyak faktor yang mempengaruhinya baik dari murid maupun dari guru itu sendiri. Faktor – faktor tersebut antara lain :
	Faktor Murid
	Taraf Intelegensi

Intelegensi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai prestasi. Intelegensi sering disebut kemampuan intelektual. Intelegesi mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap tinggi rendahnya prestasi yang dapat dicapai oleh murid. Tapi bukan hanya faktor intelegesilah yang selalu berpengaruh dalam menentukan prestasi belajar seorang anak.
	Motivasi Belajar

Motivasi adalah keseluruhan daya penggerak didalam diri anak yang mampu menimbulkan kegairahan belajar. Afifudin, Psikologi Pendidikan Anak Usia Sekolah Dasar, (Harapan Masa : Solo, 1986) hal 110 Bentuk motivasi dapat di bagi menjadi dua, yaitu Motivasi Intrinsik (Kesediaan untuk belajar karena terdorong rasa ingin tahu) dan Motivasi Ektrinsik (Kesediaan untuk belajar karena terdorong oleh keinginan mendapatkan sesuatu).
Untuk mempengaruhi dan merangsang perkembangan motivasi belajar anak dapat dilakukan dengan cara :
	Membesarkan hati dan pengharapan anak dalam belajar
	Menangggapi dan memberikan jawaban atas pertanyaan dan persoalan yang diajukan.
	Menaruh perhatian terhadap hal yang menjadi perhatian mereka
	Membantu mereka mengetahui dan merasakan bahwa dirinya termasuk orang yang berhasil dalam belajarnya. Retno Indayani,Ilmu Jiwa Pendidikan, (Fakultas tarbiyah Tulungagung, UIN Sunan Ampel 1995) hal 65  

	Perasaan, Minat dan Sikap

Perasaan merupakan aktivitas psikis yang mengahayati nilai-nilai dari suatu objek. Sikap adalah kecederungan untuk menolak/menerima objek berdasarkan atas penilaian baik atau buruk. Sedangkan Minat adalah kecenderungan untuk merasa tertarik/senang terhadap suatu objek. Afifudin, Psikologi Pendidikan…………………………… hal 111

	Kesehatan Fisik-Psikis

Kondisi kesehatan fisik dan psikis yang sehat sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar. Begitu juga sebaliknya kesehatan ysng sering terganggu, semua itu akan menghilangkan minat dan menghambat proses belajar anak.
	Keadaan Sosial Ekonomi – Sosial Budaya.

Keadaan ekonomi keluarga yang cukup mewah, seringkali mengakibatkan kemunduran belajar dan kedewasaan yang terlambat. Hal ini karena anak sering dimanja dan semua kebutuhanya selalu dipenuhi. Begitu juga sebaliknya anak yang berasal dari keluarga kurang mampu akan merasa minder, dan hal ini akan menggangu kegiatan dan keberhasilan belajar anak.
	Faktor Guru / Pengajar

		    Faktor berikutnya setelah murid adalah pengajar. Kemampuan pengajar dalam menyampaikan dan sekaligus menguasai materi yang diajarkan sangat mempengaruhi terjadinya proses belajar. Selain itu kepribadian, pengalaman serta motivasi pengajar dalam mengajar juga berpengaruh terhadap efektivitas proses belajar.


      3. Mengajar Matematika
			Mengajar dilukiskan sebagi proses interaksi antar guru dan siswa dimana guru mengharapkan siswanya dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang benar-benar di pilih guru. Dengan demikian mengajar adalah untuk melihat bagaimana proses belajar berjalan. Guru tidak hanya sekedar mengatakan dan memerintahkan/tidak hanya membiarkan siswanya  belajar sendiri.  Herman hudojo, Pengembangan kurikulum dan Pembelajaran Matematika, (UM : Press, 2005) hal 71 
			Dalam pengertian yang luas, mengajar juga diartikan sebagai suatu aktivitas mengorganisasi/mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak, sehingga terjadi proses belajar 
			Mengajar merupakan perbuatan atau pekerjaan yang unik tetapi sederhana. Dikatakan unik karena hal itu berkaitan dengan manusia, yaitu hubungan antara guru dan siswa. Dikatakan sederhana karena mengajar dilaksanakan dalam keadaan praktis dalam kehidupan sehari-hari dan mudah dihayati oleh siapa saja.
			Beberapa batasan pengertian mengajar juga dapat dikemukakan antara lain :
	Mengajar adalah usaha guru membimbing, mengarahkan atau mengorganisir belajar.

Mengajar adalah usaha guru untuk menciptakan kondisi atau mengatur lingkungan sedemikian rupa sehingga terjadi interaksi antara murid dan lingkungan belajarnya.
Mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada anak, menyampaikan kebudayaan pada anak dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar.
Ada dua macam aliran pandangan dalam melihat profesi guru (pengajar):
	Mengajar sebagai ilmu

Guru merupakan sosok pribadi yang memang sengaja di bangun untuk menjadi tenaga profesional yang memiliki pengetahuan  dan berkemampuan tinggi dalam dunia pendidikan yang berkompeten untuk melakukan tugas mengajar.
Pandangan ini diilhami oleh teori perkembangan klasik yang dipelopori oleh John Locke yaitu pembawan dan bakat yang diturunkan oleh orang tua tidak berpengaruh apa-apa terhadap perkembangan seseorang, hendak menjadi apa seseorang nantinya tergantung pengalaman belajarnya dan lingkungannya. Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (PT : Remaja Rosda Karya, Bandung : 2000) hal 185 
	Mengajar sebagai seni

Menurut pandangan ini, tidak semua orang berilmu (termasuk orang yang berilmu dalam dunia pendidikan) bisa menjadi guru yang piawai dalam hal mengajar. Seseorang hanya dapat mengajar dengan baik semata mata karena bakat yang dimilikinya. Dengan kata lain orang yang menjadi guru, karena ia telah ditakdirkan lahir sebagai seorang guru. Ibid, hal 187
		 	Selain dua macam pandangan mengenai mengajar diatas, ada juga beberapa pendapat yang kurang tepat tentang mengajar, yaitu : Nasution, Didaktik Asas-asas Mengajar,(Jemmars, Bandung : 1986) hal11
	Mengajar Adalah Menyuruh Anak Menghafal

Cara mengajar serupa ini mengabaikan minat anak, hubungan dengan kehidupan anak, hafalan fakta-fakta tanpa pemahaman dan tanpa hubungan organis dan fungsional.
	Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan

Mengajar berdasarkan pendirian ini akan mengakibatkan hal-hal :
	Pelajaran hanya berpusat pada guru, guru menentukan bahan pelajaran.
	Anak-anak tidak turut serta merancang dan menentukan langkah-langkah pembelajaran.

Bersifat otokratis.
	Mengajar dengan menggunakan satu metode tertentu.
Situasi belajar selalu berubah-ubah, untuk itu guru harus selalu mencari cara-cara baru untuk menyesuaikan pengajarannya dengan situasi yang dihadapinya.
	Sehubungan dengan hal hal tersebut diatas, sedikitnya terdapat tujuh indikator yang menunjukkan lemahnya kinerja guru dalam mengajar, yaitu : a). Rendahnya pemahaman tentang strategi pembelajaran, b). Kurangnya kemahiran dalam mengelola kelas, c). Rendahnya kemampuan melakukan dan memanfaatkan penelitian tindakan kelas, d). Rendahnya motivasi berprestasi, e). Kurang disiplin, f). Rendahnya komitmen profesi, g). Rendahnya kemampuan memanajemen waktu. Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum,(Remaja Rosda Karya, Bandung : 2007) hal 9 
		Jadi proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Hubungan timbal balik antara guru dan siswa tersebut adalah syarat utama berlangsungnya proses belajar mengajar. Uzer usman, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, (Remaja Rosda Karya, Bandung : 1993)  hal 4 
		Sedangkan mengajar matematika diartikan sebagai upaya memberikan rangsangan bimbingan, pengarahan tentang pelajaran matematika kepada siswa agar terjadi proses belajar yang baik. Agar dalam mengajar seorang guru dapat melaksanakan tugas dengan baik, seorang guru di harapkan dapat memahami tentang makna mengajar secara luas..       
        4. Pembelajaran Matematika Dalam Pandangan Kontruktivis
		Mengajar dan belajar adalah dua istilah yang memiliki satu makna yang tidak dapat dipisahkan. Mengajar adalah aktivitas yang dapat membuat siswa belajar.Dengan demikian dalam istilah mengajar juga terkandung proses belajar dan inilah makna pembelajaran. Akhyak, Profil Pendidik Sukses, (P3M STAIN Tulungagung : 2005) hal 41  
		Dalam konteks pembelajaran sama sekali tidak berarti memperbesar peranan guru disatu pihak dan memperkecil peranan siswa di pihak lain. Dalam istilah pembelajaran, guru harus tetap berperan secara optimal begitu juga dengan siswa.
		Suatu perubahan yang berarti, terjadi dalam psikologi pendidikan yaitu berkembangnya teori kontruktivisme. Secara sederhana kontruktivisme beranggapan bahwa pengetahuan kita merupakan kontruksi (bentukan) dari kita yang mengetahui sesuatu.
		Kontruktivis digagas oleh Giambatissta Visi, seorang epistimolog dari Italia. Pada tahun 1710 dalam de Antiquissima Italorum Sapientia mengungkapkan filsafatnya dengan berkata : ” Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan”, dia menjelaskan bahwa mengetahui berarti mengetahui bagaimana membuat sesuatu, ini berarti bahwa seseorang itu baru mengetahui sesuatu jika ia mampu menjelaskan unsur-unsur apa yang membangun sesuatu itu. Paul Suparno, Filsafat Kontruktivisme Dalam Pendidikan, (Yogyakarta, Kanisius : 1997) hal 24 
		Dalam kaitannnya dengan pembelajaran matematika, kontruktivisme menganggap bahwa :
	Pengetahuan tidak dapat di transfer tetapi harus dibangun sendiri oleh pembelajar (orang yang belajar) didalam pikirannya.
	Belajar menjadi lebih efektif apabila siswa berinteraksi dengan orang lain.

Belajar menjadi lebih efektif apabila pengetahuan baru dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh pembelajar sebelumnya.
Matematika dipandang sebagai kegiatan/aktifitas manusia.
	Dalam melaksanakan pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator dan mediator. Akbar sutawijaya, Pembelajaran Matematika Kontruktivis, (Disampaikn dalam Workshop Pembelajaran matematika Kontemporer di STAIN Tulungagung, 12 – 14 Juni 2007 ) 
Dengan demikian ada perbedaan yang sangat berarti antara pembelajaran matematika menggunakan paradigma kontruktivis dengan pendekatan tradisional. Didalam kontruktivis peranan guru bukan sebagai pemberi jawaban akhir atas pertanyaan siswa, melainkan mengarahkan mereka untuk membentuk (mengkonstruk) pengetahuan matematika sehingga diperoleh struktur matematika.
Hal lain yang perlu dipahami guru adalah berkenaan dengan perbedaan individu, Board Of Studies (1995) menyatakan bahwa ” siswa akan mencapai prestasi belajar dalam kecepatan yang berbeda dan secara kualitatif dalam cara yang berbeda-beda”. Lovitt dan Clarke juga menambahkan bahwa ” kualitas pembelajaran ditandai dengan berapa luas dalam lingkunagn belajar :
	Mengenali bahwa siswa belajar dengan kecepatan yang berbeda-beda, dan cara yang berbeda.

Melibatkan secara fisik dalam proses belajar
	Meminta siswa untuk memvisualkan yang imajiner. Erman Suherman, Strategi Pembelajaran Matematiaka Kontemporer,(Fakultas Pendidikan MIPA : Universitas pedidikan Indonesia : 2003)  hal 79 
B.  Metode Pembelajaran Kooperatif
Dalam pembelajaran saat ini baik siswa maupun guru dituntut untuk aktif dalam kegiatan belajar mengajar, yang mana siswa harus mampu belajar tanpa guru harus menjelaskan materi secara keseluruhan secara rinci dan mendetail. Dan seorang guru pun harus bisa memahami situasi kelasnya sehingga nantinya mampu memilih metode yang harus di gunakan secara tepat ketika memberikan pelajaran. Maka dari itu kita mencoba dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif.
Stahl, dalam penelitiannya menemukan bahwa penggunaan model coopertif learning  mendorong tumbuhnya sikap kesetiakawanan dan keterbukaan diantara siswa. Dengan metode ini menurut Snider juga akan mendorong peningkatan prestasi siswa dengan perbedaan hampir 25 % dengan kemajuan yang di capai siswa yang diajar dengan menggunakan sistem kompetisi. Etin solihatin, Raharjo. Cooperatif Learning,(Bumi aksara, Jakarta : 2007) hal 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Jadi, hakikat sosial penggunaan teman sejawat menjadi aspek utama dalam pembelajaran kooperatif. Trianto, Model-Model Pembelajran Inovatif Berorientasi Kontruktivis, (Pustaka publiser, Jakarta : 2007)  hal 41
Disini siswa dituntut untuk bisa lebih aktif dalam pencapaian pembelajaran dengan diskusi antar teman guna memecahkan permasalahan yang terkait dengan pelajaran yang hanya disampaikan secara umum dari guru dikelas. Biasanya siswa justru akan lebih mudah menerima pemahaman dengan sesama teman.
”Model Pembelajaran kooperatif menciptakan sebuah revolusi pembelajaran didalam kelas. Tidak ada lagi sebuah kelas yang sunyi selama proses pembelajaran. Sekarang kita tahu bahwa pembelajaran yang terbaik tercapai di tengah-tengah percakapan siswa” Moh. Nur, Pembelajaran Kooperatif, (Pusat sains dan matematika Sekolah UNESA, 2005)  hal 2

	Pengertian Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang silih asuh (saling tenggang rasa) untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuhan.  Burhan Yasin, Agus Gerrad, Pembelajaran Kontekstual dan penerapannya dalam KBK, (UM Press:2003)  61 
Dengan adanya perbedaan antar siswa dalam kelas tampaknya dengan adanya model pembelajaran kooperatif learning akan dapat melatih para siswa untuk saling tenggang rasa dan menghargai pendapat orang lain. Dengan metode ini para siswa juga diberi kesempatan bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan suatu masalah bersama. Para siswa juga diberi kesempatan untuk mendiskusikan masalah, menentukan strategi pemecahannya dan menghubungkan masalah tersebut dengan masalah-masalah lain yang telah dapat diselesaikan sebelumnya. Erman Suherman et.al, Strategi Pembelajaran kontemporer. (Univesitas Pendidikan Indonesia, 2003) 2599  
	Kooperatif Learning mencangkup suatu kelompok kecil, siswa yang bekerja sebagai sebuah tim untuk memecahkan sebuah masalah dan menyelesaikan tugas. Tidaklah cukup menunjukkkan sebuah kooperatif leraning jika siswa duduk bersama tapi menyelesaikan masalah secara sendiri-sendiri. Bukanlah koooperatif leraning jika siswa duduk bersama dan mempersilahkan salah satu siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Kooperatif leraning menekankan pada kehadiran teman yang berinteraksi antar sesamanya sebagai sebuah tim
	Tujuan model pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi mampu memacu keberhasilan individu melalui kelompoknya. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaknya 3 tujuan pembelajaran, yaitu :
	Kemampuan akademik

Penerimaan perbedaan Individu
Pengembangan ketrampilan sosial Sutrisni andayani, Penerapan kooperatif teknik STAd dalam Pembelajaran matematika. (FKIP Universitas Muhammadiyah Metro. 2007)
Pada pembelajaran kooperatif juga diajarkan ketrampilan-ketrampilan khusus agar dapat bekerja sama didalam kelompoknya, seperti menjadi pendengar yang baik, memberikan penjelasan pada teman sekelompok dengan baik, siswa diberi lembar kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan. Selama kerja kelompok tugas anggota kelompok adalah untuk mencapai ketuntasan. Perlu ditekankan bahwa mereka belum boleh mengakhiri diskusinya sebelum mereka yakin bahwa seluruh anggota timnya mampu menyelesaikan tugas.  http.// www dunia guru. Com, portal dunia guru. 20 november 2007
Pembelajaran kooperatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 
	Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya

Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah.
Bilamana mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda-beda
Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu Muslimin Ibrahim, et. Al, Pembelajaran Koooperatif, (universitas Negeri Surabaya, 2000) 7 
Beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam kooperatif learning agar lebih menjamin para siswa bekerja secara kooopertif :
	Para siswa yang tergabung dalam suatu kelompok harus merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah tim dan mempunyai tujuan bersama yang harus dicapai

Para siswa harus menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi adalah masalah kelompok dan berhasil tidaknya kelompok menjadi tanggung jawab bersama.
Untuk mencapai hasil yang maksimum para siswa yang tergabung dalam kelompok itu harus berbicara satu sama lain dalam mendiskusikan masalah yang dihadapinya. Erman suherman, et.al, Strategi............... 260 
Dalam pembelajaran kooperatif kelompok belajar menjadi ciri penting. Pembentukan kelompok bermaksud menimbulkan dinamika kelompok agar kualitas belajar meningkat. Dalam pembelajaran kelompok jumlah siswa yang bermutu diharapkan menjadi lebih banyak. Bila perhatian guru dalam pembelajaran individu tertuju pada setiap individu, maka dalam pembelajaran kelompok perhatian guru tertuju pada semangat kelompok dalam memecahkan masalah.
Keberhasilan belajar menurut model ini bukan semata-mata ditentukan oleh kemampuan individu secara utuh, tetapi perolehan akan semakin baik apabila dilakukan bersama-sama dalam kelompok belajar.
	Unsur-Unsur Dalam Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat elemen yang saling terkait untuk mencapai hasil yang maksimal. Lima unsur model pembelajaran kooperatif yang harus diterapkan adalah:
	Saling Ketergantungan Positif

Dalam pembelajaran kooperatif guru menciptakan suasana yang mendorong agar siswa merasa saling membutuhkan. Hubungan yang saling membutuhkan inilah yang dimaksud dengan saling ketergantungan positif.
Saling ketergantungan positif tersebut dapat dicapai melalui: 1). Saling ketergantungan pencapaian tujuan, 2). Saling ketergantungan dalam menyelesaiakan tugas, 3). Saling ketergantungan bahan, 4). Saling ketergantungan peran, 5). Saling ketergantungan hadiah. Burhan Yasin, Agus Gerrrad, Pembelajaran...................................  61 
	Akuntabilitas Individual

Penilaian ditujukan untuk mengetahui penguasaan materi pelajaran secara individual. Hasil penelitian secara individual tersebut selanjutnya disampaikanoleh guru kepada kelompok agar semua anggota kelompok mengetahui siapa anggota kelompok yang memerlukan bantuan dan siapa anggota kelompok yang dapat memberikan bantuan. Penilaian yang didasarkan atas rata-rata penguasaan semua anggota kelompok inilah yang dimaksud dengan akuntabilitas individual. Ibid,  62 
	Interaksi Tatap Muka.

Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota.
Inti dari sinergi ini adalah menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan dan mengisi kekurangan masing-masing. Perbedaan ini akan menjadi modal utama dalam proses saling memperkaya antar anggota kelompok. Untuk itu para anggota kelompok perlu diberi kesempatan untuk saling mengenal dan menerima satu sama lain dalam kegiatan tatap muka dan interaksi pribadi. Anita Lie, Cooperatif Learning, (Grasindo jakarta: 2002) hal 33 

	Komunikasi Antar Anggota

Unsur ini menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai ketrampilan berkomunikasi. Sebelum menugaskan siswa dalam kelompok, pengajar perlu mengajarkan cara-cara berkomunikasi. Tidak setiap siswa mempunyai keahlian mendengarkan dan berbicara. Keberhasilan suatu kelompok juga tergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat.
	Evaluasi Proses Kelompok

Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif.

	Keunggulan dan kelemahan Pembelajaran Kooperatif

Segala sesuatu pastinya mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing, begitu juga dengan metode kooperatif mempunyai kelebihan dan kelemahan. Diantara kelebihannya adalah :
	Melalui pembelajaran kooperatif siswa tidak terlalu bergantung dengan guru, akan tetapi dapat menambah pengetahuan dan menggali informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa lain.

Pembelajaran kooperatif dapat melatih siswa untuk mengungkapkan ide dan gagasan mereka dan membandingkanya dengan ide orang lain.
Pembelajaran kooperatif dapat membantu anak untuk menyadari segala keterbatasan dan mengakui kelebihan orang lain sehingga tercipta sikap saling tenggang rasa.
Metode ini akan melatih siswa untuk bertanggung jawab dengan segala hal yang menjadi hak dan kewajibannya.
Pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial.
	Siswa akan berpraktik memecahkan masalah tanpa takut akan membuat kesalahan, karena keputusan yang dibuat adalah tanggung jawab kelompoknya.
	Interaksi selama metode ini dilaksanakan dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berfikir. Hal ini akan berguna untuk proses pendidikan jangka panjang. Wina Sanjaya, Strategi pembelajaran Berorientasi Standar Pendidikan, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007) hal 248  
Sedangkan kelemahan dari metode kooperatif ini adalah :
	Untuk memahamkan siswa terhadap filosofi metode ini memang memerlukan waktu. Sehingga seringkali siswa yang merasa mempunyai kemampuan tinggi akan merasa terhambat karena adanya siswa yang mempunyai kemampuan rendah.
	Karena belum adanya pemahaman dari siswa, kadang-kadang tujuan dari metode ini tidak tercapai

Perlu adanya penerapan berkali-kali dari metode ini, untuk menciptakan penguasaan dan pemahaman yang maksimal.
Meskipun dalam metode ini didasarkan pada hasil kerja kelompok, maka perlu disadari juga penilaian terhadap masing-masing individual yang harus tetap ditekankan pada akhirnya nanti.
Selain siswa diajarkan untuk bekerja sama, tetapi siswa juga harus tetap diajarkan bagaimana membangun kepercayaan diri.

C. Metode Kooperatif Type STAD
Student Team Achievement Devision (STAD) adalah model pembelajaran yang dikembangkan oleh Slavin dkk di Universitas John Hopkins yang menitikberatikan pada pemberian motivasi kepada sekelompok siswa agar dapat berinteraksi dengan kelompoknya khususnya dalan hal saling membantu dalam penguasaan materi tertentu. Mala Nirmala sari, Progranm Pembelajaran energi dengan menggunakan model kooperatif learning type STAD untuk meningkatkan penguasaan konsep dan kemampuan bekerja sama siswa SMP (Penelitian eksperimen terhadap siswa kelas I SMPN 3 Talaga) tesis Tidak diterbitkan : 2005  
Inti dari STAD ini adalah guru menyampaikan suatu materi, kemudian para siswa bergabung dalam kelompoknya yang terdiri atas 4 atau 5 orang untuk menyelesaikan soal yang diberikan guru.
Setiap kelompok haruslah heterogen, terdiri dari laki-laki dan perempuan , berasal dari berbagai suku, memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Anggota tim menggunakan lembar kegiatan untuk menuntaskan materi pelajaranya dan kemudian saling membantu satu sama lain untuk memahami bahan pelajaran melalui tutorial, kuis, satu sama lain melakukan diskusi. Secara individual setiap minggu atau 2 minggu siswa diberi kuis. Kuis tersebut diberi skor dan tiap individu diberi skor perkembangan. Muslimin Ibrahim dkk,Pembelajaran Koooperatif, (Universitas Negeri Surabaya: 2000) 20-21 
Ide utama dibalik STAD adalah untuk memotivasi siswa saling memberi semangat dan saling  membantu dalam menuntaskan ketrampilan yang dipresentasikan guru. Apabila siswa menginginkan tim mereka mendapatkan penghargaan tim, mereka harus membantu teman satu tim dalam mempelajari bahan ajar tersebut. Moh. Nur, Pembelajaran Kooperatif, (Pusat Sains dan Matematika Sekolah UNESA, Surabaya : 2005) 6
STAD terdiri dari lima komponen utama yaitu presentasi kelas, kerja tim, kuis, skor perbaikan individu dan penghargaan tim.
	Presentasi Kelas

Bahan ajar dalam STAD mula-mula diperkenalkan melalui presentasi kelas oleh guru. Presentasi kelas dalam STAD berbeda dari pengajaran biasa hanya pada presentasi tersebut harus jelas-jelas memfokus pada unit STAD tersebut. Ibid. 20 
Yang ditekankan pengajar dalam menyajikan materi pembelajaran adalah sebagai berikut :
	Mengajarkan materi pelajaran sesuai dengan apa yang dipelajari siswa dalam kelompok

Memberitahukan kepada peserta didik bahwa pembelajaran kooperatif menekankan pada belajar memahami makna bukan pada hafalan
	Mangontrol pemahaman peserta didik sesering mungkin dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

Memberikan penjelasan mengapa jawaban dari suatu pertanyaan adalah benar/salah
Beralih pada konsep lain bila peserta didik telah memahami pokok masalah.
	Kerja Tim

Kelompok menjadi hal yang sangat penting dalam STAD. Hal ini karena dalam kelompok harus tercipta suatu kerja koopertaif antar siswa untuk mencapai kemampuan akademik yang diharapkan. Fungsi dibentuknya kelompok adalah untuk saling meyakinkan bahwa setiap anggota kelompok harus dapat bekerja sama dalam belajar. Lebih khusus lagi untuk mempersiapkan semua anggota kelompok dalam menghadapi tes individual. Dwi ratnaningsih, Pengaruh pembelajaran kooperatif model STAd dan Jigsaw terhadap prestasi belajar Matematika siswa kelas 2 SMUN Ngunut Tulungagung. (FMIPA : UNM. 2003) 14
Ketika pembelajaran ini diterapkan, diharapkan akan terjadi proses tutorial antar siswa, dimana siswa yang telah menguasai konsep/permasalahan akan bertindak sebagai tutor, yaitu memberi penjelasan kepada siswa lain dalam kelompoknya. Peningkatan pemahaman juga diharapkan akan terjadi pada siswa yang diberi penjelasan. Kusuma Diah Puspita, Kemampuan Problem Possing siswa yang diajar dengan metode pembelajaran kooperatif type STAD dan siswa yang diajar dengan metode Pembelajaran Tradisional. (FMIPA : UNM, 2003) 16 
Beberapa petunjuk dalam menentukan kelompok kooperatif, seperti berikut:
	Merangking siswa berdasarkan prestasi akademiknya didalam kelas

Menentukan jumlah kelompok, setiap kelompok sebaiknya beranggotakan 4-5 orang siswa
Membagi siswa dalam kelompok, diusahakan setiap kelompok terdiri dari siswa yang heterogen Suzi Aliantini, Efektifitas Pembelajaran Kooopeatif model STAD terhadap hasil belajar matematika siswa kelas II SMPN3 Kamal pada pokok bahasan lingkaran, (FMIPA : UNM, 2004) 18
Dalam STAD sebuah Tim mempunyai peran :
	Siswa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa teman sesama timnya telah belajar bahan ajar tersebut

 Tidak seorang siswa pun selesai belajar sebelum seluruh teman sesama timnya menuntaskan bahan ajar tersebut
	Bertanya dulu kepada timnya sebelum bertnya kepada guru
Sesama tim boleh saling berbicara asal dengan suara pelan Moh Nur, Pembelajaran…………………………… 31 
	Kuis

Setelah melaksanakan kurang lebih satu atau dua penyajian, bekerja serta berlatih dalam kelompok serta siswa diberikan tes perorangan. Disinilah masing-masing siswa berusaha dan bertanggung jawab secara individual untuk melakukan yang terbaik sebagai hasil belajar kelompok. Disini siswa tidak dibenarkan untuk saling membantu selama kuis berlangsung. Hal ini menjamin agar siswa secara individual bertanggung jawab untuk memahami bahan ajar tersebut. Ibid .  22 
	Skor Perbaikan Individu

Gagasan dibalik skor individual adalah untuk memberikan kepada tiap siswa tujuan kinerja yang akan dapat dicapai apabila mereka bekerja lebih giat dan memberikan kinerja yang lebih baik daripada sebelumnya.
Setiap siswa dapat menyumbangkan poin maksimum kepada timnya dalam sistem penskoran, namun tidak seorang siswa pun dapat melakukan seperti itu tanpa menunjukkan perbaikan atas kinerja  masa lalu. Pengelolaan skor dari hasil kerja siswa dilakukan dengan urutan sebagai berikut : Skor awal, skor tes, skor peningkatan, dan skor kelompok.
	Skor awal

Jika STAD akan baru akan diterapkan untuk pertama kali , maka skor awal ini dapat diambil dari skor tes matematika paling akhir yang dimiliki siswa atau dari pre tes yang dilakukan guru sebelum melaksanakan metode STAD. Setelah sekali melakukan tes individual dalam satu rangkaian STAD, skor tes tersebut kemudian akan menjadi skor awal yang baru bagi penghitungan poin untuk skor peningkatan individual selanjutnya, dan demikian seterusnya.
Tujuan dibuatnya skor awal dan poin kemajuan adalah untuk memungkinkan semua siswa memberikan poin maksimum bagi kelompok mereka, berapapun tingkat kinerja mereka sebelumnya. Para siswa memahami bahwa cukup adil membandingkan tiap siswa dengan kinerja mereka sendiri sebelumnya. Robert E, slavin, Cooperative Leraning, (Universitas Negeri Surabaya, 2008) 159 
	Skor Tes

Skor ini diperoleh dari hasil perorangan seperti hasil dari tes biasa. Materi tes yang diberikan adalah materi yang sama denagn materi yang disajikan guru dalam latihan dan kerja kelompok. Perlu diingat bahwa jenis penilaian pada skor awal harus sama dengan jenis penilaian pada skor tes ini.
	Skor Peningkatan Individual

Melalui skor ini dapat diperlihatkan seberapa jauh siswa memperlihatkan peningkatan dalam belajarnya. Aturan pemberian skor dapat dilihat pada tabel berikut 
Tabel 3.1.  Kriteria Poin Perbaikan Moh Nur, Pusat sains……………………………. Hal 34 
Skor Tes
Skor Peningkatan
1. Memperoleh nilai sempurna tidak
memandang berapapun skor dasar
2. Lebih dari 10 poin diatas skor dasar
3. Skor Dasar sampai 10 poin diatas skor dasar
4. 10 poin sampai 1 poin di bawah skor dasar
5. Lebih dari 10 poin di bawah skor dasar
 30 Poin

 30 Poin

 20 Poin

 10 poin

 5 poin



	Skor Kelompok

Untuk memperoleh nilai gambaran kelompok, dilakukan dengan cara mengumpulkan skor peningkatan masing-masing anggota kelompok, mencatat dan menjumlahkannya, sehingga akhirnya akan didapat hasil dari skor masing-masing kelompok. Dari skor kelompok inilah dapat dilihat dan sekaligus ditentukan kelompok-kelompok mana yang memperoleh nilai terbaik dan berhak atas hadiah yang dijanjikan. Anton Nornia, Peerapan pembelajaran kooperatif dengan metode STAD pada pengajaran persen dikelas VI SD Islam Al Maarif 02 Singosari, (IKIP malang, prodi Pendidikan matematika Sd. 1997) 33. Tesis (tidak diterbitkan)
Keadaan inilah yang sangat diharapkan akan menyadarkan siswa hingga dapat memacu semangat masing-masing siswa dan tertantang untuk selalu meningkatkan kemampuannya setiap saat.
         5.   Pengakuan Kelompok
Pengakuan kelompok dilakukan dengan memberikan hadiah, sebagai penghargaan atas usaha yang telah dilakukan kelompok selama belajar. Hadiah diberikan kepada kelompok yang dapat mencapai kriteria yang telah ditetapkan bersama.


D. Tinjauan Materi Tentang Bangun Datar Segi Empat
		 Sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), materi Bangun Datar Segi Empat yang diajarkan pada kelas VII SMP / MTs pada semester genap dimana materinya mencangkup tentang persegi, persegi panjang, jajargenjang, trapesium, belah ketupat dan layang-layang. Dalam materi ini nantinya diharapkan siswa mampu menjelaskan tentang pengertian tentang persegi, persegi panjang, jajargenjang, trapesium, belah ketupat dan layang-layang, menyebutkan sifat-sifatnya serta  siswa juga mampu untuk menghitung luas dan keliling masing-masing bangun tersebut.
		Tujuan pembelajaran dalam materi ini adalah :
	Menjelaskan pengertian Bangun Datar Segi Empat

Menjelaskan sifat-sifat Bangun datar segi empat
Menghitung luas dan keliling Bangun Datar Segi Empat
		 Materi bangun datar segi empat yang akan diajarkan pada penelitian ini hanya meliputi persegi, persegi panjang, jajargenjang dan trapesium.
	Persegi

Persegi adalah sebuah bangun segi empat yang mempunyai empat sisi yang sama panjang serta besar keempat sudutnya adalah 90file_0.unknown
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                                            D                             C 
            Adapun sifat-sifat persegi adalah :
	Keempat sisinya sama panjang, yaitu AB = BC = CD = DA

Kedua diagonalnya sama panjang, yaitu AC = BD
Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang, yaitu AO = OC, BO = OD  
	Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus, file_1.unknown
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Mempunyai keempat sudut yang sama besar yaitu 90file_5.unknown
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Diagonalnya membagi sudut menjadi dua sama besar yaitu 45 file_6.unknown
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Persegi dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. M. Cholik Adinawan, Sugiono, Matematika KTSP 2006 1 B semester II, (Erlangga 2007) hal 115 
Persegi dengan ukuran sisi s cm mempunyai keliling K = 4 s dan Luas 
 L = s x s cmfile_7.unknown
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2.  Persegi panjang
		Persegi panjang adalah bangun datar segi empat yang mempunyai sisi berhadapan sejajar dan sama panjang.
                 A                                                            B


                 D                                                            C
	
	Persegi panjang mempunyai sifat : Wahyudin Djumanta, Matematika untuk SLTP Kelas I, (Karya Kita, Bandung : 1999) hal 120
	Sisi yang berhadapan sama panjang, yaitu AB = CD dan AD = CB

Kedua diagonalnya sama panjang, yaitu AC = BD
Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang, yaitu AO = OC dan  OD = OB
	Persegi panjang dapat menempati bingakainya dengan 4 cara
Keempat sudutnya besarnya 90file_8.unknown
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	Mempunyai dua sumbu simetri
Persegi panjang dengan ukuran p cm dan l cm mempunyai keliling 
K = 2 (P + l) dan luas L = p x l  cmfile_9.unknown
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      3. Jajargenjang
			Jajargenjang adalah bangun segiempat yang sisinya berhadapan sama panjang dan sejajar, serta sudut yang berhadapan sama besar.
				A                                        B		                      

				     t
	        D                                          C
	
	Sifat-sifat jajargenjang adalah :  Ponco Sujatmiko, Matematika Kreatif, Konsep Dan Terapannya, Untuk Kelas VII Smp Dan MTs, (Tiga Serangkai, Solo : 2005) hal 263  
	Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, yaitu AD = BC,AB = CD serta AD // BC dan AB = CD

Sudut yang berhadapan sama besar, yaitu file_10.unknown
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Jumlah sudut yang berdekatan adalah 180file_12.unknown
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Diagonalnya sama panjang dan membagi dua sama panjang
Luas jajargenjang, L = alas x tinggi
Keliling jajargenjang, K = Jumlah panjang keempat sisinya

	Trapesium

Trapesium adalah bangun segi empat yang hanya mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Trapesium terdiri dari trapesium siku-siku yaitu mempunyai dua sudut siku-siku (gambar b), trapesium sembarang  yaitu keempat sisinya tidak sama panjang (gambar a) dan trapesium sama kaki yaitu mempunyai dua sisi yang sama panjang (gambar c).
  A                          B	                       E                        F
        t
	D                                                   C              H                                       G
			(a)						(b)
					I                	     J		
					     	
                          	                             t
			            K                                                    L
			                                     (c)
	Sifat- sifat trapesium adalah :
	Jumlah besar sudut yang berdekatan diantara sisi yang sejajar adalah 180file_15.unknown
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	Trapesium siku-siku mempunyai dua sudut siku-siku, yaitu file_18.unknown
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Trapesium sama kaki mempunyai dua sisi yang sama panjang, yaitu IK dan JL
Luas trapesium, L = file_20.unknown
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 x jumlah sisi sejajar x tinggi
Keliling Trapesium, K = Jumlah panjang keempat sisinya
Dalam penelitian ini materi yang disampaikan adalah sifat-sifat Bangun Datar Segi Empat, Menghitung luas dan keliling bangun tersebut yang dalam penyampaiannya terdiri dari dua siklus. Siklus I adalah bangun persegi dan persegi panjang, siklus II adalah bangun Trapesium dan Jajargenjang.
 	Perencanaan dan pembagian dalam penyampaian materi ini diharapkan lebih mendalam dalam pemahaman dan analisis dari siswa. Pembelajaran materi ini dengan menggunakan metode Kooperatif Type STAD dilaksanakan sebagai berikut :
	Guru menjelaskan tentang pengertian Bangun Datar Segi Empat
	Siswa di minta menyebutkan contoh bangun Bangun Datar Segi Empat yang ada di lingkungan kita.
	Guru membimbing siswa menemukan sifat-sifat Bangun Datar Segi Empat serta menemukan rumus luas dan kelilingnya.
	guru memberikan contoh soal cara menghitung luas dan keliling bangun Datar segi empat
	Setelah siswa memahami materi, guru meminta siswa berkumpul dalam kelompoknya masing-masing, memberikan alat peraga dan lembar kerja kelompok.
	Siswa mengerjakan lembar kerja dengan belajar dalam kelompoknya masing-masing
	Guru memantau jalannya diskusi dalam kelompok dan memotivasi siswa agar peran-peran tim benar-benar dilaksanakan serta memberikan bantuan seperlunya.
	Setelah diberikan waktu untuk belajar kelompok, guru menunjuk siswa secara acak untuk mengerjakan soal ke papan.hal itu dilakukan memastikan bahwa semua siswa telah menguasai materi

Setelah kegiatan belajar dalam kelompok, masing-masing siswa di berikan tes individu berkaitan dengan materi Bangun Datar Segi Empat
	Guru dan siswa bersama-sama menghitung poin perkembangan individu dan menghitung poin rata-rata tiap kelompok.
	Sebagai kegaiatan akhir guru menentukan kelompok super dengan kriteria yang telah dibuat, memberikan hadiah kepada keloompok terbaik serta memberikan motivasi kepada kelompok lain agar semua kelompok berusaha untuk menjadi kelompok super.


