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Abstract 

This study aims to improve the geometry problem solving abilities and mathematical 

dispositions of students at the Metro Muhammadiyah Metro Elementary School using 

the geogebra-assisted STAD type cooperative learning. This type of research is 

Classroom Action Research (CAR) conducted collaboratively between researchers and 

mathematics teachers. The researcher acts as the subject of the action as well as the 

observer, the mathematics teacher acts as the observer, while the Class V students are 

26 students acting as the recipient of the action. Data collection is done by observation, 

field notes, tests, and documentation. Data analysis was carried out in a qualitative 

descriptive manner. The results showed that the STAD-type cooperative learning 

assisted by geogebra could improve students' geometrical problem solving abilities and 

mathematical dispositions. This can be seen from the increase in the average value of 

the problem-solving evaluation test from the action of 68, in the first cycle to 75 and the 

second cycle of 80. And the increase in pre-action mathematical dispositions by 40%, in 

the first cycle to 70% and in the second cycle 80%. Based on the results of the study it 

can be concluded that the use of STAD-type cooperative learning assisted by geogebra 

can improve geometry problem solving abilities and mathematical dispositions of fifth 

grade students of SD Muhammadiyah Metro Metro Center. 
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PENDAHULUAN  

Matematika merupakan ilmu dasar yang sangat diperlukan untuk landasan bagi teknologi 

dan pengetahuan modern. Menurut Sudrajat (Gutami, 2015) matematika memberikan keterampilan 

yang tinggi pada seseorang dalam hal daya abstraksi, analisis permasalahan dan penalaran logika 

sehingga matematika berfungsi untuk membantu manusia dalam mengkaji alam sekitar dan dapat 

dikembangkan menjadi teknologi untuk kesejahteraan umat manusia. Maka jelaslah bahwa 

teknologi modern saat ini sangat memerlukan matematika dalam pengembangannya. 

Matematika merupakan suatu ilmu dasar yang sangat penting untuk dipelajari di setiap 

jenjang pendidikan di Indonesia dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Namun pada 

kenyataannya pelajaran matematika merupakan pelajaran yang cukup sulit. Hal ini dapat terlihat 

pada penilaian yang dipublikasikan oleh the Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) melalui Programme for International Student Assessment (PISA) sejak tahun 
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2000 Indonesia selalu berada pada posisi di bawah rata-rata internasional. Programme for 

International Student Assessment (PISA) merupakan studi yang diselenggarakan setiap tiga tahun 

sekali sejak tahun 2000. Indonesia mulai sepenuhnya berpartisipasi sejak tahun 2000. Dengan 

jumlah negara peserta yang sama dengan literasi membaca, untuk rata-rata skor prestasi literasi 

sains, posisi Indonesia berada di bawah rata-rata Internasional sampai tahun 2016.  

Dalam pembelajaran geometri hal yang terpenting yang perlu dikuasai siswa agar dapat 

memahami konsep geometri adalah dapat memvisualisasikan geometri tersebut. Kariadinata (2010) 

menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya banyak persoalan geometri yang memerlukan 

visualisasi dalam pemecahan masalahnya dan pada umumnya siswa merasa kesulitan dalam 

mengkonstruksi geometri. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika siswa tidak dapat 

memvisualisasi masalah dalam geometri, maka akan mengakibatkan siswa kesulitan dalam 

memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan persoalan geometri. 

Kemampuan pemecahan masalah menjadi salah satu kemampuan yang harus dikembangkan 

dalam pembelajaran matematika. Walle (2008) yang menyatakan bahwa National Council of 

Teachers of Mathematics (NCTM) menetapkan pemecahan masalah sebagai salah satu dari lima 

standar proses matematika sekolah. Oleh karenanya pemecahan masalah merupakan salah satu 

tujuan utama pendidikan matematika dan bagian penting dalam aktivitas matematika. NCTM 

menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan fokus dari pembelajaran matematika, karena 

pemecahan masalah merupakan sarana mempelajari ide dan keterampilan matematika. NCTM 

(2000) menyatakan bahwa pemecahan masalah bukanlah sekedar tujuan dari belajar matematika 

tetapi juga merupakan alat utama untuk melakukan atau bekerja dalam matematika. 

Pembelajaran matematika khususnya pada pokok bahasan geometri, tidak hanya 

dimaksudkan untuk mengembakan aspek kognitif, melainkan juga dimaksudkan untuk 

mengembangkan aspek afektif, yakni disposisi matematis. Disposisi matematis adalah sikap yang 

harus dimiliki oleh siswa, diantaranya adalah menyenangi matematika, menghargai keindahan 

matematika, memiliki keingintahuan yang tinggi dan senang belajar matematika. 

Kesumawati (2009) menyatakan disposisi matematis merupakan salah satu faktor yang ikut 

menentukan keberhasilan belajar siswa. Siswa memerlukan disposisi yang akan menjadikan mereka 

gigih menghadapi masalah yang lebih menantang, untuk bertanggung  jawab terhadap proses 

belajar mereka sendiri, dan untuk mengembangkan kebiasaan baik di matematika. Disposisi siswa 

terhadap matematika tampak ketika siswa menyelesaikan tugas matematika, apakah dikerjakan 

dengan percaya diri, tanggung jawab, tekun, pantang putus asa, merasa tertantang, memiliki 

kemauan untuk mencari cara lain dan melakukan refleksi terhadap cara berpikir yang telah 

dilakukan.  
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National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) mengemukakan bahwa 

disposisi matematis menunjukkan rasa percaya diri, ekspektasi dan metakognisi, gairah dan 

perhatian serius dalam belajar matematika, kegigihan dalam menghadapi dan menyelesaikan 

masalah, rasa ingin tahu yang tinggi, serta kemampuan berbagi pendapat dengan orang lain. 

Penilaian dari disposisi matematis termuat dalam ranah afektif yang menjadi tujuan pendidikan 

matematika berdasarkan Kurikulum 2006, yaitu peserta didik memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah (Depdiknas, 

2006).  

Ruseffendi (Fu’ad, 2013) menemukan bahwa terdapat banyak orang yang setelah belajar 

matematika bagian yang sederhana pun banyak yang tidak dipahaminya, bahkan banyak konsep 

yang dipahami secara keliru. Matematika dianggap sebagai ilmu yang sukar, ruwet dan banyak 

memperdaya, menyebabkan sikap siswa terhadap matematika kurang baik. 

Melihat masalah-masalah diatas maka diperlukan sebuah alat dan metode pembelajaran 

yang dapat digunakan untuk meningkat kemampuan pemecahan masalah dan disposisi matematis 

siswa. Salah satu alat yang saat ini mungkin digunakan adalah teknologi informasi dan komunikasi. 

UNESCO (2003) menyatakan bahwa integrasi teknologi informasi dan komunikasi pada 

pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika, karena teknologi informasi 

dan komunikasi dapat menghindari bias, mendeteksi tebakan untung-untungan, merangsang peserta 

untuk berpikir luas, dan memberikan keseimbangan antara mengajar dan belajar. Untuk 

meningkatkan keefektifan pembelajaran, dan disposisi matematis siswa sekolah diharapkan 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, alat peraga, atau media 

lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Walle (Hidayat, 2014) National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM) memberi perhatian terhadap pentingnya teknologi, karena teknologi 

merupakan sarana yang penting untuk mengajar dan belajar matematika secara efektif, teknologi 

memperluas matematika yang dapat diajarkan dan meningkatkan belajar siswa. 

Teknologi yang dalam hal ini adalah komputer, merupakan salah satu media yang dapat 

membantu siswa dalam proses belajar mengajar. Trimurtini (2009) menyebutkan bahwa komputer 

dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendukung pembelajaran. Untuk melayani kepentingan 

pendidikan yang berbasis teknologi, pengajar dapat memanfaatkan komputer untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Selain dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran, teknologi informasi juga 

dapat meningkatkan disposisi matematis siswa. Pernyataan ini di dukung oleh Mustafa (2005) yang 
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menyampaikan bahwa penggunaan teknologi sebagai alat pembelajaran dapat memberikan 

perbedaan yang cukup berarti dalam prestasi siswa, sikap, dan interaksi dengan guru dan siswa. 

Agar penggunaan komputer dapat membantu siswa dalam mempelajari geometri dan dapat 

meningkatkan disposisi matematis siswa, maka haruslah dipilih software komputer yang mudah dan 

efektif. Beberapa penelitian sebelumnya telah mendukung bahwa penggunaan software komputer 

dapat menjadi alternatif mengatasi kesulitan siswa dalam mempelajari geometri. Seperti penelitian 

yang dilakukan oleh Ayuni, dkk (2014) bahwa prestasi belajar siswa pada model pembelajaran TGT 

berbantuan media geogebra sama baiknya dengan model pembelajaran STAD berbantuan media 

geogebra dan keduanya lebih baik daripada model pembelajaran langsung. Penelitian yang 

dilakukan oleh    Arbangi, dkk (2013) yang menyimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions) dengan Demonstrasi geogebra menghasilkan 

prestasi belajar matematika yang lebih baik dari pada model pembelajaran konvensional. 

Peneliti lain juga memberikan hasil yang tidak jauh berbeda seperti pada penelitian Siswanto 

(2014) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematis siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe STAD berbantuan software geogebra 

dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD tanpa berbantuan software geogebra. 

Puts (Shulhany dkk, 2014) menyatakan bahwa penggunaan geogebra dalam pembelajaran 

matematika di kelas akan selalu berakhir dengan pemahaman yang mendalam pada materi geometri. 

Hal tersebut terjadi karena siswa diberikan representasi visual yang kuat pada objek geometri, 

dimana objek geometri merupakan sesuatu yang abstrak. Sehingga nampak bahwa geogebra 

mampu mengantarkan siswa menuju pemahaman yang mendalam pada objek abstrak dalam 

pembelajaran geometri. 

Penggunaan software komputer yang dikolaborasikan dengan model pembelajaran yang 

tepat dapat menjadi pilihan untuk pembelajaran geometri dan meningkatkan disposisi matematis 

siswa. Menurut Clement (Kariadinata, 2010) menyebutkan bahwa pembelajaran geometri melalui 

komputer dapat memotivasi siswa untuk menyelesaikan masalah-masalah dan konsep-konsep 

geometri yang abstrak dan sulit. 

Menurut Widyantini (2008) pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan pembelajaran 

kooperatif  yang paling sederhana, yang dapat digunakan untuk memberikan pemahaman konsep 

materi yang sulit kepada siswa dimana materi tersebut telah dipersiapkan oleh guru melalui lembar 

kerja atau perangkat pembelajaran yang lain. Oleh karena itu model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berbantuan geogebra dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran 

geometri. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research). Model penelitian 

yang digunakan adalah model penelitian yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Tagart yang 

dikutip Suharsimi Arikunto (2006) terdiri atas empat tahap; menyusun rancangan tindakan 

(Planning), pelaksanaan tindakan (Acting), pengamatan (Observing) dan refleksi (Reflecting). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut. Data nilai pemecahan masalah dan 

disposisi matematis siswa pada kondisi awal/pratindakan sebelum penelitian tersebut jika 

divisualisasikan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut : 

 
 Gambar 1. Diagram Nilai Pemecahan Masalah Pratindakan 

Jika diambil rata-rata dari nilai siswa-siswa diatas didapatkan nilai rata-rata sebesar 68. 

Diagram di atas menggambarkan nilai matematika siswa dalam menyelesaikan masalah geometri 

saat pratindakan masih jauh di bawah standar yakni dengan rata-rata 68. 

Tabel 1. Data Disposisi Matematis Pratindakan 

No. Jenis Kegiatan Rata-rata % 

1 Gairah dan perhatian serius 43 

2 
Kegigihan menghadapi dan 

menyelesaikan masalah 
35 

3 Rasa percaya diri 40 

4 Rasa ingin tahu yang tinggi 40 

5 
Kemampuan berbagi 

pendapat dengan orang lain 
40 

Rata-rata Keseluruhan 40 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa rata-rata disposisi matematis dari beberapa aspek yang 

diamati terlihat sangat kurang yakni hanya sebesar 40%. 
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Hasil Siklus I berupa rata-rata dari nilai evaluasi dan disposisi matematis  yang telah 

dilaksanakan pada tiap pertemuan pada siklus I. 

 

 
Gambar 2. Diagram Nilai Pemecahan Masalah pada Siklus I 

 

Tabel 2. Disposisi matematis siswa Siklus I 

No. Disposisi Matematis 

Nilai Disposisi 

Matematis Kelompok 

(%) 

1 Gairah dan perhatian serius 71 

2 
Kegigihan menghadapi dan 

menyelesaikan masalah 
69 

3 Rasa percaya diri 69 

4 Rasa ingin tahu yang tinggi 70 

5 
Kemampuan berbagi pendapat 

dengan orang lain 
71 

Rata-rata 70 % 

 

Dari tabel dan diagram diatas dapat diperoleh rata-rata nilai pemecahan masalah adalah 

sebesar 75. Dan rata-rata disposisi matematis siswa dari keseluruhan indikator yang ada sebesar 

70%. 

Kemudian Hasil Siklus II berupa rata-rata dari nilai evaluasi pemecahan masalah dan 

disposisi matematis yang telah dilaksanakan pada tiap pertemuan pada siklus II. Hasil Siklus II jika 

digambarkan dalam bentuk tabel dan diagram sebagai berikut: 
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Gambar 3. Diagram Nilai Pemecahan Masalah pada Siklus II 

 

Tabel 3. Disposisi Matematis pada Siklus II 

No. Disposisi Matematis 

Nilai Disposisi 

Matematis Kelompok 

(%) 

1 Gairah dan perhatian serius 81 

2 
Kegigihan menghadapi dan 

menyelesaikan masalah 
79 

3 Rasa percaya diri 80 

4 Rasa ingin tahu yang tinggi 78 

5 
Kemampuan berbagi 

pendapat dengan orang lain 
81 

Rata-rata Keseluruhan 80 

 

Dari tabel dan diagram diatas dapat diperoleh rata-rata nilai pemecahan masalah adalah 

sebesar 80 dan hanya terdapat 1 siswa yang memiliki nilai dibawah KKM. Dan dalam disposisi 

matematis terlihat bahwa rata-rata nilai disposisi matematis sebesar 80% . 

Peningkatan perolehan rerata nilai pemecahan masalah dan disposisi matematis pasca 

tindakan siklus I dengan pascatindakan siklus II dapat dilihat pada diagram berikut: 

 
Gambar 4. Peningkatan Nilai Pemecahan Masalah 



Hardika Saputra, Arinda Firdianti 

8 

 

 
Gambar 5. Peningkatan Disposisi Matematis 

 

Dari data diatas dapat diketahui nilai rerata disposisi mtematis siklus II adalah 80%. Dari 

hasil tes pasca tindakan siklus II dapat diketahui nilai rerata disposisi matematis menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan geogebra pascatindakan siklus II mengalami 

peningkatan sejumlah 10% poin dibandingkan tes pascatindakan siklus I, yaitu dari 70% menjadi 

80%. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan geogebra dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah geometri dan disposisi matematis siswa SD 

Muhammadiyah Metro Pusat Metro. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan geogebra dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah geometri siswa pada pokok bahasan teorema phytagoras pada siswa kelas 

Kelas V SD Muhammadiyah Metro Pusat Metro. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan nilai 

rata-rata kelas yaitu pada saat pratindakan 68 meningkat menjadi 75 pada siklus I kemudian 

meningkat lagi pada siklus II menjadi 80. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa 

terjadi karena di dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan geogebra, siswa 

lebih termotivasi dan aktif dalam pembelajaran. Selain itu penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan geogebra dapat meningkatkan disposisi matematis siswa. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan peningkatan disposisi matematis yaitu pada saat pratindakan 40% 

meningkat menjadi 70%  pada siklus I kemudian meningkat lagi pada siklus II menjadi 80%. 
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