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Pada proses pembelajaran diketahui bahwa guru sering menggunakan 

strategi pembelajaran konvensional dan monoton seperti ceramah, sehingga siswa 

kurang berperan aktif dalam pembelajaran. Hal inilah yang menyebabkan aktivitas 

belajar siswa rendah sehingga berpengaruh pada prestasi belajar. Salah satu solusi 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran 

Kooperatif. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas, yang 

dilaksanakan 2 siklus.  

Penelitian ini bertujuan untuk 1) meningkatkan prestai belajar matematika 

dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif. 2) untuk meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif. 3) untuk mengetahui respon siswa dalam proses 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif. 

Subjek penelitian adalah siswa kelas VII B SMP Negeri 2 Jenangan Ponorogo 

semester genap tahun pelajaran 2013/204 yang berjumlah 26 siswa. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Januari 2014.  

Penelitian ini terdiri atas 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 

perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan (observing) 

dan refleksi (reflecting). Dalam penelitian ini siswa dilatih untuk aktif dalam 

proses pembelajaran di kelas. 

  Hasil penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 

Kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VII B  SMP 

Negeri 2 Jenangan Ponorogo tahun ajaran 2013/2014 yaitu pada siklus I 

rata-rata yang diperoleh adalah 64,03 dan pada siklus II naik menjadi 76,34. 

Ketuntasan klasikal pada siklus I adalah 53,84 % kemudian naik pada siklus 

II menjadi 76,92 %. Penerapan model pembelajaran Kooperatif dapat 

meningkatkan aktivitas siswa kelas VII B SMP Negeri 2 Jenangan 

Ponorogo tahun pelajaran 2013/2014  yaitu analisis aktivitas siswa secara 

garis besar kegiatan belajar mengajar dengan model pembelajaran Kooperatif 

sudah dilaksanakan dengan baik. Respon siswa terhadap pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Kooperatif cukup tinggi (positif). Hal 

tersebut dapat ditunjukkan dengan perolehan persentase respon positif siswa 

terhadap pembelajaran yang cukup tinggi yaitu 86,06%. 


