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ABSTRACT: This study is a class act (classroom action research) aims to improve 

and enhance the learning process that leads to improved learning outcomes math. 

Implementation of the research conducted on students of class VII SMP Negeri 5 

Bangko Pusako 25 students the second semester of 2012. The research was 

conducted by 2 cycles, each cycle performed twice learning meetings. Kuantitaf 

data obtained through testing for learning outcomes and qualitative data about the 

activity of teachers and students through observation sheets. The results of 

quantitative analysis showed that the mean score of students' mathematics learning 

outcomes junior class VII STATE 5 Bangko Pusako increased. In the first cycle the 

number of students who achieve minimum completeness criteria (KKM).Score more 

than the base, and on the second cycle students who achieve minimum completeness 

criteria (KKM). more from this first cycle showed an increase learning outcomes 

and student activities, as well as the activities of teachers in the learning process 

through cooperative learning mathematical fractions type STAD that begins with a 

story about the rise. Based on the results of this study concluded that with the 

implementation of type STAD cooperative learning can improve learning outcomes 

math class VII SMP Negeri 5 Bangko Pusako. 

 

Keywords: Learning Outcomes, classroom action research,Learning Cooperative Study 

        STAD 

 

      Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah 

memiliki fungsi sebagai alat untuk mengembangkan pola pikir dan ilmu 

pengetahuan. Matematika merupakan ilmu dasar yang memegang peranan penting 

dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya Matematika muncul dari kenyataan bahwa 

matematika diperlukan untuk menguasai, mempelajari, serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika 

kurikulum 2006, yaitu : (1) Memahami konsep matematika,menjelaskan keterkaitan 

dengan konsep dan mengaplikasikan konsep algoritma secara luwes, akurat, efisien, 

dan tetap dalam pemecahan masalah.     (2) Menggunakan penalaran pada dan sifat, 

melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, 

atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. (3) Memecahkan masalah 

yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. (4) 

Mengkonsumsikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 

menjelaskan keadaan atau masalah. (5) Memiliki sikap menghargai kegunaan 
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matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat 

dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam dalam 

pemecahan masalah. (BSNP, 2006). 

      Salah satu indikator ketercapaian tujuan pembelajaran matematika adalah hasil 

belajar matematika. Hasil belajar matematika yang diharapkan oleh setiap sekolah 

adalah hasil belajar matematika yang mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

Kriteria ketuntasan minimal (KKM) ditentukan oleh guru mata pelajaran. Kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) untuk mata pelajaran matematika kelas VIIB SMP 

Negeri  5 Bangko Pusako, kecamatan Bangko Pusako yang ditetapkan adalah 65. 

Seorang siswa dikatakan tuntas apabila setelah mengikuti proses pembelajaran 

matematika dengan nilai hasil belajar matematika mencapai atau lebih dari kriteria 

ketuntasan minimal (KKM). 

      Dalam proses pembelajaran, keberhasilan  belajar siswa sangat dituntut, dimana 

keberhasilan yang ingin dicapai adalah peningkatan hasil belajar yang diperoleh 

siswa tersebut. Untuk mewujutkan keberhasilan siswa dalam belajar tidak terlepas 

dari peranan guru, baik sebagai fasilitator maupun motivator. Menurut Slameto 

(2003), bahwa proses belajar mengajar yang efektif dapat dicapai bila guru 

menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai. Strategi pembelajaran tersebut 

diperlukan untuk dapat mencapai hasil yang semaksimal mungkin. 

      Pendidikan sebenarnya merupakan suatu rangkaian peristiwa yang komplek. 

Peristiwa tersebut merupakan rangkaian kegiatan komunikasi antar manusia, 

manusia itu akan tumbuh dengan kepribadian  yang utuh melalui belajar. Mengajar 

dan belajar merupakan proses kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Proses 

kegiatan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sangat menentukan 

keberhasilan belajar siswa. 

      Meski tidak semua, banyak diantara murid sekolah, terutama pada siswa SMP 

Negeri 5 Bangko Pusako, mengeluh pada pelajaran matematika. Mereka 

manganggap matematika sebagai pelajaran yang sulit, terlebih lagi bila mereka  

sering mendapat nilai di bawah KKM yang malas akan hilang semangat. Kalau 

keadaan ini terus berlanjut hingga kejenjang pendidikan berikutnya. Sepanjang 

masa pendidikan, mereka akan menganggap matematika menjadi pelajaran yang 

paling menyeramkan. Padahal, matematika sebenarnya matematika pelajaran yang 

mengasikkan. 

      Keberhasilan proses belajar mengajar matematika di kelas dapat dilihat dari 

hasil perolehan nilai siswa pada pelajaran matematika yang sesuai dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) sekolah, apabila nilai yang diperoleh siswa sesuai atau 

lebih dari KKM maka dikatakan proses belajar mengajar berhasil. Berikut ini di 

sampaikan hasil ulangan harian siswa kelas VII B SMPN 5 Bangko Pusako pada 

semester Ganjil 2011/2012. Dari hasil diperoleh data bahwa hasil ulangan harian 

siswa pada semester sebelumnya masih banyak siswa yang belum mencapai KKM, 

Dari 25 siswa pada 3 standar kompetensi rata-rata Cuma 56% yang mencapai 

KKM, ada 11 siswa yang belum mencapai KKM, artinya proses pembelajaran 

belum berhasil. Beberapa faktor penyebab rendahnya nilai matematika siswa kelas 

VIIb di SMPN 5 Bangko Pusako dikarenakan pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru selama ini hanya mengacu pada satu buku paket dan cara mengajar guru 

dikelas sangat monoton yaitu menggunakan metode ceramah,sehingga suasana 
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dalam kelas terlihat tidak ada variasi pembelajaran, siswa akan bekerja sendiri-

sendiri sehingga tidak ada pemerataan pada proses belajar siswa, siswa yang pintar 

akan bekerja sendiri sehingga siswa yang belum mengerti akan selalu tertinggal dan 

guru masih mendominasi pembelajaran. Untuk itu dengan menggunakan model 

pembelajaran yang tepat akan lebih mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

      Berkaitan dengan keadaan tersebut, akan digunakan langkah-langkah 

pembelajaran Kooperatif Tipe STAD  yang diawali dengan soal cerita, diharapkan 

proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, serta soal cerita yang 

tercermin dalam kehidupan sehari-hari ini dapat mengubah pikiran siswa tentang 

matematika yang dianggap sulit dan model pembelajaran Koopratif tipe stad dapat 

meningkatkan kerja sama antar individu untuk memecahkan masalah dan 

membantu teman-teman sekelompoknya yang lambat mengerti pada pelajaran itu 

serta memberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Proses pembelajaran ini 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIIb SMPN 5 Bangko 

Pusako Kecamatan Bangko Pusako  

Metode Penelitian 

      Penelitian ini dilaksanakan dikelas VIIb SMPN 5 Bangko Pusako yang 

berlokasi di jalan Karya Bersama Telukbano 1, Di Kecamatan Bangko Pusako. 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap, tahun pelajaran 2011/2012. 

      Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).Penelitian 

Tindakan Kelas adalah suatu penelitian yang sipatnya relatif yaitu sipatnya 

peninjauan kembali tentang hal-hal yang sudah dilakukan terhadap pembelajaran 

serta hasil belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-

kekurangan dalam pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa meningkat. Bentuk 

penelitian tindakan tidak pernah merupakan tindakan tunggal, tetapi selalu 

rangkaian kegiatan kembali ke asal, dalam bentuk siklus (Arikunto, 2006 ).      

Dalam PTK ini peneliti merencanakan dua siklus dengan enam kali pertemuan dan 

dua kali ulangan harian. Siklus pertama diawali dengan refleksi awal karena 

peneliti telah memiliki seperangkat data yang dapat dijadikan dasar untuk 

merumuskan tema penelitian yang selanjutnya diikuti perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan/observasi, dan refleksi untuk dilanjutkan ke 

siklus berikutnya. Siklus pertama dilaksanakan pada pertemuan pertama sampai 

pertemuan ketiga, kemudian dilaksanakan ulangan harian I pada pertemuan 

keempat, sedangkan siklus kedua pertemuan kelima sampai pertemuan ketujuh, 

kemudian dilaksanakan ulangan harian II pada pertemuan kedelapan. 

      Instrumen  penelitian  yang digunakan berupa, Silabus,Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Lembar kerja siswa (LKS), Lembar Pengamatan dalam 

penelitian ini adalah data tentang aktivitas siswa dan guru dalam proses 

pembelajaran serta hasil belajar matematika  siswa. Data tentang aktivitas siswa dan 

guru selama proses pembelajaran  dikumpulkan dengan menggunakan lembar 

pengamatan, data aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran diambil 

pada setiap kali pertemuan dengan menggunakan Lembar Pengamatan Terbuka. 

Lembar pengamatan terbuka ini berupa hasil pengamatan berupa kritik atau saran 

tentang jalannya pembelajaran yang sedang berlangsung sehingga dapat diketahui 

aspek-aspek apa yang harus diperbaiki atau ditingkatkan, Tes Hasil Belajar 
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matematika siswa setelah proses pembelajaran dilakukan, dikumpulkan dengan 

menggunakan tes hasil belajar matematika berbentuk essay  yang mencangkup 

materi pokok operasi pada himpunan. Penyusunan perangkat tes hasil belajar 

berpedoman pada kisi-kisi penyusunan soal yang memuat, kompetensi dasar, materi 

pokok, indikator soal dan nomor soal. Tes hasil belajar ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang ketercapaian KKM setelah proses pembelajaran 

berlangsung. 

      Analisis keberhasilan tindakan merupakan analisis data hasil tes ulangan harian 

(UH) I dan ulangan harian (UH) II pada materi pokok operasi pada himpunan. 

Sebagai tolak ukur keberhasilan belajar siswa diambil dari perbandingan banyaknya 

siswa yang mencapai KKM tiap indikator. Pada penelitian ini KKM yang telah 

ditentukan adalah 65, sehingga siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau sama 

dengan 65 telah mencapai ketuntasan indikator. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung ketercapaian indikator yaitu : 

   KI =  x 100 

  KI = Ketercapaian Indikator 

  SP = Skor yang diperoleh siswa 

  SM = Skor Maksimum 

      Hasil belajar dikatakan meningkat apabila jumlah siswa yang mencapai KKM 

pada ulangan harian (UH) I lebih banyak dari pada jumlah siswa yang mencapai 

KKM pada ulangan harian sebelum tindakan (skor dasar). Demikian juga hasil 

ulangan harian (UH) II lebih banyak siswa yang mencapai KKM dari pada ulangan 

harian (UH) I. 

      Menurut Suyanto (1997) jika skor hasil belajar siswa setelah tindakan lebih baik 

dari pada sebelum tindakan, maka dapat dikatakan tindakan berhasil. Jika tindakan 

berhasil maka hasil belajar siswa meningkat. Analisis data dilakukan juga dengan 

analisis data distribusi frekuensi. Data hasil belajar siswa sebelum tindakan (skor 

dasar), Ulangan Harian I dan Ulangan Harian II disajikan dalam tabel distribusi 

frekuensi hasil belajar siswa. Kesimpulan, hasil belajar matematika siswa 

meningkat apabila skor hasil belajar siswa kearah yang lebih baik setelah diberikan 

tindakan. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

       Tindakan dalam penelitian ini terdiri dari delapan kali pertemuan, yang dibagi 

dalam 2 siklus, tiap siklus 3 kali pertemuan dan 1 ulanga harian yaitu pertemuan 1-

3 dan ulangan harian I pada siklus pertama serta pertemuan 5-8 dan  ulangan harian 

II pada siklus. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang dilakukan guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran pembelajaran diadakan pengamatan yang 

dilakukan oleh teman sejawat peneliti, guna untuk melakukan refleksi untuk 

pertemuan selanjutnya.Dari hasil pengamatan yang dilakukan terdapat kekurangan-

kekerangan yang dilakukan guru, untuk memperbaiki kelemahan itu peneliti 



5 

 

melakukan diskusi dengan pengamat guna memperoleh tindakan-tindakan 

perbaikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

      Data yang digunakan untuk mengalisis hasil penelitian  adalah data aktifitas 

Untuk mengetahui kesesuaian antara rencana pembelajaran dan langkah-langkah 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD yang diawali dengan soal cerita 

dapat dilihat dari hasil lembar pengamatan aktivitas Guru dan lembar pengamatan  

Aktivitas siswa yang buat oleh pengamat untuk mengamati aktivitas yang dilakukan 

guru apakah sudah sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang 

dipersiapkan untuk penelitian ini. 

      Pada pertemuan pertama Guru memberikan penjelasan tentang model 

pembelajaran tipe STAD dan pembagian kelompoknya menurut kemampuan 

Akademik,jenis kelamin dan Ras, karna siswa banyak protes ngak setuju dengan 

teman kelompoknya yang bukan kawan akrabnya, guru juga kerepotan menjelaskan 

cara-cara mengerjakan LKS karena siswa belum terbiasa mengerjakan LKS, guru 

juga terpaksa mengajarkan siswa cara-cara presentase hasil kerja kelompok pada 

LKS, pada pertemuan pertama ini pelaksanaan kurang optimal karena siswa belum 

paham cara-cara mengerjakan LKS, cara-cara presentasi jadi guru terpaksa banyak 

memberikan bimbingan yang memakan banyak waktu. 

      Pada pertemuan kedua, kesalahan-kesalahan yang dilakukan guru pada 

pertemuan pertama telah diperbaiki. Hal ini dapat dilihat pada lembar pengamatan 

guru. Siswa sudah mulai bisa mengerjakan LKS, meskipun masih banyak bertanya 

kepada guru. Sebagian besar siswa langsung bertanya kepada guru tentang 

permasalahan yang belum dipahaminya tanpa bertanya dahulu kepada anggota 

kelompoknya. Untuk menanggapi hal ini, guru menegaskan kepada siswa untuk 

mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi untuk diselesaikan dengan 

anggota kelompoknya, jika belum menemukan jalan penyelesaian baru bertanya 

kepada guru. 

      Pertemuan ketiga, dari hasil pengamatan terlihat aktivitas yang dilakukan guru 

sudah sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Aktivitas siswa sudah ada 

peningkatan, siswa sudah mulai terbiasa mengerjakan LKS secara individu dan 

mendiskusikannya dengan kelompoknya sehingga guru lebih mudah mengarahkan 

kegiatan siswa namun guru masih belum merata dalam memberikan bimbingan 

kepada siswa. 

      Pertemuan keempat,berdasarkan hasil penagmatan yang berpadoman pada hasil 

pengamatan terlihat aktivitas guru telah sesuai denagan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran, namun ada beberapa siswa yang merasa keberatan dengan 

kelompoknya yang baru. Untuk menanggapi hal ini guru memberikan pengertian 

bahwa dalam satu kelas ini siswa harus terbiasa berkerjasama dengan semua 

anggotanya. 

      Pertemuan kelima, seperti terlihat pada lembar pengamatan untuk pertemuan 

kelima terlihat aktivitas guru dan siswa telah terlaksana sesuai dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran dengan baik. Siswa terlihat lebih teliti dalan 

menyelesaikan tugas dan langkah-langkah kerja pada LKS. 

      Pertemuan keenam, berdasarkan hasil pengamatan yang berpedoman pada 

lembar pengamatan terlihat aktivitas guru dan siswa telah terlaksana sesuai 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pada pertemuan ini ada beberapa siswa yang 
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bertanya tentang langkah-langkah menyelesaikan soal nomor 2 pada LKS-6. Guru 

menegaska supaya siswa membaca dan memahami LKS dengan cermat serta 

mengikuti langkah-langkah pada soal nomor 1. Dari pengamatan yang dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa penerapan pemecahan masalah dalam proses hasil belajar 

siswa bisa diatasi dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang diawali 

dengan soal cerita. 

      Berdasarkan hasil belajar sebelum dan sesudah tindakan dapat dilihat nilai 

perkembangan tiap anggota kelompok dan penghargaan kelompok. Nilai 

perkembangan siswa pada siklus 1 diperoleh dari selisih nilai awal dengan nilai 

ulangan harian 1. Nilai perkembangan siswa pada siklus 2 diperoleh dari selisih 

nilai ulangan harian 1 dengan ulangan harian 2. Nilai perkembangan siswa pada 

siklus 1 dan siklus 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 1. Nilai Perkembangan Siswa Pada Siklus I dan Siklus II 

Nilai Perkembangan 
Siklus I Siklus II 

Jumlah % Jumlah % 

5 2 8 6 24 

10 5 20 7 28 

20 6 24 5 20 

30 12 48 7 28 

Jumlah Siswa 25  25  

 

      Persentase siswa yang menyumbangkan nilai perkembangan 5 dan 10 pada 

siklus kedua lebih banyak dan pada siklus pertama persentase siswa yang 

menyumbangkan nilai perkembangkan 30 lebih banyak dari siklus kedua. Hal ini 

menunjukkan proses pembelajaran terjadi peningkatan hasil belajar dari sebelum 

penelitian dan sesudah penelitian siklus pertama. Tapi pada siklus kedua terdapat 

penurunan perkembangan, ini disebabkan materi pada siklus kedua lebih sulit,siswa 

masih belum mahir menterjemahkan masalah pada soal cerita menjadi kalimat 

matematika. 

      Setelah diperoleh nilai perkembangan individu yang akan disumbangkan 

kepada kelompok, kemudian dicari rata-rata nilai perkembangan itu dan di 

sesuaikan dengan kriteria penghargaan kelompok yang digunakan, sehingga 

diperoleh penghargaan masing-masing kelompok. Penghargaan  yang diperoleh 

oleh masing-masing kelompok pada siklus 1 dan suklus 2 dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 2. Penghargaan yang diperoleh masing-masing kelompok   

         pada siklus 1 dan siklus 2 

Nama 

Kelompok 

Siklus I Siklus II 

Nilai 

Perkembangan 
Penghargaan 

Nilai 

Perkembangan 
Penghargaan 

A 25  Hebat 18,75 Hebat 

B 18,75 Hebat 12,5 Baik 

C 27,5 Super 18,25 Hebat 

D 30 Super 15 Baik 

E 15 Baik 11,25 Baik 

F 18,75 Hebat 21 Hebat 

      

     Berdasarkan rata-rata nilai perkembangan kelompok siswa kelas VII b SMP 

NEGERI 5 Bangko Pusako pada Tabel IV.2 siklus pertama 3 kelompok mendapat 

penghargaan sebagai kelompok super, dan 3 kelompok mendapat penghargaan 

sebagai kelompok Hebat. Pada siklus kedua tidak ada yang penghargaan sebagai 

kelompok Super, ini disebabkan sumbangan nilai perkembangan oleh individu 

sedikit karena nilai dasar pada siklus I terlalu tinggi dan materi pada siklus II terlalu 

sukar. 

      Berdasarkan data hasil belajar yang diperoleh dari ulangan harian I dan ulangan 

harian II persentase siswa yang mencapai KKM untuk setiap indikator dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 3. Ketercapaian KKM pada UH I untuk setiap Indikator soal. 

N

O 
Indikator Soal 

Jumlah siswa 

yang mencapai 

KKM 

% 

Ketuntasan 

1 

 

 

Mendaftarkan anggota himpunan dari notasi dan 

dari kata-kata serta menentukan irisan dari dua 

himpunan. 

25 100 % 

2 

 

 

Mendaftarkan anggota himpunan dari notasi 

himpunan dan dari kata-kata serta menentukan 

gabungan dari dua himpunan 

23 92 % 

 

3 

 

Menentukan selisih dari himpunan P dan Q serta 

himpunan Q dan P 
22 88 % 

4 

 

Menentukan komplemen dari beberapa himpunan 

serta irisan dan gabungan dari komplemen-

komplemen himpunan itu 

13 52 % 

Jumlah siswa 25 

      Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator soal 4 adalah 

indikator yang memiliki jumlah siswa mencapai ketuntasan paling sedikit. Hal ini 

disebabkan karena siswa kurang memahami cara kerjanya. 
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Tabel 4. Ketercapaian KKM pada UH II untuk setiap Indikator. 

NO Indikator Soal 

Jumlah siswa 

yang mencapai 

KKM 

% Ketuntasan 

1 

Mendaftarkan himpunan dari notasi 

pembentuk himpunan,membuat 

diagram venn,dan menyatakan irisan 

dari diagram venn itu. 

25 100 % 

 

Mengambarkan selisih suatu 

himpunan dengan himpunan lain pada 

diagram venn 

20 80 % 

 
Menentukan komplemen dari suatu 

himpunan dangan diagram venn 
22 88 % 

 

Menyelesaikan masalah sehari-hari 

dengan konsep himpunan dan diagram 

venn. 

18 72 % 

Jumlah siswa 25 

      Dari tabel diatas indikator 8,9,dan 10 sedikit lebih rendah jumlah siswa yang 

mencapai KKM. Hal ini disebabkan karena siswa kurang menguasai cara merubah 

permasalahan kedalam persamaan matematika. Tapi dibanding siklus I, pada siklus 

kedua ini terjadi peningkatan jumlah siswa yang mendapat nilai diatas KKM, ini 

dapat dilihat pada jumlah siswa yang mencapai KKM dari skor dasar UH I sampai 

UH II pada tabel di bawah ini. 

Tabel 5.Perbandingan Ketercapaian KKM dari hasil belajar Matematika pada  

  UH II dan UH I dengan hasil belajar sebelum tindakan (skor dasar). 

Hasil Belajar 
Jumlah siswa yang 

mencapai KKM 
Persentase Ketercapaian 

Skor Dasar 13 52 % 

UH I 17 68 % 

UH II 21 84 % 

Jumlah siswa 25 

  

      Berdasarkan Tabel 5. diatas dapat dilihat bahwa terdapat perubahan hasil 

belajar siswa dari nilai ulangan sebelum tindakan, ulangan harian I dan ulangan 

harian II. Persentase jumlah siswa yang tidak mencapai KKM lebih banyak pada 

ulangan sebelum tindakan dari pada ulangan harian I dan ulangan harian II, 

sebaliknya persentase jumlah siswa yang mencapai KKM lebih banyak terdapat 

pada ulangan harian I dan ulangan harian II dari pada ulangan sebelum tindakan. 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai hasil belajar siswa setelah tindakan mengalami 

peningkatan. 

      Analisis data distribusi frekuensi dapat juga digunakan untuk melihat 

peningkatan hasil belajar matematika siswa. Untuk melihat keberhasilan tindakan 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel Distribusi Frekuensi sebagai berikut : 
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Tabel 6. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika Siswa. 

Nilai 
Frekuensi siswa 

pada skor dasar 

Prekuensi siswa 

pada UH I 

Prekuensi siswa 

pada UH II 

20-34 0 1 0 

35-44 1 2 0 

45-54 3 1 1 

55-64 8 4 3 

65-74 9 6 11 

75-84 3 5 7 

85-94 1 1 3 

95-100 0 5 0 

Jumlah siswa 25 25 25 

      Berdasarka Tabel 6. dapat dilihat bahwa terdapat perubahan hasil belajar siswa 

antara nilai ulangan sebelum tindakan, ulangan harian I dan ulangan harian II. 

Frekuensi siswa yang tidak mencapai KKM lebih banyak pada ulangan sebelum 

tindakan dari pada ulangan harian I dan ulangan harian II, sebaliknya Frekuensi 

siswa yang mencapai KKM lebih banyak terdapat pada ulangan harian I dan 

ulangan harian II dari pada ulangan sebelum tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai hasil belajar siswa setelah tindakan mengalami peningkatan. Dengan ini dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang 

diawali dengan soal cerita dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

      Berdasarkan pengamatan peneliti menerapkan pembelajaran kooperatif tipe 

STAD yang diawali dengan soal cerita semakin lama semakin sesuai dengan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( lampiran B ). Hal ini dapat dilihat dari proses 

pembelajaran semakin lama semakin membaik. Selama proses pembelajaran 

berlangsung, terlihat aktivitas dan integrasi siswa dalam kelompoknya semakin 

membaik. Terlihat siswa semakin semangat dan aktif dalam proses pembelajaran. 

Siswa berusaha memahami materi pada LKS, sehingga saat mengerjakan ulangan 

harian tidak terlalu mengalami kesulitan lagi. 

      Pada analisis data tentang penghargaan kelompok pada siklus I, ada 3 kelompok 

yang mendapat penghargaan sebagai kelompok Super dan 3 kelompok mendapat 

penghargaan sebagai kelompok Hebat. Dan pada siklus II, tidak ada yang mendapat 

pengharagaan sebagai kelompok Super tapi ada 4 kelompok yang mendapat 

penghargaan sebagai kelompok Hebat dan 2 kelompok mendapat penghargaan 

sebagai kelompok baik. Hal ini di sebabkan karena nilai yang diperoleh siswa pada 

siklus I sudah cukup tinggi dan materi pada siklus II cukup rumit. 

      Tentang ketercapaian KKM diperoleh fakta, bahwa terjadi peningkatan jumlah 

siswa yang mencapai KKM sesudah tindakan bila dibanding dengan jumlah siswa 

yang mencapai KKM sebelum tindakan. Pada skor dasar sebelum tindakan jumlah 

siswa yang mencapai KKM 13 orang, rata-rata 64,04 dengan persentase ketuntasan 

adalah 52 %. Dan pada siklus I jumlah siswa yang mencapai KKM 17 orang, rata-

rata memperoleh nilai 70,24 dengan persentase ketuntasan adalah 68 %. Dan pada 

siklus II jumlah siswa yang mencapai KKM 21 orang, dengan nilai rata-rata yang di 

peroleh 72,48 dengan persentase ketuntasan adalah 84 %. Pengamat pada penelitian 

ini yang menjabat sebagai wakil kepala sekolah menilai penerapan model 
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pembelajaran ini sangat meningkatkan hasil belajar siswa dan sangat baik untuk 

dilaksanakan. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajarankooperatif tipe STAD yang diawali dengan soal cerita dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIIb SMP NEGERI 5 Bangko Pusako 

khususnya pada Standar Kompetensi Menggunakan konsep himpunan dan Diagram 

Venn dalam penyelesaikan masal 

Kesimpulan  

      Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahawa 

penerapan pembelajaran kooperatif  tipe STAD yang diawali dengan soal cerita  

dapat meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran matematika pada kelas VIIB 

SMP Negeri 5 Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir  Tahun  Pelajaran 2011/2012 

khususnya pada Standar kompetensi Menggunakan Konsep Himpunan dan diagram 

venn dalam penyelesaian masalah. 

Saran 

      Memperhatikan kesimpulan dan pembahasan hasil penelitian diatas maka 

peneliti mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan penerapan 

pemebelejaraan kooperatif tipe STAD pada pembelajaran matematika.1.Guru 

hendaknya dapat membiasakan siswa untuk mengembangkan pemahamannya 

sendiri dalam proses pembelajaran.2 Guru hendaknya dapat membiasakan siswa 

untuk menarik suatu kesimpulan dari suatu pembahasan yang mereka kerjakan dan 

sebaiknya sebelum melaksanakan pembelajaran terlebih dahulu diminta membahas 

materi yang akan dipelajari. 
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