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Abstract 

 

The success of student in mathematics learning is state in learning process. The 

fact researcher experience in teaching that to keep in hand mathematic material in 

the fourth grade primary school 021 Bagan Hulu skill low score. Because the 

teaching technic center. To the teacher and the student is not usually learning 

individually and cooperative. The first circle in group discussion still mostly 

clever student and the teacher does not observe and teacher clearly. The second 

cirle the achievement of student have improver than before. From list distributive 

frecuency we know that there is change the value of mathematics. The students 

get KKM around 9 students, moreover the fist evaluation is 12students and second 

18 students. So, the frecuency achieve 61 students. The firs evaluation is more 

than bbase evaluation and the second is more than the fist and base evaluation. So, 

we can conclude that there  is improving amount of students KKM achievement 

 

Keyword:  Student Teams Achievement Division, Learning Outcomes. 

 

Pendahuluan  

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Tanpa 

pendidikan Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang memiliki peranan 

yang penting yaitu dapat membekali siswa untuk mempunyai kemampuan berfikir 

analitis, sistematis dan kemampuan kerjasama yang baik. Sesuai dengan 

fungsinya, pembelajaran Matematika bertujuan untuk mengembangkan  

kemampuan menghitung, mengukur, menurunkan dan menggunakan rumus 

Matematika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, pelajaran 

Matematika perlu diberikan kepada siswa (Depdiknas, 2006). 

Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran Matematika yang bertujuan untuk 

mendidik siswa agar memiliki kemampuan sebagai berikut : 1) Memahami konsep 

Matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep 

atau logaritma, secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah. 

(2) Menggunakan penalaran pada pola 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) Mengkomunikasikan gagasan 

dan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan atau 

masalah. (5) Memiliki sikap menghargai kegunaan Matematika dalam kehidupan, 
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yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari 

Matematika serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah 

(Depdiknas, 2006). Keberhasilan siswa di dalam belajar matematika ditentukan 

oleh ketercapaian proses pembelajaran. Kenyataan yang ada berdasarkan hasil 

pengalaman mengajar peneliti, bahwa penguasaan materi matematika siswa kelas 

IV SD Negeri 021 Bagan Hulu masih tergolong rendah. Ketercapaian Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) dari 20 orang siswa rata-rata dibawah 61, Hal ini 

terlihat pada hasil rata-rata beberapa ulangan harian.  

 

Tabel 1. Ketercapaian KKM Matematika Kelas IV SDN 021 Bagan Hulu 

   No Kompetensi Dasar 
Jumlah Siswa yang 

Mencapai KKM 

Persentase Siswa 

yang Mencapai KKM 

1 Menentukan besar sudut dengan 

satuan tidak baku 
11 55 % 

2 Menentukan hubungan antar 

satuan waktu, antar satuan 

panjang, dan antar satuan berat 

9 45 % 

3 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan satuan waktu, 

panjang dan berat 

6 30 % 

4 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan satuan 

kuantitas 

12 60 % 

Rendahnya hasil belajar ini tidak terlepas dari  proses pembelajaran yang 

dilakukan selama ini yaitu guru menjelaskan materi, memberikan contoh soal dan 

memberikan latihan. proses pembelajaran demikian berarti pembelajaran berpusat 

pada guru,dan siswa tidak terbiasa belajar mandiri dan bekerja sama, sehingga 

interaksi yang terjadi hanya pada satu arah yaitu siswa dan guru kurang kerja 

sama dalam menyelesaikan masalah akademik.  

Berbagai upaya telah dilakukan oleh guru untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa diantaranya: membuat kelompok belajar yang anggotanya ditentukan oleh 

siswa sendiri untuk membahas latihan atau tugas yang diberikan guru,  

Membimbing siswa dalam menyelesaikan soal-soal,  membuat contoh soal cerita, 

Usaha-usaha tersebut belum dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

Siswa masih kurang aktif dalam pembelajaran. Hanya siswa yang pandai saja 

yang aktip sementara siswa yang lainnya ( siswa yang kemampuannya rendah ) 

bersikap pasif hanya menerima pendapat dari siswa yang pandai saja, sehingga 

turut mempengaruhi rendahnya hasil belajar matematika siswa.  

Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan pembelajaran yang dapat mengaktifkan 

siswa berkomunikasi dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan 

matematika dan siswa bisa mengaitkannya dengan kehidupannya sehari-hari.Oleh 

karena itu peneliti akan mencoba pembelajaran kooperatif karena dari 

pembelajaran kooperatif siswa dipimpin untuk bekerjasama karena selama ini 

siswa yang aktif hanya itu itu saja. Hal ini dapat menciptakan proses pembelajaran 

yang tidak monoton sehingga daya serap siswa terhadap materi pelajaran yang 

diberikan guru juga dapat meningkat sehingga hasil belajar siswa juga dapat 
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meningkat pula. Salah satu cara yang dapat meningkatkan keaktifan siswa adalah 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD,  siswa berperan 

cukup besar karena pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru melainkan pada 

siswa itu sendiri Student Teams Achievement Division (STAD) adalah model 

pembelajaran kooperatif untuk mengelompokkan kemampuan siswa secara 

heterogen yang melibatkan pengakuan tim dan setiap kelompok bertanggung 

jawab untuk pembelajaran individu anggota (Slavin,2008). Gagasan utama dari 

STAD adalah untuk memotivasi siswa supaya dapat saling mendukung dan 

membantu satu sama lain dalam menguasai kemampuan yang diajarkan oleh guru 

(Slavin,2008). Dengan demikian diharapkan melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, siswa dapat berinteraksi dengan teman 

sekelompoknya dan dapat lebih mudah menemukan konsep-konsep yang ada pada 

materi pelajaran. Sehingga akan memotivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Rumusan masalah dalam penelitihan ini adalah apakah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar Matematika 

pada siswa kelas IV SDN 021 Bagan Hulu Bagansiapiapi semester genap tahun 

pelajaran 2011/2012 pada materi pokok pecahan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 

Matematika pada siswa kelas IV SDN 021 Bagan Hulu Bagansiapiapi semester 

genap tahun pelajaran 2011/2012 pada materi pokok pecahan.  

 

Metode penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada siswa kelas IV SDN 021 Bagan Hulu 

Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, pada semester genap 

tahun pelajaran 2011/2012 yang dimulai pada bulan Mei 2012 sampai bulan Juni 

2012.  

Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan 

kelas adalah penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan mutu praktek pembelajaran di kelas (Arikunto,2000). Pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas (PTK) dilaksanakan oleh peneliti dan guru kelas IV 

sebagai pengamat. Pengamat mempunyai peranan dalam mengamati kegiatan 

yang dilakukan oleh peneliti dan siswa, hasil pengamatan tersebut berupa data 

tentang aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran. Sedangkan peneliti 

berperan sebagai pelaksana dari bentuk model pembelajaran yang akan diterapkan 

pada siswa kelas IV SDN 021 Bagan Hulu, Bagansiapiapi. 

Tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. Penelitian ini terdiri dari dua siklus. Pada siklus pertama 

dilakukan tindakan yang sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. Sedangkan pada siklus kedua, tindakan yang dilakukan adalah 

berdasarkan hasil refleksi dari siklus pertama. 

Perangkat pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah Silabus, 

RPP dan LKS. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini data tentang aktivitas 

siswa dan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar serta hasil belajar siswa. 

Instrumen pengumpul data yang digunakan adalah lembar observasi (pengamatan) 

dan tes hasil belajar. Data aktivitas siswa dan guru dikumpulkan dengan 
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menggunakan lembar observasi. Sedangkan data hasl belajar dikumpulkan dengan 

menggunakan tes hasil belajar matematika. 

Lembar pengamatan digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas 

siswa dan guru selama proses pembelajaran. Lembar pengamatan disusun 

berdasarkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Tes hasil belajar atau ulangan harian digunakan untuk menentukan 

ketercapaian kompetensi siswa dan keberhasilan tindakan. Tes disusun mengacu 

pada kisi-kisi tes hasil belajar. Data hasil belajar digunakan untuk menentukan 

keberhasilan tindakan (menjawab rumusan masalah). Data tentang proses 

pelaksanaan model pembelajaran tipe STAD digunakan untuk perbaikan 

pembelajaran pada siklus berikutnya. 

Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis. Supardi (dalam Sumarno, 

2007) menyatakan bahwa analisis merupakan usaha untuk memilih, 

menggolongkan serta mengklasifikasi data. Data hasil penelitian dalam penelitian 

ini yaitu data aktivitas guru dan data aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung, dan data hasil belajar siswa dari ulangan harian siswa. Data 

penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Analisis data tersebut adalah : 

Untuk menganalisis tentang aktivitas guru dan siswa didasarkan dari hasil 

pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung dengan melihat kesesuaian 

antara perencanaan dan pelaksanaan tindakan. Pengamatan dilakukan dengan 

mengisi lembar pengamatan yang telah disediakan terlebih dahulu. Data tentang 

analisis aktivitas siswa dianalisis dengan menentukan rata-rata skor aktivitas guru 

Pelaksanaan tindakan dikatakan sesuai jika semua tindakan telah menerapkan 

langkah-langkah pembelajaran. Analisis tentang aktivitas guru dan siswa ini 

berguna untuk refleksi, kemudian peneliti merencanakan perbaikan atas 

kekurangan pada pertemuan sebelumnya untuk diperbaiki pada pertemuan 

berikutnya. 

Analisis data tentang hasil belajar siswa pada materi pokok pecahan, 

dilakukan dengan melihat perolehan skor hasil belajar siswa secara individu. Data 

tentang hasil belajar siswa terdiri dari analisis perkembangan siswa dan 

penghargaan kelompok, analisis ketercapaian KKM indikator, serta analisis 

keberhasilan tindakan. 

Analisis perkembangan siswa terdiri dari analisis data perkembangan individu 

dan skor kelompok. Analisis data perkembangan individu ditentukan dengan 

melihat nilai perkembangan siswa yang diperoleh dari selisih skor awal dengan 

skor tes hasil belajar matematika setelah penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. Analisis data skor kelompok ditentukan dan dihitung nilai 

rata-ratanya. Setelah rata-rata nilai perkembangan didapat, selanjutnya data inilah 

yang dinamakan skor kelompok. Skor ini digunakan untuk memberikan 

penghargaan kepada kelompok. Nilai perkembangan individu dalam pembelajaran 

kooperatif ini mengacu pada kriteria yang dibuat Slavin (dalam Ibrahim dkk, 

2000) yang terlihat pada tabel 1 dan tabel 2  
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Tabel 2. Kriteria Perkembangan Individu 

No Skor Tes Nilai Perkembangan 

1 Lebih dari 10 poin dibawah skor dasar 5 

2 10 poin hingga 1 poin dibawah skor dasar 10 

3 Sama dengan skor dasar sampai 10 poin diatas 

skor dasar 

20 

4 Lebih dari 10 poin diatas skor dasar 30 

5 Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor dasar) 30 

 

Tabel 3. Tingkat Penghargaan Kelompok 

Rentang nilai rata-rata 

kelompok 
Penghargaan  

5 ≤ x < 11,25 

11,25 ≤ x < 23,75 

23,75 ≤ x < 30 

Kelompok baik (Good Team) 

Kelompok hebat (Great Team) 

Kelompok Super 

Analisis data tentang ketercapaian KKM indikato pada materi pokok pecahan, 

dilakukan dengan melihat hasil belajar siswa secara individual yang diperoleh dari 

ulangan harian I dan ulangan harian II. Skor ulangan harian siswa untuk setiap 

indikator dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :  

Ketercapaian indikator  = SP x 100 

                                      SM 

Keterangan : 

K =   Ketercapaian Indikator 

SP  =   Skor Yang Diperoleh 

SM =   Skor Maksimum 

Pada penelitian ini siswa, siswa dikatakan telah mencapai kriteria 

ketuntasan untuk setiap indikator apabila siswa mencapai skor  61. Analisis 

pencapaian KKM dilakukan dengan membandingkan nilai hasil belajar dengan 

KKM yang ditetapkan sekolah. Pada penelitian ini siswa, siswa dikatakan telah 

mencapai kriteria ketuntasan untuk setiap indikator apabila siswa mencapai skor  

60 pada materi poko pecahan. Nilai hasil belajar dianalisis setiap indikatornya 

untuk mengetahui ketercapaian KKM pada materi pokok pecahan. 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan pengamat selamat 3 kali pertemuan 

pada siklus pertama, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan perencanaan 

yaitu, dalam diskusi kelompok, secara keseluruhan diskusi kelompok sudah 

berjalan dengan baik, tetapi belum semua siswa terlibat aktif, masih ditemukan 

siswa yang pandai mendominasi jalannya diskusi, baik saat menyampaikan 

pendapat maupun saat menggunakan media pembelajaran. 

Dalam bimbingan kelompok, pada saat diskusi kelompok peneliti selalu 

mengawasi dan mengkoordinir kegiatan kelompok, namun demikian pengawasan 

yang dilakukan peneliti tidak merata keseluruh kelompok sehingga masih terdapat 

siswa yang tidak terlalu aktif dalam kegiatan kelompok.  

Berdasarkan kelemahan yang ditemui pada pembelajaran siklus pertama 

maka hal-hal diatas pada pembelajaran siklus ke dua akan menjadi perhatian 

untuk diperbaiki. Rencana yang akan dilakukan peneliti untuk memperbaiki 



6 
 

tindakan pada siklus ke II adalah memberikan  arahan khususnya kepada 

kelompok yang didominasi oleh satu orang dengan memberikan pengertian 

tentang model pembelajaran kooperatif type STAD yang lebih mengutamakan 

kebersamaan kelompok bukan pendapat perorangan sehingga dapat menimbulkan 

sikap percaya diri pada siswa dan akhirnya pekerjaan dapat diselesaikan tepat 

waktu. 

Peneliti akan lebih mengontrol dan selalu memberikan motivasi serta 

mengawasi selama kegiatan diskusi kelompok sehingga diharapkan tidak ada lagi 

siswa yang fasif. Dalam proses pembelajaran pada siklus kedua pelaksanaan 

tindakan untuk siklus 2 sudah meningkat dari siklus pertama. Pada pembelajaran 

di siklus kedua siswa sudah mengerti dan mulai terbiasa dengan tahapan 

pembelajaran yang dilaksanakan, sehingga guru tidak terlalu sulit lagi 

mengarahkan siswa untuk melaksanakan setiap tahapan yang akan dilaksanakan, 

selanjutnya pada pembagian alokasi waktu yang telah direncanakan sebelumnya 

juga sudah terealisasikan lebih baik dari siklus pertama. Akan tetapi pada 

pertemuan ke lima masih sedikit yang mengalami kekurangan dimana tahapan 

pembelajaran yang terdapat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tersebut 

belum sempurna, hal ini disebabkan siswa masih belum berani atau percaya diri 

untuk menyajikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Sedangkan pada 

pertemuan ke enam dan ke tujuh dapat terlaksana dengan baik. Hasil refleksi 

kedua ini digunakan peneliti sebagai bahan perbandingan di masa-masa yang akan 

datang. 

 

Hasil Penelitian dan pembahasan 

Pada pelaksanaan pembelajaran pada siklus pertama, secara keseluruhan 

aktivitas guru mengalami peningkatan pada setiap pertemuan. Aktivitas siswa 

pada awalnya masih kurang aktif dalam kegiatan kelompok karena belum terbiasa 

mengerjakan LKS dan belum memahami langkah-langkah pembelajaran, namun 

demikian pada pertemuan kedua dan ketiga sebahagian aktivitas siswa mulai 

mengalami peningkatan, baik dalam kerjasama dalam kelompok maupun dalam 

mengerjakan LKS. 

Pada  pelaksanaan pembelajaran pada siklus kedua. Pada pertemuan ke 

empat, ke lima dan ke enam. Aktivitas guru sudah sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran, aktivitas siswa sudah mulai banyak yang aktif dan 

dapat menyesuaikan diri dengan kelompok barunya. Hasil belajar ini dapat dilihat 

dari nilai perkembangan siswa yang diperoleh dan selisih skor dasar dengan nilai 

tes pada ulangan harian. Sedangkan Nilai perkembangan siklus I didapat dari 

selisih nilai skor dasar yang diambil dari nilai akhir dari materi sebelunnya pada 

ulangan harian I. Sementara  nilai perkembangan pada siklus ke II diperoleh dari 

selisih ulangan harian I dengan nilai ulangan harian II. Nilai Perkembangan Siswa 

dan Penghargaan Kelompok pada siklus I dan II Nilai perkembangan individu 

yang diperoleh siswa dan penghargaan kelompok pada siklus I dan II dapat dilihat 

pada Tabel  4  
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Tabel 5. Nilai Perkembangan Siswa pada Siklus I 

Nilai Perkembangan 

Siklus I Siklus II 

Jumlah 

Siswa 

Persentase 

Jumlah siswa 

(%) 

Jumlah 

Siswa 

Persentase 

Jumlah siswa 

(%) 

5 2 10 0 0 

10 4 20 1 5 

20 4 20 1 5 

30 10 50 18 90 

 Dari Tabel di atas terlihat bahwa persentasi siswa yang menyumbangkan 

nilai perkembangan 30 pada siklus kedua lebih banyak dibandingkan dengan 

siklus pertama. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai 

perkembangan individu yang berdampak pada peningkatan nilai perkembangan 

kelompok.  

Penghargaan yang diperoleh oleh masing-masing kelompok pada siklus I dapat 

dilihat dari Tabel 5 

Tabel 5. Penghargaan Masing-masing Kelompok Siklus I 

Nama Kelompok 
Siklus I 

Skor Kelompok Penghargaan 

A 22,75 Hebat 

B 27,5 Super 

C 21,25 Hebat 

D 18,75 Hebat 

E 17,5 Hebat 

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai siswa yang menyumbangkan nilai 

perkembangan dari siklus I dan siklus II. Sebaliknya jumlah siswa yang mendapat 

nilai perkembangan 20 dan 30 meningkat dari siklus I dan II. Hal ini berarti 

semakin banyak siswa yang mengalami kenaikan dari ulangan harian I ke Ulangan 

harian berikutnya.  

Tabel 6 Penghargaan Masing-masing Kelompok Siklus II 

Nama Kelompok 
Siklus II 

Skor Kelompok Penghargaan 

A 30 Super 

B 30 Super 

C 27,5 super 

D 30 Super 

E 25 Super 

Pada siklus II semua kelompok mendapat kelompok super.  Disini terlihat 

terjadi peningkatan jumlah nilai pada siklus kedua. Hal ini disebabkan nilai 

perkembangan 30 yang disumbangkan siswa pada kelompoknya dalam siklus 

kedua lebih banyak daripada siklus pertama.  

Ketuntasan hasil belajar matematika siswa setiap indikator dianalisis secara 

individu. Berdasarkan skor hasil belajar matematika yang diperoleh siswa untuk 

setiap indikator pada ulangan harian I dapat di ketahui jumlah siswa yang 

mencapai KKM setiap indikator, dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7 Persentase Ketercapaian Indikator pada Ulangan Harian I 

No Indikator 

Jumlah siswa yang 

mencapai ketuntasan 

indikator 

Persentase siswa 

yang mencapai 

ketuntasan 

indikator (%) 

1 
Penjumlahan pecahan 

berpenyebut sama 
14 70 

2 
Penjumlahan pecahan 

berpenyebut tidak sama 
9 45 

3 
Menggunakan pecahan dalam 

penyelesaian masalah 
9 45 

Dari Tabel di atas, ketercapaian kompetensi berdasarkan indikator dapat 

dideskripsikan sebagai berikut : 

Indikator 1 : siswa menyelesaikan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Pada 

indikator ini 6 orang siswa lagi yang tidak mencapai KKM. Adapun bentuk 

kesalahannya adalah siswa langsung menjawab tanpa membuat langkah-

langkahnya sehingga skor jawaban yang diperoleh siswa tidak lengkap. 

 Indikator 2 :  Jumlah siswa yang tuntas hanya 9 orang siswa, berarti terdapat 11 

orang siswa tidak mencapai KKM. Berdasarkan lembar jawaban siswa diperoleh 

bentuk kesalahan siswa adalah siswa tidak dapat menyamakan penyebutnya, 

sehingga siswa tidak dapat menyelesaikan dengan baik 

Indikator 3 : pada indikator ini bahwa siswa yang tuntas hanya 9 orang masih 

ada 11 orang siswa yang tidak tuntas, bentuk kesalahannya adalah siswa kurang 

memahami bentuk soal cerita 

 Berdasarkan uraian di atas ternyata tidak semua siswa yang mencapai 

KKM untuk setiap indikator. Dengan kenyataan ini untuk memperbaiki 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa, guru membahas kembali secara 

klasikal pada pertemuan selanjutnya. Persentase ketercapaian KKM untuk setiap 

indikator pada siklus  II sebagaimana terlihat pada Tabel 8. 

Tabel 8 Persentase Ketercapaian Indikator pada Ulangan Harian II 

Indikator 

Jumlah siswa yang 

mencapai ketuntasan 

indikator 

Persentase siswa yang 

mencapai ketuntasan 

indikator (%) 

Pengurangan  pecahan 

berpenyebut sama 
20 100 

Pengurangan pecahan 

berpenyebut tidak sama 
19 95 

Menggunakan pecahan dalam 

penyelesaian masalah 
18 90 

Dari Tabel di atas ketercapaian kompetensi berdasarkan indikator dapat 

dideskripsikan sebagai berikut :  

Indikator 1 : Siswa menentukan pengurangan  pecahan berpenyebut sama.  Pada 

indikator ini, siswa telah memahami cara mengerjakan bentuk soal pecahan 

berpenyebut sama. Disamping itu pada indikator ini soalnya tergolong mudah 

maka semua siswa dapat menjawab dengan benar dan tuntas  
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Indikator 2 : Siswa menentukan pengurangan  pecahan berpenyebut tidak sama, 

terdapat 1 orang siswa yang tidak mencapai KKM berdasarkan lembar jawaban 

siswa diketahui bahwa siswa tidak dapat menentukan nilai KPK dalam 

menyamakan penyebut pecahan tersebut. Dikarenakan siswa tidak memahami 

cara menentukan nilai KPK 

Indikator 3 : Pada indikator ini terdapat 2 orang siswa yang tidak mencapai 

KKM berdasarkan lembar jawaban siswa diketahui bahwa siswa tidak 

menggunakan langkah-langkah kerja dalam LKS, sehingga skor jawaban yang 

diperoleh sedikit dan tidak mencapai target skor indikator soal. 

 Berdasarkan uraian di atas, sama dengan siklus I bahwa di siklus II 

diketahui tidak semua siswa yang mencapai KKM untuk setiap indikator. Dalam 

hal ini guru membagikan kunci jawaban ulangan harian II pada siswa, agar siswa 

mengetahui kesalahan-kesalahan dalam menjawab ulangan harian II. 

 Analisis keberhasilan tindakan dilakukan dengan membandingkan skor 

hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD, dapat dilihat pada Tabel berikut ini : 

Tabel 9. Daftar  ketercapaian KKM  

Nilai Siswa Skor Dasar Ulangan Harian  I Ulangan Harian  II 

Telah mencapai 

KKM 
6 12 18 

      Dari daftar hasil belajar siswa pada tabel di atas dapat dilihat bahwa adanya 

perubahan hasil belajar matematika siswa. jumlah siswa yang mencapai KKM 61 

(tuntas) pada skor dasar adalah 6 orang, sedangkan ulangan harian I yaitu 12 

orang dan ulangan harian II sebanyak 18 orang. Jadi jumlah siswa yang mencapai 

KKM 61 pada ulangan harian I lebih banyak dari skor dasar, sedangkan siswa 

yang mencapai KKM pada ulangan harian II lebih banyak dari ulangan harian I 

dan skor dasar. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya peningkatan jumlah 

siswa yang mencapai KKM setelah tindakan, dengan kata lain tindakan dikatakan 

berhasil. Sehingga berdasarkan pendapat Suyanto (1997) tindakan dikatan berhasil 

apabila terjadi peningkatan skor hasil belajar siswa dari skor dasar ke ulangan 

harian I dan dari ulangan harian I ke ulangan harian II. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hasil belajar diperoleh bahwa, 

pada pertemuan pertama guru belum bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin 

sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksanakan seperti memberikan tes 

formatif dan tugas dalam bentuk PR, hal ini terjadi dikarenakan siswa pada 

umumnya belum terbiasa bekerja dengan menggunakan LKS, disamping itu siswa 

kurang memahami, dan kurang kerja terjalinnya kerjasama dalam kelompok. Pada 

pertemuan selanjutnya aktivitas guru dan siswa mulai mengalami peningkatan 

pada setiap pertemuannya.  

Selama proses pembelajaran dikelas, peneliti mengalami kesulitan dalam 

mengkondisikan siswa. Disamping itu waktu membagi kelompok pada siklus I 

ada dua orang mempunyai skor dasar sama yaitu siswa dengan kode 05, 07, 11, 12 

dan siswa 16. Namun dalam  pengelompokannya siswa dengan kode 05 
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menempati kelompok sedang sedangkan siswa dengan kode 07, 11, 12 dan 16 

menempati kelompok rendah. Hal ini peneliti lakukan dengan pertimbangan 

bahwa siswa dengan kode 05 lebih aktif dan lebih rajin dalam pembelajaran 

kesehariannya. 

Dalam pengambilan skor dasar pada siklus I peneliti mengambil dari nilai 

ulangan harian sebelum PTK. Pada hasil ulangan harian I didapatkan nilai yang 

cukup lumayan meningkat dari skor dasar, sehingga ada satu kelompok mendapat 

penghargaan super selebihnya mendapat penghargaan kelompok hebat. Kemudian 

pada siklus II diadakan perubahan kelompok, skor dasar yang digunakan adalah 

nilai ulangan harian I. Materi pada siklus kedua tak jauh berbeda dengan materi 

pada siklus pertama, dan hampir seluruh siswa telah memahami materi 

pembelajaran dan cara menyelesaikan langkah-langkah kerja yang ada pada LKS. 

Sehingga pada soal harian II terjadi peningkatan hasil dan seluruh kelompok 

mendapatkan penghargaan kelompok super. 

Walaupun pada siklus II terdapat 2 orang siswa yang mengalami 

penurunan nilai, namun siswa yang mencapai KKM mengalami peningkatan. 

Dilihat dari banyaknya siswa yang mencapai KKM pada hasil belajar matematika 

siswa kelas IV SDN 021 Bagan Hulu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

tindakan yang diajukan dapat diterima kebenarannya. Dengan kata lain bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa kelas IV SDN 021 Bagan Hulu tahun pelajaran 

2011/2012 pada materi pokok pecahan. 

 

Kesimpulan dan saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas IV SDN 021 Bagan Hulu pada materi pokok pecahan 

semester genap tahun pelajaran 2011 / 2012. 

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan maka 

peneliti memberi saran yang berhubungan dengan peran model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada pembelajaran matematika adalah :  

Dengan adanya peningkatan hasil belajar matematika siswa melalui 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD diharapkan pada guru di sekolah 

dasar agar dapat menerapkannya dalam proses pembelajaran matematika 

LKS perlu dirancang sebaik mungkin dengan langkah-langkah yang 

mudah dimengerti oleh siswa, sehingga siswa bisa menyelesaikan LKS sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan. Sebaiknya dilaksanakan remedial terhadap 

siswa  kalau ketercapaian untuk setiap indikator yang belum maksimal. 
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