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Abstract 

 
This research aims to improve students' mathematics learning outcomes by 
applying the model type Student Teams Achievement Divisions (STAD) 
cooperative learning in class V SDN 012 Tambak, Sub District of Langgam, 
District of Pelalawan, even semester of academic year 2011/2012. This study uses 
action research. This is done in two cycles. The subjects studied were students of 
class V SDN 012 by the number of 17 people. Students in the class are 
heterogeneous in terms of academic and gender. Student activities and learning 
outcomes data obtained by collecting activity data using observation sheets and 
daily tests. Analysis of the data used is descriptive statistical analysis that 
describes the activities of teachers and students, the analysis of learning outcomes 
and measuring success. The results of the first cycle found that the percentage of 
students who achieve KKM is 82.35% and the second cycle was 94.12%, which 
increases the percentage of the previous measures only 58.82%, and the award is 
based on the first cycle of the whole team is awarded a super team, whereas in the 
second cycle of awarded the whole team a great team. The conclusion from this 
study show that the model type Student Teams Achievement Divisions (STAD) 
cooperative learning can improve students' mathematics learning outcomes. 
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Pendahuluan 
 

Matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang memberi bekal 
kepada peserta didik dalam hal kemampuan berfikir sistimatis, logis dan kritis. 
Hal ini tertuang dalam tujuan pembelajaran matematika yakni melatih cara 
berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya melalui kegiatan 
penyelidikan, eksplorasi, eksprimen, menunjukkan kesamaan, perbedaan, 
konsisten dan inkonsistensi (BNSP, 2006). 

Oleh sebab itu maka wajar jika pelajaran matematika menjadi salah satu 
mata pelajaran yang diajarkan pada setiap jejang dan tingkatan pendidikan. 
Namun sampai saat ini fakta menunjukkan bahwa kemampuan matematika 
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peserta didik belum sesuai dengan harapan. Salah satu indikator yang dapat 
dijadikan dasar dalam hal tersebut adalah hasil belajar yang diperoleh peserta 
didik masih rendah. 

Kenyataan ini ditunjukkan dari hasil ulangan harian peserta didik kelas V 
SDN 012 Tambak Kec. Langgam Kab. Pelalawan  semester ganjil Tp. 2011/2012 
yang disajikan pada Tabel 1 berikut ini. 
Tabel 1: Hasil Belajar Peserta didik V SDN 012 Tambak Kec. Langgam pada 

Ulangan Harian 

Kompetensi Dasar KKM 
Ketercapaian 

KKM 
Melakukan operasi hitung bilangan bulat dan sifat-
sifatnya 60 72,8% 

Menggunakan konsep pecahan 60 60,3% 
Sumber : Daftar Nilai Matematika Peserta didik Kelas V SDN 012 Tambak TP. 2011/2012 

Dari data hasil belajar di atas diperoleh fakta bahwa banyak peserta didik 
yang belum mencapai KKM. Disamping itu, dengan memperhatikan KKM 60 
yang ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa kemampuan matematika peserta 
didik V SDN 012 Tambak Kec. Langgam belum optimal khususnya pada kedua 
kompetensi dasar tersebut. Salah satu penyebab rendahnya hasil belajar siswa 
adalah pengelolaan pembelajaran yang belum memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk membangun pengetahuannya. Sehubungan dengan itu maka 
guru perlu menerapkan pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik untuk 
aktif di dalam mengikuti proses pembelajaran. Memperhatikan masalah ini, maka 
peneliti mencoba memperbaiki pembelajaran sebagai upaya meningkatkan hasil 
belajar peserta didik. Perbaikan  pembelajaran yang akan dilakukan adalah dengan 
menerapkan model pembelajaran Kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu pendekatan belajar di mana 
peserta didik belajar dalam kelompok kecil dengan tingkat kemampuan yang 
heterogen (rendah, sedang dan tinggi). Belajar kooperatif memupuk pembentukan 
kelompok kerja yang saling bergantung secara positif sehingga meniadakan 
persaingan individu. Ibrahim, dkk (2000) mengemukakan bahwa ada 4 ciri 
pembelajaran kooperatif, yaitu; (1) peserta didik bekerja dalam kelompok, (2) tiap 
kelompok dibentuk dari peserta didik dengan kemampuan tinggi, sedang dan 
rendah, (3) bila mungkin tiap kelompok terdiri dari ras, budaya dan jenis kelamin 
berbeda, (4) penghargaan lebih berorientasi pada kerja kelompok daripada 
individu. Jika kita cermati ciri-ciri pembelajaran kooperatif tersebut maka dapat 
dinyatakan bahwa dengan adanya kenggotaan kelompok yang heterogen tersebut 
memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih optimal jika dibandingkan dengan 
kelompok homogen.  

Dalam prosesnya, penerapan pembelajaran kooperatif mendorong peserta 
didik untuk berbuat yang terbaik terhadap kelompoknya karena ingin 
mendapatkan penghargaan terbaik. Kondisi ini memicu kinerja peserta didik 
dalam membangun pengetahuannya melalui interaksi teman sebaya yang lebih 
optimal. Memperhatikan keuntungan penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe 
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STAD dalam menumbuhkan motivasi peserta didik dalam belajar sehingga 
berdampak pada hasil belajar peserta didik. Dengan demikian dapat dinyatakan 
bahwa terdapat hubungan antara penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 
dengan hasil belajar peserta didik. 

Berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka peneliti melakukan upaya 
untuk meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik kelas V SDN 012 
Tambak Kec. Langgam Kab. Pelalawan Tahun Pelajaran  2011/2012 pada materi 
pokok mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan melalui penerapan 
Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD. 
 
Metoda Penelitian 
 

Penelitian ini dilaksanakan di V SDN 012 Tambak Kec. Langgam Kab. 
Pelalawan semester genap Tp. 2011/2012, dari tanggal 14 - 30 Mei 2012. Subjek 
penelitian ini adalah peserta didik kelas V SDN 012 Tambak Kec. Langgam Kab. 
Pelalawan Tp. 2011/2012 terdiri dari 17 orang peserta didik. Bentuk penelitian 
adalah penelitian tindakan kelas yaitu suatu penelitian untuk memperbaiki proses 
belajar mengajar peserta didik yang bertujuan untuk memperbaiki mutu 
pendidikan. Penelitian ini dirancang dalam dua siklus, dimana masing-masing 
siklus terdiri dari empat komponen/tahapan yaitu: 1) Perencanaan; 2) Tindakan;   
3) Pengamatan dan 4) Refleksi (Arikunto dkk, 2006). 

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari perangkat pembelajaran dan 
instrumen pengumpul data. Perangkat pembelajaran terdiri dari Silabus, Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja Peserta didik (LKPD). 
Instrumen pengumpulan data terdiri dari lembar pengamatan, tes tertulis dan 
perangkat ulangan harian. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi dan 
teknik tes. Teknik observasi dilakukan untuk mengumpulkan data pengelolaan 
pembelajaran selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Teknik tes digunakan 
untuk mengumpulkan data hasil belajar peserta didik melalui tes hasil belajar, 
yang dilaksanakan dalam bentuk ulangan harian I dan ulangan harian II.  Ulangan 
harian I dilaksanakan diakhir siklus pertama dan ulangan harian II dilaksanakan 
diakhir siklus ke II. 

Analisis data pada penelitian ini terdiri dari analisis data hasil pengamatan, 
analisis data hasil belajar peserta didik. Analisis data hasil pengamatan diperoleh 
dari lembar pengamatan aktivitas guru dan peserta didik selama pelaksanaan 
tindakan. Analisis data hasil belajar matematika terdiri dari:  
1. Analisis nilai perkembangan peserta didik dan penghargaan kelompok. Nilai 

perkembangan peserta didik diperoleh dari perbandingan skor dasar dan hasil 
UH I untuk siklus I dan perbandingan hasil UH I dengan hasil UH II untuk 
siklus II. Nilai perkembangan individu dijadikan skor kelompok dengan cara 
menjumlahkan nilai perkembangan anggota kelompok dan dihitung rata-
ratanya. Rata-rata ini  disebut sebagai nilai perkembangan kelompok. Nilai 
perkembangan kelompok dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan 
kelompok. 
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2. Analisis data tentang nilai ketercapaian KKM indikator, dilakukan dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut; Ketercapaian indikator =  푋 100, 
dengan SP menyatakan skor yang diperoleh peserta didik dan SM menyatakan 
skor maksimum. Selanjutnya peserta didik dikatakan mencapai indikator jika 
telah memperoleh skor ≥ 60 dari skor ketercapaian indikator. 

Suyanto (1996) mengatakan bahwa, apabila keadaan setelah tindakan lebih 
baik, maka dapat dikatakan bahwa tindakan berhasil, akan tetapi jika tidak ada 
bedanya atau bahkan lebih jelek maka tindakan belum berhasil atau telah gagal. 
Mengacu pada pendapat tersebut, maka tindakan dalam penelitian ini dikatakan 
berhasil jika jumlah atau persentase jumlah peserta didik yang mencapai KKM 
pada Ulangan harian II lebih besar dari Ulangan Harian I atau jumlah atau 
persentase jumlah peserta didik yang mencapai KKM pada Ulangan harian I lebih 
besar dari skor dasar. 

 
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 

Adapun hasil-hasil penelitian ini adalah: 
 
1. Tahap Persiapan 

Hasil penelitian pada tahap persiapan adalah instrument penelitian yang terdiri 
dari perangkat pembelajaran berupa Silabus, Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Kemudian 
instrumen pengumpul data terdiri dari lembar pengamatan dan perangkat tes 
hasil belajar. Perangkat tes terdiri dari kisi-kisi tes, tes hasil belajar dalam 
bentuk ulangan harian -1 dan ulangan harian-2, alternatif jawaban serta teknik 
penskoran. 

  
2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus pertama dilaksanakan tiga kali 
pertemuan dan Ulangan Harian I. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan 
maka gambaran yang diperoleh dari pertemuan pertama untuk penerapan 
pembelajaran kooperatif tipe STAD masih belum sesuai perencanaan. 
Kelemahan dan kekurangan yang ditemui dari guru seperti belum efektif dan 
efisien dalam mengelola waktu, belum mampu mengendalikan dan 
mengontrol kelas, belum optimal memberikan motivasi, nasehat dan 
memfasilitasi peserta didik dalam mengikuti tahapan pembelajaran. Kendala 
dari peserta didik adalah mereka belum memahami pola pembelajaran yang 
guru berikan, masih belum memahami kalimat yang diucapkan oleh guru atau 
yang tertulis di LKPD, mereka juga masih malas untuk berdiskusi dengan 
kelompoknya dan lebih cenderung untuk mencontoh atau menerima saja 
jawaban dari rekannya.  
Meski pun sudah lebih baik dari pertemuan pertama, untuk pertemuan kedua 
pengelolaan waktu yang belum efektif dan efisien, diskusi kelompok belum 
berjalan dengan baik yang ditandai dengan anggota kelompok yang 
mengerjakan LKPD secara individu, bertanya langsung kepada guru untuk 
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jawaban dan masih kurangnya pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik 
untuk menanggapi presentasi. Guru masih belum sepenuhnya menguasai kelas 
dan belum optimal dalam usaha meningkatkan keaktifan peserta didik. 
Banyak peserta didik yang pasif dan lebih menunggu jawaban benar yang 
diberikan oleh peserta didik lain yang dianggap pintar oleh mereka.  
Di pertemuan ketiga, kelemahan dan kekurangan yang ditemui adalah 
pengelolaan waktu yang belum efektif dan efisien, diskusi kelompok yang 
belum berjalan dengan baik ditandai dengan anggota kelompok yang 
mengerjakan LKPD secara individu dan masih kurangnya pertanyaan yang 
diajukan oleh peserta didik untuk menanggapi presentasi.  

 
Refleksi I 

Berdasarkan hasil diskusi dengan teman sejawat dan dengan 
memperhatikan hasil pengamatan selama tiga kali pertemuan, maka ada beberapa 
hal yang berkaitan dengan kekurangan-kekurangan kegiatan pembelajaran 
diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Guru kurang tegas menegur peserta didik yang hanya menyalin LKPD 
teman sekelompoknya, belajar sendiri, dan hanya mencontoh kepada 
peserta didik yang lebih pintar. 

b) Guru kurang efektif, efisien dan konsisten dalam memanfaatkan alokasi 
waktu yang telah direncanakan sebelumnya 

c) Guru kurang memfasilitasi peserta didik yang kurang mampu mengerjakan 
soal dan tugas yang diberikan kepadanya 

d) Guru kurang mampu meningkatkan keaktifan seluruh peserta didik untuk 
mengerjakan soal secara individu dan berkelompok 
Kekurangan ini kemudian direfleksikan oleh guru guna perbaikan pada 

siklus kedua. Adapun refleksi pada siklus pertama yaitu  
a) Guru harus lebih tegas menegur peserta didik yang hanya menyalin LKPD 

teman sekelompoknya, menasehati dan memotivasi tiap peserta didik pada 
setiap kelompok agar mereka belajar bersama teman satu kelompoknya 
tidak belajar sendiri atau hanya mencontoh kepada peserta didik yang 
lebih pintar,  

b) Guru harus lebih efektif, efisien dan konsisten dalam memanfaatkan 
alokasi waktu yang telah direncanakan sebelumnya, agar tujuan dan 
langkah- langkah dari proses pembelajaran tercapai dengan baik,  

c) Guru harus lebih memfasilitasi peserta didik yang kurang mampu 
mengerjakan soal dan tugas yang diberikan kepadanya,  

d) Guru harus mampu meningkatkan keaktifan seluruh peserta didik untuk 
mengerjakan soal secara individu dan berkelompok.  

 
Selanjutnya gambaran pelaksanaan tindakan penelitian pada siklus kedua 

adalah sebagai berikut: pada pertemuan keempat, masih terdapat kekurangan 
dalam proses pembelajaran, seperti pengelolaan waktu yang belum efektif dan 
efisien, diskusi kelompok yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik walaupun 
masing-masing kelompok sudah mulai mengajukan 1 pertanyaan. Masih ada 2 – 3 
orang peserta didik yang belum termotivasi untuk ikut membantu kelompoknya 
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dalam menyelesaikan diskusi kelompoknya yang akan dipresentasikan.  
Pada pertemuan kelima, proses pembelajaran kooperatif tipe STAD sudah 

sesuai perencanaan meski pun masih ada sedikit penambahan waktu sebanyak 2 
menit untuk menyelesaikan diskusi kelompok. Namun secara keseluruhan proses 
pembelajaran sudah berjalan sesuai yang direncanakan. Keaktifan peserta didik 
dalam pembelajaran sudah meningkat.  

Di pertemuan keenam, pengelolaan waktu sudah baik dan keaktifan 
peserta didik dalam pembelajaran meningkat dari pertemuan sebelumnya. Guru 
sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melibatkan seluruh peserta didik 
dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilaksanakan sesuai 
dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD yang telah direncanakan. 
 
1. Analisis nilai perkembangan peserta didik dan penghargaan kelompok. 

Berdasarkan hasil belajar peserta didik, maka dapat ditentukan nilai 
perkembangan individu dan penghargaan kelompok. Adapun nilai perkembangan 
individu dan penghargaan kelompok yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2 
dan Tabel 3.  

 
Tabel 2. Nilai Perkembangan Individu Pada Siklus I dan Siklus II 

Nilai 
Perkembangan 

Siklus I Siklus II 
Jumlah % Jumlah % 

5 0 0 3 17,65 
10 0 0 3 17,65 
20 2 11,76 3 17,65 
30 15 88,24 8 47,05 

Sumber: Olahan Data Hasil Penelitian (2012) 
 
Tabel 3. Skor Penghargaan Kelompok pada Siklus I dan Siklus II  

Kelompok 

Siklus I Siklus II 
Nilai 

Perkembangan 
Kelompok 

Penghargaan 
Nilai 

Perkembangan 
Kelompok 

Penghargaan 

A 30 Super 21,25 Hebat 
B 28 Super 18 Hebat 
C 27,5 Super 18,75 Hebat 
D 30 Super 23,75 Hebat 

Sumber: Olahan Data Hasil Penelitian (2012) 
 
Dari Tabel 3 terlihat adanya penurunan kriteria penghargaan kelompok dari 

siklus I ke siklus II. Hal ini menunjukkan bahwa nilai perkembangan individu 
mengalami penurunan pada siklus II.  
 
3. Analisis data tentang nilai ketercapaian KKM indikator 

Berdasarkan hasil belajar peserta didik untuk setiap indikator pada ulangan 
harian I dan ulangan harian II, diperoleh gambaran ketercapaian KKM indikator 
seperti yang dimuat pada tabel 4 dan Tabel 5 berikut. 
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Tabel 4.   Ketercapaian KKM Pada Ulangan Harian  I Untuk Setiap Indikator 

No Indikator 
Ketercapaian KKM 

Jumlah Peserta 
didik 

Persentase (%) 

1. Mengalikan pecahan biasa dengan 
pecahan biasa 17 100 

2. Mengalikan pecahan biasa dengan 
pecahan campuran 13 76,5 

3. Mengalikan pecahan campuran dengan 
campuran 11 64,7 

4. Mengalikan pecahan dengan bilangan asli 8 47,1 
5. Mengalikan pecahan biasa dengan 

pecahan biasa dan pecahan campuran 6 35,3 

6. Mengalikan pecahan biasa dengan 
pecahan  campuran dan pecahan biasa 6 35,3 

 
Tabel 5. Ketercapaian KKM Pada Ulangan Harian  II Untuk Setiap Indikator 

No Indikator 
Ketercapaian KKM 

Jumlah Peserta 
didik 

Persentase 
(%) 

1. Pembagian bilangan asli dengan pecahan 17 100 
2. Pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa 16 94,12 

3. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan 
campuran 9 52,94 

4. Pembagian tiga pecahan berturut-turut 7 41,18 
 
Dari kedua tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah peserta didik yang 

mencapai KKM pada setiap indikator untuk siklus II lebih baik dari siklus I. Pada 
siklus II penerapan pembelajaran koperatif telah dapat meningkatkan ketercapaian 
indikator kompetensi yang diharapkan, jika dibandingkan dengan ketercapaian 
KKM indikator pada siklus pertama. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan 
pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan ketercapaian KKM pada setiap 
indikator seperti yang diharapkan.  

Selanjutnya ketercapaian KKM secara keseluruhan sebelum dan sesudah 
tindakan dapat dilihat pada Tabel 6 berikut. 

 
Tabel 6. Ketercapaian KKM Sebelum dan Sesudah Tindakan 

Hasil Belajar Sebelum Tindakan Sesudah Tindakan 
Skor Dasar UH I UH II 

Jumlah peserta didik yang 
tidak mencapai KKM 
(<60) 

7 3 1 

Jumlah peserta didik yang 
mencapai KKM (≥60) 10 14 16 

Sumber: Olahan Data Hasil Penelitian (2012) 
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Berdasarkan Tabel 6 di atas, terlihat bahwa terdapat perubahan hasil 
belajar  peserta didik dari skor dasar, ulangan harian I, dan ulangan harian II. 
Sesuai dengan pendapat Suyanto (1996), apabila keadaan setelah tindakan lebih 
baik, maka dapat dikatakan bahwa tindakan berhasil, dan dari tabel 6 tersebut 
jelas tergambar bahwa pada skor dasar peserta didik yang mencapai KKM hanya 
10 orang, pada ulangan harian I meningkat menjadi 14 orang, dan  pada ulangan 
harian II meningkat menjadi 16 orang.  

Berdasarkan analisis data hasil belajar matematika, nilai matematika 
peserta didik meningkat dari skor dasar. Persentase peserta didik yang mencapai 
KKM pada skor dasar sebesar 58,82% naik menjadi 82,35% pada ulangan harian I 
dan meningkat lagi yaitu sebesar 94,12% pada ulangan harian II. Tidak hanya dari 
jumlah peserta didik yang mencapai KKM saja yang meningkat tetapi 
peningkatan nilai matematika peserta didik dapat dilihat dari nilai perkembangan 
peserta didik. Sebagian besar peserta didik mengalami peningkatan nilai dari skor 
dasar. 

Berdasarkan analisis aktivitas guru dan peserta didik dan analisis hasil 
belajar matematika peserta didik dapat disimpulkan penerapan model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika peserta didik kelas V SDN 012 Tambak Kecamatan Langgam 
Kabupaten Pelalawan Tp. 2011/2012 pada materi pokok mengalikan dan 
membagi berbagai bentuk pecahan. 

 
Kesimpulan dan Saran 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan 
bahwa penerapan model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik kelas V SDN 012 Tambak 
Kec. Langgam Kab. Pelalawan  semester ganjil Tp. 2011/2012 pada materi 
mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan. 

Memperhatikan pembahasan hasil penelitian, maka peneliti mengajukan 
beberapa saran yang berhubungan dengan penerapan model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe STAD yaitu :  
1. Penerapan model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dapat dijadikan 

sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses 
pembelajaran untuk materi ajar yang berbeda sehingga dapat meningkatkan 
hasil belajar matematika peserta didik. 

2. Peneliti hendaknya mampu meningkatkan aktivitas, rasa tanggung jawab dan 
mengembangkan kemampuan bekerja sama peserta didik dengan peserta 
didik lain agar proses pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan rencana 
pembelajaran. 
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