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Abstract 

 
Good management of learning mathematics is one of the components that affect 
the success of learning mathematics, learning mathematics where indicators of 
success is how well the learning outcomes achieved by students after participating 
in the learning process of mathematics. From the facts, the percentage of success 
in learning mathematics is still very minimal. The percentage of students in Class 
IV SDN 017 Mamahan Jaya reaching Minimum Achievement Criteria to follow 
the process of learning mathematics is still low. The effort is a way to implement 
the type of cooperative learning Student Teams Achievement Divisions (STAD) 
through a research. This research was conducted in the fourth grade SDN 017 
Mamahan Jaya, Sub District of Langgam, District of Langgam, in the even 
semester of the academic year 2011/2012, starting on 21 May to 5 June 2012. The 
subjects were totaling 25 people consisting of 18 boys and 7 girls with 
heterogeneous capabilities. The instruments used in this study consisted of the 
study and data collection instruments. The device consists of Syllabus learning, 
Learning Implementation Plan (RPP), and the Student Worksheet (LKS). Data 
collection instruments consisted of the tests and observation sheets. This research 
was conducted in two cycles. The results of the first cycle found that the 
percentage of students who achieve mastery Minimum criteria (≥ 60) was 64% 
and the second cycle was 80%, which increased the percentage of the previous 
measures only 56%. The conclusion of this study indicate that cooperative 
learning model model type Student Teams Achievement Divisions (STAD) can 
improve students' mathematics learning outcomes. 
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Pendahuluan 
 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa harus sejalan 
dengan peningkatan sumber daya manusia sehingga teknologi yang dihasilkan 
dapat digunakan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan itu, 
maka perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu menjadi tantangan 
bagi dunia pendidikan, karena sumber daya manusia yang handal hanya dapat 
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dihasilkan dari pengelolaan pembelajaran yang baik.  
Memahami hal di atas, maka dunia pendidikan sebagai institusi formal 

harus mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi tersebut dengan 
mempersiapkan insan manusia yang berkualitas. Sehubungan dengan itu, maka 
tujuan pembelajaran matematika senantiasa dapat menjawab tantangan tersebut. 
Dalam kurikulum dinyatakan bahwa tujuan pembelajaran matematika adalah agar 
siswa dapat: (1) memahami konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma 
secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah; (2) 
menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 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 dengan simbol, diagram 
atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; (5) 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 (BSNP, 2006). 

Selanjutnya dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran tersebut maka 
perlu diimbangi dengan pengelolaan pembelajaran yang berkualitas. Hal ini 
mengingat, pengelolaan pembelajaran merupakan salah satu komponen yang 
mempengaruhi keberhasilan pembelajaran (Yamin dan Bansu, 2009). Selanjutnya, 
indikator keberhasilan sebuah pembelajaran adalah seberapa baik hasil belajar 
yang dicapai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran.  

 
Tabel 1. Persentase Ketercapaian KKM Siswa Kelas IV SDN 017 Mamahan Jaya  

Kec. Langgam pada Semester Ganjil Tp. 2011/2012. 

Kompetensi Dasar KKM Jumlah 
siswa 

Jumlah siswa 
yang mencapai 

KKM 

Persentase
% 

Mengidentifikasi sifat-sifat 
operasi hitung 

65 25 

10 40 

Mengurutkan bilangan 15 60 
Melakukan operasi pemba-
gian dan perkalian 20 80 

 
Data hasil belajar siswa dari Tabel 1 menunjukkan bahwa kemampuan 

matematika siswa secara khusus pada kompetensi dasar belumlah optimal. 
Dengan kata lain hasil belajar di atas mengindikasikan bahwa siswa masih 
kesulitan dalam memahami materi matematika. Sehubungan dengan ini, maka 
sebagai guru merasa terpanggil untuk melakukan perbaikan dalam pembelajaran 
matematika sebagai upaya dalam mengantisipasi agar hasil belajar siswa lebih 
baik dari sebelumnya.  

Kita mengetahui bahwa banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar 
salah satu diantaranya adalah mutu proses pembelajaran. Berdasarkan hasil 
pengamatan peneliti, proses pembelajaran matematika yang dikelola masih 
menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru. Kegiatan pembelajaran yang 
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dikelola dimulai dari memeriksa kehadiran siswa dan meminta siswa untuk 
mengumpulkan pekerjaan rumahnya. Memasuki kegiatan inti, guru dengan 
metode ceramah dan tanya jawab guru menjelaskan materi pelajaran, memberikan 
contoh dan latihan-latihan yang dipandang perlu. Jika ada siswa yang terlihat 
tidak memperhatikan, maka guru memberikan teguran kepada siswa tersebut.  

Dalam proses pembelajaran, guru jarang memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya tentang apa yang mereka kurang mengerti, dan jika 
diberikan kesempatan untuk bertanya sering siswa tidak ada yang bertanya. 
Mereka kurang memiliki keberanian untuk bertanya, sehingga sangat sulit bagi 
guru untuk meminta siswa mengungkapkan apa yang mereka tidak mengerti. 
Mengakhiri kegiatan pembelajaran, guru mengecek pemahaman siswa dengan 
memberikan soal latihan. Untuk meningkatkan keaktifan siswa, guru meminta 
beberapa siswa untuk menuliskan jawabannya di papan tulis. Kesempatan ini 
hanya dimanfaatkan oleh siswa-siswa yang berkemampuan tinggi. Sebagian siswa 
terlihat kurang serius mengerjakan latihan dan hanya mencatat jawaban teman 
yang telah dituliskan dipapan tulis. Siswa juga mengalami kesulitan jika soal yang 
diberikan memiliki bentuk yang berbeda dengan contoh yang diberikan. 

Memperhatikan hasil belajar siswa dan pengelolaan pembelajaran oleh 
guru, maka peneliti memandang perlu untuk melakukan perbaikan dengan 
menerapkan model pembelajaran yang dapat mengoptimalkan partisipasi siswa 
dalam belajar. Dalam kurikulum telah dinyatakan bahwa pembelajaran 
matematika yang dikehendaki adalah pembelajaran yang diarahkan pada kegiatan 
yang mendorong siswa belajar secara aktif baik fisik maupun mental serta 
pembelajaran yang mengkondisikan siswa untuk terbiasa melakukan penyelidikan 
dan menemukan rumus, konsep dan prinsip matematika. Untuk itu siswa perlu 
dibekali dengan kemampuan, berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, 
serta kemampuan bekerja sama (Depdiknas, 2006). 

Kondisi pembelajaran tersebut membuat kinerja siswa dalam memahami, 
menggali dan memantapkan penguasaan terhadap materi atau tugas-tugasnya 
lebih baik. Dengan demikian suasana belajar lebih menekankan partisipasi siswa 
dalam membangun pengetahuannya. Situasi pembelajaran yang demikian 
memungkinkan hasil belajar siswa yang lebih baik. Memahami situasi proses 
pembelajaran yang akan terjadi dengan penerapan pembelajaran kooperatif, maka 
dalam rangka mengantisipasi agar kemampuan matematika sama dengan fakta 
yang diutarakan sebelumnya maka peneliti mencoba menerapkannya pada materi 
pokok lanjutan. 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 



4 
 

heterogen tersebut memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih optimal jika 
dibandingkan dengan kelompok homogen.  
 
Metoda Penelitian 
 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDN 017 Mamahan Jaya Kec. 
Langgam Kab. Pelalawan semester genap Tp. 2011/2012. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas IV SDN 017 Mamahan Jaya Kec. Langgam, Kab. Pelalawan 
Tahun ajaran 2011/2012 berjumlah 25 orang yang terdiri dari 18 siswa laki-laki 
dan 7 siswa perempuan dengan kemampuan yang heterogen.  

Bentuk penelitian ini berupa penelitian tindakan kelas yaitu suatu 
penelitian untuk memperbaiki proses belajar mengajar siswa yang bertujuan untuk 
memperbaiki mutu pendidikan. Penelitian ini dirancang dalam dua siklus. 
Masing-masing siklus terdiri dari empat komponen/tahapan yaitu: 1) Perencanaan; 
2) Tindakan; 3) Pengamatan dan 4) Refleksi (Arikunto dkk, 2006). Penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas kolaboratif. Pada penelitian ini peneliti 
berkolaborasi teman sejawat. Siklus I terdiri dari 3 pertemuan dan 1 ulangan 
harian. Siklus II terdiri dari 3 pertemuan dan 1 ulangan harian. Instrumen dalam 
penelitian ini terdiri dari perangkat pembelajaran dan instrumen pengumpul data. 
Perangkat pembelajaran terdiri dari Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP), dan Lembar Kerja Siswa (LKS). Instrumen pengumpulan data terdiri dari 
perangkat tes dan lembar pengamatan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi dan 
teknik tes. Pengamatan dilakukan disetiap pertemuan dengan menuliskan 
tanggapan pengamat tentang pengelolaan pembelajaran sesuai dengan aspek-
aspek yang ditetapkan pada kolom yang tersedia.  

Data hasil belajar siswa dikumpulkan melalui tes hasil belajar yang 
mencakup materi operasi hitung pecahan. Tes hasil belajar dibuat berdasarkan 
indikator-indikator yang ditetapkan dalam RPP. Tes hasil belajar diberikan pada 
ulangan harian I dan ulangan harian II. Ulangan harian I dilaksanakan pada siklus 
pertama setelah melalui empat pertemuan. Ulangan harian II dilaksanakan pada 
siklus kedua setelah melalui tiga kali pertemuan. 

 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 

Tindakan yang diberikan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD. Pelaksanaan tindakan sesuai dengan perencanaan, 
dilaksanakan sebanyak dua siklus dimana setiap siklus terdiri dari tiga kali 
pertemuan dan satu kali ulangan harian. Adapun gambaran untuk setiap proses 
pembelajaran adalah sebagai berikut: pada pertemuan pertama terlihat belum 
berjalan dengan baik walaupun tahapan pembelajaran yang ditetapkan dalam 
rencana pembelajaran dapat dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada aktivitas siswa 
yang masih banyak belum terfokus untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dan 
mereka bekerja belum optimal. Masih terlihat beberapa siswa yang bergurau, 
berbicara, mencontoh dan bekerja diluar kegiatan pembelajaran. Siswa juga belum 
memahami dengan baik setiap langkah pembelajaran, walaupun peneliti secara 
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rutin telah mengingatkannya namun masih ada siswa yang belum mandiri. Dalam 
berdiksusi, secara umum berdasarkan pengamatan peneliti masih ada siswa belum 
memiliki keberanian untuk mengungkapkan pendapat atau idenya dan tidak berani 
untuk bertanya. Kemauan siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya masih 
terlihat malu-malu. Satu hal yang tidak dilakukan oleh peneliti adalah peneliti 
tidak memberikan latihan individu untuk memberikan pemantapan materi setelah 
selesai mengajak siswa mengambil kesimpulan tapi langsung memberikan tugas 
untuk pekerjaan rumah mereka dan menutup kegiatan pembelajaran. Peneliti juga 
belum optimal melakukan pengelolaan waktu dan pengorganisasian kelas, dan hal 
ini harus diperbaiki untuk pertemuan selanjutnya. 

Pada pertemuan kedua sedikit ada kemajuan khususnya dalam hal 
aktivitas siswa dalam bekerja kelompok. Mereka terlihat mulai mau bekerja sama 
dengan semua anggota kelompoknya, walaupun masih terdapat siswa yang jalan-
jalan, ribut, dan pindah kelompok. Hal ini mungkin disebabkan karena mereka 
belum sepenuhnya memahami makna dari belajar dalam kelompok kooperatif.  
Pengelolaan waktu yang kurang efektif dan efisien oleh peneliti, yang ditandai 
dengan adanya beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan alokasi waktu yang 
direncanakan. Diskusi kelompok yang belum berjalan dengan optimal, dan hal ini 
ditandai dengan adanya beberapa kelompok yang mengerjakan LKS secara 
individu tanpa memperhatikan teman kelompoknya, beberapa siswa masih 
bingung mengerjakan LKS, ada juga siswa yang hanya menunggu jawaban 
temannya. Disamping itu, peneliti juga belum optimal dalam memberikan 
kesempatan siswa untuk meningkatkan keaktifannya. 

Pada pertemuan ketiga, proses pembelajaran berjalan lebih baik 
dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini ditandai dengan terlaksananya semua  
tahapan pembelajaran yang direncanakan dalam RPP. Namun demikian dalam 
pertemuan ketiga ini, masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pembelajaran 
diantaranya adalah pengelolaan waktu, pengawasan terhadap siswa dan aktivitas 
siswa. Pengelolaan waktu yang belum efektif karena masih terdapat kegiatan 
pembelajaran seperti membahas hasil kerja siswa yang memakan waktu cukup 
lama karena siswa yang disuruh enggan maju. Aktivitas siswa dalam bekerja 
kelompok juga belum berjalan dengan optimal, dan hal ini ditandai dengan 
adanya beberapa siswa masih mengerjakan LKS secara individu tanpa 
memperhatikan teman kelompoknya, beberapa siswa mengerjakan LKS 
berpasangan sampai selesai, ada juga siswa yang hanya menunggu jawaban 
temannya. Disamping itu, peneliti juga belum optimal dalam memberikan 
kesempatan siswa untuk meningkatkan keaktifannya. Siswa juga tampak enggan 
untuk memberikan tanggapan atau mengajukan pertanyaan karena jawaban yang 
mereka tulis sama dengan hasil presentasi. 

Berdasarkan hasil diskusi tentang pengelolaan pembelajaran pada siklus I, 
terdapat beberapa kekurangan yang perlu perbaikan pada siklus selanjutnya, yaitu: 
1) Perlunya memberikan nasehat dan pengorganisasian kelas yang baik pada saat 
siswa bekerja dalam kelompok sehingga aktvitas belajar kelompok lebih baik, 
sehingga siswa yang hanya menunggu jawaban temannya dapat diminimalkan. 
Disamping itu, dengan adanya hal-hal tersebut diharapkan siswa yang ribut akan 
belajar dengan baik, dan siswa yang bersifat individual akan memperhatikan 
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teman kelompoknya, 2) Pengelolaan waktu yang belum optimal akibat dari 
penggunaan satu tahapan pembelajaran terlalu lama, seperti bekerja dalam 
kelompok, presentasi hasil kerja maka sebaiknya peneliti memberikan aba-aba 
kepada siswa agar lebih tepat dalam penggunaan waktunya, 3) Dalam 
mempresentasikan tugas atau hasil kerjanya, peneliti perlu mendorong siswa yang 
dianggap kurang memiliki keberanian dalam mengungkapkan ide-idenya agar 
mereka termotivasi untuk tampil, 4) Pemberian motivasi oleh peneliti baik di awal 
maupun selama proses pembelajaran perlu ditingkatkan lagi, sehingga siswa lebih 
terdorong dalam mengikuti pembelajaran.  

Berdasarkan hasil refleksi siklus pertama, maka dalam pelaksanaan 
pembelajaran berikutnya peneliti perlu memberikan penekanan dalam hal:           
1) Pengawasan terhadap aktivitas kelompok, yang lebih baik dengan cara 
mendekati siswa-siswa yang dipandang kurang aktif dalam belajar, 2) Mendorong 
siswa agar berani mengemukakan pendapatnya melalui diskusi atau presentasikan 
tugas-tugas, 3) Memberikan penguatan setiap respon yang diberikan siswa, agar 
mereka termotvasi untuk melakukan hal-hal yang diharapkan dalam belajar.  

Sedangkan pada siklus II, gambaran pelaksanaan proses pembelajaran 
disetiap pertemuan adalah sebagai berikut: pada pertemuan keempat, proses 
pembelajaran terlaksana sesuai dengan tahapan pembelajaran yang direncanakan 
dalam RPP. Berdasarkan pengamatan, aktivitas belajar siswa pada pertemuan ini 
secara umum sudah mulai menunjukkan karakteristik pembelajaran kooperatif 
walaupun belum sempurna. Hal ini ditandai meningkatnya kerja sama siswa 
dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompoknya. Aktivitas belajar siswa sudah 
lebih fokus dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. Dalam kegiatan 
kelompok, sebagian besar siswa sudah terlihat aktif, hanya beberapa orang saja 
yang ribut, dan hanya melihat temannya. Meningkatnya aktivitas siswa dalam 
belajar, menunjukkan bahwa mereka sudah mulai terbiasa dengan model 
pembelajaran ini. Disamping itu, semakin baiknya aktviats siswa menunjukkan 
bahwa mereka senang dalam belajar matematika. 

 Pengelolaan pembelajaran pada pertemuan kelima sudah berjalan dengan 
baik sesuai dengan tahapan pembelajaran dalam RPP. Aktivitas siswa dalam 
belajar sudah lebih baik dibandingkan pertemuan sebelumnya. Hal ini ditandai 
dengan interaksi siswa dalam bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas 
kelompok yang semakin baik, siswa yang ribut sudah berkurang. Kemudian 
keberanian siswa dalam mengemukakan ide-idenya sudah mulai terlihat dan hal 
lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Semakin baiknya interaksi siswa 
dalam belajar menunjukkan bahwa siswa sudah menyenangi cara-cara belajar 
yang diterapkan. Ketekunan dan kepercayaan diri siswa dalam juga dalam 
berdiskusi sudah lebih baik jika dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. Hal 
ini terlihat dari kecenderungan siswa untuk mencontoh hasil kerja temanya yang 
semaikin berkurang. Rasa persaingan siswa untuk tampil mempresentasikan, hasil 
kerjanya sudah terbangun dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kesadaran siswa 
untuk mengemukakan hasil kerjanya. 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan keenam ini sudah lebih baik, yang 
ditandai dengan keterlaksanaan semua tahapan pembelajaran yang ditetapkan 
dalam RPP dengan tepat waktu. Peneliti merasakan bahwa kemampuan peneliti 
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dalam menerapkan pembelajaran kooperatif sudah lebih baik, dibandingkan 
dengan sebelumnya. Aktivitas siswa dalam bekerja bersama untuk menyelesaikan 
tugas-tugasnya juga sudah terlihat rapi, dan mereka mulai terlihat sudah mahir 
dalam berdiskusi. aktivitas mereka dalam menandai setiap hal yang mereka tidak 
mengerti. Mereka sudah mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan saling 
berdiskusi dengan temannya. Sikap siswa untuk menirukan jawaban temannya 
sudah berkurang, seiring dengan tumbuhnya kebersamaan siswa dalam 
mengerjakan tugas-tugasnya. Rasa malu siswa untuk mengungkapkan apa yang 
mereka tidak tahu sudah jauh berubah. Aktivitas diluar kegiatan pembelajaran 
sudah berkurang dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya, dan mereka telah 
lebih terfokus menyelesaikan tugas-tugasnya. Partisipasi siswa untuk memberikan 
pendapat dalam menanggapi hasil kerja temannya sudah lebih baik. Hal ini 
menunjukkan bahwa keberanian dan persaingan diantara mereka sudah terbangun 
dan lebih baik dari sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa siswa telah 
termotivasi untuk membangun pengetahuannya secara mandiri melalui saling 
berinteraksi sesama teman. 

 Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran pada 
siklus kedua, walaupun keterlaksanaanya sudah lebih baik namun diakui belum 
optimal. Beberapa kelemahan yang masih ditemuai, diantaranya adalah:              
1) Pengelolaan waktu, yang secara umum belum optimal. Masih terdapat tahapan 
pembelajaran yang waktunya molor, biasanya dalam bekerja menyelesaikan LKS 
dan presentasi hasil kerja, 2) Partisipasi siswa dalam membangun pengetahuannya 
secara umum sudah terdapat peningkatan, namun belum merata. Secara umum 
siswa-siswa yang lemah masih sangat tergantung dengan temannya yang pandai, 
dan siswa yang pandai belum sepenuhnya dengan kesadaran sendiri membantu 
temannya. 

 Dari refleksi siklus kedua ini peneliti tidak melakukan perencanaan untuk 
siklus selanjutnya karena pembelajaran hanya dilakukan sebanyak dua siklus 

 
Analisis Nilai Perkembangan Individu dan Penghargaan Kelompok. 

Nilai perkembangan anggota kelompok diperoleh dari selisih skor dasar 
dengan skor tes hasil belajar. Nilai perkembangan siswa pada siklus I diperoleh 
dari selisih skor dasar dengan skor ulangan harian I. Nilai perkembangan siswa 
pada siklus II diperoleh dari selisih skor dasar dengan skor ulangan harian II. Nilai 
perkembangan siswa pada siklus I dan II disajikan pada tabel berikut: 

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

Nilai 
Perkembangan 

Siklus I Siklus II 
Jumlah % Jumlah % 

5 1 4 0 0 
10 4 16 7 28 
20 7 28 6 24 
30 13 52 12 48 

 
Pada siklus I, ada 5 orang siswa (20%) yang nilai UH I nya di bawah skor 

dasar (nilai perkembangan 5 dan 10) dan 20 orang siswa (80%) sama dengan atau 
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di atas skor dasar (nilai perkembangan 20 dan 30). Sedangkan pada siklus II ada 7 
orang siswa (28%) yang nilai UH II nya di bawah skor dasar (UH I) dan 18 orang 
siswa (72%) sama dengan atau di atas skor dasar. Terlihat bahwa nilai 
perkembangan individu siswa pada siklus II menurun dibandingkan dengan siklus 
I, ditandai dengan berkurangnya jumlah siswa yang mendapat nilai perkembangan 
20 dan 30.  

Nilai perkembangan individu masing-masing anggota kelompok akan 
disumbangkan untuk nilai perkembangan kelompok, kemudian dicari rata-rata 
nilai perkembangan tersebut dan disesuaikan dengan kriteria penghargaan 
kelompok yang digunakan sehingga diperoleh penghargaan masing-masing 
kelompok. Penghargaan yang diperoleh oleh masing-masing kelompok pada 
siklus I dan siklus II dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 

 
Tabel 3. Skor Penghargaan Kelompok pada Siklus I dan Siklus II  

 
KELOMPOK 

SIKLUS PERTAMA SIKLUS KEDUA 
Rataan Nilai 

Perkembangan 
Kategori 

Penghargaan 
Rataan Nilai 

Perkembangan 
Kategori 

Penghargaan 
A 22 Hebat 20 Hebat 
B 24 Hebat 24 Hebat 
C 15 Baik 24 Hebat 
D 26 Super 20 Hebat 
E 28 Super 22 Hebat 

 
Dengan memperhatikan Tabel 3 tersebut dapat dikatakan bahwa siklus I 

ada kelompok yang mendapat penghargaan kategori baik, kemudian di siklus II 
tidak ada lagi kelompok dengan kategori penghargaan kelompok baik. Hal ini 
menunjukkan bahwa semua anggota kelompok memberikan andil yang optimal 
dalam mencapai penghargaan kelompok tersebut. Disamping itu, penghargaan 
kelompok tersebut menunjukkan bahwa siswa dapat bekerja bersama dengan baik 
dengan sesama anggota kelompoknya dalam upaya menyelesaikan tugas-tugas 
kelompok 
 
Analisa Ketercapaian KKM Indikator 

Analisis ketercapaian KKM yang ditinjau dari indikator, bertujuan untuk 
menggambarkan pada indikator mana siswa yang mengalami kesulitan, sehingga 
dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan pembelajaran. Berdasarkan 
hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II dapat ditentukan ketercapaian KKM 
pada setiap indikator, sperti yang dimuat pada tabel berikut. 
Tabel 4. Ketercapaian KKM Setiap Indikator Ulangan Harian 1 

No Indikator Ketercapaian KKM 
Jumlah % 

1 Menyatakan suatu bangun datar simetris atau tidak 25 100 
2 Melukis bangun datar yang simetris dan tidak simetris 14 56 
3 Menyatakan arti suatu bangun datar yang simetris  13 52 
4 Menyatakan arti suatu bangun datar yang tidak simetris  8 32 
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Berdasarkan data dari Tabel 4 terlihat bahwa secara umum ketercapaian 
KKM pada indikator yang keempat yakni menyatakan arti suatu bangun datar 
yang tidak simetris merupakan indikator yang ketercapaiannya paling kecil. Hal 
ini menunjukkan bahwa pada indikator tersebut masih banyak siswa yang 
mengalami kesulitan. Dalam indikator yang keempat, butir tesnya menanyakan 
“Apakah gambar disamping ini merupakan bangun datar simetris? Mengapa?”. 
Berdasarkan fakta skor yang diperoleh siswa, banyak siswa yang belum benar 
dalam menyatakan tentang bangun yang tidak simetris. Namun, dalam 
memberikan alasan kenapa dikatakan tidak simetris umumnya siswa salah atau 
tidak menjawab. 

Selanjutnya dari hasil ulangan harian II, diperoleh data ketercapaian 
KMM pada setiap indikator, seperti yang dimuat dalam Tabel 5 berikut.   

 
Tabel 5.  Ketercapaian KKM Setiap Indikator Ulangan Harian-II 

No Indikator Ketc. KKM 
Jumlah  % 

1 Menyatakan apakah arti sebuah pencerminan 25 100 
2 Mengenal hasil pencerminan sebuah bangun datar 25 100 
3 Menggambarkan hasil pencerminan sebuah bangun datar 5 20 

 
Berdasarkan data ketercapaian KKM pada indikator, yang dimuat pada 

Tabel. 5  maka dapat dikatakan bahwa ketercapaian KKM pada indikator 1 dan 2 
sangat baik karena seluruh siswa mencapai KKM pada indikator tersebut. 
Sedangkan untuk indikator ketiga masih banyak siswa yang salah dalam 
menjawabnya. Kesalahan ini karena mereka banyak yang kurang teliti 
menggambarkan pencerminan dari soal yang diberikan. 
 
Analisis Ketercapaian KKM Secara Keseluruhan 

Dari skor dasar siswa sebelum tindakan, hasil belajar pada siklus I dan II, 
maka dapat diperbandingkan ketercapaian KKM oleh siswa sebagai dampak dari 
perbaikan pembelajaran yang dilakukan. Adapun deskripsi ketercapaian KKM 
sebelum tindakan (skor dasar), dan sesuadah tindakan pada siklus I dan siklus II 
disajian dalam Tabel 6 berikut. 

 
Tabel 6.  Rekapitulasi Ketercapaian KKM Sebelum dan Sesudah Tindakan 

Ketercapaian KKM Oleh Siswa  
 Jumlah Persentase 

Skor Dasar 14 56 
Ulangan Harian-1 16 64 
Ulangan Harian -2 20 80 

 
Dengan memperhatikan perkembangan ketercapaian KKM pada skor 

dasar, setelah pelaksanaan tindakan pada siklus I dan II dapat dikatakan bahwa 
terdapat peningkatan ketercapaian KKM setelah pelaksanaan tindakan baik pada 
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siklus I dan siklus II. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan pembelajaran dengan 
menerapkan pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siklus I dan siklus II, 
memberikan dampak pada hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Selanjutnya 
dengan adanya peningkatan ketercapain KKM tersebut, menunjukkan bahwa 
perbaikan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran kooperatif 
memberikan dampak pada hasil belajar siswa menjadi lebih baik. 
 
Analisis Keberhasilan Tindakan 

Adanya peningkatan jumlah siswa yang mencapai KKM dari skor dasar 
(sebelum tindakan) ke siklus I dan siklus I ke siklus II (sesudah tindakan) 
menunjukkan bahwa hasil belajar siswa sesudah tindakan lebih baik dibandingkan 
dengan sebelum tindakan. Dengan memperhatikan hasil penelitian ini, dan 
mengacu pada kriteria keberhasilan tindakan yang dikemukakan oleh Suyanto 
(1997) bahwa bahwa apabila keadaan setelah tindakan lebih baik daripada 
sebelum tindakan maka dapat dikatakan tindakan berhasil.  

Bertolak dari pendapat tersebut dan memperhatikan kesimpulan analisis 
data, maka dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilaksanakan dalam upaya 
meningkat hasil belajar siswa sebagai masalah yang dihadapi dalam kelas adalah 
berhasil. Sejalan dengan kesimpulan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa  
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa Kelas. IV SDN 017 Mamahan Jaya Kec. Langgam Semester Genap 
Tp. 2011/2012. Dari hasil analisis data, diperoleh informasi bahwa penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
siswa Kelas. IV SDN 017 Mamahan Jaya Kec. Langgam Semester Genap Tp. 
2011/2012. Sejalan dengan adanya peningkatan hasil belajar tersebut, maka 
berdasarkan deskripsi keterlaksanaan pembelajaran juga menunjukkan bahwa 
penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD meningkatkan kualitas 
pembelajaran. Hal ini ditandai dengan meningkatnya interaksi siswa dengan 
siswa, siswa dengan peneliti dan siswa dengan bahan ajar dalam membangun 
pengetahuannya. Sehubungan dengan hal ini maka tidak berlebihan jika model 
pembeljran kooperatif tipe STAD dapat dijadikan sebagai alternatif startegi 
pembelajaran dalam upaya meningkatkan kualitas dan hasil belajar matematika.  

Selanjutnya, walaupun kualitas proses pembelajaran sudah lebih baik 
dibandingkan dengan sebelum tindakan, bukan berarketercapaian KKM pada 
siklus 1 bukan berati tidak ada kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaanya. 
Adapun kelemahan-kelemahan yang dimaksud adalah a) Terdapat siswa yang 
belum terlibat aktif secara optimal dalam membangun pengetahuannya, khususnya 
siswa yang lemah. b) Diawal pembelajaran, sikap siswa yang mencontoh teman, 
ribut, bekerja individual, kurang dapat bekerja sama, kurang berani dalam 
mengemukakan pendapat banyak ditemui. Walapun sampai akhir kegiatan 
penelitian ini sudah berkurang, namun masih terdapat sikap-sikap seperti yang 
dimaksud. c) Pengelolaan waktu yang efektif sulit untuk dicapai, karena sikap 
siswa yang belum sejalan dengan karakteristik pembelajaran kooperatif, 
menunjukkan bahwa butuh waktu yang lama dalam menerapkan pembelajaran ini 
agar siswa terbiasa. d) Karena sikap yang tidak terbiasa dalam mengemukakan 
pendapat, merupakan sebuah hambatan dalam pembelajaran kooperatif yang 
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sangat menekankan keberanian siswa dalam mengemukakan pendapatnya. Oleh 
sebab itu, peneliti perlu memberikan penekanan dalam hal ini. 
 
Kesimpulan dan Saran 
 

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika siswa Kelas. IV SDN 017 Mamahan Jaya Kec. Langgam Semester 
Genap Tp. 2011/2012. 

Berangkat dari kesimpulan dan pembahasan hasil peneliti, terdapat 
beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penerapan Pembelajaran Kooperatif 
Tipe STAD,  yakni:  
1. Pada penelitian ini, peneliti kurang efektif dan efisien dalam melakukan 

pengelolaan waktu sehingga ada proses pembelajaran yang mundur dari 
waktu yang telah disusun sebelumnya pada RPP, oleh karena itu bagi peneliti 
yang ingin menindaklanjuti penelitian ini disarankan untuk dapat menyusun 
waktu yang lebih baik ketika menyusun RPP sehingga pengelolaan waktu 
bisa lebih efektif dan efisien. 

2. Pada penelitian ini, peneliti menemukan sikap siswa yang sering mencontoh 
teman, ribut, bekerja individual, kurang dapat bekerja sama, dan kurang 
berani dalam mengemukakan pendapat banyak ditemui. Bagi peneliti yang 
ingin menindaklanjuti penelitian ini disarankan untuk dapat lebih memotivasi 
para siswa sehingga sikap yang tidak baik tersebut berkurang atau tidak 
terjadi lagi dan proses pembelajaran berjalan lebih baik. Disarankan juga agar 
peneliti bisa lebih tegas dalam memberikan teguran bagi siswa yang kurang 
memperhatikan guru ketika memberikan pelajaran atau dalam pelaksanaan 
proses pembelajaran. 

 
Daftar Pustaka 
 
Arikunto, dkk.2009.Peniltian Tindakan Kelas.Bumi Aksara: Jakarta 
Badan Standarisasi Nasional Pendidikan., 2006, Panduan Penyusunan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan 
Menengah, Depdiknas, Jakarta. 

Depdiknas. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Depdiknas : Jakarta 
Ibrahim, dkk.2000.Pembelajaran kooperatif.University Press: Surabaya 
Mulyasa. 2009. Praktik Penelitian Tindakan Kelas. Rosda : Bandung  
Ngalim Purwanto, M., 2004, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, 

PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 
Suyanto, 1997, Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas, Dikti 

Depdikbud, Mudjiono, 2002, Belajar dan Pembelajaran, Rineka Cipta, 
Jakarta. 

Sudjana, Nana., 2000, Dasar-Dasar Proses Mengajar, Sinar baru Algensindo, 
Bandung.  

Sagala, Staiful., 2005, Konsep dan Makna Pembelajaran, Alfabeta, Bandung. 



12 
 

Slavin, R.E.2009.Cooperative Learning Theory Reseach And Practise.AllyAnd 
Bacon: Boston 

Sudijono, Anas.2009. Pengantar Statistik Pendidikan.Raja Grafindo Persada : 
Jakarta 

Sudjana, H.D.2005.Strategi Pembelajaran.Bandung 
Sukarno.2009. Penelitian Tindakan Kelas. Surakarta: Media Perkasa 
Trianto.2007.Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi 

Konstruktivistik.Prestasi Pustaka Publiser: Jakarta 
Yamin, M dan Bansu I.A.2009. Taktik Mengembangkan Kemampuan Individual 

Siswa.Gaung Persada: Jakarta 


