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Abstract: The research was classroom action research that aims to improve
learning process and students learning outcomes.The researcher applied the
Cooperative learning Type Student Teams Achievement Divisions (ST,A.D) at class

V SDN 013 Ganting, academic year 201212013. This research was conducted in
two cycles. Research procedures were carried ut in a class action including
planning, implementating, observating, and reflecting.The success of the actior
was marked by improving the leaming process and students learning outcomes.
Improvement of the learning process can be seen from the reflection of
observations result and inqease of students leaming outcomes marked by score of
students individual progress and reaching minimum achievement criteria (MMC).
The data analysis of teachers and students activities showed the activity of teacher
and increase sfudents achievement . It was indicated by the reflection of teacher
learning process which affected on the teachers and students performance in the
classroom. In the first cycle, students who achieved midmum achievement
criteria were 80 Yo and 92% in second cycle. From the result above, the
researcher concluded that there was an improvement on sfudents achievement
about 44Yo after they were given a treatrnent . From the results of this study
concluded that Cooperative Learning Type STAD can improve the students
learning outcomes at class V SDN 013 Ganting.
Keywords: Student Team Achievement Division, leaming outcomes,classroom
action research

Pendahuluan
Matematika merupakan salah satu ihnu dasar yang mempunyai per.uuul

penting dalam dunia pendidikan. Matematika diberikan kepada peserta didik
untuk membantu peserta didik agar berpikir secara ilmiah. Matematika juga
membekali peserta didik untuk mempunyai berpikir logis, analitis,
sistematis, kritis serta kemampuan bekerja sama. Oleh sebab ittl peserta didik
perlu menguasai pelajaran matematika mulai dari pendidikan dasar.

Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran matematika dapat dilihat dari
hasil belajar matematika. Hasil belajar matematika yang diharapkan oleh setiap
sekolah adalah hasil belajar matematika yang mencapai ketuntasan belajar
matematika. Peserta didik dikatakan tuntas belajar matematika apabila nilai hasil
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belajar matematika peserta didik telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM) yang ditetapkan oleh guru dan kemudian disetujui oleh pihak sekolah

Berdasarkan hasil ulangan kelas V SDN 013 Ganting tentang hasil belajar
25 orang peserta didik di kelas tersebut dengan KKM 65, diperoleh informasi
bahwa ketercapaian KKM peserta didik masih rendah, seperti terlihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 1. Persentase Ketercapaian KKM Mata Pelajaran Matematika Peserta

Didik Kelas V SD Negeri 013 Ganting Semester I Tahun Pelajaran
2012t2013

Kompetensi Dasar
Jumlah Peserta

Didikyang
Mencapai KKM

Persentase Peserta
Didikyang

Mencapai KKM
(%\

. Melakukan operasi hitung bilangan
bulat termasuk penggunum sifat-
sifatnya pembulatan dan penaksiran
. Menggunakanpengukuran waktu,
sudut" iarak dan kecepatan

ll

L2

44

48

Berdasarkan pengalaman peneliti selaku guru matematika kelas V SDN 013
Ganting faktor penyebab rendahnya ketercapaian KKM peserta didik pada
ulangan harian karena guru tidak menerapkan permendiknas dalam kegiatan
pembelajaran. Ketika guru mengajar, guru hanya memberikan penjelasan dengan
contoh soal, kemudian peserta didik mencatat, sehingga peserta didik banyak yang
tidak memperhatikan dan bahkan tidak mencatat penjelasan guru. Selain itu
proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas V SDN 013 Ganting didominasi
oleh guru.

Terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki, salah
satunya : Peserta didik ribut dalam belajar, peserta didik tidak dilibatkan secara
langsung dalarn mencari informasi yang luas tentang topik pembelajaran yang
sedang dipelajari, sehingga pada saat pembelajaran berlangsung peserta didik
kurang aktif. Sedangkan Permendiknas R[ nomor 4l tahun 2007 mengarnanatkan
pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik unfuk berpartisipasi
aktif. Kegiatan ini dilalrukan melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfrmasi.

Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan partisipasi aktif
peserta didik di dalam pembelajaran adalah model pembelajaran kooperatif.
Pembelajaran kooperatif merupakan sistem pembelajaran yang memberikan
kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sarna dalam menyelesaikan tugas-
tugasnya. Melalui pembelajaran ini setiap anggota tim saling membantu satu sarna
lain sehingga, di dalam kerjasama tersebut peserta didik yang kemampuan
akademisnya tinggt harus membantu peserta didik yang kemampuan akademisnya
rendah sampai dipastikan seluruh anggota tim telah menguasai materi pelajaran
yaog telatr diberikan. Di dalarn pembelajaran kooperatif ini terdapat penghargaan
(reward) yang diberikan kepada setiap tim. Kegagalan individu adatah kegagalan
tim dan sebaliknya keberhasilan individu adalah keberhasilan tim, oleh karena itu
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setiap tim akan terrnotivasi untuk meningkatkan kinerja timnya supaya timnya
unggul dibandingkan tim yang lain.

Di dalam model pembelafaran kooperatif terdapat berbagai tipe atau teknik
untuk menerapkan pembelajaran tersebut, salah satunya adalah tipe Student Team
Achievement Division (STAD). Slavin (2005) mengatakan bahwa STAD
merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif dengan sistem bekerja dalarn
kelompok beranggotakan 4-5 orang yang bersifat heterogen. STAD menekankan
pada aktivitas dan interaksi diantara peserta didik untuk saling memotivasi dan
saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang
maksimal. Keberhasilan kelompok akan tercapai jika semua anggota kelornpok
bertangung jawab terhadap kelompoknya.

Pembelajaran ini meningkatkan keaktifan pesertra didik sehingga peserta
didik termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Sehubungan dengan keterkaitan
tersebut maka penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat
dilak*an dalarn upaya meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik di
kelas V SDN 013 Ganting pada kompetensi dasar rnelakukan operasi hitung
campuran bilangan bulag perpangkatan dan akar sederhana, dan
menggunakan faktor prima untuk menentukan KPK dan FPB.

Metode
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas kolaboratif.

Penelitian ini terdiri dari dua siklus, pada siklus pertama dilah*an tindakan
mengacu kepada model pembelajaran kooperatif tipe STAD, selanjutnya pada
siHus kedua dilakukan tindakan berdasarkan hasil refleksi dari siklus pertama.
Menurut Arikunto (2006) ada empat tahapan yang dilakukan dalam penelitian
tindakan yaitu perencanaan, pelaksanaa4 pengamatan, dan refleksi. Adapun
model siklus dalam PTK dapat dilihat pada gambar I berilail.

RefleksiAwal

Perencanaan

Perencanaan

Pengamatan

Gambar 1. Siklus PTK

Tahap ini peneliti merencanakan tiadakan yang akan dilakukan berdasmkan
masalah yang ada yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe srAD
pada peserta didik kelas V SD Negeri 013 Ganting. Dengan subjek penelitian
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adalah peserta didik kelas V SD Negeri 013 Ganting, jumlah peserta didik adalah
25 orxrypada tahun pelajaran 2A12/2013. Instrumen penelitian adalah perangkat
pembelajaran dan instrumen an data.

Perangkat pembelajaran terdiri dari Silabus, Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Instrumen
pengumpulan data terdiri dari lembar pengamatan dan tes hasil belajar
matematika. Lembar pengamatan berupa hasil pengamatan, kritik atau saran
tentang jalannya proses pembelajaran yang sedang berlangsung sehingga dapat
diketahui aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Lembar ini
bertujuan untuk mengamati aktivitas yang dilalrukan peserta didik dan interaksi
belajar peserta didik, serta aktivitas guru selama proses pembelajaran yang
metrgacu pada langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD. Lembar
pengamatan ini digunakan untuk mengamati aktivitas guru dan peserta didik
selama proses pembelajaran, sehingga dari lembar pengamatan ini dapat diketahui
kelemahan dari tindakan yang dilaksanakan dalam proses pernbelajaran kemudian
diperbaiki pada siklus selanj utrya.

Tes hasil b"lajur matematika diggnakan untuk mengumpulkan data tentang
hasil belajar matematika peserta didik setelah proses pembelajaran. Tes ini
diberikan dalam bentuk ulangan harian I dan ulangan harian Il.Teknik
pengumpulan data pada penelitian ini yaitu teknik observasi dan teknik tes hasil
belajar. Sementara teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis
deskriptif naratif dan analisis statistik deskriptif yang terdiri dari analisis data
hasil pengamatan, analisis data hasil belajar. Analisis data hasil belajm terdiri dari
analisis skor perkembangan individu peserta didik dan penghargaan kelompok,
analisis data ketercapaian KKM indikator dan analisis keberhasilan tindakan.

Untuk mengetahui keberhasilan tindakan pada penelitian ini, maka
ditetapkanlah kriteria keberhasilan tindakan. Sejalan dengan itu tindakan
dikatakan berhasil apabila keadaan setelah tindakan lebih baik daripada
sebelumnya, maka pada penelitian ini tindakan dikatakan berhasil jika persentase
jumlah peserta didik yang mencapai KKM sebelum tindakan dengan setelah
tindakan meningkat.

Analisis data hasil belajar terdiri dari analisis skor perkembangan individu
peserta didik dan penghargaan kelompok. Penghitungan skor tes individu
ditujukan untuk menentukan nilai perkembangan individu yang akan
disumbangkan sebagai skor kelompok. Nilai perkembangan individu dihitung
berdasarkan selisih perolehan skor dasar dengan skor ulangan harian. Dengan cara
ini setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan sumbangan
skor maksimal bagi kelompoknya Untuk menghitung skor perkembangan peserta
didik terhadap kelompoknya digunakan skala dalam tatr,|z (slavin, 2005).
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abel2. Nilai ndividu
Skor Tes Nilai Perkembanpan

Lebih dari 10 ooin di bawah skor dasar 5

10 poin sampai 1 poin di bawah skor awal 10

Sama dengan skor dasar sampai dengan 10 poin di atas skor
dasar

20

Lebih dari l0 ooin di atas skor dasar 30
Nilai semourna ( tidak berdasarkan skor dasar ) 30

Sumber: Slavin (2005)

Analisis data tentang ketercapaian kriteria ketuntasan indikator pada
kompetensi dasar melalrukan operasi hitung campuran bilangan bulat,menghitung
perpangkatan dan akar sederhana, dan menggunakan faktor prima untuk
menenhrkan KPK dan FPB dilakukan dengan melihat hasil belajar peserta didik
secara individual yang diperoleh dari ulangan harian I dan ulangan harian II. Skor
ulangan harian Peserta didik untuk setiap indikator dihitung dengan menggunakan
rumus berikut.

SI = SP 
,.100

SM
SI : skor indikator
SP : skor yang diperoleh peserta didik
SM = skormaksimal

Pada penelitian ini peserta didik dikatakan telah mencapai kriteria
ketuntasan untuk setiap indikator apabila peserta didik mencapai skor = 65 pada
setiap indikator.

Analisis data teatang ketercapaian KKM dilakukan dengan membandingkan
persentase jumlah peserta didik yang mencapai KKM pada skor dasar dan
persentase jumlah peserta didik yang mencapai KKM pada tes hasil belajar
matematika yang menerapkan perrbelajman Kooperatif Tipe STAD. Persentase
jurnlah pesertra didik yang mencapai KKM dapat dihitung dengan menggunakan
rumus sebagai berikut.

Persentase Ketercapaian KKM - Iuml1} fe-s:rta didik vang mencap-ai KKM x !a}o/o
fumlah peserta didik keseluruhan

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari dua siklus. Siklus I terdiri dari 3

pertemuan dan 1 ulangan harian, setnentara siklus II terdiri dari 3 pertenruan dan I
ulangan harian. Untuk mengetahui kesesuaian antara langkah-langkah penerapan
model pembelajaran kooperatif Tipe STAD yang direncanakan dengan
pelaksanaan tindakan proses pembelajaran, dila}rukan analisis terhadap aktivitas
guru dan peserta didik melalui lembar pengamatan dan diskusi denganpengamat.

Pelaksanaan penelitian pada pertemuan-pertemuan di siklus I masih ada
kekurangan di beberapa pertomuan seperti pada kegiatan awal belum dapat
rneningkatkan partisipasi peserta didik secara optimal karena peserta didik kurang
termotivasi. Pada kegiatan inti, terdapat peserta didik yang behm terlibat aktif
dalam diskusi kelompok sehingga kelompoknya kesulitan untuk menyelesaikan



tugas tepat waktu, hal ini mungkin disebabkan karena hampir sebagian peserta
didik kurang menerima hasil pembagiirn kelompok. Pada saat presentasi peserta
didik masih terlihat malu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di
depan kelas. Namun pada kegiatan akhir, peserta didik sudah bisa menyampaikan
kesimpulan secara bersama-sama.

Pada penelitian ini, terdapat kekurangan-kekurangan pada siklus I yang
perlu menjadi perhatian dan lebih ditingkatkan lagi di siklus II yaitu sebagai
berikut:

1) Dalarn mengorgauisasikan peserta didik kedalam kelompoknya waktu
yang diperlukan lebih dari yang ditentukan.

2) Peserta didik yang berkemampuan tinggi mendominasi kegiatan
pembelajaran.

3) Adanya kelompok yang tidak bekeda sama dengan baik.
4) Peserta didik malu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya

Berdasarkan refleksi siklus I peneliti men)rusun rencana perbaikan sebagai
berikut.

1) Guru memberi arahan kepada peserta didik untuk lebih cepat dalam
menempati kelompoknya.

2) Guru menjelaskan kembali kepada peserta didik pentingnya kerjasama
dalam kelompok dan saling membantu dalam mengerjakan LKPD
sehingga kesulitan yang ditemukan dapat didiskusikan bersama.

3) Guru meminta kelompok untuk bekerjasama dengan baik karena pada
pembelajaran kooperatif tipe STAD yang diutamakan adalah kerjasama
antar anggota kelompok.

4) Guru memberikan arahan kepada peserta didik dengan menyampaikan
kepada peserta didik untuk tarnpil kedepan kelas tidak akan ada sangsi
walaupun presentasinya salah.

Peneliti memperbaiki kekurangan-kekurangan siklus I berdasarkan refl eksi
padasiklus tersebut. Setelah melaksanakan tindakan perbaikan pada pertemuan di
siklus II, pelaksanaan proses pembelajaran semakin membaik. peneliti telatr
mengarahkan peserta didik untuk siap menerima anggota kelompok mereka yang
baru pada awal siklus II. Kelompok yang disusun peneliti berdasarkan nilai UH I.
Peneliti sudah memotivasi peserta didib peneliti raenyampaikan tujuan pelajaran,
peneliti menyampaikan apersepsi, , peneliti menyampaikan cakupan materi rtan
langkah-langkah pembelajaran" peneliti mengorganisasikan peserta didik ke dalarn
kelompok dan membagikan LKPD kepada peser&a didilL peneliti sebagai
motivator dan fasilitator selama mengerjakan LKPD, peneliti membimbing
masing-masing kelompok dalam menyelesaikan LKPD, setelah selesai
mengerjakan LKPD peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompoknyq
kelompok lain memberikan tanggapan, peneliti memberikan penghargaan
kelompok, peneliti bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah
dipelajari, peneliti memberikan P& dan peneliti menyanrpaikan materi yang akan
dipelajari pada pertemuan berikutnyaPada siklus II terjadi peningkatan dalam
kegiatan pembelajaran dibandingkan dengan siklus I.Hal ini dilihat pada siklus II,
selunfi kelompok bisa menyelesaikan tugas tepat waktu dan hampir seluruh
peserta didik ikut berpartisipasi aktif dalam diskusi di kelompoknya masing-
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masing. Namun pada siklus II. Ditinjau dari hasil belajar, peningkatan hasil
belajar peserta didik dapat dilihat daii skor perkembangan peserta didik pada
siklus I diperoleh dari selisih skor awal dengan skor ulangan harian I. Skor
perkembangan peserta didik pada siklus II diperoleh dari selisih skor ulangan
harian I sebagai skor awal untuk siklus kedua dengan skor ulangan harian II. Skor
perkembangan peserta didik pada siklus I dan II disajikan pada tabel berikut
Tabel3. Skor Perkembangan Peserta didik pada Siklus I dan Siklus II

Skor Perkembangan
Siklus I Siklus If

Jumlah Yo Jumlah o//o

5 0 0 0 0

10 0 0 0 0

20 l5 60 9 36

30 l0 40 l6 64

Stnnber: Analisis Data Hasil Penelitim (2012)

Persentase peserta didik yang menyumbangkan skor gan 5-10
pada siklus pertama dan kedua tidak ada. Hal menunjukkan bahwa tidak ada nilai
peserta didik yang menunm dari skor dasar ke siHus I dan siHus II. Selain itrr
peserta didik yang menyumbangkan nilai perkembangan maksimal (30)
meningkat dari siklus I ke siklus tr. Ini berarti terjadi peningkatan hasil belajar
peserta didik . Adapun ketercapaian KKM indikator pada siklus I dapat dilihat
pada Tabel4 beriht.
Tabel 4. KKM Indikator Pada Ilarian I

No Indikator Pembelajaran

Jumlah Peserta
Didikyang

Mencapai Kriteria
Ketuntasan

Persentase
Ketercapaian

Kriteria
Ketuntasan

I Menentukan hasil operasi penjumlahan
dan pengurangan

22 88

2 Mengerjakan soal cerita penj umlahan
dan pengurangan

18 72

aJ Menetukan hasil operasi perkalian dan
pembagian

20 80

4 Mengerjakan soal cerita perkalian dan
pembagian

18 72

5 Memecahkan masalah sehari-hari yang
berkaitan dengan bilansan bulat

l8 72

6
Melakukan operasi hitung camptuim
(penjumlahan, penguranga& perkalian
dan pembacian)

25 100

Sumber: Analisis Dda Hasil Pmelitian (2012)



Berdasarkan Tabel 4, diperoleh bahwa tidak semua peserta didik yang
mencapai kriteria ketuntasan untuk setibp indikator. Untuk indikator 1,2,3,4, dan
5 sudah lebih dari 5A Yo mencapai kriteria ketuntasan, yaitu dengan presentase
berturut-firrut 88Yo, 7V/o, dan 80Yo, 72o/o, 72yo. Sedangkan pada indikator 6
persentase peserta didik yang mencapai kriteria ketuntasan yaitu 100%.
Ketercapaian kriteria ketuntasan indikator pada ulaagan harian II disajikan dalam
tabel5 berikut.

Tabel5. Ketercapaian KKM Indikator Pada Ulangan Ilarian II

Sumber: Analisis Dato Hasil Penelitian (2012)
Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa terdapat satu indikator yang persentase

ketercapaian KKM nya 100%. Kesalahan peserta didik lebih sedikit untuk setiap
indikator pada UH fI, sehingga diketatrui kesalahan yang dilakukan peserta didik
di setiap indikator. Namun pada ulangan harian II untuk semua indikator sudah
lebih dari 50oZ menoapai kriteria ketuntasan dengan persentase berturut-turut
84%o,92o/o,92Yo,76Ya, dan 88 %.

Cara lain yang dapat digunakan untuk menganalisis data dapat dilihat
dengan membandingkan skor hasil belajar peserta didik setelatr tfudakan dengan
skor awal. Peningkatan hasil belajar peserta didik disajikan pada tabel berikut.

Tabel6.

8

No Indikator
Ketercapaian KKM

Jumlah
Peserta didik Persentase

I Menentukan hasil perpangkatan dan akar
sederhana

21 84

2 Menentukan faktoq faktor prima dan
faktorisasi prima dari suatu bilangan

25 100

) Menentukan FPB dengan falctorisasi prima 23 92

4 Menentukan KPK dengan faktorisasi prima 23 92

5 Mengerjakan soal dengan KPK 19 76

6 Mengerjakan soal dengan FPB 22 88

tIasiI r
KKM
{65}

Sebelum
Tindakan Siklus I Siklus fI

Jumlah peserta
didik yang

mencapai KKM
65

ll 20 23

% Jumlah
peserta didik

yang mencapai
KKM 65

44 80 92

Sumber: Analisis Data Hasil Penelitian (2012)



Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa terdapat perubahan hasil belajar
peserta didik antara skor ulangan sebelum tindakan, ulangan harian I dan ulangan
harian II. Frekuensi peserta didik yang mencapai KKM lebih banyak pada ulangan
sebelum tindakan dari pada ulangan harian I, sebaliknya frekuensi peserta didik
yang belum mencapai KKM lebih banyak terdapat pada ulangan harian I dari pada
ulangan sebelum tindakan. Namun terjadi peningkatan pada UH II, peserta didik
yang mencapai KKM lebih banyak dibanding Skor Dasar dan UH I. Adaprm
banyak peserta didik yang mencapai KKM pada skor awal adalah sebanyak ll
orang, meningkat menjadi 2O orang pada ulangan harian I dan kemudian
meningkat menjadi 23 orang pada ulangan harian II. Dari peningkaan jumlah
peserta didik yang memiliki skor di atas KKM dari skor awal ke ulangan harian I
dan ulangan harian II. Apabila keadaan setelah tindakan lebih baik, maka dapat
dikatakan bahwa tindakan telatr berhasil, akaa tetapi apabila tidak ada bedanya
atau bahkan tebih buruk, maka tindakan belum berhasil atau telatr gagal. Jadi
dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan hasil belajar peserta didik kearah
yang lebih baik yang te{adi pada siklus II. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa tujuan pada penelitian ini tercapai.

Kesimpulan dan Saran
Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan

bahwa penerapan pembelajaran kooperatif tipe STeD dapat memperbaiki proses
pembelajaran dan meningkatlan hasil belajar matematika peserta didik kelas V
SD Negeri 013 Ganting tahun pelajaran 201212013 pada kompetensi
dasar melakukan operasi hitung cztmpuran bilangan bulat, perpangkatan dan akar
sederhan4 dan menggunakan faktorisasi prima rmtuk menentukan KPK dan FPB.

Melalui penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengemukakan Mran-
safim yang berhubungan dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe
STAD dalarn pembelaj aran matematika.

1. Penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat dijadikan sebagai
salah satu alternatif pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses
pembelajaran untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan
hasil belajar matematika Peserta didik

2. Guru hendaknya memperhatikan pembagian waktu dalam kerja
kelompok dan presentasi, sehingga setiap kelompok merniliki
kesempatan yang cukup rmtuk menunjulil<an pengrnsaalt konsep yang
dimiliki di depan kelas

3. Guru harus membiasakan peserta didik untuk belajar dan bekerja szlma
dalam kegiatan kelompok belajar, sehingga peserta didik memiliki rasa
tanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh guru
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And Bacon. Boston.
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