
1 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD 

UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA  

KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI 009 PULAU 

 KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG 
 

Susi Hernita
1
 , Susda Heleni 

2
, Kartini 

3 

susihernita@yahoo.com  

 

Abstract 

This research aimed to improve learning process and students’ learning at  

SDN 009 Pulau Kecamatan Bangkinang Seberang in mathematics lesson by 

implementing Cooperative Learning Type Student Teams-Achievement Divisions 

(STAD) academic year 2012/2013. Forms of research was collaborative classroom 

action research. It was conducted in two cycles. Research procedures were carried out 

in a class action including planning, implementating, observating and reflecting. The 

success of the action was marked by improving the learning process and students’ 

learning achivement. Improvement of the learning process can be seen from the 

reflection of observations result and increase of students’ learning achivement 

marked by score of student’s individual progress and reaching minimum achievement 

criteria (MMC). The result of research in the first cycle found that the percentage of 

number of students who achieve MMC 15 students  were 83,33% and number of 

students 16 students were  88,88% in the second cycle. 

 From the results of this research concluded that Cooperative Learning Type 

STAD can improve the students’ learning achievement at  class V SD N 009 Pulau 

Kecamatan Bangkinang Seberang. 
Keyword : Classroom action research, Student Teams-Achievement Divisions 

(STAD), Learning achievement 

 

PENDAHULUAN 

 

Matematika membekali siswa untuk mempunyai kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis serta kemampuan bekerja sama. Oleh sebab itu, pelajaran 

matematika perlu diberikan kepada semua siswa dimulai dari sekolah dasar sampai ke 

perguruan tinggi (Depdiknas, 2006) 

Tujuan pembelajaran matematika yang dinyatakan dalam BSNP (2006:2) yaitu: 

(1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma 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 dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk 
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memperjelas 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. 

Keberhasilan tujuan pembelajaran matematika dapat dilihat dari hasil belajar 

matematika . Hasil belajar matematika yang diharapkan setiap sekolah adalah hasil 

belajar yang mencapai ketuntasan belajar matematika. Siswa dikatakan tuntas apabila 

skor hasil belajar matematikanya mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM)  

(BSNP,2006). Namun kenyataannya, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 

guru kelas V SDN 009 Pulau Kecamatan Bangkinang Seberang tentang hasil ulangan 

harian 18 siswa, kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan sekolah 

dalam pelajaran matematika adalah 65. Pada kompetensi dasar operasi hitung 

bilangan bulat ada 11 siswa ( 61,11%) yang mencapai KKM. Karena masih ada siswa 

yang belum mencapai KKM, berarti pembelajaran matematika di kelas V SDN 009 

Pulau Kecamatan Bangkinang Seberang belum mencapai hasil yang diharapkan. 

Belum optimalnya hasil belajar matematika siswa menunjukkan bahwa terdapat 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang perlu diperbaiki atau mendapat 

perhatian. Sehubungan dengan itu peneliti mencari penyebabnya dengan melakukan 

pengamatan. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap proses pembelajaran, 

rendahnya hasil belajar siswa tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 

adalah pembelajaran masih berpusat pada guru karena dalam proses pembelajaran 

secara berurutan guru menjelaskan materi, memberikan contoh soal, dan memberikan 

latihan. Kurangnya perhatian siswa saat guru menerangkan pelajaran, metode 

pembelajaran yang digunakan tidak bervariasi sehingga siswa merasa bosan dan tidak 

semangat untuk belajar, kemudian jika ada materi pelajaran yang tidak dipahami oleh 

siswa, siswa tersebut tidak mau bertanya. 

Untuk mengatasi rendahnya hasil belajar tersebut, guru sudah mencoba 

mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar agar siswa dapat membangun 

kerjasama yang baik, namun hal yang terjadi adalah siswa yang kreatifitasnya tinggi 

yang mau bekerja dalam kelompok sedangkan siswa yang minat belajarnya rendah 

tidak mau bekerja dan hanya menganggap nilai itu sebagai nilai kelompok. Untuk 

mengatasi kurangnya keaktifan siswa dalam membangun pengetahuannya dalam 

kegiatan pembelajaran, peneliti memandang perlu diberikan suatu model 

pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran dan 

mengoptimalkan partisipasi siswa dalam kelompok untuk saling berhubungan, 

memberikan ide-ide dalam menggali materi yang dipelajari dengan suatu model 

pembelajaran kooperatif. Salah satunya dengan  model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. Pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang memiliki keunggulan yaitu meningkatkan pencapaian prestasi para 

siswa, mengembangkan hubungan antar kelompok, meningkatkan rasa saling 

menghargai, dan mengembangkan hubungan antar siswa dari latar etnik yang 

berbeda. Sehingga akhirnya hasil belajar siswa dapat meningkat. 
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Berdasarkan uraian permasalahan rendahnya hasil belajar di kelas V SD N 009 

Pulau Kecamatan Bangkinang Seberang diharapkan penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SD 

N 009 Pulau Kecamatan Bangkinang Seberang semester  ganjil tahun pelajaran 

2012/2013 pada Kompetensi Dasar KPK dan FPB serta operasi hitung campuran. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD N 009 Pulau  Kecamatan Bangkinang 

Seberang pada semester ganjil tahun pelajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa 18 

orang yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Bentuk penelitian ini 

berupa penelitian tindakan kelas yaitu suatu penelitian tindakan yang dilakukan di 

kelas yang bertujuan untuk memperbaiki/ meningkatkan mutu praktik pembelajaran 

(Arikunto, dkk, 2008). Secara garis besar penelitian tindakan kelas dilaksanakan 

melalui empat tahap yang dilalui, yaitu (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; (3) 

pengamatan; dan (4) refleksi. Penelitian ini dirancang dalam dua siklus. Tiap siklus 

terdiri dari tiga pertemuan dan satu kali ulangan harian.  Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam tahap perencanaan yaitu membuat Silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) dan lembar pengamatan. Dalam 

tahap ini juga peneliti menentukan skor dasar individu dari hasil ulangan pada materi 

sebelumnya yang didapat dari guru matematika kelas V SD N 009 Pulau  Kecamatan 

Bangkinang Seberang. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua data yaitu data 

aktifitas guru dan siswa yang dikumpulkan dengan mengisi lembar pengamatan 

tentang semua kegiatan yang terjadi di kelas serta data tentang hasil belajar 

matematika siswa dikumpulkan dengan menggunakan tes hasil belajar. Tes hasil 

belajar dilaksanakan dua kali berupa UH I pada siklus I dan UH II pada siklus II. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis untuk melihat 

kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan tindakan. Peneliti merefleksi hasil 

pengolahan data tersebut. Hasil refleksi ini dijadikan acuan dalam merencanakan 

tindakan pada siklus berikutnya. Kekuatan-kekuatan yang ditemukan dipertahankan 

pada pertemuan selanjutnya, dan kelemahan-kelemahan pada pertemuan sebelumnya 

diperbaiki pada pertemuan selanjutnya. Sedangkan data hasil belajar siswa, analisis 

yang dilakukan adalah analisis skor perkembangan siswa dan penghargaan kelompok, 

analisis ketercapaian KKM, analisis data ketercapaian KKM Indikator dan analisis 

distribusi frekuensi hasil belajar siswa. 

Keberhasilan tindakan dilakukan dengan berlandaskan pada pendapat Suyanto 

(1997) tindakan dikatakan berhasil apabila keadaan setelah tindakan lebih baik. 

Artinya, tindakan dikatakan berhasil apabila  

1. Persentase jumlah siswa yang mencapai KKM dari skor dasar ke ulangan harian I 

meningkat  

2. Persentase jumlah siswa yang mencapai KKM dari skor dasar ke ulangan harian 

II meningkat. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada siklus I dilaksanakan tiga kali pertemuan dan satu kali ulangan harian. 

Untuk mengetahui kesesuaian antara langkah-langkah penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD yang direncanakan dengan pelaksanaan tindakan proses 

pembelajaran, dilakukan analisis terhadap aktivitas guru dan siswa melalui lembar 

pengamatan dan diskusi dengan pengamat.  Berdasarkan lembar pengamatan dan 

kosultasi dengan pengamat selama melakukan tindakan sebanyak tiga kali pertemuan, 

terdapat beberapa kekurangan yang dilakukan guru dan siswa seperti pada kegiatan 

awal belum dapat meningkatkan partisipasi siswa secara optimal karena siswa kurang 

termotivasi. Pada kegiatan inti, masih ada siswa yang belum terlibat aktif dalam 

diskusi kelompok sehingga kelompoknya kesulitan untuk menyelesaikan tugas tepat 

waktu. 

Berdasarkan kekurangan-kekurangan pada siklus I, peneliti menyusun rencana 

perbaikan sebagai berikut: 

1) Memotivasi siswa agar lebih sungguh-sungguh dalam mengerjakan LKS terutama 

siswa yang pintar untuk membantu temannya yang tidak mengerti dan menegaskan 

bahwa kerja sama kelompok sangat berpengaruh pada penghargaan kelompok. 

2) Dalam membimbing dan memonitor siswa dalam mengerjakan LKS, peneliti harus 

lebih cermat lagi agar tidak ada lagi siswa yang tidak aktif dan tidak mau ikut 

dalam berdiskusi sehingga tidak ada lagi siswa yang mengalami kesulitan/ tidak 

mengerti mengerjakan LKS. 

3) Memberikan pengertian kepada siswa agar memiliki rasa tanggungjawab yang 

tinggi  terhadap kelompoknya untuk menyelesaikan LKS. 

Pada siklus II dilaksanakan tiga kali pertemuan dan satu kali ulangan harian. 

Pelaksanaan siklus kedua lebih baik dari siklus pertama. Berdasarkan lembar 

pengamatan pada siklus II, siswa sudah terlibat aktif dalam diskusi kelompok, 

memberikan tanggapan pada saat presentasi dan memberikan kesimpulan. Aktifitas 

guru dan siswa telah sesuai dengan yang direncanakan pada RPP. 

Ditinjau dari hasil belajar, peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari 

analisis data nilai perkembangan individu siswa, analisis KKM, analisis ketercapaian 

KKM indikator dan analisis distribusi frekuensi hasil belajar siswa. 

 

Analisis Data Nilai Perkembangan Dan Penghargaan Kelompok   

Tabel 1. Skor Perkembangan Siswa pada Siklus I dan Siklus II 

Nilai Perkembangan 
Siklus I Siklus II 

Jumlah 

Siswa 
Persentase 

Jumlah 

Siswa 
Persentase 

5 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

20 6 33,33 2 11,11 

30 12 66,66 16 88,88 

Sumber: Hasil Olahan Dari Data Oleh Peneliti, 2012 



5 

 

Dari Tabel 1, diketahui tidak ada siswa yang mendapatkan nilai perkembangan 

5 dan 10. Siswa yang mendapat skor perkembangan 20 dan 30 sebanyak 18 siswa. 

Hal ini berarti lebih banyak siswa yang nilai UH I-nya lebih tinggi daripada skor 

dasar. 

Pada siklus II, juga terlihat tidak ada siswa yang mendapat nilai perkembangan 

5 dan 10. Jumlah siswa yang mendapat nilai perkembangan 20 dan 30 pada siklus II 

sebanyak 18 siswa. Hal ini berarti lebih banyak siswa yang nilai UH II-nya lebih 

tinggi daripada skor dasar. 

Tabel 2. Skor Penghargaan Kelompok pada Siklus I dan Siklus II  

Kelompok 

Siklus I Siklus II 

Nilai 

Perkembangan 

Kelompok 

Penghargaan 

Nilai 

Perkembangan 

Kelompok 

Penghargaan 

I 27,5 SUPER 30 SUPER 

II 25 HEBAT 27,5 SUPER 

III 28 SUPER 28 SUPER 

IV 26 SUPER 30 SUPER 

Sumber: Hasil Olahan Dari Data Oleh Peneliti, 2012 

Dari Tabel 2 terlihat bahwa pada siklus I dua kelompok mendapatkan 

penghargaan sebagai kelompok super, satu kelompok mendapatkan penghargaan 

sebagai kelompok hebat dan satu kelompok mendapatkan penghargaan sebagai 

kelompok baik. Hal ini berarti banyak siswa yang skor hasil belajarnya mengalami 

peningkatan dari skor dasar ke UH-1 sehingga sumbangan nilai perkembangan 

individu untuk kelompok cukup tinggi. Pada siklus II juga terjadi peningkatan skor 

penghargaan kelompok dari skor dasar, empat kelompok mendapatkan penghargaan 

sebagai kelompok super dan tidak ada kelompok yang mendapatkan penghargaan 

sebagai kelompok baik dan hebat. 

 

Analisis ketercapaian KKM 

Tabel 3. Ketercapaian KKM Siswa 
 Skor 

Dasar 

Ulangan Harian 

I 

Ulangan Harian 

II 

Jumlah siswa yang mencapai KKM 9 15 16 

Persentase (%) 50 83,33 88,88 

Sumber: Hasil Olahan Dari Data Oleh Peneliti, 2012 

Berdasarkan data yang termuat pada Tabel 3 terlihat bahwa terjadi peningkatan 

jumlah siswa yang mencapai KKM dari skor dasar ke UH I dan UH II, yaitu dari 

sembilan orang pada skor dasar menjadi lima belas orang pada UH I dan enam belas 

orang pada UH II. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tindakan berhasil. 
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Analisis Ketercapaian KKM Setiap Indikator 

Tabel 4. Ketercapaian KKM Indikator pada Ulangan Harian I 

No. Indikator 

Jumlah 

Siswayang 

Mencapai KKM 

Persentase 

(%) 

1 
Menentukan masing-masing 5 buah bilangan yang 

habis dibagi dengan bilangan 2, 3 dan 5 

17 orang 94,44 

2. Menuliskan daftar bilangan prima 13 orang 72,22 

3.  Menentukan defenisi bilangan prima 3 orang 16,66 

         4. Menentukan faktor dari suatu bilangan 13 orang 72,22 

            5. Menentukan faktor prima dari suatu bilangan 15 orang 83,33 

            6. Menentukan faktorisasi prima dari suatu bilangan 15 orang 83,33 

           7. Menentukan KPK dari dua bilangan 11 orang 61,11 

Sumber: Hasil Olahan Dari Data Oleh Peneliti, 2012 

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa tidak semua siswa yang mencapai ketuntasan 

pada setiap indikator.  Untuk itu, peneliti melihat kesalahan siswa setiap indikator 

pada UH I, sehingga diketahui kesalahan yang dilakukan siswa di setiap indikator.  

Setelah melihat kesalahan jawaban siswa pada UH I, peneliti menyarankan untuk 

memberikan program remedial kepada siswa yang belum mencapai KKM. 

 

Tabel 5. Ketercapaian KKM Indikator pada Ulangan Harian II 

No. Indikator 
Jumlah Siswayang 

Mencapai KKM 

Persentase 

(%) 

1 Menyebutkan defenisi FPB 4 orang 22,22 

2 FPB dari dua bilangan 18 orang 100 

3  
Menyelesaikan masalah yang berhubungan 

dengan KPK dalam kegiatan sehari-hari 
18 orang 100 

             4 
             Menyelesaikan masalah yang berhubungan 

dengan FPB dalam kegiatan sehari-hari 
16 orang 88,88 

Sumber: Hasil Olahan Dari Data Oleh Peneliti, 2012 

Dari Tabel 5 dapat dilihat ada beberapa siswa yang belum mencapai KKM 

terutama pada indikator 1. Kesalahan siswa pada indikator ini tidak menguasai 

pengertian FPB. Dari Tabel 4 dan Tabel 5 terjadi peningkatan hasil belajar. Hal ini 

terlihat pada siklus I lebih sedikit jumlah siswa yang mencapai KKM pada setiap 

indikator dibandingkan dengan siklus II. 
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Tabel 6.Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa 

Interval 

Frekuensi 

Skor Dasar Skor UH I Skor UH II 

40-47 3 0 0 

48-53 1 0 0 

54-59 4 2 1 

60-65 2 1 1 

66-71 4 7 1 

72-77 2 4 5 

             78-83 1 1               1 

             84-89 0 1 4 

             90-95 0 0 1 

               96-100 1 2 4 

 18 18 18 

Sumber: Hasil Olahan Dari Data Oleh Peneliti, 2012 

 Berdasarkan data yang ada pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa frekuensi siswa 

yang mendapat skor dibawah KKM menurun dari skor dasar ke ulangan harian I dan 

II,sebaliknya frekuensi siswa yang mendapat skor di atas KKM meningkat dari skor 

dasar ke ulangan harian I dan ulangan harian II. Ini menunjukkan penerapan  

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas V SD N 009 Pulau Kecamatan Bangkinang Seberang pada 

semester ganjil tahun ajaran 2012/2013 pada Kompetensi Dasar KPK dan FPB serta 

operasi hitung campuran. 

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 meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa. 

2. Dalam proses pembelajaran Guru harus lebih aktif dalam membimbing dan 

memotivasi siswa untuk aktif bekerja dalam kelompok. 

3. Bagi peneliti yang ingin menindak lanjuti penelitian ini, harus lebih jelas lagi 

dalam memberikan informasi tentang apa yang akan dilaksanakan siswa selama 

proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran berjalan sesuai yang 

diharapkan. 
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