
 
 

ABSTRAK 

 

Erna Rosyana, 2013. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student 

Teams Achievement Division)  untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada 
Materi  Luas Bangun Datar  di Kelas V MI Al Hikmah Tanjungsari Taman 
Sidoarjo 

Kata Kunci :  Kooperatif Tipe STAD, Hasil Belajar Siswa. 

 Pembelajaran matematika yang disajikan dengan ceramah dan latihan-latihan 
individual sering tidak disukai oleh para siswa. Akibatnya hasil belajar selalu diurutan 
paling bawah dibandingkan mata pelajaran lainnya. Padahal matematika memiliki 
peranan sangat strategis dalam berbagai kehidupan. Untuk menciptakan proses 
pembelajaran yang menyenangkan, mengasikkan dan dapat meningkatkan hasil belajar, 
maka perlu adanya perubahan pembelajaran yang menarik yaitu menerapkan 
pembelajaran model kooperatif tipe STAD.  

Rumusan masalah yang diajukan : 1)Bagaimanakah penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD  pada materi luas bangun datar kelas V MI AL 
Hikmah Tanjungsari Taman Sidoarjo? 2) Apakah ada peningkatan  hasil belajar siswa 
dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe STAD  pada materi luas 
bangun datar kelas V MI AL Hikmah Tanjungsari Taman Sidoarjo? 
  Penelitian dilakukan  di kelas V MI Al Hikmah Tanjungsari, dengan 
menggunakan model Kemmis dan Mc Taggart dalam dua siklus, setiap siklus 
dilakukan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Pelaksanaan 
tindakan secara berurutan berupa : pembelajaran klasikal, pembelajaran kelompok, 
presentasi, evaluasi, dan penghargaan. Pengumpulan data menggunakan metode 
observasi dengan menggunakan instrument lembar observasi, dokumentasi dengan 
menggunakan instrument lembar dokumentasi dan tes tulis dengan menggunakan 
instrument lembar butir soal. Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan, pertemuan I 
untuk pembelajaran dan pertemuan II untuk tes hasil belajar siklus I dan II.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) penerapan pembelajaran kooperatif tipe 
STAD mencapai rata-rata 3,75 dengan kategori baik untuk aktivitas guru, sedangkan 
aktivitas siswa mencapai rata-rata 3,63 dengan kategori baik, (ii) peningkatan hasil 
belajar siswa selama penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD mencapai 
ketuntasan belajar sebesar 91,67%  dengan rata-rata 80,13 yang  termasuk dalam 
kategori tinggi 
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