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Abstrak: Pembelajaran merupakan proses komunikasi, agar pelaksanaannya berjalan efektif 

diperlukan alat bantu serta penggunaan metode tertentu yang lebih variatif. Idealnya pembelajaran 

Matematika yang dilakukan guru menggunakan metode tertentu agar proses belajar dan 

pemahaman siswa lebih optimal. Proses pembelajaran yang dilakukan guru selama ini hanya 

mentransfer pengetahuan melalui buku-buku dengan cara mencatat dan menerangkan. 

Pembelajaran yang dilakukan guru belum diupayakan yang berpusat pada siswa. Mencermati 

berbagai permasalahan tersebut, penelitian tentang pembelajaran kooperatif STAD penting untuk 

dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dilaksanakan dalam 2 siklus dengan desain mengacu pada model Kemmis dan Taggart yang 

meliputi: tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi/evaluasi dan refleksi. Penelitian 

dilakukan dengan tindakan pada proses pembelajaran materi FPB-KPK melalui kooperatif STAD 

di kelas V. Upaya ini merupakan suatu solusi yang dapat digunakan untuk menciptakan kondisi 

pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Hasil penelitian tentang 

pembelajaran kooperatif STAD dapat meningkatkan proses pembelajaran dari siklus I sebesar 55% 

menjadi 84% pada siklus II. Hal ini terjadi karena guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran mengacu pada sintaks yang telah ditetapkan dalam program, demikian pula siswa 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran mengikuti pola yang telah ditetapkan oleh guru. 

Peningkatan juga terjadi pada kemampuan kognitif subjek penelitian, pada siklus I nilai rata-rata 

67,17 meningkat menjadi 75,59 pada siklus II. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran 

kooperatif STAD dapat menciptakan kondisi pembelajaran kondusif. Kesimpulan yang diperoleh 

dari penelitian tindakan ini adalah: 1) pembelajaran kooperatif STAD dapat meningkatkan proses 

pembelajaran, 2) pembelajaran kooperatif STAD dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa 

tentang materi FPB-KPK. Dengan demikian disarankan agar pembelajaran materi FPB-KPK yang 

dilakukan oleh guru hendaknya berjalan dengan kondusif. 

 

Kata kunci:  Pembelajaran Kooperatif, STAD, Pemahaman Konsep, Proses Belajar. 

 

PENDAHULUAN 

Seiring dengan dinamika pendidikan 

dalam lingkup global, kurikulum nasional 

terus mengalami perubahan ke arah yang 

lebih baik. Perubahan kurikulum ke arah 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

yang sebelumnya cenderung content-based 

menjadi competency-based, dilakukan agar 

lulusan pendidikan nasional memiliki 

keunggulan kompetitif dan komparatif 

sesuai standar mutu nasional dan 

internasional (Nurhadi, dkk, 2004). KBK 

merupakan kurikulum pendidikan yang 

menjadikan kompetensi siswa sebagai acuan 

pencapaian tujuan pendidikan. Dalam hal 

ini, KBK selalu melibatkan siswa secara 

penuh sehingga pembelajaran  yang semula 

bersifat teacher centered menjadi student 

centered. 

Perubahan selanjutnya, setelah 

keluar peraturan Menteri Pendidikan 

Republik Indonesia Nomor 22, 23, dan 24 

tahun 2006, yaitu dalam bentuk Kurikulum 
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Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP 

disusun oleh sekolah untuk meningkatkan 

mutu pendidikan sekaligus memandirikan 

dan memberdayakan satuan pendidikan 

tersebut melalui hak otonomi yang diberikan 

(Mulyasa, 2006). Oleh karena itu, dalam 

rangka menyukseskan KTSP diperlukan 

kemandirian guru dalam melaksanakan dan 

mengadaptasikannya dalam pembelajaran. 

Sementara itu, peran guru pada abad 

pengetahuan ini, seperti yang diuraikan oleh 

Trilling dan Hood (1999) mengalami 

perubahan. Guru tidak lagi merupakan 

sumber pengetahuan utama, tetapi berperan 

sebagai fasilitator, pembimbing, konsultan, 

dan kawan belajar. Hal ini menuntut guru 

untuk memilih, menetapkan, dan 

mengembangkan metode, strategi, 

pendekatan, dan model pembelajaran untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. 

Pembelajaran lebih menekankan pada upaya 

guru untuk mendorong dan memfasilitasi 

siswa dalam belajar.  

Selain itu, pembelajaran telah 

dipandang sebagai suatu proses komunikasi 

antara guru dan siswa. Komunikasi yang 

harmonis selanjutnya akan berkembang dari 

siswa ke siswa lainnya dalam pembelajaran 

yang sedang berlangsung. Seperti yang 

disampaikan oleh Rohani (2004), bahwa 

aktivitas mengajar merupakan upaya seorang 

guru dalam mengkondisikan terciptanya 

jalinan komunikasi harmonis antara guru dan 

siswa.  

Di sisi lain, paradigma pengajaran 

yang berkembang telah menuntut guru 

menjadi perancang pembelajaran 

(instructional designers) yang profesional. 

Guru dituntut untuk menguasai keterampilan-

keterampilan membelajarkan siswanya agar 

memiliki keterampilan dasar  yang kemudian  

berkembang menjadi  keterampilan-

keterampilan yang  lebih tinggi sebagai alat 

kehidupannya. Guru juga harus mampu 

memfasilitasi agar siswa dapat mencari kaitan 

dan hubungan antara keterampilan satu 

dengan yang lainnya sehingga dapat 

memperluas dan memperdalam kualitas 

pengetahuan, meningkatkan kreativitas, 

menumbuhkan kemampuan inovasi, serta 

memiliki keterampilan tertentu (Budiningsih, 

2005).  

Pembelajaran konvensional telah 

dipandang mengabaikan potensi siswa, 

maka orientasi pembelajaran bergeser dari 

”guru dan apa yang harus dilakukan” ke 

”siswa dan apa yang harus mereka lakukan” 

(Nurhadi, 2004). Guru harus mengambil 

prakarsa untuk menata lingkungan yang 

memberi peluang optimal bagi terjadinya 

proses belajar tersebut. Bahkan guru tidak 

hanya mampu mendayagunakan potensi 

dalam pembelajaran, melainkan harus 

mampu memanfaatkannya bagi penerapan 

berbagai pendekatan dan metode 

pembelajaran. Memanfaatkan lingkungan 

sekitar untuk kegiatan diskusi kelompok, 

observasi kelompok atau kegiatan kelompok 

lainnya lebih memberi peluang kepada siswa 

untuk mengembangkan diri. 

Pembelajaran yang dilakukan di MI 

Mamba’ul Khoirot Tanggul Wetas Jember 

selama ini masih bersifat klasikal, tidak 

memberdayakan siswa. Hal ini senada dengan 

Susilo (1997) yang menyatakan bahwa sampai 

sekarang guru terbiasa dengan pengajaran 

klasikal dan jarang menggunakan kelompok 

kecil untuk diskusi. Pembentukan kelompok 

dalam belajar mendorong siswa untuk 

berinteraksi dengan sesama teman, sehingga 

menghasilkan kerjasama untuk mencapai 

tujuan belajarnya. Hal terkait dinyatakan oleh 



Vygotsky (dalam Budiningsih, 2004) yaitu 

tentang zona perkembangan proksimal (zone 

of proximal development), maka sebelum 

terjadi internalisasi dalam diri anak, atau 

sebelum kemampuan intramental terbentuk, 

anak perlu dibantu dalam proses belajarnya. 

Orang dewasa dan guru serta teman sebayanya 

yang lebih kompeten dapat membantu dalam 

rangka perkembangan kemampuannya. 

Data dari hasil analisis evaluasi  

belajar  siswa kelas V Mamba’ul Khoirot 

Tanggul Wetan Jember pada konsep-konsep  

FPB-KPK memberi gambaran bahwa 80% 

siswa tidak dapat menjawab soal-soal yang 

berkaitan dengan konsep tersebut. Siswa 

merasa kesulitan memahami materi FPB-

KPK. Mencermati berbagai permasalahan di 

atas, peneliti berupaya menerapkan 

pembelajaran kooperatif STAD. Pelaksanaan 

pembelajaran kooperatif STAD diharapkan 

dapat meningkatkan proses pembelajaran dan 

pemahaman siswa tentang FPB-KPK.  

Terkait dengan upaya guru dalam 

menerapkan metode yang variatif, maka 

penerapan pembelajaran secara kooperatif 

perlu dilakukan di MI Mamba’ul Khoirot 

Tanggul Wetan Jember. Menurut Arends 

(1994) pembelajaran kooperatif lebih 

produktif dari pada secara kompetitif. 

Demikian pula penelitian Ahern (1999) 

menyimpulkan bahwa  penerapan strategi 

pembelajaran inkuiri dan kelompok 

kooperatif dapat meningkatkan  kemampuan 

berpikir kritis siswa. Pada pembelajaran 

kooperatif terjadi interaksi untuk 

menjembatani perkembangan pengetahuan 

setiap individu dalam kelompok tersebut. 

Hal ini didukung pendapat Sidharta (2004) 

yang menyatakan bahwa dalam konteks 

pembelajaran kooperatif,  proses interaksi 

aktif antaranggota kelompok  menjadi 

landasan yang penting.  Menurut Slavin 

(1995),kooperatif STAD sederhana tetapi 

cukup berpotensi dalam mendukung 

berlangsungnya pembelajaran aktif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan (PAKEM).  

Berdasarkan hasil penelitian Qadriah 

(2002); Saadah (2003) dan Anwar (2006) 

serta Wahab (2007) telah terbukti bahwa 

kooperatif STAD dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar. Hasil penelitian 

Anwar (2006) dengan model pembelajaran 

kooperatif menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran oleh guru 

berdasarkan sintaks pembelajaran kooperatif 

STAD mengalami peningkatan sebesar 

98,10% dari siklus sebelumnya 60,47%. 

Dengan demikian, perlu dilakukan 

penelitian tentang penerapan pembelajaran 

kooperatif STAD untuk meningkatkan 

proses belajar dan pemahaman konsep FPB-

KPK siswa kelas V MI Mamba’ul Khoirot 

Tanggul Wetan Jember. 

 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas dengan menggunakan data 

kualitatif yang datanya bersifat deskriptif. 

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama 

dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti 

merencanakan, melaksanakan, menampilkan 

dan menganalisis, menarik simpulan, serta 

membuat laporan (Moleong, 2000). Peneliti 

berusaha mendiskripsikan penerapan 

pembelajaran kooperatif STAD untuk 

meningkatkan proses belajar dan 

pemahaman konsep FPB-KPK MI 

Mamba’ul Khoirot Tanggul Wetan Jember. 

Pelaksanaan penelitian tindakan ini 

dilakukan secara kolaboratif. Menurut 

Arikunto (2006) penelitian tindakan yang 



ideal dilakukan secara berpasangan antara 

pihak yang melakukan tindakan dan pihak 

yang mengamati proses tindakan atau 

disebut sebagai penelitian kolaborasi. Dalam 

penelitian kolaborasi, pihak yang melakukan 

tindakan adalah guru itu sendiri, sedangkan 

yang diminta melakukan proses tindakan 

adalah peneliti, bukan guru yang melakukan 

tindakan (Arikunto, 2006). 

Sesuai dengan pendekatan dan jenis 

penelitian yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka kehadiran peneliti di 

lapangan sangat diperlukan. Sebagai 

instrumen, peneliti akan bertindak sebagai 

pelaksana tindakan, pewawancara, dan 

pengumpul data. Sebagai perancang 

tindakan, peneliti yang membuat rancangan 

pembelajaran selama berlangsungnya 

penelitian. Di samping itu, dilibatkan pula 

guru (praktisi) yang bertindak sebagai 

pengamat dengan maksud agar guru dapat 

memperoleh manfaat dari penelitian ini. 

Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini mengacu pada model Kemmis 

dan Taggart (dalam Depdiknas, 1999) yang 

berlangsung dalam 2 siklus. Alur kegiatan 

setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, 

yaitu:rencana tindakan (plan), pelaksanaan 

tindakan (action), observasi atau evaluasi 

(observation/evaluation), dan refleksi 

(reflection). Alur kegiatan tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 1.

  

 
Gambar 1 Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Smber: Hopkin (dalam Arikunto, 2006) 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Siklus I 

Perencanaan 

Mempersiapkan perangkat 

pembelajaran dan instrumen penelitian. 

Perangkat pembelajaran terdiri dari Silabus, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dan Lembar Kerja Siswa (LKS). Instrumen 

penelitian terdiri dari lembar pengamatan 

aktivitas guru, dan lembar obsevasi aktivitas 

siswa, lembar angket respon siswa. 

Pelaksanaan 

Pelaksanakan tindakan siklus I 

dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan 

dengan menggunakan 2 RPP dan 2 LKS, 

yaitu dua kali pertemuan menggunakan RPP 

01 dan 02, serta LKS 01 dan 02. 

Pelaksanaan tindakan dilakukan terhadap 



satu Kompetensi Dasar (KD), yaitu 

mendeskripsikan proses pembelajaran FPB-

KPK dengan alokasi waktu 9 jam pelajaran 

(4 × 45 menit). 

Observasi/Evaluasi 

Pelaksanaan observasi dan evaluasi 

siklus I dilakukan oleh observer dan peneliti 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

Pengamatan yang dilakukan pada aspek 

proses pembelajaran melalui kooperatif 

STAD di akhir siklus, serta pelaksanaan 

diskusi dan presentasi siswa. Peneliti 

melakukan evaluasi hasil diskusi, penugasan 

dan tes kognitif yang dilakukan di akhir 

siklus. Evaluasi juga dilakukan terhadap 

persepsi siswa dalam penerapan 

pembelajaran melalui kooperatif tipe STAD 

yang diperoleh dari hasil angket. 

Observasi terhadap penerapan 

pembelajaran kooperatif STAD dilakukan 

untuk mengetahui keterlaksanaan sintaks 

kooperatif tersebut di akhir siklus. Observasi 

proses pembelajaran kooperatif STAD 

dilakukan oleh dua orang pengamat. 

Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas 

guru dalam melakukan presentasi kelas, 

mengkondisikan diskusi siswa, pelaksanaan 

tes, dan kegiatan akhir pembelajaran sesuai 

dengan sintaks STAD. Masing-masing tahap 

tersebut dijabarkan dalam bentuk indikator-

indikator pengamatan dengan skor 

maksimum 5 (sangat baik), skor 4 (baik), 

skor 3 (cukup) dan skor 2 (kurang), serta 

skor 1 (sangat kurang). 

Hasil observasi oleh dua orang 

pengamat terhadap kegiatan guru, bahwa 

proses pembelajaran telah berjalan namun 

belum memuaskan. Pengamat I memberikan 

skor 57 (67,06%), sedangkan pengamat II 

memberi skor 71 (83,53%) dari skor total 85 

(100%). Skor dari kedua pengamat jika 

diambil reratanya mencapai 64 (75,29%). 

Besarnya prosentase rata-rata tersebut jika 

dilihat taraf keberhasilannya dikategorikan 

cukup. Hasil pengamatan terhadap guru 

dirangkum dalam Tabel 1. 

Selain pengamatan terhadap guru, 

pengamatan terhadap aktivitas siswa juga 

dilakukan selama proses pembelajaran 

kooperatif STAD. Data observasi yang 

dilakukan pengamat terhadap kegiatan siswa 

selama proses pembelajaran yang berkaitan 

dengan pelaksanaan sintaks pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada siklus I disajikan 

pada Tabel 2. 

Hasil dari pengamatan terhadap 

aktivitas pembelajaran yang dilakukan siswa 

menunjukkan bahwa aktivitas pembelajaran 

masih belum berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. Skor yang diberikan oleh 

pengamat I adalah 46 (54,12%), sedangkan 

skor dari pengamat II adalah 59 (69,41%). 

Rata-rata skor yang diperoleh dari kedua 

pengamat adalah 52,50 (61,77%). Melihat 

data rata-rata skor tersebut, maka penerapan 

sintaks pembelajaran kooperatif STAD oleh 

siswa pada siklus I masih dalam kategori 

kurang. Pengamatan terhadap aktivitas siswa 

dalam penerapan sintaks pembelajaran 

diperoleh data dimana pengamat I 

memberikan skor rata-rata 2 pada proses 

diskusi, sedangkan pengamat II memberikan 

rata-rata skor 3. Hal ini memberikan 

gambaran bahwa pelaksanaan sintaks oleh 

siswa dalam pembelajaran kooperatif STAD 

pada materi FPB dan KPK belum sesuai 

dengan harapan. 



.Tabel 1 Data Observasi Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Oleh Guru Siklus I 
Tahap No Indikator Pengamat I Pengamat II 

Presentasi 

Kelas 

1 
Melaksanakan aktivitas sehari-hari membuka pembelajaran dengan 

apersepsi dan motivasi 
4 5 

2 Guru menulis atau menyebutkan konsep yang dibahas 3 4 

3 Membentuk/mengatur kelompok 4 4 

4 Menyampaikan tujuan 4 4 

5 Menjelaskan tujuan individu dan kelompok 3 4 

6 Menjelaskan tanggung jawab kelompok 3 3 

7 Menyediakan Media dan LKS yang dibutuhkan 4 5 

Diskusi 

Kelompok 

8 Meminta siswa memahami lembaran kerja 4 5 

9 Menyuruh siswa untuk berdiskusi dalam kelompok 3 4 

10 Membantu siswa bekerja secara kooperatif 3 4 

11 Membantu siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok 3 4 

12 Meminta kelompok menyiapkan laporan presentasi 3 4 

13 Mengatur giliran kelompok presentasi 3 4 

14 Mengatur kelancaran diskusi kelas 3 4 

15 Mengatur giliran dalam menanggapi 3 4 

Tes 

Individual 
16 Melakukan tes akhir tindakan Siklus I 4 5 

Penutup 17 Melakukan aktivitas sehari-hari akhir pembelajaran 3 4 

Jumlah 57 71 

Prosentase (%) 67,06 83,53 

Keterangan: 

Pengamat I  : Sri Fauziah, S.Ag. (guru Matematika) 

Pengamat II : Miliyanti, S.Pd. (guru Matematika
 

Tabel 2 Data Observasi Penerapan Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD oleh Siswa Siklus I 

Tahap No Indikator Pengamat I Pengamat II 

Presentasi 

Kelas 

1 
Melakukan aktivitas sehari-hari memulai pembelajaran dengan 

menyimak keterangan guru 
3 4 

2 Keterlibatan dalam pembentukan kelompok 3 3 

3 Memperhatikan tujuan 3 4 

4 
Memperhatikan penjelasan guru tentang tanggung jawab individu 

dan kelompok diskusi menggunakan LKS 
3 3 

5 Menerima Media dan LKS  4 5 

Diskusi 

Kelompok 

6 Mehahami penggunaan media dan pengisian LKS 2 3 

7 Siswa berdiskusi dalam kelompok tentang materi FPB-KPK 2 3 

8 Keterlibatan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok. 3 3 

9 Aktivitas siswa dalam kelompok berpartisipasi secara konstruktif. 2 3 

10 Memanfaatkan LKS yang tersedia 3 3 

11 Menyiapkan laporan hasil diskusi 3 4 

12 Pemaparan hasil diskusi kelompok 2 4 

13 Saling menghargai antar individu 3 4 

14 Menanggapi laporan/hasil diskusi kelompok lain. 3 3 

Tes 

Individual 
15 Mengikuti tes akhir tindakan siklus I 4 5 

Penutup 16 Melakukan aktivitas sehari-hari mengakhiri pembelajaran 3 5 

Jumlah 46 59 

Prosentase (%) 54,12 69,41 

Keterangan: 

Pengamat I : Sri Fauziah, S.Ag. (guru Matematika) 

Pengamat II : Miliyanti, S.Pd. (guru Matematika)



Data hasil observasi keterampilan 

kooperatif STAD siswa siklus I untuk 

subyek penelitian disajikan pada Tabel 3. 

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa 

pembelajaran kooperatif STAD secara 

klasikal belum mencapai indikator 

keberhasilan keterampilan kooperatif yang 

ditetapkan. Hal ini terlihat dari data klasikal 

penelitian berada pada keterampilan 

kooperatif dalam kategori positif dengan 

prosentase rata-rata 68,14%. Berdasarkan 

data tersebut, maka hasil yang diperoleh 

pada siklus I yang berkaitan dengan 

keterampilan kooperatif ini menunjukkan 

sebagian besar siswa cukup aktif. 

Evaluasi yang dilakukan selama 

tindakan siklus I meliputi: evaluasi hasil 

diskusi (DK), evaluasi hasil tugas (TG), dan 

dari hasil tes kognitif akhir siklus I (NT). 

Selain itu, penilaian juga dilakukan terhadap 

prosentase yang dilakukan oleh siswa (PS). 

Namun demikian, nilai presentasi diberikan 

kepada siswa yang melakukan presentasi 

mewakili kelompoknya. Jika suatu 

kelompok tidak mendapat kesempatan untuk 

presentasi, maka nilainya belum diberikan 

sampai tugas presentasi berikutnya karena 

nilai ini sebagai tambahan bonus siswa 

tersebut. Komponen-komponen tersebut 

dimasukkan dalam tabel penilaian hasil 

evaluasi kognitif, kemudian dicari rata-

ratanya untuk mendapatkan Nilai Akhir  

(NA) siklus I. Data hasil evaluasi proses 

pembelajaran siswa selama siklus I secara 

lengkap dapat dilihat pada hasil NA tes 

kognitif. Penyajian data untuk subyek 

penelitian disajikan pada Tabel 4. 

Berdasarkan data pada Tabel 4, 

diketahui bahwa nilai yang diperoleh dari 

proses pembelajaran subyek penelitian 

belum mencapai kriteria optimal 

keberhasilan yang diharapkan. Hal ini bisa 

dilihat dari nilai akhir rata-rata subyek 

penelitian 67,15. Nilai rata-rata kelas yang 

diperoleh dari hasil tes siklus I sebesar 

60,67, sedangkan nilai rata-rata tes siklus I 

subyek penelitian sebesar 60,33. Hasil data 

pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai 

proses, yang merupakan aspek penting untuk 

diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran 

model kooperatif STAD di dalam kelas, 

masih jauh di bawah kriteria keberhasilan 

jangka pendek yang dipersyaratkan. Secara 

keseluruhan pada siklus I dengan 

memperhatikan rata-rata nilai akhir yang 

diperoleh subyek penelitian sebesar 67,15 

belum dinyatakan tuntas jika menggunakan 

patokan ketuntasan minimal MI Mamba’ul 

Khoirot Tanggul Weta sebesar 70%. Hasil 

tes kognitif siklus I diperoleh siswa yang 

telah mencapai nilai  70 sebanyak 20 siswa 

(58,82%) dan siswa yang mendapat nilai 

kurang dari 70 berjumlah 14 orang siswa 

(41,18%). 

Refleksi 

Berdasarkan hasil yang diperoleh 

dalam pengamatan selama proses 

pembelajaran, hasil evaluasi proses, dan 

hasil analisis angket, maka pelaksanaan 

tindakan pada siklus I perlu dilakukan 

perbaikan. Keputusan ini didasarkan pada 

hasil evaluasi proses sebagai kriteria pokok 

menunjukkan hasil belajar secara klasikal 

kurang memenuhi kriteria ketuntasan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe 

STAD perlu ditingkatkan lagi agar evaluasi 

proses diperoleh hasil optimal. Untuk itu 

diperlukan rencana perbaikan tindakan, 



sehingga diperlukan usaha untuk 

melanjutkan ke siklus II. 

Pembelajaran kooperatif STAD cenderung 

menggunakan waktu lebih lama, untuk itu 

guru harus mengatur waktu dengan  lebih 

efisien. Salah satu usahanya adalah ketika 

pada siklus I pada waktu guru melakukan 

presentasi kelas, posisi siswa belum siap 

untuk duduk berkelompok. Pada perbaikan 

siklus II ini sebaiknya pada saat pergantian 

jam pelajaran siswa sudah harus duduk 

perkelompok. Pada saat presentasi, guru 

menyuruh siswa untuk menuliskan di papan 

tulis, sehingga menyita cukup banyak waktu 

bagi siswa untuk menyampaikan hasilnya. 

Untuk itu, persiapan presentasi dibuatkan 

oleh guru, sehingga siswa hanya mengisikan 

format di papan tulis, kemudian 

menyampaikan dalam bentuk lisan. 

Penulisan di papan tulis ini dilakukan agar 

hasilnya dapat dibaca oleh kelompok lain 

yang akan melakukan koreksi terhadap hasil 

diskusi tersebut. Presentasi yang dilakukan 

pada kegiatan pembelajaran siklus I hanya 

terbatas pada beberapa kelompok pada 

setiap pertemuan. Untuk meningkatkan 

proses agar berjalan optimal, maka 

diperlukan presentasi oleh keseluruhan 

kelompok yang dilakukan secara bergilir 

dengan waktu yang tersedia. 

 

Tabel 3 Data Keterampilan Kooperatif Subyek Penelitian Siklus I 

No Indikator 
Nomor Item 

Pertanyaan 

Skor 

Total 

Skor 

Rata-Rata 

Skor 

Maksimum 
% 

1 Berada dalam tugas 1,2 43 2,69 64 67,19 

2 Mengatasi gangguan 3,4 35 2,19 64 54,69 

3 Mendorong partisipasi 5,6 46 2,88 64 71,88 

4 Aktif mendengar 7,8 40 2,50 64 62,50 

5 Bertanya 9,10 43 2,69 64 67,19 

6 Memeriksa ketepatan jawaban 11,12 48 3,00 64 75,00 

Jumlah rata-rata 2,66 - 66,41 

Skala Kategori: 

 Jika skor rata-rata antara 0% sampai dengan 33% = Kurang 

 Jika skor rata-rata antara 34% sampai dengan 66% = Cukup 

 Jika skor rata-rata antara 67% sampai dengan 100% = Baik 

 

Tabel 4 Data Hasil Akhir Proses Subyek Penelitian Siklus I 

No Kelompok 
Inisial 

Siswa 

Proses 
x  NA 

DK TG PS NT 

1 I MF 82,50 65,00 70,00 55,33 68,21 68,21 

2 II ES 86,25 71,25 75,00 72,00 76,13 76,13 

3 III YU 82,50 81,25 80,00 68,00 77,94 77,94 

4 IV YN 77,50 83,75  68,67 57,48 57,48 

5 V NR 83,75 66,25 70,00 72,00 73,00 73,00 

6 VI HS 76,25 66,25  66,00 52,13 52,13 

7 VII MM 85,00 70,00 70,00 38,00 65,75 65,75 

8 VIII WR 81,25 67,50 75,00 42,67 66,61 66,61 

Rata-rata 81,88 71,41 55,00 60,33 67,15 67,15 

Keterangan: 

DK : Diskusi PS : Presentasi  

TG : Tugas NT : Nilai Tes Kognitif 

x  : Rata-Rata NA : Nilai Akhir 



Siklus II 

Perencanaan 

Perencanaan dilakukan untuk 

memperbaiki proses pembelajaran pada 

siklus II. Pada tahap perencanaan, hal yang 

dilakukan adalah mempersiapkan perangkat 

pembelajaran dan instrumen penelitian. 

Perangkat pembelajaran terdiri dari silabus, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

dan Lembar Kerja Siswa (LKS). Instrumen 

penelitian terdiri dari lembar pengamatan 

aktivitas guru dan lembar pengamatan 

aktivitas siswa. 

Pelaksanaan 

Pelaksanakan tindakan siklus II 

dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan 

dengan menggunakan RPP 02 dan LKS 02, 

yaitu dua kali pertemuan menggunakan RPP 

03 dan 04, serta LKS 03 dan 04. 

Pelaksanaan tindakan dilakukan terhadap 

satu Kompetensi Dasar (KD), yaitu 

mendeskripsikan proses dan hasil FPB-KPK 

dengan alokasi waktu 9 jam pelajaran (4 × 

45 menit). 

Observasi/Evaluasi 

Observasi terhadap penerapan 

pembelajaran kooperatif STAD dilakukan 

untuk mengetahui keterlaksanaan sintaks 

pembelajaran kooperatif tersebut di akhir 

siklus. Data hasil observasi penerapan model 

pembelajaran kooperatif STAD oleh guru di 

siklus II dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5 Data Observasi Penerapan Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD oleh Guru Siklus II 

Tahap No Indikator Pengamat I Pengamat II 

Presentasi 

Kelas 

1 Melaksanakan aktivitas sehari-hari membuka pembelajaran 

dengan appersepsi dan motivasi 
4 5 

2 Guru menulis atau menyebutkan konsep yang dibahas 3 5 

3 Membentuk/mengatur kelompok 4 5 

4 Menyampaikan tujuan 4 5 

5 Menjelaskan tujuan individu dan kelompok 4 5 

6 Menjelaskan tanggung jawab kelompok 4 5 

7 Menyediakan Media dan LKS yang dibutuhkan 4 5 

Diskusi 

Kelompok 

8 Meminta siswa memahami lembaran kerja 4 5 

9 Menyuruh siswa untuk berdiskusi dalam kelompok 3 5 

10 Membantu siswa bekerja secara kooperatif 4 4 

11 Membantu siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok 4 4 

12 Meminta kelompok menyiapkan laporan presentasi 3 4 

13 Mengatur giliran kelompok presentasi 3 4 

14 Mengatur kelancaran diskusi kelas 3 4 

15 Mengatur giliran dalam menanggapi 3 4 

Tes 

Individual 
16 Melakukan tes akhir tindakan siklus II 4 5 

Penutup 17 Melakukan aktivitas sehari-hari akhir pembelajaran 3 5 

Jumlah 61 79 

Prosentase 71,76 92,94 

Keterangan: 

Pengamat I : Sri Fauziah, S.Ag. (guru Matematika) 

Pengamat II : Miliyanti, S.Pd. (guru Matematika)

 

Hasil observasi oleh dua orang 

pengamat terhadap kegiatan guru diperoleh 

bahwa proses pembelajaran telah berjalan 

cukup baik. Pengamat I memberikan skor 61 

(71,76%), sedangkan pengamat II 

memberikan skor 79 (92,94%) dari skor 



total 85 (100%). Rata-rata skor yang 

diperoleh dari kedua pengamat adalah 70 

(82,35%). Besarnya prosentase rata-rata 

tersebut jika dilihat taraf keberhasilannya, 

maka dikategorikan baik. Pengamat I 

memberikan nilai rata-rata 4 pada indikator, 

artinya guru telah melakukan sesuai 

petunjuk kegiatan guru dengan baik. 

Indikator tentang melakukan aktivitas 

sehari-hari yaitu membuka pelajaran telah 

dilaksanakan dengan baik sesuai petunjuk 

KBM kooperatif STAD dengan skor 4 untuk 

pengamat I dan skor 5 untuk pengamat II. 

Sedangkan data observasi yang dilakukan 

pengamat tentang kegiatan siswa yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran 

berdasarkan sintaks pembelajaran kooperatif 

tipe STAD pada siklus II disajikan pada 

Tabel 6.  

Berdasarkan hasil pengamatan 

terhadap aktivitas pembelajaran yang 

dilakukan siswa, diperoleh bahwa aktivitas 

pembelajaran masih telah berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan. Skor yang 

diberikan oleh pengamat I adalah 47 

(58,25%), sedangkan skor yang diberikan 

pengamat II adalah 68 (85%). Rata-rata skor 

yang diperoleh dari kedua pengamat adalah 

57,50 (71,88%). Berdasarkan hasil rataan 

yang diperoleh, disimpulkan bahwa 

penerapan sintaks pembelajaran kooperatif 

STAD oleh siswa pada siklus II dalam 

kategori cukup. Hasil pengamatan terhadap 

aktivitas siswa dalam penerapan sintaks 

pembelajaran diperoleh bahwa pengamat I 

memberikan skor rata-rata 3 pada proses 

diskusi, sedangkan pengamat II memberikan 

rata-rata skor 4. Hal ini memberikan 

gambaran bahwa pelaksanaan sintaks oleh 

siswa dalam pembelajaran kooperatif STAD 

pada materi FPB-KPK telah sesuai dengan 

harapan.

 

Tabel 6 Data Observasi Penerapan Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD oleh Siswa Siklus II 

Tahap No Indikator Pengamat I Pengamat II 

Presentasi 

Kelas 

1 
Melakukan aktivitas sehari-hari memulai pembelajaran dengan 

menyimak keterangan guru. 
3 5 

2 Keterlibatan dalam pembentukan kelompok. 3 5 

3 Memperhatikan tujuan. 3 5 

4 
Memperhatikan penjelasan guru tentang tanggung jawab individu 

dan kelompok diskusi menggunakan LKS. 
3 5 

5 Menerima media dan LKS. 4 5 

Diskusi 

Kelompok 

6 Mehahami penggunaan media dan pengisian LKS. 3 4 

7 Siswa berdiskusi dalam kelompok tentang materi FPB-KPK. 3 4 

8 Keterlibatan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok. 3 4 

9 Aktivitas siswa dalam kelompok berpartisipasi secara konstruktif. 2 4 

10 Memanfaatkan LKS yang tersedia. 3 3 

11 Menyiapkan laporan hasil diskusi. 2 3 

12 Pemaparan hasil diskusi kelompok. 2 3 

13 Saling menghargai antar individu. 3 5 

14 Menanggapi laporan/hasil diskusi kelompok lain. 3 3 

Tes  15 Mengikuti tes akhir tindakan siklus I. 4 5 

Penutup 16 Melakukan aktivitas sehari-hari mengakhiri pembelajaran. 3 5 

Jumlah 47 68 

Prosentase 58,25 85,00 

Keterangan: 

Pengamat I : Sri Fauziah, S.Ag. (guru Matematika) 

Pengamat II : Miliyanti, S.Pd. (guru Matematika)



Keterampilan kooperatif merupakan 

keterampilan sosial siswa dalam melakukan 

aktivitas belajar, sehingga proses belajar 

dilakukan untuk diri dan teman 

sekelompoknya dalam rangka mencapai 

keberhasilan bersama. Data hasil observasi 

keterampilan kooperatif siswa siklus II 

untuk subyek penelitian disajikan pada 

Tabel 7. Berdasarkan data tersebut diketahui 

bahwa pembelajaran kooperatif STAD 

secara klasikal berada pada taraf ragu-ragu. 

Hal ini terlihat dari data klasikal penelitian 

pada keterampilan kooperatif dengan 

prosentase rata-rata 65,20%. Namun jika 

ditinjau dari data subyek penelitian, 

diperoleh rata-rata 72,14% sehingga masuk 

dalam kategori positif.  Berdasarkan data 

tersebut, maka hasil yang diperoleh pada 

siklus II yang berkaitan dengan 

keterampilan kooperatif ini menunjukkan 

sebagian besar siswa berada pada kategori 

cukup aktif, yaitu mencapai 84,29%. 

 

Tabel 7 Data Keterampilan Kooperatif Subyek Penelitian Siklus II 

No Indikator 
Nomor Item 

Pertanyaan 

Skor 

Total 

Skor 

Rata-Rata 

Skor 

Maksimum 
% 

1 Berada dalam tugas 1,2 45 2,81 64 70,31 

2 Mengatasi gangguan 3,4 48 3,00 64 75,00 

3 Mendorong partisipasi 5,6 47 2,94 64 73,44 

4 Aktif mendengar 7,8 45 2,81 64 70,31 

5 Bertanya 9,10 41 2,56 64 64,06 

6 Memeriksa ketepatan jawaban 11,12 51 3,19 64 79,69 

Jumlah Rata-Rata 2,89 - 72,14 

Skala Kategori: 

 Jika skor rata-rata antara 0% sampai dengan 33% = Kurang 

 Jika skor rata-rata antara 34% sampai dengan 66% = Cukup 

 Jika skor rata-rata antara 67% sampai dengan 100% = Baik 

 

Evaluasi yang dilakukan selama 

tindakan pada siklus II meliputi: evaluasi 

hasil diskusi (DK), evaluasi hasil tugas 

(TG), dan hasil tes kognitif akhir siklus II 

(TA). Komponen-komponen tersebut 

dimasukkan dalam tabel penilaian hasil 

evaluasi kognitif kemudian dicari rataannya 

untuk mendapatkan Nilai Akhir (NA) siklus 

II. Data hasil evaluasi proses pembelajaran 

siswa selama siklus II secara lengkap dapat 

dilihat pada hasil NA tes kognitif. Penyajian 

data untuk subyek penelitian disajikan pada 

Tabel 8. 

Berdasarkan data pada Tabel 8, 

diketahui bahwa nilai yang diperoleh dari 

proses pembelajaran subyek penelitian telah 

mencapai kriteria keberhasilan yang 

diharapkan. Hal ini bisa dilihat dari nilai 

akhir rata-rata subyek penelitian 75,59. Nilai 

rata-rata kelas yang diperoleh dari hasil tes 

pada siklus II sebesar 70,02, sedangkan nilai 

rata-rata tes siklus II subyek penelitian 

sebesar 73,13. Hasil data pada Tabel 8 

menunjukkan bahwa nilai proses, yang 

merupakan aspek penting untuk diperhatikan 

dalam kegiatan pembelajaran kooperatif di 

dalam kelas, telah memenuhi kriteria 

keberhasilan jangka pendek yang 

dipersyaratkan. Secara keseluruhan dengan 

memperhatikan rata-rata nilai akhir yang 

diperoleh subyek penelitian sebesar 75,59 

pada siklus II, diperoleh telah memenuhi 

kriteria ketuntasan jika menggunakan 

patokan ketuntasan minimal MI Mamba’ul 



Khoirot Tanggul Wetan yaitu 70%. Hasil tes 

kognitif siklus II siswa yang telah mencapai 

nilai  70 sebanyak 28 siswa (82,35%) dan 

siswa yang mendapat nilai kurang dari 70 

berjumlah 6 orang siswa (17,65%). 

 

Tabel 8 Data Hasil Akhir Proses Subjek Penelitian Siklus II 

No Kelompok 
Inisial 

Siswa 

Proses 
x  NA 

DK TG PS NT 

1 I MF 86,67 66,67  66,66 70,00 70,00 

2 II ES 88,33 70,00  79,17 79,17 79,17 

3 III YU 81,67 80,00  85,83 82,50 82,50 

4 IV YN 86,67 86,67  86,66 86,66 86,66 

5 V NR 81,67 65,00  74,17 73,61 73,61 

6 VI HS 76,67 73,33  66,66 72,22 72,22 

7 VII MM 83,33 70,00  53,33 68,89 68,89 

8 VIII WR 76,67 70,00  68,33 71,67 71,67 

 Rata-rata 70,73 82,92  73,13 75,59 75,59 

Keterangan: 

DK : Diskusi  NT : Nilai Tes Kognitif 

TG : Tugas  NA : Nilai Akhir 

x  : Rata-Rata      PS               : Presentasi 

 

Refleksi 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dapat mengembangkan kerja sama dan 

tanggung jawab pada siswa. Kerja sama 

dalam kelompok menentukan tingkat 

keberhasilan kelompok, sehingga dalam satu 

kelompok terjadi ketergantungan positif. 

Selain itu, pembelajaran kooperatif STAD 

meningkatkan peran siswa dalam belajar. 

Siswa dapat berperan sebagai sumber belajar 

antara yang satu dengan yang lain, berbagi 

dan mengumpulkan informasi, serta saling 

membantu untuk mencapai keberhasilan 

bersama.  

Perbandingan tentang peningkatan 

proses pembelajaran kooperatif STAD pada 

siklus I dan siklus II dapat dilihat pada Tabel 

9. Data nilai akhir kemampuan kognitif 

siswa yang diperoleh selama proses 

pembelajaran siklus I dan II subyek 

penelitian dapat dilihat perbandingannya 

pada Tabel 10. 

 

Tabel 9 Perbandingan Hasil Proses Belajar melalui Pembelajaran  Kooperatif STAD Siklus I dan Siklus II 

Siklus SG SS KK 

I 64,00 

(75,29%) 
52,50 (61,77%) 

66,1% 

II 70,00 

(82,35%) 

57,50 

(71,88%) 

72,14% 

Peningkatan 7,06% 10,11% 6,04% 

Keterangan: 

SG : Sintaks guru menggunakan pembelajaran kooperatif STAD 

SS : Sintaks siswa menggunakan pembelajaran kooperatif STAD 

KK : Keterampilan kooperatif siswa 

 

 



Tabel 10 Data Nilai Akhir (NA) Pemahaman Konsep Siklus I dan II  

No Kelompok 
Inisial 

Siswa 

Rata-rata nilai 
Peningkatan 

Siklus I Siklus II 

1 I MF 68,21 70,00 1,79 

2 II ES 76,13 79,17 3,04 

3 III YU 77,94 82,50 4,56 

4 IV YN 57,48 86,66 29,18 

5 V NR 73,00 73,61 0,16 

6 VI HS 52,13 72,22 20,09 

7 VII MM 65,75 68,89 3,14 

8 VIII WR 66,61 71,67 5,06 

 Rata-rata 67,15 75,59 8,44 

 

Pembahasan 

Hasil pengamatan terhadap 

pelaksanaan pembelajaran berdasarkan 

sintaks pembelajaran kooperatif  STAD oleh 

guru pada siklus I belum memuaskan 

meskipun sudah berjalan. Hal ini dapat 

dilihat dari skor total yang diperoleh dari 

dua orang pengamat yaitu masing-masing 57 

(67,06%) dan 71 (83,53%). Namun 

demikian, seiring dengan pembelajaran yang 

dilakukan guru pada pertemuan-pertemuan 

berikutnya mengindikasikan adanya 

peningkatan. Hasil pengamatan rata-rata 

mencapai skor 64 (75,29%), dengan 

demikian proses pembelajaran tersebut 

dalam kategori cukup baik. Pengamatan 

terhadap proses pembelajaran berdasarkan 

sintaks kooperatif yang dilakukan siswa 

selama siklus I mengalami peningkatan yang 

cukup baik pada siklus II. Mencermati hasil 

tersebut dapat dikatakan bahwa pada 

mulanya siswa belum memahami makna 

kerja sama dalam kelompok. Hal ini 

menyebabkan aktivitas siswa dalam kegiatan 

diskusi pada siklus I belum maksimal. 

Namun setelah beberapa kali pertemuan, 

akhirnya siswa mampu memanfaatkan 

anggota kelompoknya untuk bekerjasama 

dalam menyelesaikan semua tugas yang 

menjadi tanggungjawabnya. Menurut Arend 

(2004) menyatakan bahwa pada pengajaran 

kooperatif dapat menjadikan pebelajar lebih 

otonom. Sementara itu Ghazali (2001) 

menyatakan bahwa pada pembelajaran 

kooperatif STAD siswa akan lebih percaya 

diri mengembangkan pikirannya sehingga 

menjadi motivasi bagi dirinya. 

Hasil penelitian (Anwar, 2006; 

Arnyana, 2004; Wahab, 2007) menyatakan 

bahwa pembelajaran kooperatif 

meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. 

Pembelajaran kooperatif menuntut tanggung 

jawab individu untuk kesuksesan kelompok 

(Arends, 1995; Johnson & Johnson, 2001). 

Kenaikan persentase pelaksanaan sintaks 

pembelajaran kooperatif STAD oleh siswa 

dari siklus I sebesar 61,77% menjadi 

71,88% pada siklus II. 

Penerapan pembelajaran kooperatif STAD 

dapat mengurangi dominasi guru untuk 

menjelaskan materi pelajaran (teacher 

centered). Hal ini dapat dilihat dari skenario 

pembelajaran kooperatif  STAD di mana 

peran guru hanya pada kegiatan 

penyampaian tujuan pembelajaran dan 

pemberian motivasi dengan cara menggali 

pengetahuan awal serta membantu siswa 

apabila ada kesulitan.  

Pada pembelajaran kooperatif guru 

dapat memberi penjelasan berkaitan dengan 



tugas siswa dan tugas kelompok, 

menjelaskan tanggung jawab setiap 

kelompok, dan memfasilitasi media yang 

dibutuhkan siswa untuk menyelesaikan 

tugas kelompok. Hal ini dilakukan agar 

proses pembelajaran dapat berlangsung 

optimal. Pernyataan senada juga 

disampaikan oleh Eggen dan Kauchak 

(1996) bahwa siswa perlu diberi sumber-

sumber belajar yang mendukung 

pelaksanaan kerja kelompok. 

Penyampaian tujuan pembelajaran 

dilakukan guru saat presentasi kelas agar 

siswa dapat mengetahui arah kegiatan 

belajar mereka dan apa yang dipelajari 

sehingga siswa bisa terarah pada satu tujuan 

yang hendak dicapai. Selain itu, 

penyampaian tujuan pembelajaran 

mendorong siswa agar termotivasi dan 

memusatkan perhatiannya pada proses 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Dahar (1989) bahwa 

penyampaian tujuan pembelajaran dapat 

membantu siswa untuk mengaktifkan 

motivasi dan dapat memusatkan perha-

tiannya terhadap aspek yang relevan dalam 

pembelajaran. 

Sementara itu, presentasi yang 

dilakukan siswa terhadap hasil diskusinya di 

siklus I sudah cukup baik, dan mengalami 

peningkatan di siklus II. Hal ini tidak 

terlepas dari upaya guru menyiapkan format 

presentasi sebelumnya di papan tulis 

sehingga siswa tidak kesulitan dalam 

memaparkan data hasil diskusinya. 

Pelaksanaan presentasi dan diskusi 

merupakan usaha guru menciptakan kondisi 

pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

Menurut Ibrahim (2003), presentasi dan 

diskusi siswa merupakan alat yang sangat 

berharga untuk mengakses kinerja siswa. 

Kebiasaan diskusi selama ini, siswa 

sibuk mengerjakan tugas sendiri-sendiri 

dalam kelompok, tidak ada pembagian tugas 

di antara mereka. Selain itu, karena 

kemampuan siswa berbeda-beda, maka ada 

kecenderungan siswa pada kategori tinggi 

selalu ingin mengerjakan sendiri tugas 

kelompoknya, dan nampaknya siswa dengan 

kategori sedang dan rendah membiarkan hal 

tersebut terjadi. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Webb (dalam Waston & Marshallt, 

1995) bahwa dalam pembelajaran kooperatif 

sering kali hanya melibatkan siswa yang 

pandai, siswa yang berkemampuan tinggi 

merasakan kekecewaan ketika mereka harus 

membantu temannya yang berkemampuan 

rendah. Senada dengan Slavin (1995) yang 

menyatakan bahwa salah satu kelemahan 

dari model pembelajaran kooperatif adalah 

kontribusi dari siswa yang prestasinya 

rendah berkurang, sehingga mengarah pada 

kekecewaan disebabkan oleh peran anggota 

kelompok pandai yang lebih dominan. 

Penerapan pembelajaran secara 

kooperatif STAD dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Hasil belajar ini dapat dilihat 

dari tes kemampuan kognitif siswa 

mengalami peningkatan dari siklus I ke 

siklus II. Kemampuan siswa bekerja secara 

kooperatif tersebut dapat mendorong 

pencapaian hasil belajar yang lebih baik. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Thomson 

(dalam Slavin 2000) yang menyatakan 

bahwa pembelajaran kooperatif mempunyai 

manfaat meningkatkan hasil belajar. 

Terjadinya peningkatan hasil belajar tersebut 

tidak terlepas dari usaha saling bekerjasama 

dalam proses pembelajaran. Selain itu juga 



mendukung pernyataan Arends (1994) 

bahwa model pembelajaran kooperatif 

sangat berguna untuk membantu siswa 

menumbuhkan kemampuan bekerja sama 

dan kemampuan membantu teman. 

Demikian juga yang dikemukakan oleh 

Slavin (1995) bahwa pembelajaran 

kooperatif dapat memberikan pengaruh 

positif seperti kemampuan bekerja secara 

kooperatif.  

Pada pembelajaran kooperatif 

STAD, setiap individu dalam kelompok 

mempunyai tanggung jawab untuk 

memahami hasil kerja kelompoknya. Hal ini 

sesuai pendapat Johnson & Johnson (1994) 

yang menyatakan bahwa tanggung jawab 

individual akan membangkitkan kerjasama 

siswa, terutama antar siswa yang 

berkemampuan tinggi dan berkemampuan 

rendah. Kerja sama dalam pembelajaran 

kooperatif akan semakin baik jika anggota 

kelompoknya bersifat heterogen baik dari 

segi status sosial, ekonomi, orang tua, 

gender, dan kemampuan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Kennedy & Tipps (1994) 

bahwa keheterogenan dapat memaksimalkan 

belajar dan kerjasama siswa. 

Penilaian proses pembelajaran 

merupakan bentuk penilaian autentik 

(penilaian berbasis kelas) dalam suatu 

kegiatan pembelajaran karena dapat 

mengumpulkan informasi yang lebih asli 

atau autentik. Hart (1994) menyatakan 

bahwa penilaian autentik sebagian cirinya 

adalah tampak dan terasa sebagai kegiatan 

belajar, bukan tes tulis biasa (paper and 

pencil test), dan menyadarkan siswa tentang 

apa yang harus dikerjakan dengan baik 

untuk dinilai pekerjaannya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pembelajaran kooperatif STAD 

meningkatkan proses pembelajaran materi 

FPB dan KPK. Peningkatan prosentase 

pelaksanaan sintaks pembelajaran kooperatif 

STAD oleh guru dari siklus I sebesar 

75,29%, menjadi 82,35% pada siklus II, dan 

peningkatan persentase pelaksanaan sintaks 

pembelajaran kooperatif STAD oleh siswa 

dari siklus I sebesar 61,77% menjadi 

71,88% pada siklus II. Demikian pula nilai 

proses diskusi siswa mengalami peningkatan 

dari siklus I sebesar 49,5 atau 55%, menjadi 

63 atau 84% pada siklus II. 

Pembelajaran kooperatif STAD 

meningkatkan pemahaman konsep siswa 

pada materi FPB dan KPK. Hasil penilaian 

terhadap kemampuan kognitif diperoleh 

rata-rata nilai siswa secara klasikal siklus I 

sebesar 60,67, dan siklus II sebesar 70,02. 

Demikian pula rata-rata nilai akhir subyek 

penelitian juga mengalami peningkatan dari 

siklus I sebesar 67,15, menjadi  sebesar 

75,59 pada siklus II. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, 

disarankan pembelajaran materi FPB dan 

KPK hendaknya dilakukan oleh guru 

melalui metode kooperatif STAD agar dapat 

meningkatkan proses belajar dan 

pemahaman konsep siswa. Pembelajaran 

melalui metode kooperatif STAD perlu 

dilakukan oleh guru matematika agar 

pembelajaran menjadi lebih bermakna dan 

dapat menciptakan kondisi pembelajaran 

yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan siswa. 
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