
 

 
 
 

USAHA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PADA SOAL 
CERITA MELALUI PEMANFAATAN MEDIA KARTU DAN 
POSTER DENGAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 

STAD PADA POKOK BAHASAN OPERASI HITUNG 
PECAHAN PADA SISWA KELAS V SD SEKARAN 01 

SEMARANG 
 

SKRIPSI 

Diajukan dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata 1  

untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan 

 

Oleh 

Nama   : Deti Rifmawati 

NIM    : 4101401013 

Program Studi : Pendidikan Matematika 

Jurusan   : Matematika 

 
 
 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

TAHUN 2006 
 



 ii

ABSTRAK 

 
Deti Rifmawati. 2005. Usaha Meningkatkan Hasil Belajar pada Soal 
Cerita Melalui Pemanfaatan Media Kartu dan Poster dalam 
Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD pada Pokok Bahasan Operasi 
Hitung Pecahan pada Siswa Kelas V SD Sekaran 01 Semarang. Skripsi. 
Jurusan Matematika Fakultas Matematikaa dan Ilmu Pengetahuan Aaalam 
Universitaas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Mohamad Chotim, 
M.Si, Pembimbing II: Dra. Endang Retno W, M.Pd. 
Kata Kunci: Soal Cerita, Media, Kartu Soal, Poster, Pembelajaran 
Kooperatif Tipe STAD. 
 

Pembelajaran matematika khususnya pada soal cerita yang 
dilaksanakan di kelas V SD Sekaran 01 Semarang belum melibatkan potensi dan 
peran serta siswa secara optimal. Hal tersebut salah satu penyebab rendahnya hasil 
belajar siswa karena siswa cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran 
sehingga pembelajaran menjadi tidak bermakna. Siswa tidak aktif sendiri untuk 
memperoleh pengetahuannya. Kondisi tersebut perlu segera dicarikan solusi 
penyelesaiannya. Menanggapi permasalahan tersebut, maka dilaksanakan model 
pembelajaran kooperatif Tipe STAD dengan memanfaatkan media kartu dan 
poster melalui penelitian tidakan kelas. Model pembelajaran ini diharapkan dapat 
menjadi solusi untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar matematika 
siswa kelas V SD Sekaran 01 Semarang khususnya pada soal cerita pokok 
bahasan Operasi Hitung Pecahan. 

Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah: (1) apakah hasil 
belajar siswa kelas V semester I SD Sekaran 01 Semarang pada soal cerita   pokok 
bahasan Operasi Hitung Pecahan dapat ditingkatkan melalui model pembelajaran 
kooperatif dengan memanfaatkan media kartu dan poster ?; (2) apakah aktivitas 
belajar siswa kelas V semester I SD Sekaran 01 Semarang pada soal cerita   pokok 
bahasan Operasi Hitung Pecahan dapat ditingkatkan melalui model pembelajaran 
kooperatif dengan memanfaatkan media kartu dan poster ? 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui apakah hasil 
belajar siswa kelas V semester I SD Sekaran 01 Semarang pada soal cerita   pokok 
bahasan Operasi Hitung Pecahan melalui model pembelajaran kooperatif dengan 
memanfaatkan media kartu dan poster daapat meningkat; (2) untuk mengetahui 
apakah aktivitas belajar siswa kelas V semester I SD Sekaran 01 Semarang pada 
soal cerita   pokok bahasan Operasi Hitung Pecahan melalui model pembelajaran 
kooperatif dengan memanfaatkan media kartu dan poster dapat meningkat. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus, dengan 
subyek penelitian siswa kelas V SD Sekaran 01 Semarang tahun pelajaran 
2005/2006 yang berjumlah 40 siswa. Setiap siklus terdiri dari tahapan 
perencanaan (planning), implementasi/tindakan (action), observasi (observation), 
dan refleksi (reflection). Siklus I dilaksanakan pada tanggal 7 September 2005. 
Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas siswa pada siklus I diperoleh rata – 
rata aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar sebesar 70%. Sedangkan 
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hasil belajar pada siklus I diperoleh dari tes yang dilaksanakan pada akhir 
pertemuan siklus I. Nilai rata – rata kelas pada siklus I adalah 5,83 dengan 
ketuntasan klasikal 47,36 %.Siklus II dilaksaanakan pada tanggal 14 September 
2005. Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas siswa pada siklus II 
diperoleh rata – rata aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar sebesar 
87,5%. Sedangkan hasil belajar pada siklus I diperoleh dari tes yang dilaksanakan 
pada akhir pertemuan siklus II. Nilai rata – rata kelas pada siklus II adalah 8,3 
dengan ketuntasan klasikal 87,5 %. 

Setelah melaksanakan penelitian tindakan kelas ini dapat diambil 
simpulan bahwa melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 
memanfaatkan media kartu dan poster, hasil belajar dan aktivitas belajara siswa 
kelas V SD Sekaran 01 Semarang pada soal cerita pokok bahasan Operasi hituung 
Pecahan dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, diharapkan guru kelas V SD Sekaran 
01 Semarang pada khususnya dan guru kelas V pada umumnya bisa menerapkan 
model pembelajaran ini dalam membelajarkan siswa pada pelajaran matematika 
khususnya pada soal cerita. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 
MOTTO 

“ Wahai orang – orang yang beriman ! Jika kamu menolong (agama) Allah, 

niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu  “ (QS. 

Muhammad : 7) 

 

“ … Allah akan mengangkat (derajat) orang – orang yang beriman di antaramu 

dan orang – orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa 

yang kamu kerjakan “  (QS. Al Mujadilah : 11) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUl 

 Matematika adalah suatu alat untuk mengembangkan cara berfikir, 

sehingga matematika sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan 

kehidupan sehari – hari.  Oleh karenanya pelajaran matematika harus sudah 

diberikan sejak dini kepada anak yaitu sejak anak duduk di bangku Sekolah 

Dasar bahkan Taman Kanak – Kanak. Namun jika dilihat perkembangan 

dunia pendidikan Sekolah Dasar pada saat ini belumlah menggembirakan, 

terlebih pelajaran matematika yang masih menjadi momok bagi siswa.  

Menurut Suwendy Nursha (2002), salah seorang dari pimpinan PBM 

(Pusat Belajar Matematika), pelajaran matematika di tingkat Sekolah Dasar 

bertujuan melatih kemampuan berpikir dan logika dalam bentuk latihan 

pemecahan soal.  

“ Tetapi mereka (siswa SD) sering bermasalah dalam menyelesaikan 

soal khususnya soal cerita,“ makalah Suwendy Nursha. 

Kouba, dkk dalam Idris Harta (2002 : 461) mengatakan bahwa para 

siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita, terutama soal-

soal yang bersifat non-rountine dan yang memerlukan beberapa operasi 

hitung.  

Berdasarkan informasi dari guru kelas V SD Sekaran 01 Semarang 

disebutkan bahwa sekitar 50 % siswanya masih belum dapat menyelesaikan 

soal cerita dengan baik, yang ditunjukkan dengan rata – rata hasil belajar 
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siswa pada soal cerita matematika hanya 6,3. Selain itu, sebagian besar siswa 

kelas V di SD Sekaran 01 Semarang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal cerita (misalnya pada pokok bahasan operasi hitung 

pecahan) padahal pada saat mengerjakan soal penjumlahan, pengurangan, 

pembagian dan perkalian pada bilangan pecahan, siswa dapat 

menyelesaikannya dengan baik. 

Siswa yang mempunyai kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita 

merupakan suatu masalah yang perlu segera ditangani pemecahannya. Dengan 

masalah ini dikhawatirkan akan mengakibatkan siswa tersebut kurang 

memahami permasalahan – permasalahan dalam kehidupan sehari – hari yang 

berhubungan dengan matematika. Padahal dalam Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) disebutkan siswa belajar dihadapkan pada kegiatan – 

kegiatan yang bermakna  yang dapat merangsang pemikiran siswa dan 

menuntut siswa untuk menguasai ketrampilan dalam menyelesaikan masalah, 

menganalis data, berfikir logis, membuat keputusan, dan menyelesaikan 

masalah – masalah nyata (Janet Trineka Manoy, 2002 : 464). Dan dalam 

GBPP matematika, pendidikan tersebut pada dasarnya lebih menekankan pada 

pemecahan masalah dan aplikasi. Jadi dalam belajar matematika siswa juga 

harus dihadapkan pada masalah – masalah sehari – hari yang berhubungan 

dengan dunia siswa. Masalah – masalah tersebut dapat ditemukan pada 

pelajaran matematika yang kebanyakan dalam bentuk soal cerita. 

Guru yang bertugas merangsang dan membina perkembangan 

intelektual dan membina pertumbuhan sikap – sikap dan nilai – nilai dalam 
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diri anak mempunyai wewenang untuk menentukan cara atau metode yang 

dianggap tepat dan efektif untuk dapat menjadi solusi bagi permasalahan di 

atas. Guru dapat menerapkan metode pembelajaran kooperatif dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas. Ada sangat banyak penelitian yang telah 

dilakukan mengenai penggunaan metode pembelajaran cooperative learning. 

Pada umumnya, hasil-hasil penelitian tersebut mendukung penggunaan 

metode pembelajaran cooperative learning yang merupakan salah satu bagian 

dari Kurikulum Berbasis Kompetensi  (Johnson & Johnson:1989 dalam Anita 

Lie:2002). Salah satu tipe yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

kooperatif yaitu tipe STAD (Student Teams Achievment Division). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berusaha memberikan alternatif 

solusi dalam meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada soal cerita, 

yaitu dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievment 

Division) dengan memanfaatkan media kartu dan poster.  

B. PERMASALAHAN 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 

“Apakah dengan pemanfaatan media kartu  dan poster dalam pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan  hasil belajar siswa pada soal 

cerita dan meningkatkan keaktifan siswa kelas V SD Sekaran 01 Semarang 

pada pembelajaran matematika  pokok bahasan operasi hitung pecahan. ”  

 

 

 



 

 

4

C. PENEGASAN ISTILAH 

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda maka perlu diberikan 

penegasan istilah dan pembatasan istilah yang ada pada judul skripsi ini, 

dan yang perlu dijelaskan sebagai berikut : 

a. Media kartu dan poster 

Media kartu  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kartu – 

kartu yang berisi soal yang diberi gambar – gambar semenarik 

mungkin sehingga siswa tertarik dan merasa senang 

menyelesaikannya. Sedangkan poster yang dimaksud adalah 

penyajian ide dalam kertas (kertas manila) yang dibuat dengan tulisan 

yang jelas dan diberi warna, motif, atau desain yang bervariasi agar 

siswa lebih aktif dalam pembelajaran matematika. 

b. Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievment 

Division) merupakan suatu model pembelajaran kooperatif yang 

paling sederhana. Dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD, siswa 

dalam suatu kelas dipecah menjadi kelompok dengan anggota 4 – 5 

orang, setiap kelompok haruslah heterogen, terdiri dari laki dan 

perempuan, berasal dari berbagai suku, memiliki kemampuan 

akademik yang beragam sehingga akan saling membantu satu sama 

lain dalam menuntaskan materi pelajaran dan menyelesaikan tugas 

kelompok. 
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D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa kelas V SD Sekaran 

01 Semarang pada soal cerita pokok bahasan Operasi Hitung 

Pecahan dapat meningkat apabila menggunakan  media kartu dan 

poster dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

b. Untuk mengetahui apakah aktivitas belajar siswa kelas V SD 

Sekaran 01 Semarang pada soal cerita pokok bahasan Operasi 

Hitung Pecahan dapat meningkat apabila menggunakan  media 

kartu dan poster dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

2. Manfaat  

Hasil dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

(a) Siswa 

1. Mengembangkan kecakapan hidup siswa, kecakapan 

menyelesaikan masalah hidup sehari – hari, ketrampilan 

berpikir, ketrampilan berkomunikasi, dan bekerja sama. 

2. Belajar dalam suasana yang menyenangkan. 

(b) Guru 

Guru dapat mengembangkan model pembelajaran dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas 
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 (c)  Mahasiswa peneliti 

1. Mendapat pengalaman melakukan analisis kebutuhan, 

mengembangkan instrumen, strategi pembelajaran, dan 

melakukan seleksi materi. 

2. Mendapat bekal tambahan sebagai mahasiswa calon guru 

matematika sehingga siap melaksanakan tugas di lapangan 

sesuai kebutuhan. 

E. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Skripsi ini terdiri atas beberapa bagian yang masing-masing diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Bagian awal skripsi, yang terdiri dari: halaman judul, halaman 

pengesahan, motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, 

dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi merupakan bagian yang pokok dalam skripsi yang terdiri dari 

5 (lima) bab yaitu. 

 Bab I : Pendahuluan  

Bab ini berisi tentang alasan pemilihan judul,  penegasan         

istilah, permasalahan, tujuan penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab II: Landasan teori dan hipotesis  

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung dalam 

pelaksanaan penelitian dan hipotesis tindakan. 

Bab III: Metode penelitian 

   Bab ini berisi lokasi penelitian, subyek penelitian, metode 
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   pengumpulan data dan prosedur penelitian. 

Bab IV : Laporan hasil penelitian  

   Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya. 

Bab V : Penutup 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran peneliti. 

3. Bagian akhir, merupakan bagian yang terdiri dari daftar pustaka yang 

digunakan sebagai acuan, lampiran-lampiran yang melengkapi uraian 

pada bagian isi. 

 



 8

BAB II 
LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

A. TEORI BELAJAR 

Belajar dan pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak 

terpisahkan dalam kehidupan manusia, dengan belajar manusia dapat 

mengembangkan potensi – potensi yang dimilikinya. Tanpa belajar 

manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan – kebutuhannya. 

W. S. Winkel (Max darsono, dkk, 2000: 4) menyatakan belajar 

adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif 

dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, ketrampilan dan nilai sikap. 

Menurut Slameto (2003: 2) belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. 

Dengan mengetahui komponen – komponen proses belajar 

mengajar, orang tua dan guru akan lebih mudah dalam meningkatkan 

prestasi belajar anak. 

Ada beberapa teori belajar, antara lain : 

1. Teori belajar menurut J. Bruner 

Didalam proses belajar, Bruner mementingkan partisipasi aktif dari 

tiap siswa, dan mengenal dengan baik adanya perbedaan 

kemampuan. Untuk meningkatkan proses belajar perlu lingkungan 
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yang dinamakan “discovery learning environment”, ialah 

lingkungan dimana siswa dapat melakukan eksplorasi, penemuan-

penemuan baru yang belum dikenal atau pengertian yang mirip 

dengan yang sudah diketahui. Dalam tiap lingkungan selalu ada 

bermacam-macam masalah, hubungan-hubungan dan hambatan 

yang dihayati oleh siswa secara berbeda-beda pada usia yang 

berbeda pula. 

2.   Teori belajar dari Piaget 

Pendapat Piaget mengenai perkembangan proses belajar pada anak-

anak adalah sebagai berikut: 

(a) Anak mempunyai struktur mental yang berbeda dengan orang 

dewasa. 

(b) Perkembangan mental anak melalui tahap-tahap tertentu, 

menurut suatu urutan yang sama bagi semua anak. 

(c) Jangka waktu untuk berlatih dari satu tahap ke tahap lain yang 

lain tidaklah selalu sama pada setiap anak. 

(d)   Perkembangan anak dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu: 

kemasakan, pengalaman, interaksi sosial, dan equilibration 

(proses dari ketiga faktor di atas bersama-sama untuk 

membangun dan memperbaiki struktur mental). 

(e)   Ada 3 tahap perkembangan yaitu:  

(1)    berfikir secara intuitif  ±  4 tahun 

(2)    beroperasi secara konkret  ±  7 tahun 
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(3)    beroperasi secara formal ±  11 tahun 

3. Teori dari R. Gagne 

Terhadap masalah belajar Gagne memberikan dua definisi, yaitu: 

(a)  Belajar ialah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam 

pengetahuan, keterampilan, kebiasaan dan tingkah laku. 

Belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

diperoleh dari instruksi. 

Gagne mengatakan pula bahwa segala sesuatu yang dipelajari 

manusia dapat dibagi menjadi 5 kategori, yang disebut “the domains 

of learning” yaitu: 

(a) Keterampilan motoris (motor skill) 

(b) Informasi verbal 

(c) Kemampuan intelektual 

(d) Strategi kognitif 

(e) Sikap 

4. Model Pembelajaran Kooperatif 

Falsafah yang mendasari model pembelajaran gotong-royong atau 

cooperative learning adalah falsafah homo homini socius. Berlawanan dengan 

teori Darwin, falsafah ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial. 

Kerjasama merupakan faktor yang sangat penting artinya bagi kelangsungan 

hidup. Tanpa kerjasama, tidak akan ada individu, keluarga, organisasi atau 

sekolah. 
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Pendekatan konstruktivis dalam pengajaran menerapkan pembelajaran 

kooperatif secara ekstensif atas dasar teori bahwa siswa akan lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit apabila mereka dapat 

saling mendiskusikan konsep-konsep ini dengan temannya (Slavin,1995). 

Didalam pembelajaran kooperatif siswa belajar bersama dalam kelompok-

kelompok kecil, saling membantu satu sama lain. Kelas disusun dalam 

kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 siswa dengan kemampuan yang heterogen. 

Maksud kelompok heterogen adalah terdiri dari campuran siswa, jenis 

kelamin, dan suku. Hal ini bermanfaat untuk melatih siswa menerima 

perbedaan pendapat dan bekerja sama dengan teman yang berbeda latar 

belakangnya. 

Pada pembelajaran kooperatif diajarkan keterampilan-keterampilan 

khusus agar dapat bekerja sama di dalam kelompoknya. Menurut Linda L 

(dalam Pradnyo Wijayanti: 2002) keterampilan kooperatif dibedakan 3 

tingkatan, yaitu: 

(1) Keterampilan kooperatif tingkat awal, meliputi menggunakan 

kesepakatan, menghargai kontribusi, mengambil giliran dan berbagi tugas, 

berada dalam kelompok, berada dalam tugas, mendorong partisipasi, 

memancing orang lain untuk berbicara, menyelesaikan tugas pada 

waktunya, dan menghormati perbedaan individu. 

(2) Keterampilan kooperatif tingkat menengah, meliputi menunjukkan 

penghargaan dan simpati, mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara 

yang dapat diterima, mendengarkan dengan aktif, bertanya membuat 
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ringkasan, menafsirkaan, mengatur dan mengorganisir, memeriksa 

ketepatan, menerima tanggungjawab, dan mengurangi ketegangan. 

(3) Keterampilan kooperatif tingkat mahir, meliputi mengelaborasi, 

memeriksa dengan cermat, menuntut kebenaran, menetapkan tujuan, dan 

berkompromi. 

Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar dalam 

kelompok. Ada unsur-unsur dalam pemberlajaran kooperatif yang 

membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-

asalan. Roger dan David Johnson (dalam Anita Lie: 2002: 30) menyatakan 

untuk mencapai hasil maksimal, lima unsur pembelajaran kooperatif harus 

diterapkan, yaitu: 

a) Saling ketergantungan positif 

 Keberhasilan kelompok sangat tergantung pada usaha setiap 

anggotanya. Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, 

pengajar perlu menyusun tugas sedemikian rupa sehingga setiap 

anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar 

yang lain bisa mencapai tujuan mereka. 

b) Tanggung jawab perseorangan 

 Unsur ini merupakan akibat langsung dari unsur pertama. Jika 

tugas dan pola pemikiran dibuat menurut prosedur model 

pembelajaran cooperative learning, setiap siswa akan merasa 

bertanggungjawab untuk melakukan yang terbaik. 
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c) Tatap muka 

 Setiap kelompok harus diberi kesempatan untuk bertemu muka 

dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan para siswa 

untuk membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota. 

d) Komunikasi antar anggota 

 Unsur ini juga menghendaki agar para pebelajar dibekali dengan 

berbagai keterampilan berkomunikasi. Sebelum menugaskan 

siswa dalam kelompok, pengajar perlu mengajarkan cara-cara 

berkomunikasi. Tidak setiap siswa mempunyai keahlian 

mendengarkan dan berbicara. Keberhasilan kelompok juga 

bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling 

mendengarkan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan 

pendapat mereka. 

e) Evaluasi proses kelompok 

 Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk 

mengevalusi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka 

agar selanjutnya dapat bekerja sama lebih efektif. Waktu evaluasi 

tidak perlu diadakan setiap kali ada kerja kelompok, melainkan 

bisa diadakan selang beberapa waktu setelah beberapa kali pelajar 

terlibat dalam kegiatan pembelajaran cooperative learning. 

5. Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

 STAD (Student Teams Achievement Divisions) merupakan salah satu 

metode atau pendekatan dalam pembelajaran kooperatif yang paling 
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sederhana, dan merupakan sebuah pendekatan yang baik untuk guru yang baru 

memulai menerapkan pembelajaran kooperatif dalam kelas. 

Menurut Slavin (dalam Richard Arends: 1997) menyatakan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD terdiri dari lima komponen utama, yaitu 

pengajaran, belajar kelompok, kuis, skor perkembangan, dan penghargaan 

kelompok. 

1. Pengajaran 

Tujuan utama dari pengajaran ini adalah guru menyajikan materi 

pelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Setiap awal dalam 

pembelajaran kooperatif tipe STAD selalu dimulai dengan pengajaran yang 

mencakup pembukaan, pengembangan dan latihan terbimbing di 

keseluruhan pelajaran. Penekanan dalam penyajian materi pelajaran adalah 

hal-hal sebagai berikut. 

a. Pembukaan 

1) Mengatakan pada siswa apa yang akan mereka pelajari dan mengapa 

hal itu penting. Timbulkan rasa ingin tahu siswa dengan demonstrasi 

yang menimbulkan teka-teki, masalah kehidupan nyata, atau cara 

lain. 

2) Menyuruh siswa bekerja dalam kelompok untuk “menemukan” 

konsep atau merangsang keinginan mereka pada pelajaran tersebut. 

3) Mengulangi secara singkat keterampilan atau informasi yang 

merupakan syarat mutlak. 
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b. Pengembangan 

1) Mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan apa yang akan 

dipelajari siswa dalam kelompok 

2) Pembelajaran kooperatif menekankan bahwa belajar adalah 

memahami makna bukan hafalan. 

3) Mengontrol pemahaman siswa sesering mungkin dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan. 

4) Memberi penjelasan mengapa jawaban pertanyaan tersebut benar 

atau salah. 

5) Beralih pada konsep yang lain, jika siswa telah memahami pokok 

masalahnya. 

c. Latihan Terbimbing 

1) Menyuruh semua siswa mengerjakan soal atas pertanyaan yang 

diberikan. 

2) Memanggil siswa secara acak untuk menjawab atau menyelesaikan 

soal. Hal ini bertujuan supaya semua siswa selalu siap 

mempersiapkan diri sebaik mungkin. 

3) Pemberian tugas kelas tidak boleh menyita waktu yang terlalu lama. 

Sebaiknya siswa mengerjakan satu atau dua masalah (soal) dan 

langsung diberikan umpan balik. 

2. Belajar Kelompok 

Menurut Robert Slavin (1994), kelompok terdiri dari  4 - 5 siswa yang 

bervariasi dalam kemampuan akademik, jenis kelamin, dan etnis. Selama 
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belajar kelompok, tugas anggota kelompok adalah menguasai materi yang 

diberikan guru dan membantu teman satu kelompok untuk menguasai materi 

tersebut. Siswa diberi lembar kegiatan yang dapat digunakan untuk melatih 

keterampilan yang sedang diajarkan untuk mengevaluasi diri mereka dan 

teman satu kelompok. Pada saat pertama kali menggunakan pembelajaran 

kooperatif, guru perlu mengamati kegiatan pembelajaran secara seksama. 

Guru juga perlu memberi bantuan dengan cara memperjelas perintah, 

mereview konsep, atau menjawab pertanyaan. 

3. Kuis 

Setelah 1 sampai 2 periode pengajaran dan 1 sampai 2 periode latihan tim, 

siswa mengikuti kuis secara individu. Kuis dikerjakan oleh siswa secara 

mandiri. Hal ini menunjukkan apa saja yang telah diperoleh siswa selama 

belajar dalam kelompok. Hasil kuis digunakan sebagai nilai perkembangan 

individu dan disumbangkan dalam nilai perkembangan kelompok. 

4. Skor Perkembangan 

 Setelah diberikan kuis, hasil kuis itu di skor dan tiap individu diberi skor 

perkembangan. Ide yang melatarbelakangi skor perkembangan ini adalah 

memberikan prestasi yang harus dicapai siswa jika ia bekerja keras dan 

mencapai hasil belajar yang lebih baik dari yang sebelumnya. Siapapun 

dapat memberi kontribusi skor maksimum dalam sistem skor ini, tetapi tidak 

siapapun bisa kecuali mereka yang bekerja dengan baik. Masing-masing 

siswa diberi skor dasar yang berasal dari rata-rata skor yang lalu pada kuis 
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yang serupa. Siswa lalu mendapat poin untuk timnya berdasar pada 

kenaikan skor kuis mereka dari skor dasarnya. 

5. Penghargaan Kelompok 

 Tim mungkin mendapat sertifikat atau penghargaan lain jika rata-rata skor 

melebihi kriteria tertentu. 

6. Penilaian dan Evaluasi 

 Untuk STAD versi Slavin, guru merminta siswa menjawab kuis tentang 

bahan pembelajaran. Dalam banyak hal, butir-butir tes pada kuis ini harus 

merupakan suatu jenis tes obyektif paper-and-pencil , sehingga butir-butir 

itu dapat diskor di kelas atau segera setelah tes itu diberikan.  

Prosedur penyekoran untuk STAD : 

Langkah 1:  Menetapkan skor dasar. 

Setiap siswa diberikan skor berdasarkan skor-skor kuis yang 

telah lalu. 

Langkah 2:  Menghitung skor kuis terkini. 

Siswa memperoleh poin untuk kuis yang berkaitan dengan 

pelajaran terkini. 

Langkah 3:  Menghitung skor perkembangan. 

Siswa mendapatkan poin perkembangan yang besarnya 

ditentukan apakah skor kuis terkini mereka menyamai atau 

melampaui skor dasar mereka. 
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Ketentuan:  

Lebih dari 10 poin di bawah skor dasar……………… …. ..

 . 0 poin 

10 poin di bawah saampai 1 poin di bawah skor dasar……..

 10 poin 

Skor dasar sampai 10 poin di atas skor dasar... …………. . 20 

poin 

Pekerjaan sempurna (tanpa memperhatikan skor dasar) ...    30 

poin 

Kelebihan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD: 

1. Untuk menuntaskan materi pelajarannya, siswalah yang aktif 

karena siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif. 

2. Kelompok dibentuk dari siswa – siswa yang memiliki 

kemampuan akademik tinggi, sedang, dan rendah sehingga 

akan terjaadi tukar pikiran sehingga bisa menuntaskan materi 

pelajaran dan menyelesaikan tugas kelompok dengan baik. 

3. Memiliki tingkat pencapaian belajar yang lebih tinggi dan 

produktivitas belajar yang lebih besar. 

4. Lebih menumbuhkan sikap simpati, empati, saling berbagi, dan 

bertanggung jawab. 

5. Menghasilkan kesehatan psikologis, kemampuan sosial, dan 

kepercayaan diri yang lebih besar. 
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      Kelemahan metode kooperatif tipe STAD: 

1. Jika ukuran kelompok terlalu besar maka akan menjadi sulit 

bagi kelompok tersebut untuk berfungsi secara efektif. 

2. Rawan terjaadi konflik – konflik verbal yang berkenaan dengan 

perbedaan pendapat anggota – anggota kelompoknya. 

3. Guru direpotkan dengan perencanaan dan pelaksaanaan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yang cukup rumit. 

6. Pendekatan Kontekstual  

Menurut Zahorik (1995) kontekstual secara bahasa berasal dari 

bahasa Latin contextum yang artinya dalam konteks. Maksud konteks 

yaitu keadaan, situasi dan kejadian. Secara umum, kontekstual 

membawa pengertian: 

(1) yang berkenaan, relevan, ada hubungan atau kaitan langsung, 

mengikuti konteks. 

(2) yang membawa maksud, makna dan kepentingan (meaningful). 

Oleh karena itu, kaidah kontekstual yaitu keadaan yang dibentuk 

berasaskan maksud kontekstual itu sendiri, sehingga mampu 

membekali pelajar dengan pembelajaran yang relevan bagi mereka 

dan memberi makna dalam kehidupan seharian mereka. 

Fenomenanya kebanyakan pelajar di sekolah belum mampu 

membuat kaitan antara apa yang mereka pelajari dengan 

bagaimana pengetahuan itu dapat dimanfaatkan. 
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 Agar kesadaran siswa terhadap lingkungan ini dapat lebih 

ditingkatkan serta potensi yang dimiliki siswa dapat berkembang 

secara optimal, paradigma pembelajaraan yang sedang 

berlangsung perlu disempurnakan, khususnya yang terkait dengan 

cara sajian pelajaran dan suasana pembelajaran. Paradigma “ baru 

“ ini dirumuskan sebagai : siswa aktif mengkonstruksi, guru 

membantu dengan sebuah kata kunci: memahami pikiran anak 

untuk membantu anak belajar. Paradigma baru ini dikenal dengan 

nama pendekatan kontekstual.  

Hal ini sejalan dengan pandangan Dirjen Dikdasmen, Indra Jati 

Sidi bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada nilai 

akademik yang bersifat pemenuhan aspek kognitif, tetapi juga 

berorientasi pada cara anak didik dapat belajar dari lingkungan, 

pengalaman, dan kehebatan orang lain, kekayaan dan luasnya 

hamparan alam sehingga mereka bisaa mengembangkan sikap 

kreatif dan daya pikir imaginatif (Zaenuri Mastur, 2002:3). 

Pendekatan kontekstual merupakan satu konsepsi pengajaran dan 

pembelajaran yang membantu guru mengaitkan bahan subyek 

yang dipelajari dengan situasi dunia sebenarnya dan memotivasi 

pelajar untuk membuat kaitan anatar pengetahuan dengan 

aplikasinya dalam kehidupan harian mereka sebagai anggota 

keluarga dan masyarakat. 
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Pendekatan kontekstual adalah konsep belajar yang membantu 

guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan sehari – hari, dengan melibatkan tujuh komponen 

utama pembelajaran efektif, yaitu : konstruktivisme, bertanya, 

menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, dan penilaian 

sebenarnya (Depdiknas, 2003: 5).  

7. Soal Cerita 

Soal cerita adalah soal – soal yang berbentuk penyajian suatu 

masalah yang dikemas dalam bentuk cerita (Endang Retno Winarti, 

2005: 7). Menurut Herman Hudoyo (2003:198) ada dua hal yang perlu 

diperhatikan dalam mengajarkan ketrampilan menyelesaikan soal cerita 

kepada siswa, yaitu (1) membeerikan sola cerita setiap jam pelajaran 

matematika dengan bentuk yang berbeda – beda dan (2) menarik 

perhatian siswa agar menikmati dalam aktivitas menyelesikan soal 

cerita. 

Langkah – langkah yang diperhatikan dalam memberikan soal cerita 

kepada siswa setiap pelajaran adalah sebagai berikut : 

• Sedapat mungkin siswa membaca soal cerita itu sendri – sendiri 

• Guru mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengecek apakah soal 

cerita itu benar – benar dimengerti oleh siswa (contoh pertanyaan : 
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“Apakah yang kau ketahui dari soal itu ?”, “ Apa yang ditanyakan 

pada soal itu ?”, dll) 

• Merencanakan metode penyelesaian   

• Menyelesaikan soal cerita 

• Mengintrepretasikan hasil penyelesaian dalam konteks soal cerita. 

Langkah – langkah untuk menarik perhatian siswa dalam aktivitas 

penyajian soal cerita adalah sebagia berikut : 

• Membaca soal secara individu dan mendiskusikan arti soal cerita itu. 

Aktivitas ini dimaksudkan agar siswa mengerti maksud dari soal. 

• Memberikan soal tanpa bilangan. Aktivitas ini dimaksudkan agar 

siswa terbiasa merencanakan penyelesaian sebelum bekerja. 

• Memberikan soal cerita tetapi pertanyaan yang dimaksud dalam soal 

cerita tersebut jangan diberikan. Hal ini dimaksudkan agar siswa 

terangsang untuk berikir. 

• Memberikan soal cerita dengan menghilangkan beberapa data. Hal 

ini dilakukan agar isswa terbiasa menganalisis, pakah suatu soal 

dapat diselesaikan apabila data kurang. 

• Memberikan soal cerita dengan data yang lebih untuk 

menyelesaikan suatu soal cerita. Hal ini dimaksudkan agar siswa 

terbiasa menganalisis data – data yang diperlukan untuk 

menyelesaikan soal. 

Soal cerita matematika merupakan soal matematika yang 

berbentuk cerita, sehingga pemahaman seorang siswa terhadap soal 
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cerita tidak hanya faktor komputasi asja tetapi lebih dari itu siswa 

terlebih dahulu harus dapat memahami makna kalimat demi kalimat 

dari soal, yang kemudian membuat model matematika, melakukan 

perhitungan (komputasi), dan selanjutnya mengintrepetasikan hasil 

yang diperoleh ke dalam soal semula. 

Soedjadi (1992) memberikan langkah – langkah penting dalam 

menyelesaikan soal cerita yaitu : 

1. Membaca soal dengan cermat untuk mengnangkap makna tiap 

kalimat 

2. Memisahkan dan mengungkapkan : 

a. Apa yang diketahui dalam soal 

b. Apa yang diminya / ditanyakan dalam soal 

c. Operasi / pengerjaan apa yang diperlukan 

3. Membuat model matematika 

4. Menyelesaikan model menurut aturan – aturan matematika 

sehingga mendapatkan jawaban dari model matematika tersebut 

5. Mengembalikan jawaban model matematika kepada jawaban soal 

semula 

Sedangkan menurut Polya solusi soal pemecahan masalah memuat 

4 (empat) langkah fase penyelesaian yaitu : memahami masalah, 

merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah sesuai dengan 

rencana, dan melakukan pengecekan kembali terhadap semuua langkah 
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yang telah dikerjakannya. (Tim MKPBM Jurusan Pendidikan 

Matematika Universitas Pendidikan Indonesia, 2001: 84) 

8. Media kartu dan poster 

Salah satu usaha untuk memberikan variasi dalam hal 

pembelajaran matematika adalah dengan menggunakan media 

pendidikan matematika yang cenderung disebut alat peraga matematika. 

Menurut Darhim (1993) pengertian media adalah alat peraga 

yang penggunaannya diintegrasikan dengan tujuan dan isi pengajaran 

yang telah tertuang dalam Garis – Garis Besar Program Pengajaran 

(GBPP) dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

(kegiatan belajar mengajar). 

Media digunakan dengan tujuan mempermudah proses 

pembelajaran, dalam arti guru lebih mudah untuk menerangkan dan 

siswa dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran sehingga dapat 

memahami pelajaran dengan baik. Secara rinci manfaat media 

pengajaran dalam proses pembelajaran siswa menurut Nana Sudjana dan 

Ahmad Rivai dalam Mukhni dan Nurlius (2002: 511) antara lain : 

• Pembelajaran akan lebih menarik siswa sehingga dapat     

menumbuhkan   motivasi belajar 

• Bahan pengajaran lebih jelas maknanya 

• Metode mengajar lebih bervariasi 
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• Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya 

mendengarkan uraian dari guru tetapi juga mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, dll. 

Lebih lanjut, Nana Sudjana dan Ahmad dalam Mukhni dan Nurlius 

(2002 : 511) mengelompokkan media menjadi 4 (empat) bagian, yaitu : 

(1) Media grafis (media dua dimensi) seperti gambar, foto, grafik, 

bagan, atau diagram, poster, dll. 

(2) Media tiga dimensi, yaitu dalam bentuk model seperti model pada, 

model penampang, model susun, dll. 

(3) Media proyeksi seperti slide, filmstripe, penggunaan OHP, dll 

(4) Penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran. 

Berdasarkan pengelompokan diatas, gambar dan poster termasuk pada 

media grafis. Media grafis termasuk pada media visual yang bahasanya 

umum, dapat dimengerti dan dinikmati dimana – mana. 

Menurut Arief . S. Sadiman Kelebihan media gambar dibandingkan 

dengan media yang lain adalah: 

(1) Sifatnya kongkret, lebih realistis menunjukkan pokok masalah 

dibandingkan media verbal semata 

(2) Dapat mengatasi batasan ruang dan waktu karena tidak semua 

benda atau objek dapat dibawa ke kelas 

(3) Dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita 

(4) Dapat memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja sehingga 

dapat mencegah atau membetulkan kesalahpahaman 
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(5) Mudah diperoleh serta digunakan, tanpa memerlukan peralatan 

khusus 

Media kartu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kartu – 

kartu bergambar yang dibuat semenarik mungkin sehingga siswa 

tertarik dan merasa senang menyelesaikannya.  

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian poster adalah 

plakat yang dipasang di tempat umum (berupa pengumuman atau iklan) 

untuk memberikan suaatu informasi kepada khalayak. Poster yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah media yang digunakan untuk 

menyampaikan kesan- kesan tertentu atau ide – ide sehingga mampu 

mempengaruhi dan memotivasi siswa yang melihatnya. Poster dibuat 

dengan menggunakan kertas yang ukurannya berbeda – beda 

tergantung pada keperluan, penyajian idenya sederhana tetapi mencapai 

suatu tujuan pokok, berwarna, tulisannya jelas, motif dan desainnya 

bervariasi. Poster merupakan media alternatif untuk menginformasikan 

siswa, menangkap imajinasi mereka, dan mengundang pertukaran ide 

diantara mereka. (Endang Retno Winarti, 2005: 7). 

9. Angket 

Menurut Suharsimi Arikunto angket adalah sebuah daftar 

pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur (responden). 

Dengan angket ini orang dapat diketahui tentang keadaan diri/data diri, 

pengalaman, pengetahuan, sikap atau pendapatnya, dan lain – lain. 

Tentang macam angket, dapat ditinjau dari beberapa segi: 
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a). Ditinjau dari segi siapa yang menjawab, maka ada: 

 (1) Angket langsung 

       Angket dikatakan langsung jika angket tersebut dikirimkan dan  

      diisi langsung oleh orang yang akan dimintai jawaban tentang  

dirinya. 

 (2) Angket tidak langsung 

 Angket tidak langsung adalah angket yang dikirimkan dan       

diisi oleh bukan orang yang diminta keterangannya. Angket 

tidak langsung biasanya digunakan untuk mencari informasi 

tentang bawahan, anak, saudara, tetangga, dan sebagainya. 

b) Ditinjau dari segi cara menjawab, maka dibedakan atas: 

 (1) Angket tertutup 

Angket tertutup adalah angket yang disusun dengan 

menyediakan pilihan jawaban lengkap sehingga pengisi hanya 

tinggal memberi tanda pada jawaban yang dipilih. 

 (2) Angket terbuka 

Angket terbuka adalah angket yang disuusn sedemikian rupa 

sehingga para pengisi bebas mengemukakan pendapatnya. 

Angket terbuka disusun apabila macam jawaban pengisi belum 

terperinci dengan jelas sehingga jawabannya akan beraneka 

ragam. Keterangan tentang alamat pengisi, tidak mungkin 

diberikan dengan cara memilih jwaban yang disediakan. 
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Angket terbuka juga digunakan untuk meminta pendapat 

seseorang.  

 Menurut Yatim Rianto (1996) secara umum, kelebihan dari 

angket adalah (1) dibandingkan dengan wawancara, angket 

lebih efisien dan praktis, serta memungkinkan digunakan 

sampel yang lebih besar, (2) semua subyek diberi instruksi 

yang sudah baku, maka hasil – hasil penelitian itu tidak akan 

diarnai oleh penampilan, suasana, perasaan dan tingkah laku 

peneliti. Dan kelemahannya adalah dimungkinkannya terjadi 

salah tafsir responden terhadap pertanyaan – pertanyaan yang 

ada dalam angket. 

 

10. Pokok Bahasan Operasi Hiting Pecahan 

 Penelitian Tindakan Kelas ini mengambil Pokok Bahasan 

Operasi Hitung Pecahan untuk menyelesaikan soal cerita. Rincian 

materi yang berkaitan adalah sebagai berikut: 

i) Menentukan Persentase Sederhana dari Kuantitas atau 

Banyak Benda Tertentu 

Contoh: 

Pak Hardi sedang panen rambutan dan hasil panennya sebanyak 3 

kuintal (300 kg). Dari hasil tersebut yang 24 kg dibagikan kepada 

tetangganya dan yang lainnya dijual.  
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a. Berapa persentase buah rambutan Pak Hardi  yang dibagikan  

    kepada tetangga ? 

b. Berapa persentase rambutan yang dijual ? 

Diketahui: -  Banyaknya Hasil panen buah rambutan Pak Hardi  

         adalah 300 kg. 

- Banyaknya buah rambutan Pak Hardi yang dibagikan 

kepada tetangga adalah 24 kg. 

- Banyaknya buah rambutan Pak Hardi yang dijual 

adalah 276 kg. 

Ditanya:  

a. Berapa persentase buah rambutan yang dibagikan Pak Hardi 

kepada tetangga ? 

b. Berapa persentase buah rambutan Pak Hardi yang dijual ? 

Penyelesaian: 

Tulis x: Banyaknya buah rambutan Pak Hardi yang dibagikan 

 kepada tetangga,  

     y: Banyaknya buah rambutan Pak Hardi yang dijual,  

z: Banyaknya hasil panen buah rambutan Pak Hardi,  

s: Persentase buah rambutan Pak Hardi yang dibagikan  

    kepada  tetangga, dan 

t: Persentase buah rambutan Pak Hardi yang dijual. 

(a) Jelas s = ×
z
x 100 % 
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      = 100
300
24

× % 

      = 8 %. 

Jadi persentase buah rambutan Pak Hardi yang dibagikan     

kepada  tetangga adalah 8 %. 

(b) Jelas t = ×
z
y 100 % 

      = 100
300
276

× % 

      = 92 %. 

   Jadi persentase buah rambutan Pak Hardi yang dijual adalah  

92 %. 

 

ii) Menyelesaikan Masalah Sehari – hari yang Melibatkan 

Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan 

Contoh: 

Tini membeli 
2
1   meter kain, Wati membeli  

4
3 meter, dan Sari 

5
3  

meter. Berapa meter panjang kain yang mereka beli ? 

Diketahui : Panjang kain yang dibeli Tini adalah 
2
1  meter. 

Panjang kain yang dibeli Wati adalah 
4
3  meter. 

Panjang kain yang dibeli Sari adalah 
5
3   meter. 

Ditanya : Berapa meter panjang kain yang mereka beli ? 
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Penyelesaian: 

Tulis x : Panjang kain yang dibeli Tini, 

         y : Panjang kain yang dibeli Wati, 

         z : Panjang kain yang dibeli Sari, dan 

                 a : Panjang kain yang dibeli Tini, Wati, Sari. 

Jelas a = x + y + z 

        = 
2
1 + 

4
3  +  

5
3  

 = 
20
12

20
15

20
10

++  

 = 
20
37  

            = 1
20
17 . 

Jadi panjang kain yang mereka beli adalah 1
20
17 meter. 

B. KERANGKA BERFIKIR 

Objek kajian matematika bersifat abstrak. Maka dalam 

pembelajaran  matematika di Sekolah Dasar diharapkan ada media 

pembelajaran kongkret yang bisa membantu siswa memahami konsep – 

konsep matematika. 

Soal cerita biasanya sulit dipahami dan diterima okeh siswa. Oleh 

karena itu diperlukan suatu penyelenggaraan proses pembelajaran yang 

dapat membantu menumbuhkan minat dan motivasi dalam pembelajaran, 

serta siswa dapat menyelesaikan masalah dalam soal cerita tersebut. Salah 
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satu cara adalah dengan adanya pemanfaatan media kartu dan poster yang 

diselenggarakan dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Media kartu dan poster mempunyai kelebihan antara lain : menarik 

perhatian siswa untuuk melakukan kegiatan, dan akhirnya pemahaman 

siswa tentang penyelesaian soal cerita dapat meningkat. Dan dengan 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini akan membuat 

siswa saling berdiskusi, tukar pendapat dengan teman satu kelompoknya 

dan saling membantu antar teman terutama yang mengalami kesulitan 

belajar. Oleh karena itu dimungkinkan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada soal cerita. 

 

C. HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kerangka teoritik di atas  maka hipotesis tindakan 

dalam penelitian ini adalah “Dengan pemanfaatan media kartu soal dan 

poster dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD, maka  dapat 

meningkatkan hasil belajar   dan aktivitas belajar  siswa kelas V SD 

Sekaran 01 Semarang pada soal cerita pokok bahasan Operasi Hitung 

Pecahan.” 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD Sekaran 01 

Semarang yang beralamat di Jalan Raya Sekaran Gunungpati Semarang. 

B. Subyek Penelitian 

 Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Sekaran 01 

Semarang. Adapun yang akan diteliti yaitu hasil belajar siswa pada soal 

cerita pokok bahasan Operasi Hitung Pecahan melalui pemanfaatan media 

kartu soal dan poster. Fokus dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita dan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh pada saat penelitian diperoleh dengan cara 

melakukan observasi,  pemberian tes sebagai evaluasi dan pengisian angket. 

1. Observasi digunakan untuk mengetahui tahap – tahap kegiatan / 

aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. Bentuknya berupa 

lembar pengamatan yang sudah rinci menampilkan aspek – aspek dari 

proses yang harus diamati dengan cara membubuhkan tanda cek ( ).  

2. Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar soal cerita matematika, 

baik selama dikenai tindakan maupun pada akhir siklus tindakan. 
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3. Angket digunakan untuk mengetahui sikap siswa dalam pembelajaran 

matematika dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dengan memanfaatkan media kartu dan poster. 

4. Dokumentasi berupa rekaman kegiatan pada saat pembelajaran dalam 

bentuk gambar. 

D. RENCANA TINDAKAN  

Rencana tindakan  dalam penelitian tindakan kelas ini akan 

dilaksanakan dalam 2 (dua) siklus. Setiap siklus  meliputi empat tahap yaitu 

perencanaan (planning), implementasi / tindakan (action), pengamatan 

(observation), dan refleksi (reflektion) dan dilaksanakan dengan kolaborasi 

partisipatif antara peneliti dan guru kelas V SD Sekaran 01 Semarang. 

Secara garis besar siklus – siklus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut 

ini. 

Siklus I 

Perencanaan 

a. Guru bersama peneliti membuat Rencana Pembelajaran materi 

Operasi Hitung Pecahan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

b. Guru bersama peneliti membuat soal cerita matematika yang 

kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung pecahan 
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c. Guru bersama peneliti membuat kartu soal yang berisi soal cerita 

pokok bahasan operasi hitung pecahan dan diberi gambar – gambar 

yang menarik dan bervariasi 

d. Guru bersama peneliti membentuk kelompok – kelompok siswa 

(direncanakan setiap kelompok terdiri 4 siswa yang bervariasi 

dalam  kemampuan akademis, jenis kelamin, dan etnis dan salah 

satu sebagai ketuanya). Selain itu juga dipersiapkan penghargaan 

yang akan diberikan pada kelompok yang berprestasi. 

e. Peneliti menyiapkan kertas manila yang menarik untuk membuat 

poster oleh siswa beserta alat – alat tulis yang diperlukan 

f. Guru bersama peneliti membuat lembar observasi untuk siswa dan 

guru untuk mengamati situasi dan kondisi selama berlangsungnya 

kegiatan belajar mengajar (KBM). 

g. Guru bersama peneliti mendesain alat evaluasi  

Implementasi / tindakan 

a. Guru mempelajari Rencana Pembelajaran 

b. Guru memberikan soal cerita secara lisan kepada siswa yang 

dilakukan secara interaktif  

c. Guru membagi siswa dalam kelompok – kelompok 

d. Guru memberikan tugas kelompok yang berupa soal cerita yang 

dikemas dalam kartu kerja 
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e. Guru berkeliling membantu siswa yang mengalami kesulitan 

menyelesaikan tugas kelompoknya  

f. Ketua kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya 

g. Tanggapan, pertanyaan & masukan dari kelompok lain terhadap 

hasil diskusi kelompok yang presentasi  

h. Guru memberikan soal cerita operasi hitung pecahan sebagai kuis 

siklus tindakan I 

Observasi / evaluasi 

Observasi pada siklus I dilakukan peneliti sebagai kolaborator. 

Observasi pada penelitian ini dilakukan terhadap aktivitas siswa dalam 

kelompok. Evaluasi pada siklus I dilakukan dengan cara memberikan 

tes kepada siswa untuk dikerjakan secara individu. Evaluasi 

dilaksanakan di akhir pertemuan pada siklus I. 

Refleksi 

Refleksi merupakan analisis hasil observasi dan hasil tes. Refleksi 

pada siklus I dilaksanakan segera setelah tahap implementasi / 

tindakan dan observasi selesai. Berdasarkan hasil observasi dan hasil 

tes siklus I,  jika sudah memenuhi indikator penelitian yang telah 

ditetapkan maka penelitian dihentikan, dan jika belum memenuhi 



 

 

42

indikator penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian dilanjutkan 

ke siklus II. 

Siklus II 

Perencanaan 

b. Guru bersama peneliti membuat Rencana Pembelajaran materi 

Operasi Hitung Pecahan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berdasar hasil pada refleksi 

siklus I 

c. Guru bersama peneliti membuat soal cerita matematika yang 

kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung pecahan 

d. Guru bersama peneliti membuat kartu soal yang berisi soal cerita 

pokok bahasan operasi hitung pecahan dan diberi gambar – gambar 

yang menarik dan bervariasi 

e. Guru bersama peneliti membuat kelompok – kelompok siswa yang 

didesain berdasarkan hasil dari siklus I. Selain itu juga 

dipersiapkan penghargaan yang akan diberikan pada kelompok 

yang berprestasi. 

f. Peneliti menyiapkan kertas manila yang menarik untuk membuat 

poster oleh siswa beserta alat – alat tulis yang diperlukan 
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g. Peneliti membuat lembar observasi untuk siswa dan guru untuk 

mengamati situasi dan kondisi selama berlangsungnya kegiatan 

belajar mengajar (KBM). 

h. Peneliti mendesain alat evaluasi  

Implementasi / tindakan 

a. Guru mempelajari Rencana Pembelajaran 

b. Guru memberikan soal cerita secara lisan kepada siswa yang 

dilakukan secara interaktif  

c. Guru membagi siswa dalam kelompok – kelompok 

d. Guru memberikan tugas kelompok yang berupa soal cerita yang 

dikemas dalam kartu soal 

e. Guru berkeliling membantu siswa yang mengalami kesulitan 

menyelesaikan tugas kelompoknya  

f. Ketua kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya 

g. Tanggapan, pertanyaan & masukan dari kelompok lain terhadap 

hasil diskusi kelompok yang presentasi  

h. Guru memberikan soal cerita operasi hitung pecahan sebagai kuis 

siklus tindakan II 
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Observasi / evaluasi 

Observasi paada siklus II merupakan perbaikan dari observasi pada 

siklus I. Observasi dilakukan terhadap aktivitas siswa dalam 

kelompok. Evaluasi pada siklus II dilaksanakan dengan cara 

memberikan tes kepada siswa untuk dikerjakan secara individu. Tes 

dilakukan di akhir pertemuan siklus II. 

Refleksi 

Refleksi pada siklus II dilakukan segera setelah implementasi / 

tindakan dan observasi selesai. Berdasarkan hasil observasi dan hasil 

tes siklus I serta hasil angket sikap siswa terhadap pelajaran 

matematika, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa penelitian telah 

berhasil karena memenuhi indikator penelitian yang telah ditetapkan. 

 

E. INDIKATOR KEBERHASILAN 

Indikator keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah dengan 

melalui pemanfaatan media kartu dan poster dalam pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pemahaman 

materi pembelajaran matematika pokok bahasan operasi hitung sehingga 

prestasi belajar siswa kelas V SD Sekaran 01 Semarang dapat meningkat. 

Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas ini dapat dilihat dari : 



 

 

45

1. Meningkatnya hasil belajar siswa pada soal cerita pokok bahasan 

operasi hitung, dengan rata – rata hasil belajarnya minimal 7,00.  

2. Meningkatnya aktivitas belajar siswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran matematika, yang aktif minimal 75 %. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Hasil Penelitian Siklus I 

Siklus I merupakan pembelajaran mata pelajaran matematika 

dengan pokok bahasan Menentukan Persentase Sederhana dari Kuantitas 

atau Banyak Benda Tertentu dengan pemanfaatan media kartu dan poster 

dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD. Siklus I dilaksanakan dalam 

satu kali pertemuan pada hari Rabu, 7 September 2005 jam pelajaran 

keempat dan kelima selama 80 menit.  

Kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran pada siklus 

I adalah sebagai berikut. Guru mempersiapkan  perangkat pembelajaran 

yang dibutuhkan dan mengkondisikan siswa agar siap mengikuti 

pembelajaran. Setelah itu guru memberikan motivasi kepada siswa 

dengan cara guru memberikan kegunaan materi yang akan dipelajari 

yaitu siswa dapat memecahkan masalah sehari – hari, seperti dapat 

menentukan persentase bunga tabungan. Pada saat berlangsungnya 

pelajaran siswa masih terlihat ramai, kurang memperhatikan penjelasan 

dari guru. 

Kegiatan inti pembelajaran yaitu guru menerangkan materi 

tentang soal cerita dengan cara memberikan soal cerita secara lisan dan 

cara menyelesaikanya. Sedikit siswa yang aktif memperhatikan 

penjelasan guru yaitu sebanyak 23 anak . Dan masih ada siswa yang 
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bercanda  dan bercerita dengan teman lain atau sibuk corat – coret 

gambar di buku. Pelaksaanaan kegiatan inti pembelajaran selanjutnya 

adalah diskusi kelompok. Guru mengorganisasikan kelompok. Banyak 

siswa yang 40 anak pada kelas V ini dibagi menjadi 10 kelompok 

(lampiran 2). Tiap kelompok terdiri dari 4 siswa yang terdiri dari laki-laki 

dan perempuan dan beragam kemampuan akademiknya..  Selain itu, 

Guru memberikan petunjuk – petunjuk tentang yang akan dilakukan oleh 

siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD. Petunjuk – petunjuk 

tersebut antara lain sebagai berikut : Apa saja yang akan dikerjakan siswa 

dalam kelompok yaitu setiap siswa harus berdiskusi, bekerja sama dalam 

kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada kartu soal 

maka setiap kelompok akan mendapat 3 buah kartu yang berisi soal cerita 

(lampiran 3), sebuah spidol dan kertas manila, untuk menuliskan 

jawabannya, setelah batas waktu untuk menyelesaikan tugas kelompok 

habis ketua kelompok diminta untuk presentasi hasil diskusi 

kelompoknya / menampilkan poster di depan kelas dan kelompok yang 

lain memberikan tanggapan. Guru juga menginformasikan adanya  

pemberian penghargaan kelompok dengan hadiah buku bagi kelompok 

yang dapat menyelesaikan soal cerita dengan baik.  Pelaksaanaan diskusi 

kelompok sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

hasil observasi yang menyatakan bahwa persentase keaktifan bekerja 

sama dalam kelompok adalah 87,5 %; persentase keaktifaan berdiskusi 

dalam kelompok adalah 75 %; persentase keaktifan menyelesaikan tugas 
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pembelajaran adalah 92,5 %; persentase keaktifan bersosialisasi dengan 

teman adalah 82,5 %; persentase keaktifan bertanya pada saat 

pembelajaran adalah 5 %. Persentase keaktifan siswa secara keseluruhan 

mencapai 70 %. (lampiran 10). Selama berjalannya diskusi guru 

berkeliling melakukaan bimbingan kepada siswa / kelompok yang 

mengalami kesulitan. Oleh karena keterbatasan waktu dan guru belum 

terbiasa mempraktekan pembelajarn kooperatif tipa STAD maka 

presentasi hasil diskusi kelompok pada siklus I hanya dilakukan oleh 2 

kelompok yaitu kelompok 3 dan kelompok 5 dan kelompok yang lain 

tidak diberi kesempatan presentasi pada Kegiatan Belajar Mengajar  

(KBM) berikutnya, serta setelah presentasi guru tidak memberikan  

kesempatan bagi kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Kelompok 

terbaik dalam presentasi adalah kelompok 5 (dapat menjawab semua 

pertanyaan yang ada dalam kartu soal dengan baik dan benar, 

presentasinya bagus, suara lantang, dan tulisannya rapi). Sesuai janjnya 

guru memberikan hadiah berupa buku tulis kepada kelompok 

terbaikdalam presentasi. Penguatan yang berupa pemberian hadiah 

tersebut memotivasi siswa agar lebih bersemangat lagi untuk kerja 

kelompoknya. Kerja kelompok paada siklus I belum mencapai hasil yang 

diharapkan karena dari 10 kelompok hanya 6 kelompok atau 60 % yang 

berhasil menyelesaikan soal yang ada daalam kartu soal dengan baik dan 

benar. 
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 Tes siklus I dilaksanakan pada akhir pertemuan dengan 

memberikan tes (lampiran 6) kepada siswa, dan dari hasil tes pada siklus 

I diperoleh nilai tertinggi 10 sedangkan nilai terendah 1,3. Nilai rata – 

rata kelas hanya 5,83 dan siswa yang tuntas belajar hanya 18 anak atau 

persentase ketuntasan klasikal hanya mencapai 47,36 % (lampiran 8). 

 Berdasarkan hasil observasi dan tes pada siklus I diperoleh 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas belum mencapai indikator 

penelitian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dilaksanakan siklus 

berikutnya yaitu siklus II. 

Data hasil penelitian untuk aktivitas siswa dalam kelompok 

selama proses pembelajaran melalui model pembelajaran koperatif tipe 

STAD dengan memanfaatkan media kartu dan poster pada siklus I 

disajikan dalam tabel 1. 

Tabel 1. Data Hasil Observasi Pada Siklus I 

No Aktivitas Persentase 
(%) 

1. Siswa yang aktif bertanya 5 % 
2. Siswa yang aktif bekerja sama dalam 

kelompok 
87,5 % 

3. Siswa yang aktif berdiskusi dalam 
kelompok 

75 % 

4. Siswa yang aktif menyelesaikan tugas 
pembelajaran 

92,5 % 

5. Siswa yang aktif bersosialisasi dengan 
teman 

82,5 % 

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2005 
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Secara lebih jelas data tersebut disajikan dalam Gambar 1. 

Gambar 1. Diagram Batang Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam    
Kelompok pada Siklus I 
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     Gambar 1 

2. Hasil Penelitian Siklus II 

Oleh karena pada siklus I indikator penelitian yang telah 

ditetapkan belum tercapai maka dilanjutkan dengan siklus II. Siklus II 

merupakan pembelajaran mata pelajaran matematika dengan pokok 

bahasan Menyelesaikan Masalah Sehari – hari yang Melibatkan 

Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan dengan pemanfaatan media kartu 

dan poster dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD. Siklus II 

dilaksanakan dalam satu kali pertemuuan pada hari Rabu, 14 September 

2005 jam pelajaran keempat dan kelima selama 80 menit. Secara kualitas 

kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran pada siklus II lebih 
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baik dari pada siklus I. Guru melaksanakan proses pembelajaran dengan 

berbagai variasi.  Guru memberikan apersepsi mengulang materi 

sebelumnya yaitu menjumlahkan  dan mengurangkan dua pecahan 

berpenyebut tidak sama. Guru memberikan motivasi dengan 

menyampaian kegunaan materi yang akan dipelajari yaitu siswa dapat 

memecahkan masalah sehari – hari yang melibatkan penjumlahan dan 

pengurangan pecahan, seperti dapat menjumlahkan panjang kain yang 

dibeli ibu. Hal tersebut membuat siswa lebih siap untuk mengikuti 

kegiatan belajar mengajar. 

Kegiatan inti di awali dengan penjelasaan umum dari guru 

tentang  soal cerita yang berkaitan dengan materi Menyelesaikan Masalah 

Sehari – hari yang Melibatkan Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan 

melalui contoh soal dan cara menyelesaikannya yang dilakukan dengan 

metode tanya jawab, lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan diskusi 

kelompok pembelajaran kooperatif tipe STAD yang akan lebih 

memperkaya pengetahuan pembelajaran dan pengalaman bagi siswa saat 

belajar bersama teman satu kelompoknya. Dalam satu kelas dibagi 

menjadi 10 kelompok dengan tiap kelompok terdiri dari 4 siswa yang 

beragam kemampuan akademik dan jenis kelamin. Dari hasil observasi 

menunjukkan bahwa siswa yang aktif dalam diskusi sudah lumayan baik, 

siswa sudah mulai terbiasa dalam menyampaikan pendapat, bertanya 

kepada teman, menanggapi pendapat teman. Hal tersebut ditunjukkan 
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dengan hasil observasi yang menyatakan bahwa persentase siswa yang 

aktif bekerja sama dalam kelompok adalah 97,5 %; persentase siswa yang 

aktif berdiskusi dalam kelompok adalah 97,5 %; persentase siswa yang 

aktif menyelesaikan tugas pembelajaran adalah 90 %; persentase siswa 

yang aktif bersosialisasi dengan teman adalah 100 %; persentase siswa 

yang aktif bertanya pada saat pembelajaran adalah 7,5 %. Persentase 

keaktifan siswa secara keseluruhan mencapai 87,5 %. (lampiran 19). 

Diskusi kelompok pada siklus II berjalan lancar dan sebagian besar 

kelompok dapat menyelesaikan soal yang ada dalam kartu soal dengan 

baik. Keberhasilan kelompok dalam menyelesaikan tugas dengan baik 

pada siklus II ini disebabkan oleh selain siswa diberi kartu yang berisi 

soal, siswa juga diberikan lembar pertanyaan bantuan (lampiran 14). 

Lembar pertanyaan bantuan tersebut berisi pertanyaan – pertanyaan yang 

mengarah pada penyelesaian soal dan berfungsi memberikan bantuan 

kepaada siswa agar dapat menyelesaikan soal  cerita secara mandiri 

dengan sistematis.   

Presentasi hasil diskusi kelompok dilakukan dengan cara guru 

mempersilahkan kelompok yang bersedia secara sukarela untuk 

mempresentasikan hasilnya di depan agar mengaacungkan jarinya (guru 

memberi kesempatan pada 5 kelompok untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompok). Kelompok yang bersedia mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya adalah kelompok bola, kelompok prisma segitiga, 

kelompok balok, kelompok limas segi empat, dan kelompok limas segi 
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lima. Aktivitas siswa pada saat presentasi pada siklus II mengalami 

peningkatan, yang ditunjukkan dengan beberapa siswa yang berani 

bertanya dan memberikan tanggapan kepada kelompok yang maju. 

Kelompok yang berhak mendapatkan hadiah pada siklus II ini karena 

dapat menyelesaikan semua soal yang ada pada  kartu soal dengan baik 

adalah kelompok bola, kelompok balok, kelompok limas segi empat dan 

kelompok limas segi lima. 

Berdasarkan hasil observasi dperoleh bahwa keaktifan siswa 

dalam mengikuti pelajaran mengalami peningkatan dari siklus I, pada 

siklus I siswa yang aktif siswa hanya 70 % dan pada siklus II meningkat 

menjadi 87,5 %. Evaluasi siklus II dilakukan di akhir pertemuan dengan 

cara memberikan soal tes (lampiran 16) kepada siswa., dan dari evaluasi 

pada siklus II diperoleh nilai tertinggi 10 sedangkan nilai terendah 4. 

Nilai rata – rata kelas meningkat dari siklus I yaitu 8,3 dan banyaknya 

siswa yang tuntas belajar mencapai 35 anak sehingga ketuntasan klasikal 

mencapai 87,5 % (lampiran 18). Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa paada siklus II ini indikator kerja telah 

tercapai. 

Selain diberikan tes, pada siklus II ini juga diberikan angket 

kepada siswa (lampiran 21). Angket ini berfungsi untuk mengetahui 

sikap siswa terhadap pelajaran matematika khususnya jika pada proses 

pembelajaran digunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan 

menggunakan media kartu dan poster. Analisis hasil angket menunjukkan 
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bahwa dari 40 responden,  27,5 % responden mempunyai sikap sangat 

baik terhadap pelajaran matematika, 60 % responden mempunyai sikap 

baik terhadap pelajaran matematika, 12,5 % responden mempunyai sikap 

tidak baik terhadap pelajaran matematika. 

Data hasil penelitian untuk aktivitas siswa dalam kelompok 

selama proses pembelajaran melalui model pembelajaran koperatif tipe 

STAD dengan memanfaatkan media kartu dan poster pada siklus II 

disajikan dalam tabel 2. 

 Tabel 2. Data Hasil Observasi Pada Siklus II 

No Aktivitas Persentase (%) 

1. Siswa yang aktif bertanya 7,5 % 

2. Siswa yang aktif bekerja sama dalam 
kelompok 

97,5 % 

3.  Siswa yang aktif berdiskusi dalam 
kelompok 

97,5 % 

4. Siswa yang aktif menyelesaikan tugas 
pembelajaran 

90 % 

5. Siswa yang aktif bersosialisasi dengan 
teman 

100 % 

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2005 

Secara lebih jelas, data tersebut disajikan dalam Gambar 2. 
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Gambar 2. Diagram Batang Hasil Observasi Aktivitas Siswa Dalam 
Kelompok pada Siklus II 
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   Gambar 2 

Data hasil penelitian untuk aktivitas siswa dalam kelompok 

selama proses pembelajaran melalui model pembelajaran koperatif tipe 

STAD dengan memanfaatkan media kartu dan poster pada siklus I dan 

siklus II disajikan dalam tabel 3. 

Tabel 3. Data Hasil Observasi Siswa dalam Kelompok 
Persentase (%) No Aktivitas 

Siklus I Siklus II 

1 Siswa yang aktif bertanya 5 % 7,5 % 

2 Siswa yang aktif bekerja sama dalam 
kelompok 

87,5 % 97,5 % 

3 Siswa yang aktif berdiskusi dalam kelompok 75 % 97,5 % 

4 Siswa yang aktif menyelesaikan tugas 
pembelajaran 

92,5 % 90 % 

5 Siswa yang aktif bersosialisasi dengan teman 82,5 % 100 % 
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Sumber: Data Hasil Penelitian, 2005  

Secara lebih jelas, data tersebut disajikan dalam Gambar 3. 

Gambar 3. Diagram Batang Hasil Observasi Aktivitas Siswa Dalam   
Kelompok  
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    Gambar 3 

 

Hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II disajikan dalam tabel 4. 

Tabel 4. Data Hasil Belajar Siswa 

Siklus Nilai Rata – Rata Kelas 
I 5,83 

II 8,30 

 
Sumber : Data Hasil Penelitian, 2005 

Secara lebih jelas, data tersebut disajikan dalam Gambar 4. 

Gambar 4. Diagram Batang Hasil Belajar Siswa 
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   Gambar 4 

Pada siklus yang terakhir ( siklus II ) siswa diberi angket untuk 
mengetahui sikap siswa terhadap pembelajaran matematika dengan 
memanfaatkan media kartu dan poster dalam pembelajaran kooperatif 
tipe STAD. Hasilnya disajikan dalam tabel 5 berikut. 

 

Tabel 5. Data Hasil Angket Siswa 

No. Sikap Persentase (%) 

1. Siswa yang menunjukkan sikap sangat baik 
terhadap pembelajaran matematika 

27,5 % 

2. Siswa yang menunjukkan sikap baik terhadap 
pembelajaran matematika 

60 % 

3. Siswa yang menunjukkan sikap tidak baik 
terhadap pembelajaran matematika 

12,5 % 

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2005 

Secara lebih jelas, data tersebut disajikan dalam Gambar 5. 

Gambar 5. Diagram Batang Hasil Angket Siswa 
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   Gambar 5 

 

B. PEMBAHASAN 
Dari refleksi pengamatan pada siklus I diperoleh hasil temuan 

sebgai berikut. Pada siklus I hanya 2 anak yang aktif bertanya pada saat 

pembelajaran, karena sebagian besar siswa masih malu untuk bertanya. 

Oleh karena itu guru memberikan motivasi kepada siswa agar selalu 

percaya diri untuk bisa aktif bertanya pada saat pembelajaran. Berbeda 

halnya dengan keaktifan bertanya yang hanya 5%, keaktifan bekerja 

sama dalam kelompok pada siklus I dapat mencapai 87,5%. Hal ini 

disebabkan oleh, sebelum pelaksanaan kerja kelompok guru telah 

memberikan petunjuk – petunjuk tentang yang akan dilakukan siswa 

dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD. Termasuk didalamnya 

tentang pembagian kerja masing – masing anggota kelompok dalam 

menyelesaikan tugas kelompok sehingga tercipta kerja sama yang baik 

dalam kelompok. 
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Pelaksanaan diskusi kelompok pada siklus I cukup baik. Hal ini 

bisa dilihat dari hasil observasi yang menunjukkan keaktifan berdiskusi 

dalam kelompok mencapai 75%. Siswa yang pandai masih mendominasi 

jalannya diskusi kelompok. Meskipun keaktifan siswa menyelesaikan 

tugas pembelajaran mencapai 92,5% tetapi hasil kerja kelompok 

menunjukkan dari 10 kelompok hanya 6 kelompok yang berhasil 

menyelesaikan soal yang ada dalam kartu soal dengan baik dan benar. 

Memang para siswa aktif menyelesaikan tugas kelompok tapi banyak 

terjadi kesalahan dalam pengerjaan soal cerita yang disebabkan oleh 

siswa kurang paham dengan penyelesaian soal cerita dan siswa belum 

teratur dalam menuliskan apa yang diketahui, ditanya, dan penyelesaian 

soal serta kesimpulan. Oleh karena itu guru perlu membuat lembar 

pertanyaan bantuan yang berfungsi memberikan bantuan kepada siswa 

agar dapat menyelesaikan soal cerita dengan sistematis. 

Adapun keaktifan saat bersosialisasi dengan teman pada 

pelaksanaan kerja kelompok pada siklus I mencapai 82,5%. Hal ini 

disebabkan sebagian besar siswa kelas V SD Sekaran 01 Semarang 

mempunyai kemampuan sosial yang baik. 

Penggunaan waktu KBM pada siklus I ini masih molor. Siswa 

terlalu lama dalam menyelesaikan soal cerita yang menjadi tugas tiap 

kelompok. Oleh karena itu perlu adanya kertas jawab soal cerita yang 

dibuat sedemikian rupa, terdapat tulisan nama kelompok beserta 
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anggotanya, tulisan diketahui, ditanya dan jawab, sehingga bisa lebih 

mengefektifkan waktu. 

Berdasarkan hasil tes 38 siswa, hasil belajar siswa pada siklus I 

menunjukkan nilai rata – rata kelas hanya 5,83 dan ketuntasan klasikal 

mencapai 47,30%. Hal ini berarti hasil belajar pada siklus I belum 

memenuhi indikator  penelitian. Berdasarkan hasil refleksi, kurangnya 

keberhasilan ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain siswa masih 

sulit memahami soal cerita dan sulit menyelesaikannya serta siswa belum 

terbiasa dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Ketidakmampuan 

yang dialami siswa disebabkan kurangnya latihan yang rutin dan kurang 

variasinya guru dalam mengajar di kelas. 

Selanjutnya dari hasil refleksi pada pengamatan selama 

berlangsungnya siklus II didapatkan bahwa aktivitas siswa mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan, sebab siswa telah terbiasa dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan pemanfaatan media kartu dan 

poster. Hal ini bisa dilihat dari siswa yang aktif bertanya pada saat 

pembelajaran meningkat jumlahnya dibanding siklus I. Dan hampir 

semua siswa aktif dalam bekerja sama dalam kelompok (97,5%), aktif 

berdiskusi dalam kelompok (97,5%), aktif menyelesaikan tugas 

pembelajaran (90%), dan aktif bersosialisasi dengan teman (100%). 

Dalam siklus II, dari  hasil tes 40 siswa diperoleh nilai rata – rata kelas 

meningkat dari siklus I yaitu 8,30 dan ketuntasan klasikal mencapai 

87,5%. 
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Meningkatnya aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa dapat 

diartikan bahwa pembelajaran matematika pokok bahasan Operasi 

Hitung Pecahan dengan memanfaatkan media kartu dan poster dalam 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas V SD Sekaran 01 

Semarang telah berhasil. 
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BAB V 
PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan 

sebagai berikut: 

(1) Pembelajaran matematika dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan memanfaatkan media kartu dan poster yang 

telah dilaksanakan di kelas V semester I SD Sekaran 01 Semarang dapat  

meningkatkan hasil belajar siswa pada soal cerita pada pokok bahasan 

operasi hitung pecahan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai rata – 

rata kelas dan ketuntasan klasikal. Sebelum diterapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan memanfaatkan media kartu 

dan poster nilai rata – rata kelas hanya 6,3 dengan ketuntasan klasikal 

tidak lebih dari 50 %. Setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dengan memanfaatkan media kartu dan poster nilai rata – rata 

kelas pada siklus I adalah 5,83 dengan ketuntasan klasikal 47,36 % dan 

pada siklus II diperoleh nilai rata – rata kelas 8,3 dengan ketuntasan 

klasikal mencapai 87,5 %. 

(2) Aktivitas belajar siswa pada saat diterapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan memanfaatkan media kartu dan poster juga 

mengalami peningkatan. Sebelum diterapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan memanfaatkan media kartu dan poster, 

siswa yang aktif tidak lebih dari 60%. Setelah diterapkan model 
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pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan memanfaatkan media kartu 

dan poster, siswa yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar pada siklus I 

sebesar 70% dan pada siklus II sebesar 87,5%. 

B. SARAN 
 

Berdasar atas penelitian tindakan kelas V SD Sekaran 01 Semarang, 

maka diajukan saran sebagai berikut : 

(1) Penelitian ini sebaiknya dapat dikembangkan dalam  mata pelajaran 

matematika oleh guru kelas V SD Sekaran 01 Semarang pada khususnya 

dan guru kelas V di sekolah lain pada umumnya. 

(2) Kolaborasi dengan sesama guru perlu dikembangkan lebih intensif agar 

usaha peningkatan profesionalisme guru dalam proses pembelajaran 

menjadi baik. 

(3) Dengan pemanfaatan media kartu dan poster dalam pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat digunakan sebagai alternatif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa terutama pada pokok bahasan operasi 

hitung pecahan dan dapat juga untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. 
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Lampiran 1 

 

Rencana Pembelajaran 

 
Satuan Pendidikan  : Sekolah Dasar 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : V / 1 

Alokasi Waktu  : 80 menit 

Standar Kompetensi : Melakukan operasi hitung bilangan bulat dan 
pecahan, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah 

 

A. Kompetensi Dasar  

Menggunakan konsep pecahan dalam pemecahan masalah 

B. Materi Pokok  

Operasi hitung pecahan 

C. Indikator 

Menentukan persentasse sederhana dari kuantitas atau banyak benda tertentu 

D. Sarana dan sumber belajar 

1. Sarana  : Media kartu soal dan poster 

   2. Sumber belajar : Matematika Gemar Berhitung 5 ( PT Tiga 

Serangkai  Pustaka Mandiri ) 

E. Strategi Pembelajaran 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

F. Proses Belajar Mengajar 

1. Kegiatan Pendahuluan 
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a. Apersepsi, mengingat kembali materi sebelumnya  

b. Guru menginformasikan model pembelajaran yang akan digunakan 

yaitu model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

c. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

yaitu : 

 Untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas – tugas akademik 

 Agar siswa dapat menerima teman – temannya yang mempunyai 

berbagai macam perbedaan latar belakang, baik perbedaaan suku, 

agama, kemampuan akademik dan tingkat sosial 

 Untuk mengembangkan ketrampilan sosial siswa, yaitu 

ketrampilan berbagi tugas, aktif bertanya, mau menjelaskan ide 

atau pendapat, bekerja dalam kelompok, dsb 

d.     Motivasi, guru memberikan kegunaan materi yang akan dipelajari  

Metode : Ceramah dan tanya jawab 

2. Kegiatan Inti 

a. Pengembangan materi 

 Guru menjelaskan cara mengerjakan soal cerita dengan baik 

 Guru memberikan contoh soal cerita menentukan persentase  

 sederhana dari kuantitas atau banyak benda tertentu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jumlah ayam Rini ada 20. Ayam jantan ada 5. 

Berapa persentase ayam jantan ? Berapa 

persentase ayam betina ?
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b. Kegiatan kelompok 

1) Guru mengorganisasikan siswa dalam kelompok 

2) Guru memberikan petunjuk – petunjuk tentang yang akan 

dilakukan oleh siswa. Petunjuk – petunjuk tersebut antara lain 

sebagai berikut : 

 Apa saja yang akan dikerjakan siswa dalam kelompok 

 Batas waktu untuk menyelesaikan tugas kelompok 

 Jadwal presentasi kelas untuk kelompok penyelidikan 

 Format presentasi laporan 

 Jadwal pelaksanaan kuis 

 Prosedur pemberian nilai penghargaan individu dan 

kelompok 

3) Siswa mengerjakan tugas kelompok berupa soal cerita yang 

dikemas dalam kartu dan guru memberikan bantuan seperlunya 

4) Guru mengingatkan agar siswa tetap bersama kelompoknya 

masing – masing sampai tugas selesai dikerjakan 

Metode : tanya jawab, ceramah 

 

3. Penutup 

a. Siswa diarahkan guru untuk membuat rangkuman materi 

b. Guru memberikan kuis atau evaluasi 

c. Guru memberikan tugas rumah 

Metode : tanya jawab, ceramah, dan diskusi 
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G. Penilaian  

1. Ranah kognitif 

a. Jenis tagihan : pertanyaan lisan, tugas kelompok, kuis atau tes 

b. Bentuk instrumen : uraian 

2. Ranah afektif 

Ranah afektif yaitu siswa mampu mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) dengan baik 

  

       Semarang, September 2005 
 
Guru Kelas V      Peneliti 

SD Sekaran 01 Semarang    

 

 

Sudarmo, S.Pd     Deti Rifmawati 

NIP 131726872     NIM 4101401013 
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Lampiran 2 
 

DATA KELOMPOK 
 

Kelompok 1      Kelompok 6 

1. Mia Kumalasari     1. Andika Aria M. 

2. Vita Sari      2. Luxky Fitriana 

3. Dimas Wawan H     3. Riski Satrio Putro 

4. Yoga Dwi Prasetyo     4. M. Lukmanul Hakim 

Kelompok 2      Kelompok 7 

1. Deni Yudhistiro     1. Eko Hudi Prayoga 

2. Fransiska Puji W.     2. Suri Widiyanti 

3. Novi Widyaningsih     3. Prasetyo Pambudi 

4. Eko Endro Utomo     4. Warsito 

Kelompk 3      Kelompok 8 

1. Marsa Amalia A.     1. Khairul Anas 

2. Khovia Nur Fauziah    2. Suci Wulandari 

3. M. Ismail Raga     3. Ratih Aprilia Kirana 

4. M. Agung Susila     4. Fikri Cendekiawan 

Kelompok 4      Kelompok 9 

1. M. Fahreza Sulaiman    1. Farah Anisah 

2. Dwi Okta Saputri     2. Astri Nur  Oktavia 

3. Yuliana Isnaning     3. Aprilia Dewi Rahayu 

4. Dodik Purwantoro     4. Indi Rifki Anadisti 

Kelompok 5      Kelompok 10 

1. Agustina Ayu     1. M. Zuhad Zam - Zam 

2. Dyah Wahyu     2. Bagas Raditya 

3. Ayu Widyawati     3. Nida Hasna Anindya 

4. David Sambara     4. Helmi Wulandari 
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Lampiran 3 
 

KARTU SOAL SIKLUS I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Murid kelas V SD Sekaran 01 Semarang sebanyak 12 anak. 
Pada suatu hari, 2 anak tidak masuk sekolah. Berapa 
persentase murid yang  
(a) tidak masuk; 

(b) masuk ? 

2. 

 

Hasil panen buah rambutan Pak Ali  

2 kuintal  (200 kg). 47 kg diberikan Pak Ali 

kepada tetangganya dan yang lainnya dijual. 

Berapa persentase buah rambutan yang  

(a) dibagikan Pak Ali kepada tetangganya 

(b)  dijual Pak Ali 

1. 



 

 

64

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ani mempunyai kelinci sebanyak 36 ekor.  

Kelinci yang jantan sebanyak 9 ekor.  

(a) Berapa persentase kelinci jantan ? 

(b) Berapa persentase kelinci betina ? 

3. 
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Lampiran 4 

KUNCI KARTU SOAL 

 SIKLUS I 

 

1. Diketahui : Banyaknya murid kelas V SD Sekaran 01 Semarang  ada 12 

  anak. 

    Banyak murid yang tidak masuk sekolah ada 2 anak. 

    Ditanya : Berapa persentase murid yang  

a. tidak masuk ; 

b. masuk ? 

  Penyelesaian: 

  Tulis x: Banyaknya murid kelas V SD Sekaran 01 Semarang,   

           y: Banyak murid yang tidak masuk sekolah,  

  z: Banyak murid masuk sekolah,  

  s: Persentase murid yang tidak masuk sekolah, dan 

  t: Persentase murid yang masuk sekolah. 

(a) Jelas s  = ×
x
y 100 % 

       = 100
12
2
× % 

 = 16,67 %. 

Jadi persentase murid yang tidak masuk sekolah adalah 16,67 %. 

(b) Jelas t  = ×
x
z 100 = 100

12
10

× % = 83,33 %. 

 Jadi persentase murid yang  masuk sekolah adalah 83,33 %. 

 

2.  Diketahui :  Banyaknya hasil panen buah rambutan Pak Ali 200 kg.  

   Banyaknya buah rambutan Pak Ali yang dibagikan kepada  

tetangga adalah 47 kg.  

Banyaknya buah rambutan Pak Ali yang dijual adalah 153 kg. 
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     Ditanya : Berapa persentase buah rambutan yang 

a. dibagikan Pak Ali kepada tetangganya; 

b. dijual Pak Ali ? 

 Penyelesaian : 

  Tulis x: Banyaknya buah rambutan Pak Ali yang dibagikan 

kepada tetangga,  

           y: Banyaknya buah rambutan Pak Ali yang dijual,  

  z: Banyaknya hasil panen buah rambutan Pak Ali,  

  s: Persentase buah rambutan Pak Ali yang dibagikan kepada 

     tetangga, dan 

  t: Persentase buah rambutan Pak Ali  yang dijual. 

(a) Jelas s = ×
z
x 100 % 

           = 100
200
47

× % 

           = 23,5 %. 

Jadi persentase buah rambutan Pak Ali yang dibagikan    kepada  tetangga 

adalah  23,5 %. 

(b) Jelas t = ×
z
y 100 %  = 100

200
153

× %  = 76,5 %. 

   Jadi persentase buah rambutan Pak Ali yang dijual adalah 76,5 

%. 

 

 

3. Diketahui  : Banyaknya kelinci Ani adalah 36 ekor. 

    Banyaknya kelinci jantan ada 9 ekor. 

    Banyaknya kelinci betina ada 27 ekor 

    Ditanya : a. Berapa persentase kelinci jantan ? 

    b. Berapa persentase kelinci betina ? 
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    Penyelesaian : 

Tulis p: Banyaknya kelinci Ani  

 a: Banyaknya kelinci jantan  

  b: Banyaknya kelinci betina  

  c: Persentase kelinci jantan 

  d: Persentase kelinci betina 

(a) Jelas  c = 100×
p
a % = 100

36
9
× % = 25 %. 

 Jadi persentase kelinci jantan adalah 25 %. 

(b) Jelas d = 100×
p
b % = 100

36
27

× % = 75 %. 

 Jadi persentase kelinci betina adalah 75 %. 
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Lampiran 6 
 

KUIS MATEMATIKA 

SIKLUS I 
 
Mata pelajaran  : Matematika 
Sub pokok Bahasan  : Soal cerita Menentukan Persentase dari Kuantitas atau 

Banyak Benda Tertentu 
Kelas / semester : V / 1 
Waktu : 20 menit 
 
Kerjakanlah soal cerita dibawah ini dengan benar ! 

1. Banyaknya murid kelas V MI Banaran ada 25 anak. Murid yang gemar sepak 

bola ada 15 anak dan yang lainnya gemar bola voli. 

Berapa persentase murid yang  

a. gemar sepak bola 

b. gemar bola voli 

2. Banyaknya spidol Banu ada 12 buah. Spidol yang berwarna hitam ada 8 buah 

dan yang lainya berwarna biru. Berapa persentase spidol yang berwarna 

a. hitam ; 

b. biru ? 

3. Suatu hari Ibu menjual telur 200 butir di pasar. Jika ada telur yang busuk 

sebanyak 10 butir dan yang lainnya laku terjual semuanya. 

a. Berapa persentase telur yang busuk ? 

b. Berapa persentase telur yang laku terjual ? 

 

 

 

Selamat Mengerjakan, Semoga Sukses 
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Lampiran 7 
 

KUNCI KUIS MATEMATIKA 

SIKLUS I 

 

1. Diketahui :  Banyaknya murid kelas V MI Banaran  ada 25 anak.    

  Banyaknya murid yang  gemar sepak bola ada 15 anak. 

   Banyaknya murid yang  gemar bola voli ada 10 anak. 

     Ditanya : Berapa persentase murid yang  

(a) gemar sepak bola ; 

(b) gemar bola voli ? 

Penyelesaian :  

 Tulis p: Banyaknya murid kelas V MI Banaran  

  a: Banyaknya murid yang gemar sepak bola  

   b: Banyaknya murid yang gemar bola voli 

   c: Persentase murid yang gemar sepak bola 

   d: Persentase murid yang gemar bola voli 

(a) Jelas  c = 100×
p
a % = 100

25
15

× % = 60 %. 

 Jadi persentase murid yang gemar sepak bola adalah 60 %. 

(b) Jelas d = 100×
p
b % = 100

25
10

× % = 40 %. 

 Jadi persentase murid yang gemar bola voli adalah 40 %. 
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2. Diketahui  : Banyaknya spidol Banu ada 12 buah.  

  Banyaknya spidol warna hitam ada 9 buah. 

  Banyaknya spidol warna biru ada 3 buah 

      Ditanya : Berapa persentase spidol warna 

(a) hitam; 

(b) biru ?   

Penyelesaian : 

 Tulis p: Banyaknya spidol Banu  

  a: Banyaknya spidol warna hitam  

   b: Banyaknya spidol warna biru 

   c: Persentase spidol warna hitam 

   d: Persentase spidol warna biru 

(a) Jelas  c = 100×
p
a % = %100

12
9
× % = 75 %. 

 Jadi persentase spidol warna hitam adalah 75 %. 

(b) Jelas d = 100×
p
b % = %100

12
3
× % = 25 %. 

 Jadi persentase spidol warna biru adalah 25 %. 

3. Diketahui : Banyaknya telur yang dijual Ibu di pasar adalah 200 butir.    

  Banyaknya  telur yang busuk 10 butir .    

  Banyaknya telur yang laku dijual 190 butir. 

 Ditanya : 

(a) Berapa persentase telur yang busuk; 
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(b) Berapa persentase telur yang laku terjual ? 

Penyelesaian : 

  Tulis p: Banyaknya telur yang dijual Ibu di pasar 

   a: Banyaknya telur yang busuk 

    b: Banyaknya telur yang laku dijual 

    c: Persentase telur yang busuk 

    d: Persentase telur yang laku dijual 

  (a) Jelas  c = 100×
p
a % = %100

200
10

×  = 5 %. 

 Jadi persentase telur yang busuk adalah 5 %. 

(b) Jelas d = 100×
p
b % =  %100

200
190

×  = 95 %. 

 Jadi persentase telur yang laku dijual adalah 95 %. 
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Lampiran 8 

DAFTAR NILAI KUIS MATEMATIKA SIKLUS I 

SISWA KELAS V SD SEKARAN 01 SEMARANG 

 
NO NAMA NILAI TUNTAS /  

TIDAK TUNTAS 

1 EHP 6,33 TIDAK TUNTAS 

2 SW 7,33 TUNTAS 

3 FPW 5,33 TIDAK TUNTAS 

4 MAS 1,33 TIDAK TUNTAS 

5 DWH 6,66 TUNTAS 

6 YDP 1,33 TIDAK TUNTAS 

7 AW 6,66 TUNTAS 

8 LF 6,66 TUNTAS 

9 EEU 6,00 TIDAK TUNTAS 

10 SCW 4,66 TIDAK TUNTAS 

11 DP 8,00 TUNTAS 

12 ANO 7,00 TUNTAS 

13 AAP 3,33 TIDAK TUNTAS 

14 AAM 6,66 TUNTAS 

15 ADR 7,00 TUNTAS 

16 DOS 6,33 TIDAK TUNTAS  

17 DW 6,66 TUNTAS 

18 HW 4,00 TIDAK TUNTAS 

19 KNF 10,00 TUNTAS 

20 KHA 8,00 TUNTAS 

21 MLH 7,33 TUNTAS 

22 MZ3 8,66 TUNTAS 

23 MRL 1,33 TIDAK TUNTAS 
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24 NW 8,66 TUNTAS 

25 NHA 4,00 TIDAK TUNTAS 

26 PP 3,66 TIDAK TUNTAS 

27 RAK 5,66 TIDAK TUNTAS 

28 VS 5,00 TIDAK TUNTAS 

29 YIS 5,33 TIDAK TUNTAS 

30 MFS 7,33 TUNTAS 

31 IR 4,66 TIDAK TUNTAS 

32 DS 7,33 TUNTAS 

33 WO 5,33 TIDAK TUNTAS 

34 BR 4,66 TIDAK TUNTAS 

35 DY - - 

36 FC 6,33 TIDAK TUNTAS 

37 MK - - 

38 MAA 6,66 TUNTAS 

39 RSP 3,00 TIDAK TUNTAS 

40 FA 7,33 TUNTAS 

 Nilai Rata – rata Kelas 5,83  

 

Nilai tertinggi = 10 

Nilai terendah = 1,33 

Nilai Rata –Rata Kelas = 5,83 . 

Banyak siswa yang tuntas belajar = 18 anak. 

Banyak siswa yang tidak tuntas belajar = 20 anak. 

Ketuntasan klasikal = 47,36 %. 

Keterangan : 

• siswa dikatakan tuntas belajar jika nilai tesnya lebih dari atau 

sama dengan enam koma lima 
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Lampiran 9 

RAMBU – RAMBU PENILAIAN PENGAMATAN SISWA 

PADA SAAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR BERLANGSUNG 

 
No Indikator Keaktifan Hasil Nilai Pengamatan 

1. Keaktifan bertanya pada saat 

pembelajaran 

Aktif skor 20; tidak aktif skor 0 

2. Keaktifan saat bekerja sama dalam 

kelompok 

Aktif skor 20; tidak aktif skor 0 

3. Keaktofan saat berdiskusi kelompok Aktif skor 20; tidak aktif skor 0 

4. Keaktifan saat menyelesaikan tugas 

pembelajaran 

Aktif skor 20; tidak aktif skor 0 

5. Keaktifan saat bersosialisasi dengan 

teman 

Aktif skor 20; tidak aktif skor 0 

 

Pengolahan dan interpretasi data sebagai berikut : 

a. Hitung semua jumlah tindakan ( indicator ) yang dapat dilakukan siswa 

b. Hitung jumlah tindakan maksimal 

c. Persentase keberhasilan siswa diperoleh dengan cara membagi jumlah 

tindakan yang dilakukan siswa dengan jumlah tindakan maksimal kali 100 

% 

Penilaian = Jumlah tindakan yang dapat dilakukan siswa x 100 % 
   Jumlah tindakan maksimal 

d. Interpretasi data 

• Tingkat penguasan  ≥ 75 %, interpretasi aktif 

• Tingkat penguasan < 75 %, interpretasi tidak aktif 
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Lampiran 10 

LEMBAR OBSERVASI SISWA DALAM KELOMPOK 

SIKLUS I 
 
Kelas   : V 
Jumlah Siswa : 38 

Sekolah : SD Sekaran 01 Semarang 

 

Kelompok 1 ( Kubus ) 

Kelompok 2 ( Balok ) 

Nama Indikator Hasil 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 

Jumlah 
skor Aktif Tidak 

aktif 
1. DY - - - - - - - - 
2. FPW  -     80 * - 
3. NW  -     80 * - 
4. EEU -     80 * - 
 Jumlah Skor 0 60 60 60 60 240 
 Jumlah Skor Max. 80 80 80 80 80 400 
 Persentase Skor 0 % 75 % 75 % 75 % 75 % 60% 

Ket : 
Tanda bernilai 
skor 20 

 

Nama Indikator Hasil 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 

Jumlah 
skor Aktif Tidak 

aktif 
1. MK - - - - - - - - 
2. VS -     80 * - 
3. DWH -     80 * - 
4. YDP -     80 * - 
 Jumlah Skor 0 60 60 60 60 240 
 Jumlah Skor Max. 80 80 80 80 80 400 
 Persentase Skor 0 % 75 % 75 % 75 % 75 % 60% 

Ket : 
Tanda bernilai 
skor 20 
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Kelompok 3 ( Bola ) 

Nama Indikator Hasil 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 

Jumlah 
skor Aktif Tidak 

aktif 
1. MAA      100  - 
2. KNF -     80  - 
3. MRL -     80  - 
4. MAS -  -  - 40 -  
 Jumlah skor 20 80 60 80 60 300 
 Jumlah skor max 80 80 80 80 80 400 
 Skor tercapai 25% 100% 75% 100% 75% 75% 

Ket : 
Tanda bernilai 
skor 20 

 

Kelompok 4 ( Kerucut ) 

Nama Indikator Hasil 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 

Jumlah 
skor Aktif Tidak 

aktif 
1. MFS -  -   60 -  
2. DOS -  -  - 40  - 
3. YIT      100  - 
4. DP -     80  - 
 Jumlah skor 20 80 40 80 60 280 
 Jumlah skor max 80 80 80 80 80 400 
 Skor tercapai 25% 100% 50% 100% 75% 70% 

Ket : 
Tanda bernilai 
skor 20 

 

Kelompok 5 ( Prisma Segi Tiga ) 

Nama Indikator Hasil 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 

Jumlah 
skor Aktif Tidak 

aktif 
1. AAP  -     80 * - 
2. DW -    - 60 - * 
3. AW -     80 * - 
4. DS -     80 * - 
 Jumlah skor 0 80 80 80 60 300 
 Jumlah skor max 80 80 80 80 80 400 
 Skor tercapai 0% 100% 100% 100% 75% 75% 

Ket : 
Tanda bernilai 
skor 20 
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Kelompok 6 ( Prisma Segi Lima ) 

Nama Indikator Hasil 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 

Jumlah 
skor Aktif Tidak 

aktif 
1. AAM -  -   80 * - 
2. LF -  -   80 * - 
3. RSP - -  -  40 - * 
4. MLH -  -   60 - * 
 Jumlah skor 0 60 20 60 80 260 
 Jumlah skor max 80 80 80 80 80 400 
 Skor tercapai 0% 75% 25% 75% 100% 65% 

Ket : 
Tanda bernilai 
skor 20 

 

Kelompok 7 ( Prisma Segi Enam ) 

Nama Indikator Hasil 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 

Jumlah 
skor Aktif Tidak 

aktif 
1. EHP -     80 * - 
2. SW -     80 * - 
3. PP -    - 60 - * 
4. WO -    - 60 - * 
 Jumlah skor 0 80 80 80 40 280 
 Jumlah skor max 80 80 80 80 80 400 
 Skor tercapai 0% 100% 100% 100% 50% 70% 

Ket : 
Tanda bernilai 
skor 20 

 

Kelompok 8 (Limas Segi Empat ) 

Nama Indikator Hasil 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 

Jumlah 
skor Aktif Tidak 

aktif 
1. KHA -     80 * - 
2. SCW -     80 * - 
3. RAK -     80 * - 
4. FC -     80 * - 
 Jumlah skor 0 80 80 80 80 320 
 Jumlah skor max 80 80 80 80 80 400 
 Skor tercapai 0% 100% 100% 100% 100% 80% 

Ket : 
Tanda bernilai 
skor 20 
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Kelompok 9 ( Limas Segi Lima ) 

Nama Indikator Hasil 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 

Jumlah 
skor Aktif Tidak 

aktif 
1. FA -     80 * - 
2. ANO -  -   60 - * 
3. ADR -  -   60 - * 
4. IR -     80 - * 
 Jumlah skor 0 80 40 80 80 280 
 Jumlah skor max 80 80 80 80 80 400 
 Skor tercapai 0% 100% 50% 100% 100% 70% 

Ket : 
Tanda bernilai 
skor 20 

 

Kelompok 10 ( Limas Segi Lima ) 

Nama Indikator Hasil 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 

Jumlah 
skor Aktif Tidak 

aktif 
1. MZ3 -     80  - 
2. BR -     80  - 
3. NHA - -    60  - 
4. HW - -    60  - 
 Jumlah skor 0 40 80 80 80 280 
 Jumlah skor max 80 80 80 80 80 400 
 Skor tercapai 0% 50% 100% 100% 100% 70% 

Ket : 
Tanda bernilai 
skor 20 
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Lampiran 11 

 

Rencana Pembelajaran 

 
Satuan Pendidikan  : Sekolah Dasar 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : V / 1 

Alokasi Waktu  : 80 menit 

Standar Kompetensi : Melakukan operasi hitung bilangan bulat dan 
pecahan, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah 

 

A. Kompetensi Dasar  

Menggunakan konsep pecahan dalam pemecahan masalah 

B. Materi Pokok  

Operasi hitung pecahan 

C. Indikator 

Memecahkan masalah sehari – hari yang melibatkan penjumlahan dan 

pengurangan pecahan 

D. Sarana dan sumber belajar 

1. Sarana  : Media kartu soal dan poster 

2. Sumber belajar : Matematika Gemar Berhitung 5 ( PT Tiga Serangkai  

Pustaka Mandiri ) 

E. Strategi Pembelajaran 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 
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F. Proses Belajar Mengajar 

1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Apersepsi, mengingat kembali materi sebelumnya  

b. Guru menginformasikan model pembelajaran yang akan digunakan 

yaitu model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

c. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

yaitu : 

 Untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas – tugas akademik 

 Agar siswa dapat menerima teman – temannya yang mempunyai 

berbagai macam perbedaan latar belakang, baik perbedaaan suku, 

agama, kemampuan akademik dan tingkat sosial 

 Untuk mengembangkan ketrampilan sosial siswa, yaitu 

ketrampilan berbagi tugas, aktif bertanya, mau menjelaskan ide 

atau pendapat, bekerja dalam kelompok, dsb 

d. Motivasi 

 Guru memberikan kegunaan materi yang akan dipelajari yaitu 

siswa dapat memecahkan masalah sehari – hari yang 

melibatkan penjumlahan dan pengurangan pecahan 

 Guru memberikan penghargaan bagi siswa atau kelompok 

yang berprestasi 

Metode : Ceramah dan tanya jawab 

2. Kegiatan Inti 

a. Pengembangan materi 
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 Guru menjelaskan cara mengerjakan soal cerita dengan baik 

 Guru memberikan contoh soal cerita memecahkan masalah sehari 

– hari yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pecahan. 

 

b. Kegiatan kelompok 

1) Guru mengorganisasikan siswa dalam kelompok pada 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Tiap kelompok terdiri dari 4 siswa yang bervariasi tingkat 

kemampuan akademik, jenis kelamin, dan etnis. 

2) Guru memberikan petunjuk – petunjuk tentang yang akan 

dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Petunjuk – petunjuk tersebut antara lain sebagai berikut : 

 Apa saja yang akan dikerjakan siswa dalam kelompok 

 Batas waktu untuk menyelesaikan tugas kelompok 

 Jadwal presentasi kelas untuk kelompok penyelidikan 

 Format presentasi laporan 

 Jadwal pelaksanaan kuis 

 Prosedur pemberian nilai penghargaan individu dan 

kelompok 

Tini membeli 
2
1  meter kain, Wati membeli 

4
3  kmeter kain, dan  

Mira membeli 
5
3  meter kain. Berapa meter kain yang mereka beli ? 
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5) Guru membagikan kartu soal dan peralatan untuk membuat 

poster pada tiap kelompok  

6) Siswa mengerjakan tugas kelompok berupa soal cerita yang 

dikemas dalam kartu dan menuliskan hasil diskusi kelompoknya 

dalam bentuk poster. 

7) Guru membimbing dan  membantu siswa yang mengalami 

kesulitan dalam diskusi kerja kelompok & mengingatkan agar 

siswa tetap bersama kelompoknya masing – masing sampai 

tugas selesai dikerjakan. 

8) Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya atau 

menampilkan posternya dan kelompok lain bisa memberikan 

ide, tanggapan atas poster yang ditampilkan. 

9) Guru memberikan evaluasi terhadap hasil belajar yang telah 

dilaksanakan 

Metode : tanya jawab, ceramah 

3. Penutup 

a. Siswa diarahkan guru untuk membuat rangkuman materi 

b. Guru memberikan kuis atau evaluasi 

c. Guru memberikan tugas rumah 

Metode : tanya jawab, ceramah, dan diskusi 

G. Penilaian  

1. Ranah kognitif 

a. Jenis tagihan : pertanyaan lisan, tugas kelompok, kuis atau tes 

b. Bentuk instrumen : uraian 
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2. Ranah afektif 

Ranah afektif yaitu siswa mampu mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) dengan baik 

  

       Semarang, September 2005 

 Guru Kelas V     Peneliti 

 SD Sekaran 01 Semarang 

 

 

     Sudarmo, S.Pd     Deti Rifmawati 

     NIP 131726872     NIM 4101401013 
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Jarak rumah Wati ke sekolah  
5
3 kilometer. Jika Wati telah berjalan 

sejauh 
8
3  kilometer menuju sekolah, berapa kilometer lagi Wati 

sampai di sekolah ? 
 

Lampiran 12 

KARTU SOAL SIKLUS II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk membuat sebuah baju, 

Sari memerlukan kain 
5
3  m, dan 

Reni memerlukan kain 
3
1  m.  

Berapa meter panjang kain yang 

dibutuhkan untuk membuat baju 

kedua anak tersebut ? 
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Untuk keperluan memasak,  
Ibu Fera menggunakan minyak  

goreng 
3
1  botol waktu pagi,  

siang menggunakan 
2
1  botol,  

dan sore menggunakan 
4
3  botol. 

Berapa botol minyak goreng yang  
digunakan Ibu Fera untuk keperluan 
memasak selama satu hari ? 
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Lampiran 13 

KUNCI KARTU SOAL SIKLUS II 

 

1. Diketahui : Panjang kain yang dibutuhkan Sari 
5
3  meter. 

  Panjang kain yang dibutuhkan Reni 
3
1  meter. 

Ditanya : Berapa meter panjang kain yang dibutuhkan untuk membuat  

   baju  kedua anak tersebut ? 

Penyelesaian : 

Tulis x : panjang kain yang dibutuhkan Sari 

         y : panjang kain yang dibutuhkan Reni 

         a : panjang kain yang dibuutuhkan kedua anak itu 

Jelas a = x + y 

           = 
5
3  + 

3
1  

           = 
15
5

15
9
+  

           = 
15
14 . 

Jadi panjang kain yang dibutuhkan untuk membuat baju  kedua anak tersebut 

adalah 
15
14  meter. 
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2. Diketahui : Jarak rumah Wati ke sekolah 
5
3  kilometer. 

Ditanya : Jika Wati telah berjalan sejauh 
8
3  kilometer menuju sekolah, 

berapa  kilometer lagi Wati sampai di sekolah ? 

Penyelesaian : 

Tulis s : jarak rumah Wati ke sekolah 

         x : jarak yang telah ditempuh Wati 

         y: sisa jarak yang harus ditempuh Wati 

Jelas y = s – x 

            = 
5
3  - 

8
3  

            = 
40
15

40
24

−     

            = 
40
9 . 

Jadi agar Wati ingin sampai ke sekolah ia harus menempuh 
40
9  km lagi. 

3. Diketahui : Banyaknya minyak goreng pada waktu pagi adalah 
3
1  botol. 

     Banyaknya minyak goreng pada waktu siang adalah 
2
1  botol. 

  Banyaknya minyak goreng pada waktu sore adalah 
4
3  botol. 

    Ditanya : Berapa botol minyak goreng yang digunakan Ibu Fera untuk  

  keperluan memasak selama satu hari ? 
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Penyelesaian : 

Tulis x : banyaknya minyak goreng yang digunakan Ibu Fera pada waktu  

  pagi. 

         y : banyaknya minyak goreng yang digunakan Ibu Fera pada waktu    

      siang. 

         z :  banyaknya minyak goreng yang digunakan Ibu Fera pada waktu  

    sore. 

         a : banyaknya minyak goreng yang digunakan Ibu Fera selama satu hari. 

Jelas a = x + y + z 

           = 3
1

 + 2
1

 +  4
3

 

          = 12
6

12
4
+

+ 12
9

 

         =   12
19

 

         = 12
71

. 

Jadi banyaknya botol minyak goreng yang dgunakan Ibu Fera untuk keperluan 

memasak selama satu  hari.adalah 
12
71 . 
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Lampiran 14 

         
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut untuk 

membantu dalam menyelesaikan soal cerita yang 

diberikan pada kelompok Anda ! 

☺ Berapa banyak Sari memerlukan kain untuk membuat baju ? 

☺ Berapa banyak Reni memerlukan kain untuk membuat baju ? 

☺ Bagaimana kalimat matematikanya ? 

☺ Berapa banyak kain yang kain dibutuhkan untuk membuat 

baju kedua anak tersebut ? 

☺ Berapa kilometer jarak rumah Wati ke sekolah ? 

☺ Berapa kilometer Wati telah berjalan menuju sekolah ? 

☺ Bagaimana kalimat matematikanya ? 

☺ Berapa kilometer lagi Wati sampai di sekolah ? 

☺ Berapa botol banyak minyak goreng pada waktu pagi ? 

☺ Berapa botol banyak minyak goreng pada waktu pagi ? 

☺ Berapa botol banyak minyak goreng pada waktu pagi ? 

☺ Bagaimana kalimat matematikanya ? 

☺ Berapa botol banyak minyak goring yang digunakan Ibu Fera 

untuk keperluan memasak selama satu hari ? 
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Lampiran 16  

KUIS MATEMATIKA 

SIKLUS II 
 
Mata pelajaran  : Matematika 
Sub pokok Bahasan  : Soal cerita memecahkan masalah sehari – hari yang 

melibatkan penjumlahan dan pengurangan pecahan 

Kelas / semester : V / 1 
Waktu : 20 menit 
 
 

1. Wawan minum susu 
2
1 liter di pagi hari, dan di sore hari minum susu 

sebanyak 
3
1 liter. Berapa liter banyak susu yang diminum Wawan tiap hari ? 

2. Tiga orang petani menerima jatah pupuk dari KUD. Pak Burhan menerima 

5
2 sak, Pak Maman menerima 

4
1 sak, dan Pak Slamet menerima 

5
1 sak. Berapa 

sak seluruh pupuk yang diterima ketiga petani tersebut ? 

3. Ibu Rina mempunyai gula 
4
3 kg. Sebanyak 

5
2 kg digunakan untuk membuat 

minuman teh. Berapa kilogram gula yang tersisa ? 

4. Pak Budi seorang pedagang beras,  mempunyai beras sebanyak 
5
3 kuintal.  

Jika beras yang terjual 
3
1  kuintal, berapa kuintal beras sisanya ? 

 

 

 

Selamat Mengerjakan, Semoga Sukses 
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Lampiran 17 

KUNCI JAWABAN KUIS MATEMATIKA 

SIKLUS II 
 
 

1. Diketahui : Banyaknya susu yang diminum Wawan  pada waktu pagi ada
2
1  

liter.  Banyaknya susu yang diminum Wawan  pada waktu sore ada 
3
1  liter. 

Ditanya : Berapa liter banyak susu yang diminumWawan tiap hari ? 

Penyelesaian : 

Tulis x : Banyaknya susu yang diminum Wawan  pada waktu pagi. 

         y : Banyaknya susu yang diminum Wawan  pada waktu sore. 

         z : Banyaknya susu yang diminum Wawan  tiap hari 

Jelas z = x + y 

       = 
2
1  + 

3
1  

           = 
6
2

6
3
+         

           = .
6
5  

Jadi banyaknya susu yang diminum Wawan tiap hari adalah 
6
5 liter. 
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2. Diketahui : Banyaknya pupuk yang diterima Pak Burhan adalah 
5
2  sak. 

  Banyaknya pupuk yang diterima Pak Maman adalah 
4
1  sak. 

  Banyaknya pupuk yang diterima Pak Slamet  adalah 
5
1  sak. 

Ditanya : Berapa sak seluruh pupuk yang diterima ketiga petani tersebut? 

Penyelesaian : 

Tulis p : Banyaknya pupuk yang diterima Pak Burhan. 

     q : Banyaknya pupuk yang diterima Pak Maman. 

     r : Banyaknya pupuk yang diterima Pak Slamet. 

     s : Banyaknya pupuk yang diterima ketiga petani tersebut. 

Jelas  s = p + q + r 

         = 
5
2  + 

4
1  + 

5
1  

       = 
20
4

20
5

20
8

++  

      = 
20
17 . 

Jadi banyaknya pupuk yang diterima ketiga petani tersebut adalah 
20
17 sak. 

3. Diketahui  : Banyaknya gula yang dipunyai Ibu Tuti adalah 
4
3  kg. 

  Sebanyak 
5
2  kg digunakan untuk membuat minuman teh. 

 Ditanya : Berapa kilogram gula sisanya ? 
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Penyelesaian : 

Tulis a: banyaknya gula yang dipunyai Ibu Tuti. 

    b: banyaknya gula yang dipakai untuk membuat minuman teh. 

    c: banyaknya gula yang tersisa. 

Jelas c = a – b = 
4
3  - 

5
2 = 

20
8

20
15

−  = 
20
7 . 

Jadi banyaknya gula yang tersisa adalah 
20
7  kilogram. 

4. Diketahui  : Banyaknya beras yang dipunyai Pak Budi adalah 
5
3  kuintal. 

       Sebanyak 
3
1  kilogram beras terjual. 

Ditanya : Berapa kuintal beras yang tersisa ? 

Penyelesaian : 

Tulis k: banyaknya beras yang dipunyai Pak Budi. 

          l: banyaknya beras yang terjual. 

        m: banyaknya beras yang tersisa. 

Jelas m = k – l = 
5
3  - 

3
1  = 

15
5

15
9
−  = 

15
4 . 

Jadi banyaknya beras yang tersisa adalah 
15
4  kilogram. 
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Lampiran 18 

DAFTAR NILAI KUIS MATEMATIKA SIKLUS II 

SISWA KELAS V SD SEKARAN 01 SEMARANG 

 
NO NAMA NILAI TUNTAS /  

TIDAK TUNTAS 

1 EHP 7,50 TUNTAS 

2 SW 9,50 TUNTAS 

3 FPW 7,00 TUNTAS 

4 MAS 5,50 TIDAK TUNTAS 

5 DWH 4,00 TUNTAS 

6 YDP 6,50 TUNTAS 

7 AW 8,00 TUNTAS 

8 LF 8,00 TUNTAS 

9 EEU 8,50 TUNTAS 

10 SCW 10,00 TUNTAS 

11 DP 8,00 TUNTAS 

12 ANO 8,00 TUNTAS 

13 AAP 7,50 TUNTAS 

14 AAM 8,00 TUNTAS 

15 ADR 9,00 TUNTAS 

16 DOS 9.00 TUNTAS  

17 DW 8,00 TUNTAS 

18 HW 10,00 TUNTAS 

19 KNF 10,00 TUNTAS 

20 KHA 10,00 TUNTAS 

21 MLH 9,50 TUNTAS 

22 MZ3 9,50 TUNTAS 

23 MRL 6,50 TUNTAS 
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24 NW 7,00 TUNTAS 

25 NHA 5,50 TIDAK TUNTAS 

26 PP 10,00 TUNTAS 

27 RAK 9,00 TUNTAS 

28 VS 7,50 TUNTAS 

29 YIS 9,50 TUNTAS 

30 MFS 10,00 TUNTAS 

31 IR 8,00 TUNTAS 

32 DS 9,50 TUNTAS 

33 WO 6,00 TIDAK TUNTAS 

34 BR 5,50 TIDAK TUNTAS 

35 DY 10,00 TUNTAS 

36 FC 9,00 TUNTAS 

37 MK 8,00 TUNTAS 

38 MAA 10,00 TUNTAS 

39 RSP 10,00 TUNTAS 

40 FA 10,00 TUNTAS 

 Nilai Rata – rata Kelas 8,30  

 

Nilai tertinggi = 10 

Nilai terendah = 4 

Nilai Rata – Rata Kelas = 8,30 

Banyak siswa yang tuntas belajar = 35 anak 

Banyak siswa yang tidak tuntas belajar = 5 anak 

Ketuntasan klasikal = 87,50 % 

Keterangan: 

• siswa dikatakan tuntas belajar jika nilai tesnya lebih dari atau sama 

dengan enam koma lima 
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Lampiran 19 
 

LEMBAR OBSERVASI SISWA DALAM KELOMPOK 

SIKLUS I 
 
Kelas   : V 
Jumlah Siswa : 40 

Sekolah : SD Sekaran 01 Semarang 

 
Kelompok 1 ( Kubus ) 

Nama Indikator Hasil 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 

Jumlah 
skor Aktif Tidak 

aktif 
1. MK      100 * - 
2. VS -     80 * - 
3. DWH -     80 * - 
4. YDP -   -  60 - * 
 Jumlah skor 20 80 80 60 80 320 
 Jumlah skor max 80 80 80 80 80 400 
 Persentase Skor 25% 100% 100% 75% 100% 80% 

Ket : 
Tanda bernilai 
skor 20 

 

Kelompok 2 ( Balok ) 

Nama Indikator Hasil 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 

Jumlah 
skor Aktif Tidak 

aktif 
1. DY -     80 * - 
2. FPW -     80 * - 
3. NW -     80 * - 
4. EEU - -  -  40 - * 
 Jumlah skor 0 60 80 60 80 280 
 Jumlah skor max 80 80 80 80 80 400 
 Persentase Skor 0% 75% 100% 75% 100% 70% 

Ket : 
Tanda bernilai 
skor 20 
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Kelompok 3 ( Bola ) 

Nama Indikator Hasil 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 

Jumlah 
skor Aktif Tidak 

aktif 
1. MAA      100 * - 
2. KNF -     80 * - 
3. MRL -     80 * - 
4. MAS -     80 * - 
 Jumlah skor 20 80 80 80 80 340 
 Jumlah skor max 80 80 80 80 80 400 
 Persentase Skor 25% 100% 100% 100% 100% 85% 

Ket : 
Tanda bernilai 
skor 20 

 

Kelompok 4 ( Kerucut ) 

Nama Indikator Hasil 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 

Jumlah 
skor Aktif Tidak 

aktif 
1. MFS -     80 * - 
2. DOS -     80 * - 
3. YIT -     80 * - 
4. DP -   -  60 - * 
 Jumlah skor 0 80 40 80 60 280 
 Jumlah skor max 80 80 80 80 80 400 
 Persentase Skor 0% 100% 100% 100% 100% 70% 

Ket : 
Tanda bernilai 
skor 20 

 

Kelompok 5 ( Prisma Segi Tiga ) 

Nama Indikator Hasil 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 

Jumlah 
skor Aktif Tidak 

aktif 
1. AAP      100 * - 
2. DW -     80 * - 
3. AW -     80 * - 
4. DS -     80 * - 
 Jumlah skor 20 80 80 80 80 340 
 Jumlah skor max 80 80 80 80 80 400 
 Persentase Skor 25% 100% 100% 100% 100% 85% 

Ket : 
Tanda bernilai 
skor 20 
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Kelompok 6 ( Prisma Segi Lima ) 

Nama Indikator Hasil 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 

Jumlah 
skor Aktif Tidak 

aktif 
1. AAM -     80 * - 
2. LF -     80 * - 
3. RSP -  -   60 - * 
4. MLH -     80 * - 
 Jumlah skor 0 80 60 80 80 300 
 Jumlah skor max 80 80 80 80 80 400 
 Persentase Skor 0% 100% 100% 100% 100% 75% 

Ket : 
Tanda bernilai 
skor 20 

 

Kelompok 7 ( Prisma Segi Enam ) 

Nama Indikator Hasil 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 

Jumlah 
skor Aktif Tidak 

aktif 
1. EHP -     80 * - 
2. SW -     80 * - 
3. PP -     80 * - 
4. WO -     80 * - 
 Jumlah skor 0 80 80 80 80 320 
 Jumlah skor max 80 80 80 80 80 400 
 Persentase Skor 0% 100% 100% 100% 100% 80% 

Ket : 
Tanda bernilai 
skor 20 

 

Kelompok 8 (Limas Segi Empat ) 

Nama Indikator Hasil 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 

Jumlah 
skor Aktif Tidak 

aktif 
1. KHA -     80 * - 
2. SCW -     80 * - 
3. RAK -     80 * - 
4. FC -     80 * - 
 Jumlah skor 0 80 80 80 80 320 
 Jumlah skor max 80 80 80 80 80 400 
 Persentase Skor 0% 100% 100% 100% 100% 80% 

Ket : 
Tanda bernilai 
skor 20 
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Kelompok 9 ( Limas Segi Lima ) 

Nama Indikator Hasil 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 

Jumlah 
skor Aktif Tidak 

aktif 
1. FA -     80 * - 
2. ANO -     80 * - 
3. ADR -     80 * - 
4. IR -     80 * - 
 Jumlah skor 0 80 80 80 80 320 
 Jumlah skor max 80 80 80 80 80 400 
 Persentase Skor 0% 100% 100% 100% 100% 80% 

Ket : 
Tanda bernilai 
skor 20 

 
Kelompok 10 ( Limas Segi Lima ) 

Nama Indikator Hasil 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 

Jumlah 
skor Aktif Tidak 

aktif 
1. MZ3 -     80 * - 
2. BR -     80 * - 
3. NHA -   -  60 - * 
4. HW -     80 * - 
 Jumlah skor 0 80 80 60 80 300 
 Jumlah skor max 80 80 80 80 80 400 
 Persentase Skor 0% 100% 100% 75% 100% 80% 

Ket : 
Tanda bernilai 
skor 20 

 

Siswa yang aktif bertanya 

 

7,5 % 

Siswa yang aktif bekerja sama dalam kelompok 97,5 % 

Siswa yang aktif berdiskusi dalam kelompok 97,5 % 

Siswa yang aktif menyelesaikan tugas pembelajaran 90 % 

Siswa yang aktif bersosialisasi dengan teman 100 % 

Siswa yang aktif secara keseluruhan pada Siklus II 87,5 % 
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Lampiran 20 

KISI – KISI ANGKET 

SIKAP SISWA TERHADAP PELAJARAN MATEMATIKA 

 

NO KOMPONEN INDIKATOR NO BUTIR 

1 Kognitif 1. Kepercayaan/keyakinan terhadap 

pengalaman sendiri dan orang lain

2. Kebutuhan diri sendiri 

1 

 

2 

2 Afektif Perasaan senang atau tidak senang 3, 4 

3 Konatif Kecenderungan berperilaku yang ada 

dalam diri subyek 

5, 6 
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Lampiran 21 

LEMBAR ANGKET  

SIKAP SISWA TERHADAP PELAJARAN MATEMATIKA  

 
Petunjuk 

Isilah angket berikut dengan penuh kejujuran (sesuai dengan keadaan kalian) 

dengan cara menyilang salah satu huruf A, B, C, atau D. 

Contoh : 

Jika guru menerangkan pelajaran matematika maka saya …. 

A. Memperhatikan dengan sungguh – sungguh 

B. Memperhatikan yang saya belum tahu saja 

C. Pura – pura memperhatikan karena takut dimarahi guru 

D. Malas memperhatikan 

 

Pertanyaan 
1. Jika Pak Sudarmo mengatakan bahwa matematika itu dapat digunakan pada 

semua pelajaran lain, maka saya …. 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Tidak setuju 

D. Sangat tidak setuju 

2. Menurut saya pelajaran matematika itu harus dipelajari dengan cara banyak 

berlatih dalam mengerjakan soal. 

A. Sangat setuju 

B. Setuju 

C. Tidak setuju 
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D. Sangat tidak setuju 

3. Menurut saya belajar matematika khususnya soal cerita dengan kerja 

kelompok …. 

A. Sangat menyenangkan, saya tertarik untuk mempelajarinya 

B. Menyenangkan 

C. Agak susah dipelajari 

D. Membuat susah dan kepala pusing 

4. Pada saat pelajaran matematika dengan kerja kelompok, maka saya ... 

A. Merasa senang karena ada tantangan berpikir, yang membuat saya ingin 

segera mengetahuinya 

B. Biasa saja, matematika seperti pelajaran yang lainnya 

C. Membuat kepala saya pusing 

D. Tidak suka sama sekali 

5. Jika nilai matematika saya jelek, maka saya … 

A. Berusaha untuk rajin belajar, bahkan saya ingin les matematika 

B. Bertanya kepada teman atau guru, supaya menjelaskan soal yang saya 

tidak bisa 

C. Akan belajar sendiri 

D. Tidak peduli 

6. Jika saya tidak bisa mengerjakan PR matematika, maka … 

A. Saya biarkan saja 

B. Mencontoh pekerjaan teman 

C. Berusaha sendiri 
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D. Bertanya kepada teman yang bisa, kepada orang tua, atau kepada guru 

Lampiran 22 

FOTO – FOTO KEGIATAN 

 
 

Gambar 6. Foto saat berlangsungnya kerja kelompok kooperatif tipe STAD  

dengan pemanfaatan media kartu 

 
 

Gambar 7.  Foto saat guru membimbing jalannya kerja kelompok kooperatif 

tipe STAD 
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FOTO – FOTO KEGIATAN 
 
 

 
 

Gambar 8. Foto saat wakil kelompok menampilkan poster  
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SURAT KETERANGAN 

421. 2 / 055 / 2005 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini  : 
Nama   : Sugijo, S.Pd  
NIP   : 130351714 
Pangkat Gol. Ruang : Golongan IV A 
Jabatan  : Kepala Sekolah 
Unit Kerja  : SD Sekaran 01 Semarang 
 
Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : 
 
Nama   : Deti Rifmawati 
NIM   : 4101401013 
Status   : Mahasiswa 
Jurusan  : Matematika 
Program Studi  : Pendidikan Matematika 
Fakultas  : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
 
Telah melaksanakan kegiatan penelitian tindakan kelas pada kelas V SD Sekaran 

01 Semarang Tahun Pelajaran 2005 / 2006 terhitung mulai tanggal 7 September 

2005 s.d. 14 September 2005.  

 
Dengan judul :  USAHA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PADA 

SOAL CERITA MELALUI PEMANFAATAN MEDIA 
KARTU DAN POSTER DALAM PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE STAD PADA POKOK BAHASAN 
OPERASI HITUNG PECAHAN PADA SISWA KELAS V 
SD SEKARAN 01 SEMARANG 

 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

       Semarang, 12 Oktober 2005 
        Kepala Sekolah 
 
 
          Sugijo, S.Pd 
                   NIP 130351714 


