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ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika pada siswa kelas VI-A SD Negeri 014 Buluh Kasap melalui penerapan 

strategi ARIAS dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD tahun pelajaran 

2017/2018. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan di kelas VI-A SD Negeri 014 Buluh Kasap tahun pelajaran 2017/2018 

dengan jumlah siswa sebanyak 26 orang. Tindakan yang dilakukan dengan 

menerapkan strategi ARIAS dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD. Penelitian 

dilakukan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari tiga kali pertemuan dan satu 

kali ulangan harian. Berdasarkan hasil yang diperoleh selama pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas, dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah 

siswa dan persentase siswa yang mencapai KKM. Jumlah siswa yang mencapai 

KKM pada skor dasar, ulangan harian I, dan ulangan harian II secara berturut-

turut adalah 10 siswa (40%), 16 siswa (64%), dan 23 siswa (92%). Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi ARIAS dalam 

pembelajaran kooperatif tipe STAD telah berhasil meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas VI-A SD Negeri 014 Buluh Kasap. 

 

Kata Kunci : Hasil Belajar Matematika, Strategi ARIAS, Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tujuan pembelajaran matematika adalah: (1) memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep 

atau algoritma, secara luwes, akurat dan efisien, dan tepat dalam pemecahan 

masalah; (2) menggunakan penalaran pada pola sifat, melakukan manipulasi 

matematika dan membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan 

dan pernyataan matematika; (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

penafsiran solusi yang diperoleh; (4) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, 

tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; (5) 

memiliki sifat saling menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 
memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah (Depdiknas, 2009) 

Dari tujuan pembelajaran matematika di atas bahwa pembelajaran 

matematika mengajarkan siswa untuk mengembangkan kemampuan dalam 
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menarik kesimpulan, kreatif, mampu menyelesaikan masalah, dan 

mengkomunikasikan gagasan serta menata cara berpikir dan pembentukan 

keterampilan matematika untuk mengubah tingkah laku siswa. Perubahan tingkah 

laku siswa akan terlihat pada akhir proses pembelajaran yang mengacu pada hasil 

belajar. Hasil belajar dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan efektif tidaknya 

suatu proses pembelajaran (Nana Sudjana, 2009). Hasil belajar yang diharapkan 

setiap sekolah adalah hasil belajar matematika yang mencapai ketuntasan. 

Berdasarkan data dari hasil belajar siswa kelas VI-A SD Negeri 014 Buluh 

Kasap tahun pelajaran 2017/2018 pada ujian tengah semester ganjil belum sesuai 

dengan yang diharapkan. Salah satu penyebab rendahnya hasil belajar matematika 

siswa kelas VI-A SD Negeri 014 Buluh Kasap adalah proses pembelajaran yang 

dilakukan guru. Berdasarkan pengalaman penulis di kelas VI-A SD Negeri 014 

Buluh Kasap pada semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 proses pembelajaran 

yang dilakukan guru kurang menarik bagi siswa. 

Prinsip pembelajaran yang dituntut dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) adalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, siswa 

diarahkan untuk belajar secara mandiri dan bekerja sama (Mansur Muslich, 2008). 

Dalam proses pembelajaran hendaknya siswa dituntut lebih aktif untuk 

mengkonstruksi pengetahuannya, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator 

(Depdiknas, 2009) 

Dalam pembelajaran matematika, siswa harus termotivasi untuk 

mempelajari matematika, siswa dituntut menemukan kembali, membuat siswa 

terbiasa melakukan penyelidikan dalam menemukan sesuatu atau dengan kata lain 

siswa aktif dalam berbagai cara serta belajar melalui pengalaman sendiri. Salah 

satu strategi yang mengutamakan aspek motivasi adalah strategi ARIAS. 

Strategi ARIAS tidak ada acuan penghargaan yang jelas yang akan 

diberikan kepada siswa. Selain itu masalah kurang aktifnya siswa juga belum bisa 

teratasi dengan optimal melalui strategi ARIAS. Oleh sebab itu, kekurangan ini 

akan ditanggulangi dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang 

mempunyai acuan jelas tentang penghargaan yang akan diberikan kepada siswa. 

Selain itu pembelajaran kooperatif tipe STAD juga dapat meningkatkan keaktifan 

siswa melalui kerja kelompok, dimana setiap kelompok terdiri dari anggota-

anggota yang mempunyai kemampuan akademis matametika yang heterogen. 

Dengan demikian peneliti mengkombinasikan model pembelajaran kooperatif 

dengan strategi ARIAS. 

Dengan mencermati situasi dan kondisi di atas, maka dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VI-A SD Negeri 014 Buluh 

Kasap peneliti tertarik mengadakan penelitian tindakan dengan judul “Penerapan 

Strategi ARIAS dalam Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VI-A SD Negeri 014 Buluh Kasap ”. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apakah penerapan strategi 

ARIAS dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa kelas VI-A SD Negeri 014 Buluh Kasap semester ganjil 

tahun pelajaran 2017/2018? 
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Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa 

melalui penerapan strategi ARIAS dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD 

semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018. 

 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 

1. Bagi siswa, strategi ARIAS dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

memperbaiki proses belajar matematika dan dapat menjadi pengalaman belajar 

baru bagi siswa SD Negeri 014 Buluh Kasap sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar. 

2. Bagi guru, strategi ARIAS dalam pembelajaran kooperatif STAD yang 

dilakukan pada penelitian ini diharapkan sebagai salah satu alternatif model 

pembelajaran matematika pada pokok bahasan yang sesuai. 

3. Bagi sekolah, tindakan yang dilakukan pada penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan salah satu bahan masukan dalam rangka memperbaiki proses belajar 

matematika di SD Negeri 014 Buluh Kasap. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Hasil Belajar Matematika 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada 

diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam 

berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, 

keterampilan, kecakapan dan kemampuan lain-lain (Sudjana, 2009). Menurut 

Slameto, (2010) bahwa belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Menurut Syaiful Sagala, (2014) belajar adalah kegiatan individu 

untuk memperoleh pengetahuan, perilaku dan keterampilan dengan cara mengolah 

bahan ajar. Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah kegiatan siswa mengolah bahan ajar untuk mendapatkan pengetahuan, 

perilaku, dan keterampilan sehingga terjadi perubahan tingkah laku. 

Setelah terjadi proses pembelajaran maka pewujudan nilai yang diperoleh 

siswa melalui proses pembelajaran dinyatakan sebagai hasil belajar. Hasil belajar 

menurut Syaiful Bahri dan Zain Aswan Djamarah, (2010) adalah apa yang 

diperoleh siswa setelah dilakukan aktivitas belajar. Sedangkan menurut Mudjiono 

dan Dimyati (2009) hasil belajar merupakan hasil yang dicapai siswa dalam bentuk 

angka-angka setelah diberikan tes hasil belajar pada setiap akhir pembelajaran. 

Dan N. Sudjana (2009) menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Berdasarkan uraian-uraian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman 
belajarnya dalam bentuk angka-angka atau skor dan hasil tes setelah proses 

pembelajaran. Sedangkan hasil belajar matematika dalam penelitian ini adalah 

kemampuan yang dicapai atau dimiliki siswa dalam bentuk angka-angka atau skor 

dari hasil tes setelah mengikuti proses pembelajaran matematika pada materi 
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pokok Mengumpulkan dan Mengolah Data melalui pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dengan bantuan strategi ARIAS. 

 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Model pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dikembangkan oleh Robert E. 

Slavin. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD setiap kelompok terdiri 

dari 4 – 5 orang, yang heterogen menurut tingkat prestasi, jenis kelamin dan suku. 

Guru memberikan informasi akademik baru kepada siswa. Anggota tiap kelompok 

menggunakan lembar kegiatan atau perangkat lainnya untuk menuntaskan materi 

pelajarannya. Kemudian saling membantu satu sama lain atau berdiskusi dalam 

kelompoknya untuk menuntaskan materi pelajaran, (E. Slavin, 2010). 

Tipe STAD lebih mementingkan sikap dan proses daripada prinsip, yaitu 

sikap dan proses partisipasi dalam rangka mengembangkan potensi kognitif, 

afektif, dan psikomotor siswa. Keunggulan lain dari model STAD adalah (1) siswa 

lebih mampu mendengar, menerima, dan menghormati orang lain, (2) siswa dapat 

mengidentifikasikan perasaannya dan juga perasaan orang lain, dan (3) siswa dapat 

menerima pengalaman dan dimengerti oleh orang lain, (E. Slavin, 2010). 

 

Strategi ARIAS 

Fahmi Sintani Khasana, (2011) menyatakan bahwa strategi ARIAS berisi 

lima komponen yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu, Assurance, Relevance, Interest, Assesment, dan Satisfaction. 

Deskripsi singkat masing-masing komponen dan beberapa contoh yang 

dapat dilakukan untuk membangkitkan dan meningkatkan kegiatan pembelajaran 

adalah sebagai berikut: 

1. Assurance (percaya diri), yaitu berhubungan dengan sikap percaya, yakin akan 

berhasil atau yang berhubungan dengan harapan untuk berhasil (Amril, 2012). 

2. Relevance (relevansi), yaitu berhubungan dengan kehidupan siswa baik berupa 

pengalaman sekarang atau yang telah dimiliki maupun yang berhubungan 

dengan kebutuhan karir sekarang atau yang akan datang (Amril, 2012). 

3. Interest (minat), adalah yang berhubungan dengan minat/perhatian siswa. 

Menurut Woodruff seperti dikutip oleh Amril (2012) bahwa sesungguhnya 

belajar tidak terjadi tanpa ada minat/perhatian. 

4. Assessment (evaluasi), yaitu yang berhubungan dengan evaluasi terhadap siswa. 

5. Satisfaction (kepuasan/ rasa bangga), yaitu yang berhubungan dengan rasa 

bangga, puas atas hasil yang dicapai. 

 

Hubungan Penerapan Strategi ARIAS dalam Pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD dengan Hasil Belajar 

Strategi ARIAS dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD berdasarkan 

prinsip belajar aktif, siswa dituntut tidak hanya menerima apa yang diberikan 

kepadanya tetapi harus giat dan aktif dalam memecahkan masalah yang diberikan 
kepadanya dalam bentuk soal dan jawaban. Sedangkan guru bertindak sebagai 

fasilitator dan mediator agar siswa dapat merumuskan atau menyimpulkan masalah 

yang dihadapinya. Dengan adanya tuntutan untuk merumuskan atau 

menyimpulkan suatu masalah maka siswa diharapkan dapat menguasai materi 
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pelajaran tersebut. Pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan strategi ARIAS 

dapat menumbuhkan percaya diri siswa dalam belajar, siswa akan semangat 

belajar matematika karena adanya keterkaitan antara materi yang diajarkan dengan 

kehidupan sehari-hari. Selain itu, siswa juga merasakan kepuasan tersendiri karena 

adanya penghargaan yang diberikan kepada kelompoknya. 

Pada penyajian kelas terjadi interaksi antara siswa dengan siswa lainnya, 

perwakilan kelompok yang mempresentasikan di kelas dengan anggota 

kelompoknya duduk serta dengan guru. Pada saat kegiatan kelompok, terjadi 

interaksi siswa dengan siswa dalam kelompok yang lain untuk mengeluarkan dan 

menyatukan ide-idenya yang dapat memacu terbentuknya ide-ide baru yang akan 

memperkaya perkembangan intelektual siswa. Dengan adanya interaksi seperti ini 

diharapkan masing-masing kelompok saling mendukung, dan saling 

memperhatikan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Jadi, dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan Strategi ARIAS 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

 

Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah ”Jika diterapkan strategi 

ARIAS dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam proses pembelajaran 

matematika pada materi pokok Menghitung Luas dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas VI-A SD Negeri 014 Buluh Kasap tahun pelajaran 

2017/2018”. 

 

METODE PENELITIAN 

Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas Kolaboratif. 

Menurut Arikunto dkk, (2009) Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu 

perencanaan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam suatu kelas secara bersama. 

Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penerapan strategi 

ARIAS dalam Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa kelas VI-A SD Negeri 014 Buluh Kasap. 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 014 Buluh Kasap tahun ajaran 

2017/2018. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VI-A SD Negeri 014 Buluh 

Kasap dengan jumlah 26 orang siswa. 

Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 

perangkat pembelajaran dan instrumen pengumpul data. Perangkat pembelajaran 

terdiri dari silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja 

Siswa (LKS). Sedangkan instrumen pengumpul data terdiri dari lembar 

pengamatan dan soal tes hasil belajar. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

observasi, teknik tes, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati 

kegiatan siswa dan guru saat proses pembelajaran. Tes dilakukan pada akhir 
pembelajaran. 

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 
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yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bemaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2011). Analisis statistik 

deskriptif bertujuan menggambarkan data tentang aktivitas siswa dan guru selama 

proses pembelajaran dan data tentang ketercapaian indikator siswa pada materi 

pokok Operasi Hitung Bilangan Bulat. 

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan 

siswa setelah proses belajar mengajar setiap siklus dilakukan dengan cara 

memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir siklus. Analisis ini 

dapat dihitung menggunakan statistik sederhana sebagai berikut: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠
 

(N. Sudjana, 2009) 

Perhitungan tingkat ketuntasan belajar siswa dapat dihitung dengan 

statistika sederhana sebagai berikut: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
× 100% 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Siklus I 

1. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti telah mempersiapkan instrumen penelitian yang 

terdiri dari perangkat pembelajaran dan instrumen pengumpul data. Perangkat 

pembelajaran terdiri dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

disusun untuk lima kali pertemuan, dan lembar kerja siswa. Instrumen 

pengumpul data yang digunakan adalah lembar pengamatan untuk setiap kali 

pertemuan, dan perangkat tes hasil belajar matematika untuk ulangan harian I. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Pertemuan Pertama 

Pada pertemuan pertama ini proses pembelajaran membahas tentang 

menghitung luas bangun datar yang berpedoman pada RPP – 1. Sebelum 

memulai pelajaran, guru meminta siswa untuk duduk tertib di bangkunya 

masing-masing. 

Dari pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung, berdasarkan 

pengamatan peneliti sebagai guru pada pertemuan ini siswa belum dapat 

mengikuti secara baik tahapan pembelajaran yang ditetapkan dalam rencana 

pembelajaran. Aktivitas siswa dalam kelompoknya masih mengutamakan 

diri sendiri terutama bagi siswa yang berkemampuan tinggi. Siswa 

cenderung bekerja secara individu dan tidak menghiraukan teman 

sekelompoknya. Siswa masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

LKS hal ini disebabkan siswa tidak membaca petunjuk soal yang ada pada 

LKS terlebih dahulu. Pada saat menyelesaikan LKS, siswa belum percaya 

diri dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga banyak bertanya tentang 

benar atau tidak jawaban dari LKS yang telah mereka selesaikan. 
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Proses pembelajaran pada pertemuan pertama ini belum sesuai 

dengan rencana pembelajaran yang telah dirancang. Waktu yang ada hanya 

dihabiskan pada saat kerja kelompok dan presentasi kelompok. 

b. Pertemuan Kedua 

Proses pembelajaran pada pertemuan kedua ini membahas tentang 

menghitung luas segi banyak yang berpedoman pada RPP 2. Pengamatan 

pada pertemuan kedua ini, proses pembelajaran lebih baik dibandingkan 

sebelumnya. Tetapi masih ada kekekurangan terutama bagi siswa yang 

berkemampuan rendah masih belum bisa aktif dalam menyelesaikan tugas-

tugasnya. Kegiatan kelompok belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan. 

Namun, pada pertemuan kedua ini siswa sudah mulai percaya diri dengan 

kemampuan yang dimilikinya dalam menyelesaikan LKS. Hal ini terlihat 

dari kurangnya siswa bertanya benar atau salah jawaban dari LKS yang telah 

mereka selesaikan. Walaupun proses pembelajaran pada pertemuan kedua ini 

lebih baik dibandingkan dengan pertemuan pertama, namun kualitas 

pembelajaran yang dikelola belum sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga ini membahas tentang menghitung luas lingkaran 

yang berpedoman pada RPP 3. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini, 

berdasarkan pengamatan peneliti lebih baik dibandingkan dengan 

sebelumnya, tetapi masih ada beberapa siswa yang belum terlibat aktif dalam 

kelompoknya namun jumlahnya relatif sedikit. Dalam menyelesaikan tugas, 

siswa telah mampu mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang 

diterapkan. 

3. Observasi 

a. Aktivitas Guru dan Siswa 
Aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran dapat diketahui 

melalui lembar pengamatan yang telah disediakan oleh peneliti dan diisi oleh 

pengamat. Data diperoleh melalui lembar pengamatan yang kemudian 

dianalisis. 

Pengamatan pertama, aktivitas guru belum sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang telah dirancang, yang terjadi pada kegiatan memberi 

evaluasi kepada siswa tentang materi yang telah dipelajari karena waktu 

habis. Aktivitas siswa juga belum dapat mengikuti pembelajaran dengan 

baik. Siswa belum dapat bekerja sama dalam kelompoknya untuk 

menyelesaikan LKSnya. 

Pengamatan pertemuan kedua aktivitas guru sudah sesuai dengana 

rencana pembelajaran yang telah dirancang. Tetapi aktivitas siswa masih 

dapat kekurangan yaitu siswa belum dapat bekerja sama dalam kelompok 

secara maksimal. Siswa masih suka bergurau dan ribut dengan teman 

sekelompoknya, sehingga hasil kerja kelompokya belum sesuai dengan yang 

diharapkan. 
Pengamatan pertemuan ketiga, aktivitas guru umumnya sudah sesuai 

dengan pelaksanaan pembelajaran yang telah dirancang. Sedangkan aktivitas 

siswa masih ada siswa yang belum bisa mengikuti proses pembelajaran 
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dengan baik. Tetapi siswa sudah kelihatan bersemangat mengikuti proses 

pembelajaran pada pertemuan ketiga ini 

b. Nilai Perkembangan Individu dan Kelompok  
Nilai perkembangan dihitung pada setiap siklus. Nilai perkembangan 

siklus I dihitung berdasarkan selisih skor dasar dengan skor ulangan harian I. 

Nilai perkembangan siswa pada siklus I dan siklus II dapat dihitung dari 

tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Nilai Perkembangan Siswa Siklus I 

 
Sumber : Hasil Penelitian Data diolah, (2018) 

Nilai perkembangan kelompok pada siklus I dan siklus II dapat 

diketahui dari tabel di bawah ini: 

Tabel 2. Nilai Perkembangan dan Penghargaan Kelompok Siklus I 

 
Sumber : Hasil Penelitian Data diolah, (2018) 

Nilai perkembangan kelompok merupakan nilai perkembangan 

individu yang disumbangkan kepada kelompok, kemudian dicari rata-rata 

nilai perkembangan itu dan disesuaikan dengan kriteria penghargaan 

kelompok. 

c. Hasil Belajar Siswa 
Rekapitulasi jumlah siswa dan persentase ketercapaian KKM dapat 

dilihat dari tabel di bawah ini. 

Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Siswa dan  

Persentase Ketercapaian KKM 

 
Sumber : Hasil Penelitian Data diolah, (2018) 

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan jumlah 

siswa dan persentase siswa yang mencapai KKM setelah penerapan strategi 

ARIAS dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Jumlah Siswa Persentase

5 0 0%

10 3 12%

20 17 68%

30 5 20%

Jumlah 25 100%

Siklus I
Nilai Perkembangan

Rata-rata Penghargaan

A 20 hebat

B 24 super

C 16 hebat

D 24 super

E 20 super

Kelompok
Siklus I

Jumlah Siswa Persentase

Skor Dasar 10 40%

Siklus I 16 64%

Ketercapaian KKM
Ulangan Harian
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Data hasil belajar siswa disusun ke dalam tabel distribusi frekuensi di 

bawah ini. 

 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa 

 
Sumber : Hasil Penelitian Data diolah, (2018) 

 

Refleksi 

Dari hasil diskusi peneliti dengan pengamat diketahui bahwa kelemahan 

pada siklus I ini adalah guru tidak dapat memotivasi siswa utuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik. Hal ini tampak dari sikap siswa pada saat proses 

pembelajaran dan kegiatan kelompok berlangsung. Siswa tidak dapat bekerja sama 

dalam kelompoknya dengan baik, mereka hanya bermain dan mengganggu 

temannya yang asyik mengerjakan LKS. Selain itu, guru juga tidak dapat 

menggunakan waktu dengan baik. 

Untuk pertemuan berikutnya peneliti akan lebih memotivasi siswa agar 

bekerja sama dan terlibat aktif dalam kelompoknya serta menggunakan waktu 

semaksimal mungkin. Khusus siswa yang lemah peneliti akan lebih 

memperhatikannya untuk menghindari rasa bosan dan kesalahan yang lebih jauh 

sehingga dapat terlibat aktif dalam kelompoknya dan memperoleh hasil yang 

memuaskan. Dalam penyampaian informasi guru akan mengadakan variasi agar 

dalam menyelesaikan LKS siswa tidak tampak kebingungan lagi mengerjakannya. 

 

Siklus II 

1. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti telah mempersiapkan instrumen penelitian yang 

terdiri dari perangkat pembelajaran dan instrumen pengumpul data. Perangkat 

pembelajaran terdiri dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

disusun untuk lima kali pertemuan, dan lembar kerja siswa. Instrumen 

pengumpul data yang digunakan adalah lembar pengamatan untuk setiap kali 

pertemuan, dan perangkat tes hasil belajar matematika untuk ulangan harian II. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Pertemuan Kelima 

Proses pembelajaran pada pertemuan kelima ini membahas tentang 

menghitung volume prisma segitiga yang berpedoman pada RPP–4. Sebelum 

Skor Dasar Ulangan Harian I

40  - 46 0 0

47  - 53 2 1

54  - 60 6 2

61  - 67 5 2

68  - 74 2 4

75  - 81 10 12

82  - 88 0 3

89  - 100 0 1

25 25Jumlah

Interval
Frekuensi
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memulai pelajaran, guru mengumumkan hasil belajar yang telah diperoleh 

siswa pada ulangan harian I dan mengumumkan kelompok yang 

memperoleh penghargaan kelompok super, kelompok hebat, dan kelompok 

baik pada siklus I. Selanjutnya guru mengumumkan bahwa pada siklus II 

terjadi perubahan kelompok sesuai dengan hasil belajar yang mereka peroleh 

pada siklus I. 

Berdasarkan hasil pengamatan, aktifitas guru dan siswa sudah sesuai 

denga rencana pembelajaran yang telah dirancang guru sebelumnya. Siswa 

tampak gembira dan semangat mengerjakan LKS dan saling bekerja sama 

dalam memecahkan soal yang sulit. Keaktifan siswa dalam kelompok sudah 

menunjukkan perubahan yang berarti dari pertemuan sebelumnya. Tetapi 

pada awal kegiatan kelompok siswa tampak tidak bersemangat karena terjadi 

perubahan kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa siswa telah memahami 

langkah-langkah pembelajaran yang diterapkan. 

b. Pertemuan Keenam 

Proses pembelajaran pada pertemuan ketujuh membahas tentang 

menghitung volume tabung yang berpedoman pada RPP – 6. Kegiatan akhir 

pembelajaran pada pertemuan ketujuh ini, guru menjelaskan kembali dan 

memberikan jawaban yang benar dari soal LKS yang dianggap sulit bagi 

siswa. Selanjutnya guru memberikn evaluasi kepada siswa tentang 

menghitung volume tabung selama 10 menit. Guru membimbing siswa 

dalam menyimpulkan materi pelajaran. Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan memberikan tugas rumah kepada siswa dan mengumumkan bahwa 

pada pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan ulangan harian II. 

 

Observasi 

Pada pertemuan kelima, keenam, dan ketujuah aktivitas guru secara umum 

sudah sesuai dengan rencana pembelajaran dan langkah pembelajaran yang 

diterapkan. Aktivitas siswa juga sudah berangsur sesuai dengan yang diharapkan. 

Nilai perkembangan siswa pada siklus I dan siklus II dapat dihitung dari 

tabel di bawah ini:  

Tabel 5. Nilai Perkembangan Siswa pada Siklus I dan Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Penelitian Data diolah, (2018) 

 

 

 

 

 

Jumlah Siswa Persentase Jumlah Siswa Persentase

5 0 0% 0 0%

10 3 12% 1 4%

20 17 68% 18 72%

30 5 20% 6 24%

Jumlah 25 100% 25 100%

Siklus I Siklus II
Nilai Perkembangan
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Tabel 6. Nilai Perkembangan dan Penghargaan Kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Penelitian Data diolah, (2018) 

Nilai perkembangan kelompok merupakan nilai perkembangan individu 

yang disumbangkan kepada kelompok, kemudian dicari rata-rata nilai 

perkembangan itu dan disesuaikan dengan kriteria penghargaan kelompok. 

Rekapitulasu jumlah siswa dan persentase ketercapaian KKM dapat dilihat 

dari tabel di bawah ini. 

Tabel 7. Rekapitulasi Jumlah Siswa dan  

Persentase Ketercapaian KKM 

 
Sumber : Hasil Penelitian Data diolah, (2018) 

Dari tabel rekapitulasi jumlah siswa dan persentase ketercapaian KKM 

dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi ARIAS dalam pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 

VIA SD Negeri 014 Buluh Kasap semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 pada 

materi pokok Menghitung Luas. 

 

Refleksi 

Siklus II sudah lebih baik dari siklus I, siswa lebih mengerti dengan 

penerapan strategi ARIAS dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD, sehingga 

tidak terlalu banyak melakukan kesalahan dan menunjukkan bahwa siswa telah 

termotivasi untuk membangun pengetahuannya secara mandiri melalui saling 

berinteraksi dengan teman sekelompoknya. Untuk siklus II ini, peneliti tidak 

melakukan perencanaan untuk siklus selanjutnnya. 

 

Pembahasan 

Secara umum hasil penelitian dapat diambil kesimpulan telah terjadi 

peningkatan hasil belajar dengan penerapan strategi ARIAS dalam pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. Ini dapat dilihat dari analisis data aktivitas guru dan siswa. 

Aktivitas guru dalam proses pembelajaran telah sesuai dengan karakteristik 

pembelajaran kooperatif. Penyesuaian ini menunjukkan adanya peningkatan 

kualitas pembelajaran. 

Untuk pelaksanaan ulangan harian I dan ulangan harian II dapat 

disimpulkan bahwa terjadi peningkatan jumlah siswa dan persentase siswa yang 

Jumlah Siswa Persentase

Skor Dasar 10 40%

Siklus I 16 64%

Siklus II 23 92%

Ketercapaian KKM
Ulangan Harian

Rata-rata Penghargaan Rata-rata Penghargaan

1 A 20 hebat 24 super

2 B 24 super 22 hebat

3 C 16 hebat 20 hebat

4 D 24 super 22 hebat

5 E 20 super 22 hebat

Siklus II
No Kelompok

Siklus I
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mencapai KKM. Jumlah siswa yang mencapai KKM pada skor dasar, ulangan 

harian I, dan ulangan harian II secara berturut-turut adalah 10 siswa (40%), 16 

siswa (64%), dan 23 siswa (92%). 

Dari fakta di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 

ARIAS dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD sangat berpengaruh pada 

peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Hipotesis penelitian 

yang telah diajukan pada bab II yaitu penerapan strategi ARIAS dalam 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa kelas VI-A SD Negeri 014 Buluh Kasap dapat ”diterima”. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

penerapan strategi ARIAS dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI-A SD Negeri 014 Buluh Kasap 

semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 pada materi pokok Menghitung Luas. 

Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa yang mencapai KKM pada skor dasar, 

ulangan harian I, dan ulangan harian II secara berturut-turut adalah 10 siswa 

(40%), 16 siswa (64%), dan 23 siswa (92%). 

 

Saran 

Berdasarkan hasil dan temuan peneliti di lapangan, peneliti menyarankan 

sebagai berikut: 

1. Strategi ARIAS dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat dijadikan 

sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses 

pembelajaran khususnya pada pembelajaran matematika untuk meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa. 

2. Dalam menerapkan strategi ARIAS dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD, 

hendaknya guru dapat menggunakan komponen-komponen ARIAS yang 

berbeda disetiap pertemuannya sehingga siswa lebih termotivasi lagi dalam 

proses pembelajaran dan dapat menyesuaikan dengan waktu yang tersedia. 

3. Strategi ARIAS dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat digunakan 

dalam pelajaran lainnya guna meningkatkan hasil belajar siswa. 

4. Bagi peneliti yang berminat menindaklanjuti penelitian ini diharapkan dapat 

memilih komponen-komponen dari strategi ARIAS yang sesuai dengan kondisi 

siswa dan sebelum melaksanakan tindakan menjelaskan terlebih dahulu 

keterampilan kooperatif yang harus dimiliki siswa. 
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