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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

matematika siswa kelas V SD Negeri 21 Tenggayun Kecamatan Bukit Batu 

Kabupaten Bengkalis Tahun Pelajaran 2016/2017 melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan strategi Think Talk Write. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif. Tindakan yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah pembelajaran kooperatif tipe STAD 

menggunakan strategi Think Talk Write. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas V SD Negeri 21 Tenggayun tahun pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 28 

orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Dari 

hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan strategi Think Talk Write dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 21 Tenggyun 

tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini ditunjukkan dengan data bahwa terjadi 

peningkatan jumlah siswa yang mencapai KKM sesudah tindakan dibandingkan 

dengan jumlah siswa yang mencapai KKM sebelum tindakan dengan persentase 

frekuensi ketuntasan berturut-turut pada ulangan harian sebelum tindakan, 

ulangan harian I, dan ulangan harian II adalah 32,14%; 53,57%; dan 78,57%. 

 

Kata Kunci :Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD, Strategi Think Talk 

Write, Hasil Belajar Matematika 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) menyebutkan bahwa 

tujuan pembelajaran matematika adalah untuk (1) memahami konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien dan tepat 

dalam pemecahan masalah; (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 

melakukan manipulasi dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; (3) memecahkan masalah yang 

meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) 
mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, diagram atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah; (5) memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalm kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat 
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dalam mempelajari matematika serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah (Depdiknas, 2009) 

Dari tujuan pembelajaran matematika yang tercantum dalam KTSP 

tersebut, disimpulkan bahwa mempelajari matematika dapat melatih siswa untuk 

mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, kreatif dalam proses 

pembelajaran, mengembangkan kemampuan menyampaikan serta menjelaskan 

informasi melalui lisan dan tulisan yang berujung dengan peningkatan hasil belajar 

siswa itu sendiri. 

Matematika merupakan pelajaran yang sulit dipelajari oleh sebagian besar 

siswa sehingga masih banyak siswa yang mendapat nilai rendah. Kenyataan 

dilapangan menunjukkan bahwa hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 

21 Tenggayun pada semester I (ganjil) tahun pelajaran 2016/2017 masih rendah. 

Berdasarkan data dan pengalaman peneliti sebagai guru kelas yang mengajar di 

kelas V SD Negeri 014 Simpang Tetap Darul Ihsan, diperoleh data bahwa hasil 

belajar siswa kelas pada materi pokok Sudut, ketercapaian kompetensi masih 

dibawah KKM yang ditetapkan, yaitu 75. Siswa yang mencapai KKM hanya 12 

orang dari 28 jumlah siswa yang ada. Adapun persentasenya yaitu 43%. 

Selama proses pembelajaran siswa lebih sering bersifat pasif dan terlihat 

pada saat guru meminta pendapat atau gagasan dari siswa, siswa tersebut sulit 

untuk memberikan gagasan yang benar, jelas dan logis. Hal itu terjadi karena 

siswa tidak terbiasa mengkomunikasikan gagasannya selama ini dan ketika mereka 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika mereka tidak mau bertanya 

pada guru maupun kepada teman sehingga hal ini akan mempengaruhi pelajaran 

matematika berikutnya. Pembelajaran matematika sebaiknya tidak hanya 

dilakukan dengan mentransfer pengetahuan kepada siswa tetapi juga membantu 

siswa untuk berkomunikasi dan membentuk pengertahuan merka sendiri. 

Dengan memperhatikan kondisi di atas, maka perlu adanya perubahan dan 

perbaikan dalam usaha meningkatkan hasil belajar matematika siswa yaitu suatu 

strategi pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Oleh karena itu, penulis 

ingin menerapkan pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan strategi 

Think Talk Write. Keunggulan kooperatif tipe STAD menggunakan strategi Think 

Talk Write ini untuk mengatasi masalah diatas yaitu di mana setiap siswa 

memberikan kontribusi dalam kelompok. Pada kooperatif tipe STAD 

menggunakan strategi Think Talk Write D ini, guru memberikan LKS yang akan 

diskusikan oleh siswa dalam kelompok. Pertama-tama siswa memikirkannya 

secara individu. Kemudian mendiskusikan dan menulis bersama teman 

sekelompoknya sehingga keaktifan siswa dapat dirasakan saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut. Apakah pembelajaran kooperatif tipe STAD 
menggunakan strategi Think Talk Write dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas V SD Negeri 21 Tenggayun semester genap tahun 

pelajaran 2016/2017. 
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Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

matematika siswa kelas V SD Negeri 21 Tenggayun dengan penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan strategi Think Talk Write 

semester genap tahun pelajaran 2016/2017. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat – manfaat 

sebagai berikut : 

1.  Bagi siswa, dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 21 

Tenggayun. 

2.  Bagi guru, diharapkan dapat menjadi alternatif strategi pembelajaran di kelas. 

3. Bagi sekolah, diharapkan dapat sebagai bahan masukan dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar dan memperbaiki mutu pembelajaran disekolah 

terutama pada pembelajaran metematika. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Hasil Belajar Matematika 

Menurut Slameto (2013) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. 

Muhibbin Syah, (2009) mengatakan belajar adalah kegiatan yang berproses dan 

merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan 

jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan 

pendidikan itu sangat tergantung pada proses belajar yang dialami oleh siswa, baik 

ketika siswa di sekolah maupun di lingkungan keluarganya sendiri. 

Hasil belajar merupakan hasil dan suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar (Mudjiono dan Dimyati, 2009). Menurut Nana Sudjana (2009), hasil 

belajar dapat pula berupa penguasaan pengetahuan tertentu, sosok peserta didik 

yang mandiri dan kebebasan berfikir. Gagne (dalam Nana Sudjana, 2009) 

menyatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan 

seseorang yang dicapai melalui upaya orang itu, dan perubahan itu bukan 

diperoleh secara langsung dari pertumbuhan dirinya secara alamiah. Menurut 

Winkel hasil belajar merupakan proses perubahan dari belum mampu kearah sudah 

mampu. Djamarah menyatakan bahwa hasil belajar adalah hasil penilaian pendidik 

terhadap kemajuan siswa setelah dilakukan proses pembelajaran. Menurut 

Mulyasa (2011) hasil belajar merupakan prestasi belajar siswa secara keseluruhan, 

yang menjadi indikator kompetensi dan derajat perubahan perilaku yang 

bersangkutan. Kompetensi yang harus dikuasai siswa perlu dinyatakan sedemikian 

rupa agar dapat dinilai sebagai wujud hasil belajar siswa yang mengacu pada 

pengalaman langsung (E. Mulyasa, 2011). 

Berdasarkan uraian teori-teori hasil belajar di atas dapat disimpulkan 
bahwa, hasil belajar adalah kompetensi yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajarnya dalam bentuk angka-angka atau skor dari hasil tes setelah 

proses pembelajaran. Hasil belajar matematika yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah skor yang dicapai siswa setelah belajar matematika melalui proses 
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pembelajaran matematika dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD menggunakan strategi Think Talk Write pada materi Bangun Datar di kelas 

V SD Negeri 21 Tenggayun pada semester genap Tahun Pelajaran 2016/2017. 

 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Slavin (2009) mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran dimana siswa dalam berkelompok kecil yang terdiri dari 4-6 siswa 

belajar dan bekerja secara kolaboratif, dengan struktur kelompok yang heterogen. 

Secara garis besarnya pembelajaran kooperatif mengandung arti mengerjakan 

sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai 

satu kelompok atau satu tim. 

Trianto (2011) mengatakan pembelajaran kooperatif disusun dalam suatu 

usaha untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan 

pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok serta 

memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama 

siswa yang berbeda latar belakangnya. 

Berdasarkan pendapat di atas tujuan utama dalam pembelajaran kooperatif 

adalah agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok bersama teman-

temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan memberi kesempatan 

kepada orang lain untuk mengemukakan gagasannya dan menyampaikan pendapat 

mereka secara berkelompok. 

Trianto (2011) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAD ini 

merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif dengan 

menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-

5 orang siswa secara heterogen. Selanjutnya Slavin (2009) menyatakan bahwa 

pada STAD siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 4-5 orang yang 

merupakan campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin, dan suku. Guru 

menyajikan pelajaran, kemudian siswa bekerja dalam tim mereka dan memastikan 

bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Kemudian, pada 

waktu tertentu seluruh siswa diberikan tes tentang materi tersebut, pada saat tes ini 

siswa tidak diperbolehkan saling membantu. 

Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam proses 

pembelajaran melalui tahap persiapan, penyajian kelas, kegiatan kelompok, 

melaksanakan evaluasi, penghargaan kelompok dan menghitung ulang skor awal 

serta perubahan kelompok. 

 

Strategi Think Talk Write 

Strategi think-talk-write (TTW) merupakan suatu strategi pembelajaran yang 

dapat menumbuhkan kemampuan pemahaman dan komunikasi matematik siswa 

(M.Yamin dan Bansu Ansari, 2009). Strategi yang diperkenalkan oleh Huinker & 

Laughlin ini pada dasarnya dibangun melalui berpikir, berbicara, dan menulis. 

Tahap – tahap kegiatan siswa dengan strategi think-talk-write adalah sbb. 
1. Think, siswa secara individu membaca teks bacaan pada lembar kerja siswa. 

Siswa memikirkan dan menandai konsep yang dianggap penting atau yang 

tidak dipahami dan hasilnya ditulis dalam catatan kecil. Menurut Wiederhold 

dalam M.Yamin dan Bansu Ansari Ansari (2009) membaca secara umum 
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dianggap berpikir, meliputi membaca baris demi baris atau membaca yang 

penting saja. Membuat catatan berarti menganalisa tujuan dari teks. Dalam 

upaya untuk menjawab permasalahan yang diberikan guru setiap siswa tentu 

akan memulai dengan memikirkan (think) cara penyelesaian dengan strategi 

informal mereka sendiri, strategi informal ini merupakan bahan kajian penting, 

karena itu pengarsipan secara tertulis harus dilakukan sebelum dijelaskan di 

kelas. Untuk membangun pemahaman lebih lanjut, hasil pemikiran siswa 

tersebut perlu dikonfrontasikan dengan hasil dari siswa lain melalui diskusi. 

2. Talk, siswa mengkomunikasikan hasil kegiatan membacanya pada tahap think 

melalui diskusi (sharing dan membuat kesepakatan ide atau anggapan) dalam 

kelompok kooperatif sampai mendapat solusi. 

3. Write, siswa menulis hasil diskusi pada LKS berupa landasan, keterkaitan 

materi, strategi serta solusi dari soal. Aktifitas siswa selama tahap write adalah: 

a. menulis solusi terhadap pertanyaan yang diberikan termasuk perhitungan 

b. mengorganisasikan semua pekerjaan langkah demi langkah baik 

penyelesaian yang menggunakan diagram, grafik ataupun tabel 

c. mengoreksi semua pekerjaan sehingga yakin tidak ada pekerjaan ataupun 

perhitungan yang ketinggalan. 

 

Hubungan Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Menggunakan 

Strategi Think Talk Write dengan Hasil Belajar Matematika 

Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD menggunakan Strategi 

Think-Talk-Write (TTW) dalam memiliki faktor yang mendukung dalam 

pencapaian hasil belajar yang baik. Pada tahap pendahuluan, guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan mengapa hal itu perlu dipelajari. Hal 

ini bertujuan untuk merangsang rasa ingin tahu atau memotivasi siswa terhadap 

konsep yang akan dipelajari. Siswa yang sudah terangsang untuk mengetahui suatu 

konsep akan berusaha untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap lagi 

tentang konsep itu.  

Pada tahap kegiatan kelompok, siswa terlebih dahulu berfikir(think) secara 

mandiri untuk menyelesaikan permasalahan pada LKS. Kemudian dilanjutkan 

dengan mendiskusikan (talk) bersama teman sekelompoknya masing-masing. 

Dengan belajar bersama siswa yang kurang paham dapat diberitahukan oleh siswa 

yang telah paham dan siswa yang telah paham karena menjelaskan kepada 

temannya menjadi lebih menguasai. Dengan interaksi sosial ini siswa dapat 

mengembangkan kemampuan bernalarnya dan dapat memunculkan ide-ide baru 

hingga memperkaya perkembangan intelektual siswa. Interaksi antar siswa 

disekitar tugas-tugas yang sesuai, meningkatkan penguasaan mereka terhadap 

konsep-konsep yang sulit, yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar 

siswa. Selain itu siswa menulis (write) hasil diskusinya. Menulis dalam 

matematika membantu merealisasikan salah satu tujuan pembelajaran, yaitu 

pemahaman siswa tentang materi yang ia pelajari, sehingga pemahamannya 
terhadap materi semakin baik. 

Pada tahap evaluasi dan penghargaan kelompok siswa mengerjakan tes 

secara individu. Skor tes ini berpengaruh kepada skor kelompok yang akan diberi 

penghargaan. Dengan adanya penghargaan kelompok akan terjadi persaingan antar 
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kelompok untuk mendapatkan penghargaan terbaik. Persaingan/kompetisi dapat 

digunakan sebagai sarana untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi, disekolah 

persaingan sering mempertinggi hasil belajar, baik persaingan individu maupun 

persaingan kelompok. Persaingan untuk mendapatkan penghargaan kelompok 

akan memacu setiap siswa untuk benar-benar menguasai materi, sehingga mampu 

memberikan skor terbaik bagi kelompoknya. Jika siswa bersungguh-sungguh 

untuk menguasai materi maka pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif. 

Penelitian tindakan adalah suatu strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan 

tindakan nyata dari proses pengembangan kemampuan dalan mendeteksi dan 

memecahkan masalah. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan 

oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk 

memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa meningkat ( IGAK dan 

Kusuma Whihardit Wardani, 2011). 

Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

kooperatif tipe STAD menggunakan strategi think-talk-write dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 21 Tenggayun 

Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 21 Tenggayun Kecamatan Bukit 

Batu Kabupaten Bengkalis. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V tahun 

pelajaran 2016/2017 dengan jumlah siswa sebanyak 28 orang. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

perangkat pembelajaran dan instrumen pengumpulan data. Perangkat pembelajaran 

terdiri dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan lembar kerja siswa. 

sedangkan instrumen pengumpulan data terdiri dari lembar pengamatan aktivitas 

guru dan siswa, dan tes hasil belajar matematika siswa. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 

observasi dan teknik tes. Teknik observasi dilakukan dengan menggunakan lembar 

pengamatan. Teknik tes dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

Data tentang aktifitas serta hasil belajar siswa yang diperoleh pada 

penelitian ini kemudian di analisis. Teknik Analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan aktifitas 

siswa dan guru selama proses pembelajaran dan data tentang ketuntasan hasil 

belajar matematika siswa. 

Analisis pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimum dilakukan dengan 

membandingkan nilai hasil belajar dengan KKM yang ditetapkan sekolah, yaitu 

75. Pada penelitian ini siswa dikatakan mencapai KKM apabila perolehan nilai 

hasil belajar   75. 
 

 

 

 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Eksakta                         Volume V, Nomor 1, Maret 2019 

Khaidir  30 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus I 

a. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan instrumen penelitian yang terdiri 

dari perangkat pembelajaran dan instrumen pengumpul data. Perangkat 

pembelajaran terdiri dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

disusun untuk enam kali pertemuan, lembar kerja siswa. Instrumen pengumpul 

data yang digunakan adalah lembar pengamatan terbuka untuk setiap kali 

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

Untuk skor awal siswa pada siklus I diperoleh dari skor ulangan harian 

pada materi pokok sudut. Skor awal ini digunakan untuk menyusun kelompok 

kooperatif pada siklus I. Siswa dikelompokkan dengan anggota kelompok 4 

orang sehingga diperoleh 7 kelompok. Kelompok dibentuk bersifat heterogen 

secara akademik dan jenis kelamin. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Proses pembelajaran dilaksanakan tiga kali dalam satu minggu. Setiap 

pertemuan terdiri dari dua jam pelajaran.  

a) Pertemuan Pertama 

Pada pertemuan pertama ini kegiatan pembelajaran membahas tentang 

pengertian dan sifat – sifat dari persegi dan persegi panjang yang 

berpedoman pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran-1 dengan 

menggunakan LKS-1.  

Pada pertemuan pertama ini, proses pembelajaran belum sesuai dengan 

perencanaan. Untuk aktivitas guru, terdapat kelemahan yang harus 

diperbaiki. Adapun kelemahan tersebut yaitu kurang memotivasi siswa untuk 

berdiskusi saat mengerjakan LKS sehingga masih banyak siswa yang tidak 

berpartisipasi dalam kegiatan kelompoknya dan hanya membimbing empat 

kelompok saja sedangkan empat kelompok lain kurang diperhatikan. 

Kelemahan untuk aktivitas siswa terjadi pada saat tahap think ada 6 siswa 

yang tidak mengisi catatan apa-apa di kolom think. Ada tiga kelompok yang 

tidak memikirkan LKS nya sendiri, tetapi mendiskusikannya dengan 

temannya. Pada tahap talk-write ada dua kelompok yang anggotanya pasif 

dan tidak mengeluarkan pendapat. Siswa juga masih takut untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, selain itu sebagian siswa 

juga tidak memperhatikan presentasi dari temannya dan tidak memberi 

pendapat tentang hasil presentasi temannya. Untuk mengatasi kelemahan 

yang ditemui ini, maka sebelum proses pembelajaran pada pertemuan kedua, 

guru kembali menegaskan kepada siswa tentang pentingnya ikut 

berpartisipasi dalam diskusi kelompok, memikirkan sendiri LKS nya pada 

tahap think dan ikut berpartisipasi dalam diskusi pada tahap talk-write. 

b) Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan kedua ini kegiatan pembelajaran membahas tentang 

pengertian dan sifat – sifat dari bangun datar jajargenjang dan belah ketupat 

yang berpedoman pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran-2 dengan 

menggunakan LKS-2. 
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Pada pertemuan kedua ini, aktivitas guru telah terlaksana dan 

kelemahan yang terjadi pada pertemuan pertama sudah mulai diperbaiki. 

Kelemahan untuk aktivitas siswa terjadi pada saat tahap think ada 1 orang 

siswa yang tidak mengisi catatan apa-apa di kolom think. Ada dua kelompok 

yang tidak memikirkan LKS nya sendiri, tetapi mendiskusikannya dengan 

temannya. Pada pertemuan sebelumnya pada tahap talk-write masih banyak 

siswa yang tidak berpartisipasi bersama kelompoknya, pada pertemuan 

kedua sudah berkurang. Siswa belum terbiasa dalam diskusi kelompok, 

sehingga sedikit saja menemui hambatan mereka langsung menanyakan 

kepada guru tanpa menyatukan pendapat mereka di dalam kelompok terlebih 

dahulu, selain itu sebagian siswa masih tidak memperhatikan penjelasan dari 

temannya. Untuk mengatasi kelemahan yang ditemui ini, maka guru 

memberikan motivasi kepada siswa untuk tidak takut mengeluarkan 

pendapat mereka dan meminta siswa untuk memperhatikan presentasi dari 

temannya serta menegaskan pada siswa agar membuat PR. 

c) Pertemuan Ketiga 

Pada pertemuan ketiga ini kegiatan pembelajaran membahas tentang 

pengertian dan sifat – sifat dari bangun datar layang – layang dan trapesium 

yang berpedoman pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran-3 dengan 

menggunakan LKS-3. 

Berdasarkan pengamatan, aktivitas guru sudah sesuai dengan rencana. 

Aktivitas siswa pada pertemuan ini juga mengalami peningkatan, sebagian 

besar siswa memikirkan LKS sendiri pada tahap think dan sudah aktif 

memberi pendapat pada tahap talk-write. 

 

Pengamatan 

Untuk mengetahui kesesuaian antara langkah-langkah penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD strategi think-talk-write yang direncanakan 

dengan pelaksanaan tindakan proses pembelajaran dapat dilihat dari hasil 

pengamatan pada lembar hasil pengamatan. Pertemuan pertama, terdapat 

kelemahan yaitu guru kurang memotivasi siswa untuk berdiskusi saat mengerjakan 

LKS sehingga masih banyak siswa yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan 

kelompoknya. Selain itu pengawasan guru kurang merata, guru cenderung berada 

pada beberapa kelompok saja sehingga siswa yang lain merasa tidak diperhatikan. 

Pertemuan kedua, aktivitas guru telah terlaksana dan kelemahan yang 

terjadi pada pertemuan pertama sudah mulai diperbaiki, pada pertemuan 

sebelumnya masih banyak siswa yang tidak berpartisipasi bersama kelompoknya, 

pada pertemuan kedua sudah berkurang. Siswa belum terbiasa dalam diskusi 

kelompok, sehingga sedikit saja menemui hambatan mereka langsung menanyakan 

kepada guru tanpa menyatukan pendapat mereka di dalam kelompok terlebih 

dahulu, selain itu sebagian siswa masih tidak memperhatikan penjelasan dari 

temannya. 
Pertemuan ketiga, aktivitas guru sudah sesuai dengan rencana. Untuk 

aktivitas siswa, pada tahap think masih ada beberapa siswa yang berdiskusi dengan 

temannya dan pada tahap talk-wirte tidak mengeluarkan pendapat. 
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Refleksi 

Berdasarkan lembar pengamatan, selama melakukan tindakan sebanyak 

tiga kali pertemuan masih banyak kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh 

guru dan siswa. Kekurangan-kekurangan tersebut diantaranya adalah sebagai 

berikut. 

a. Pada saat mengerjakan LKS siswa belum terbiasa memikirkan LKS nya sendiri 

pada tahap think 

b. Guru kurang memonitor siswa sehingga pada saat bekerja dengan anggota 

kelompok sehingga masih terdapat siswa yang tidak ikut berdiskusi; 

c. Guru sulit dalam membimbing semua kelompok siswa karena kelompoknya 

banyak. 

Berdasarkan refleksi siklus I peneliti menyusun rencana perbaikan sebagai 

berikut. 

a. Memantau dan memberikan bimbingan yang lebih merata kesemua kelompok 

sehingga siswa mengetahui apa yang harus dikerjakan, kolom think diisi dengan 

hal-hal yang akan didiskusikan; 

b. Memberikan penjelasan betapa pentingnya kerjasama dalam kelompok 

sehingga siswa dapat lebih kreatif dan tidak hanya mengandalkan guru; 

c. Guru berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memonitoring siswa dan 

memfasilitasi kegiatan siswa, baik secara individu maupun kelompok. 

 

Siklus II 

Untuk siklus kedua dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan dan satu kali 

ulangan harian. Pada siklus kedua ini peneliti masih tetap menerapkan langkah-

langkah pembelajaran pada siklus pertama. 

a. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan instrumen penelitian yang terdiri 

dari perangkat pembelajaran dan instrumen pengumpul data. Perangkat 

pembelajaran terdiri dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

disusun untuk enam kali pertemuan, lembar kerja siswa. Instrumen pengumpul 

data yang digunakan adalah lembar pengamatan terbuka untuk setiap kali 

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

Untuk skor awal siswa pada siklus II diperoleh dari skor ulangan harian 

pada materi pokok sudut. Skor ulangan harian I digunakan untuk menyusun 

kelompok kooperatif pada siklus II. Siswa dikelompokkan dengan anggota 

kelompok 4 orang sehingga diperoleh 7 kelompok. Kelompok dibentuk bersifat 

heterogen secara akademik dan jenis kelamin. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

a) Pertemuan Pertama 

Pada pertemuan ini terjadi perubahan kelompok baru yang disusun 

berdasarkan hasil ulangan harian I. Ada beberapa siswa merasa keberatan 

dengan perubahan kelompok karena mereka sudah merasa cocok dengan 
kelompoknya. Guru menjelaskan pentingnya perubahan kelompok dalam 

pembelajaran. Hal ini dilakukan agar siswa dapat merasakan suasana yang 

berbeda, bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan sehingga siswa akan 

merasa dekat dengan semua teman sekelasnya. Setelah guru menjelaskan 
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pentingnya perubahan tersebut siswa akhirnya menerima pembentukan 

kelompok baru tersebut. Selanjutnya guru memberikan penghargaan kepada 

masing-masing kelompok dari siklus I. 

Pada pertemuan pertama ini kegiatan pembelajaran membahas tentang 

menghitung keliling dan luas dari bangun datar persegi panjang dan persegi 

yang berpedoman pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran-4 dengan 

menggunakan LKS-4. 

Pada pertemuan kelima ini, proses pembelajaran belum sesuai dengan 

perencanaan. Beberapa siswa masih terlihat tidak memikirkan LKSnya 

sendiri pada tahap think dan tidak ikut berdiskusi pada tahap talk-write. 

Waktu pada pertemuan keempat ini tidak cukup karena waktu juga 

digunakan untuk memberi penghargaan pada siklus I dan perubahan 

kelompok, selain itu kegiatan pada LKS-4 juga cukup banyak sehingga 

dibutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Untuk mengatasi 

kelemahan yang ada, maka guru lebih tegas dalam menggunakan waktu 

khususnya pada kegiatan mengisi LKS. 

b) Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan kedua ini kegiatan pembelajaran membahas tentang 

menghitung luas dan keliling dari bangun datar layang – layang dan 

trapesium yang berpedoman pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran-5 

dengan menggunakan LKS-5. 

Pada pertemuan kedua ini, aktivitas guru telah terlaksana dan 

kelemahan-kelemahan yang terjadi pada pertemuan keempat sudah 

diperbaiki. Untuk aktivitas siswa pada pertemuan kelima ini mengalami 

peningkatan. Peningkatan aktivitas siswa dapat dilihat dari bertambahnya 

siswa yang memikirkan LKSnya sendiri pada tahap think dan turut berperan 

serta mengeluarkan pendapat pada tahap talk-write. 

c) Pertemuan Ketiga 

Pada pertemuan ketujuh ini kegiatan pembelajaran membahas tentang 

penggunaan rumus luas dan keliling dari bangun datar layang – layang dan 

trapesium yang berpedoman pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran-6 

dengan menggunakan LKS-6. 

Berdasarkan pengamatan, siswa terlihat lebih semangat. Pada tahap 

think siswa sudah memikirkan LKS nya sendiri dan pada tahap talk-write 

dapat bekerjasama dengan cukup baik selama proses pembelajaran. Secara 

keseluruhan pembelajaran berjalan lancar dan sesuai perencanaan. 

 

Pengamatan 

Pertemuan pertama, proses pembelajaran belum sesuai dengan 

perencanaan. Beberapa siswa masih terlihat tidak ikut bekerja dalam 

kelompoknya. Waktu pada pertemuan kelima ini tidak cukup karena waktu juga 

digunakan untuk memberi penghargaan pada siklus I dan perubahan kelompok, 
selain itu kegiatan pada LKS-4 juga cukup banyak sehingga dibutuhkan waktu 

yang lama untuk menyelesaikannya. 

Pertemuan kedua, aktivitas guru telah terlaksana dan kelemahan-kelemahan 

yang terjadi pada pertemuan keempat sudah diperbaiki. Aktivitas siswa pada 
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pertemuan kelima ini mengalami peningkatan. Peningkatan aktivitas siswa dapat 

dilihat dari sikap siswa yang tidak lagi berdiskusi pada tahap think dan aktif 

mengeluarkan pendapat pada tahap talk-write. 

Pertemuan ketiga, aktivitas guru telah terlaksana sesuai dengan 

perencanaan. Siswa terlihat lebih semangat dan dapat bekerjasama dengan cukup 

baik selama proses pembelajaran. Dari uraian tentang aktivitas guru dan siswa, 

secara umum dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi think-talk-write dalam 

pembelajaran kooperatif tipe STAD sudah sesuai dengan perencanaan. 

 

Refleksi 

Pada siklus kedua ini keterlaksanaan proses pembelajaran mengalami 

peningkatan bila dibandingkan pada siklus pertama. Keterlaksanaan pembelajaran 

pada siklus kedua ini sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang 

sudah direncanakan. Walaupun demikian, pada pelaksanaannya masih ada 

tindakan yang belum sesuai yaitu pada pertemuan kelima. Waktu yang digunakan 

untuk tahap talk-write tidak sesuai dengan RPP-4 yang seharusnya berlangsung 

selama 30 menit hanya dilakukan selama 20 menit karena keterbatasan waktu. 

Dari refleksi siklus kedua ini peneliti tidak melakukan perencanaan untuk siklus 

selanjutnya karena penelitian hanya dilakukan sebanyak dua siklus. 

 

Hasil Penelitian 

1. Skor Perkembangan Siswa dan Penghargaan Kelompok 

Berdasarkan hasil belajar siswa, dapat dilihat skor perkembangan tiap 

anggota kelompok dan penghargaan kelompok. Skor perkembangan anggota 

kelompok diperoleh dari selisih skor awal dengan skor tes hasil belajar. Skor 

perkembangan siswa pada siklus I diperoleh dari selisih skor awal dengan skor 

ulangan harian I. Skor perkembangan siswa pada siklus II diperoleh dari selisih 

skor ulangan harian I sebagai skor awal untuk siklus kedua dengan skor ulangan 

harian II. Skor perkembangan siswa pada siklus I dan II disajikan pada tabel 

berikut. 

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

 
Sumber : Hasil Penelitian Data diolah, (2017) 

Setelah diperoleh skor perkembangan individu yang akan disumbangkan 

kepada kelompok, kemudian dicari rata-rata skor perkembangan itu dan 

disesuaikan dengan kriteria penghargaan kelompok yang digunakan, sehingga 

diperoleh penghargaan masing-masing kelompok. Penghargaan yang diperoleh 

oleh masing-masing kelompok pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Jumlah 

Siswa
Persentase

Jumlah 

Siswa
Persentase

5 2 7,1% 2 7,1%

10 8 28,6% 4 14,3%

20 8 28,6% 8 28,6%

30 10 35,7% 14 50%

Jumlah 28 100% 28 100%

Siklus I Siklus II
Nilai 

Perkembangan
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Tabel 2. Penghargaan yang Diperoleh Masing – masing 

Kelompok pada Siklus I dan Siklus II 

 
Sumber : Hasil Penelitian Data diolah, (2017) 

Dalam hal ini tidak ada kelompok yang mendapatkan penghargaan 

sebagai kelompok baik, Hal ini disebabkan karena masing – masing siswa 

menyumbangkan skor perkembangan yang cukup tinggi untuk kelompoknya 

masing – masing. 

2. Keberhasilan Tindakan 

Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dengan membandingkan 

skor hasil belajar siswa setelah tindakan dengan skor awal. Peningkatan hasil 

belajar siswa disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 3. Daftar Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar 

 
Sumber : Hasil Penelitian Data diolah, (2017) 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terdapat perubahan hasil belajar 

siswa antara skor dasar, ulangan harian I, dan ulangan harian II. Hal ini juga 

memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan frekuensi siswa yang mencapai 

KKM 75 dari skor dasar ke ulangan harian I ke ulangan harian II. 

Rata - rata Prediket Rata - rata Prediket

A 20 hebat 21,25 hebat

B 18,75 hebat 27,5 super

C 27,5 super 27,5 super

D 17,5 hebat 22,5 hebat

E 17,5 hebat 25 super

F 18,75 hebat 13,75 hebat

G 17,5 hebat 20 hebat

Nama 

Kelompok

Siklus I Siklus II

Skor Dasar UH I UH II

40  - 46 3 0 0

47  - 53 0 0 0

54  - 60 5 1 0

61  - 67 3 5 4

68  - 74 8 7 2

75  - 81 8 9 3

82  - 88 1 5 11

89  - 95 0 1 7

96  - 100 0 0 1

28 28 28

9 15 22

32,14% 53,57% 78,57%

Interval
Frekuensi Siswa

Jumlah

Jumlah Siswa 

yang 

Mencapai 

KKM

Persentase 

Ketercapaian 

KKM 
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Gambar 1. Poligon Frekuensi Skor Hasil Belajar 

 
Sumber : Hasil Penelitian Data diolah, (2017) 

Berdasarkan poligon frekuensi diatas dapat dilihat bahwa terdapat 

perubahan hasil belajar siswa antara skor ulangan sebelum tindakan, ulangan 

harian I dan ulangan harian II. Frekuensi siswa yang tidak mencapai KKM lebih 

banyak pada ulangan sebelum tindakan dari pada ulangan harian I dan ulangan 

harian II, sebaliknya frekuensi siswa mencapai KKM lebih banyak terdapat pada 

ulangan harian I dan ulangan harian II dari pada ulangan sebelum tindakan. 

Adapun banyak siswa yang mencapai KKM pada skor awal adalah sebanyak 9 

orang, meningkat menjadi 15 orang pada ulangan harian I dan 22 orang pada 

ulangan harian II. Dari peningkatan jumlah siswa yang memiliki skor di atas KKM 

dari skor awal ke ulangan harian I dan ulangan harian II, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perubahan hasil belajar siswa kearah yang lebih baik. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa tujuan pada penelitian ini tercapai. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian, diperoleh kesimpulan tentang 

aktivitas guru dan hasil belajar siswa. Dari analisis data tentang aktivitas guru dan 

siswa dapat disimpulkan bahwa aktivitas guru dan siswa pada penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan strategi think-talk-write m 

sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dari analisis data tentang 

ketercapaian tujuan penelitian, diperoleh fakta bahwa terjadi peningkatan frekuensi 

siswa yang mencapai KKM sesudah tindakan bila dibandingkan dengan jumlah 

siswa yang mencapai KKM sebelum tindakan. Hal ini menunjukan bahwa 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan strategi think-talk-

write pada pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika, khususnya untuk siswa kelas V SD Negeri 21 Tenggayun tahun 

pelajaran 2016/2017 pada materi pokok Bangun Datar. 

Dari analisis data tentang ketercapaian tujuan diperoleh fakta bahwa terjadi 

peningkatan jumlah siswa yang mencapai KKM sesudah tindakan dibandingkan 

dengan jumlah siswa yang mencapai KKM sebelum tindakan dengan persentase 
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frekuensi ketuntasan berturut-turut pada ulangan harian sebelum tindakan, ulangan 

harian I, dan ulangan harian II adalah 32,14%; 53,57%; dan 78,57%. Dari 

pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis tindakan yang diajukan 

dapat diterima kebenarannya. Dengan kata lain penerapan pembelajaran kooperatif 

tipe STAD menggunakan strategi think-talk-write dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 21 Tenggayun khususnya pada materi 

Bangun Datar tahun pelajaran 2016/2017. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan strategi think-talk-

write dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 21 

Tenggayuntahun pelajaran 2016/2017 khususnya pada materi pokok Bangun 

Datar. Hal ini ditunjukkan dengan data bahwa terjadi peningkatan jumlah siswa 

yang mencapai KKM sesudah tindakan dibandingkan dengan jumlah siswa yang 

mencapai KKM sebelum tindakan dengan persentase frekuensi ketuntasan 

berturut-turut pada ulangan harian sebelum tindakan, ulangan harian I, dan 

ulangan harian II adalah 32,14%; 53,57%; dan 78,57%. 

 

Saran 

Melalui penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengemukakan saran-

saran yang berhubungan dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

menggunakan strategi think-talk-write dalam pembelajaran matematika. 

1. Penerapan pembelajaran pemecahan masalah dalam tatanan kooperatif tipe 

STAD dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang dapat 

diterapkan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa. 

2. Bagi peneliti yang berminat menindaklanjuti penelitian ini, dalam proses 

pembelajaran hendaknya dapat mengatur waktu sebaik mungkin sehingga 

semua kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. 
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