
ABSTRAK 

Ferdi Surya Dharma Tarigan, NIM: 108313105, “Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Dengan Menggunakan Model Kooperatif Tipe STAD Pada Pelajaran 

Sains Kelas V SD Negeri 101774 Sampali Tahun Ajaran 2011/2012” 

 Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa pada 

pelajaran Sains. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pelajaran sains pada materi pokok peristiwa alam beserta dampaknya.  

 Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 101774 Sampali yang terdiri dari 35 

orang siswa, penelitian dilakukan dalam 2 siklus, dimana setiap siklus dilkukan dua 

kali pertemuan dan masing – masing pertemuan selama 35 menit. Dalam setiap siklus 

akan diberikan tes kepada siswa untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. 

Dari hasil penelitian, siswa yang tuntas hasil belajarnya pada kondisi awal 

hanya 6 orang siswa yang tuntas ( 17,14% ) dan siswa yang belum tuntas belajar 

sebanyak 29 orang siswa ( 82,86% ) dengan nilai rata-rata kelas sebesar 43,14. 

Setelah diadakan tindakan pada siklus I siswa yang tuntas sebanyak 16 orang siswa ( 

45,71% ) dan siswa yang belum tuntas sebanyak 19 orang siswa ( 54,28%) dengan 

nilai rata-rata kelas sebesar 61,71. Sedangkan pada siklus II siswa yang tuntas belajar 

sebanyak 31 orang siswa ( 88,57% ). Dan 4 orang siswa ( 11,42% ) yang belum 

tuntas belajar dengan nilai rata-rata kelas 76,57.  

Dalam observasi kegiatan guru dan siswa, dimana peningkatan nilai rata-rata 

kegiatan guru pada siklus I yaitu 76,56 (Baik) dan pada siklus II yaitu 93,75 (Sangat 

Baik) dan dimana peningkatan nilai rata-rata kegiatan siswa pada siklus I yaitu 39,42 

(kurang) dan pada siklus II yaitu 70,2 (Baik). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa 

melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD di kelas V/A SD Negeri N0.101774 

Sampali., saran yang di berikan yaitu agar kiranya guru dapat memakai model 

pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dan membiasakan belajar kelompok untuk menambah pemahaman materi,lebih berani 

mengungkapkan pendapat kepada sesama teman di sekolah 

 

 

 


