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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan 
menggunaka metode Cooperative Learning tipe STAD (Student Teams Achievement Division) 
pada materi tata surya di kelas VI SD Negeri 106162 Medan Estate Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Pendekatan 
yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berguna untuk mengungkapkan kelemahan-
kelemahan siswa dalam penguasaan materi. Penelitian ini terdiri dari dua siklus. Setiap siklus 
terdiri dari dua kali pertemuan, dimana dalam setiap siklus terdiri dari 5 tahap yaitu perencanaan, 
tindakan, observasi, evaluasi dan refleksi. Subjek dalam  penelitian ini adalah siswa kelas VI SD 
Negeri 106162 Medan Estate sebanyak 40 orang siswa. Alat pengumpulan data yang digunakan 
dalam  penelitian ini adalah tes dan observasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah 
penilaian tes dan penghitungan hasil observasi. 

Dari hasil tes ini maka,hasil penelitian diperoleh pada saat pre test rata-rata nilai belajar 
siswa  43,50 dengan ketuntasan belajar 15,00% atau hanya 6 siswa yang tuntas belajar dengan 
kriteria dikatakan sangat kurang dan belum tuntas secara klasikal. Kemudian  pada post test I 
siklus I rata-rata nilai siswa sebesar 56,25 dengan ketuntasan belajar 42,50% atau hanya 17 siswa 
yang tuntas belajar dengan kriteria dikatakan  cukup dan belum tuntas belajar secara klasikal. 
Sedangkan  pada siklus II post test II rata-rata nilai siswa meningkat menjadi 84,75 dengan 
ketuntasan belajar 95,00% atau 38 orang siswa yang tuntas belajar dengan kriteria dikatakan 
sangat baik atau tuntas belajar secara klasikal.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode 
Cooperative Learning tipe STAD (Student Teams Achievement Division) dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa pada materi tata surya  kelas VI SD Negeri 106162 Medan Estate Tahun 
Pelajaran 2011/2012. 


