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ABSTRAK 

Berdasar perolehan data yang didapatkan saat melakukan pengamatan prasiklus diketahui masih 

rendahnya hasil belajar siswa. Rendahnya hasil belajar tersebut juga dipengaruhi oleh rendahnya 

kemampuan berpikir kritis siswa. Siswa kurang terlibat dalam proses pembelajaran sehingga 

kemampuan berpikir kritis siswapun tidak dapat dikembangkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar melalui penerapan pendekatan STAD 

pada pembelajaran Matematika bagi Siswa kelas IV SD Negeri 2 Pagerpelah. Metode penelitian ini 

adalah penelitian tindakan yang dilaksanakan dengan dua siklus. Tiap siklus dilakukan melalui 

empat tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Penelitian dilaksanakan 

di SDN 2 Pagerpelah Kecamatan Karangkobar dengan jumlah siswa 12 orang yang terdiri dari 6 

siswa perempuan dan 6 siswa laki-laki dengan karakteristik siswa memiliki potensi dan kompetensi 

yang heterogen. Hasil penelitian diperoleh hasil penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dari pra siklus 3 siswa atau 25% 

menjadi 9 siswa atau 75% pada akhir siklus II. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD juga dapat meningkatkan prestasi belajar Matematika siswa kelas IV SD N 2 Pagerpelah 

semester 1 tahun pelajaran 2019/2020 dengan nilai rerata dari pra siklus 60,5 menjadi 81 dan 

ketuntasan belajar dari 33,3% menjadi 83,3% pada akhir siklus II.  

Kata kunci: Berpikir Kritis, Prestasi belajar, Pendekatan Kooperatif Tipe STAD.  

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Tujuan pembelajaran Matematika menurut Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006, 

adalah siswa memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian,dan berfikir kritis dalam mempelajari matematika, serta 

sikap ulet dan percaya diri dalam memecahkan masalah. Hal ini menunjukkan perlunya 

mengembangkan kemampuan berfikir kritis dalam pembelajaran matematika, agar dapat 

membangkitkan minat, daya kreasi dan kemampuan bernalar siswa sesuai karakter serta 

potensi yang dimiliki masing-masing siswa. Sehingga proses belajar mengajar yang 

ditempuh mendapatkan hasil yang maksimal, maka guru perlu mencari cara untuk 

meningkatkan berpikir kritis siswa.  

Berdasar perolehan data yang penulis dapatkan saat melakukan pengamatan 

prasiklus diketahui masih rendahnya hasil belajar siswa. Pencapaian nilai ketuntasan belajar 

pada mata pelajaran Matematika adalah 4 siswa atau 33,3% dengan rerata hanya 60,5 

dengan KKM 75. Rendahnya hasil belajar tersebut juga dipengaruhi oleh rendahnya 

kemampuan berpikir kritis siswa. Siswa kurang terlibat dalam proses pembelajaran sehingga 
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kemampuan berpikir kritis siswapun tidak dapat dikembangkan. Dari 12 siswa yang 

menunjukan kemampuan berpikir krtis baik atau tinggi adalah 3 siswa atau 25% selebihnya 

hanya pasif dan kurang bisa memecahkan masalahnya sendiri.  

Permasalahan di atas menjadi keprihatinan penulis, karena tujuan pembelajaran 

matematika menurut Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006, adalaha siswa memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, 

perhatian,dan berfikir kritis dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri 

dalam memecahkan masalah. Hal ini menunjukkan perlunya mengembangkan berfikir kritis 

belajar dalam pembelajaran matematika, agar dapat membangkitkan minat, daya kreasi dan 

kemampuan bernalar siswa sesuai karakter serta potensi yang dimiliki masing-masing siswa. 

Sehingga proses belajar mengajar yang ditempuh mendapatkan hasil yang maksimal. Maka 

guru perlu mencari cara untuk meningkatkan berpikir kritis siswa.  

Kemampuan berpikir krtis dapat dipilah menjadi delapan fungsi yang saling 

berhubungan dimana masing-masing fungsi mewakili bagian penting dari kualitas berpikir 

dan hasilnya secara menyeluruh,Hal inimenunjukkanperlunya mengembangkan berfikir kritis 

belajar dalam pembelajaran matematika, aktivitas siswa pada saat proses pembelajaran 

perlu diperhatikan oleh guru, agar proses belajar mengajar yang ditempuh mendapatkan 

hasil yang maksimal. Maka guru perlu mencari cara untuk meningkatkan berpikir kritis siswa.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis pada kelas IV menunjukan berfikir 

kritis belajar dan prestasi belajar yang jauh dari harapan serta beberapa permasalahanyang 

dihadapi antara lain: 1) Rendahnya kemampuan berfikir kritis siswa dalam pembelajaran 

matematika masih rendah hal ini disebabkan guru belum mengembangkan dalam berfikir 

kritis. 2) Prestasi belajar siswa relatif rendah dan jauh dari harapan hal ini disebabkan proses 

belajar masih mengandalkan metode ceramah dalam mentranfer pengetahuan kepada 

siswa. 3) kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk mengalami sendiri proses 

penemuan matematika. Prinsip ini dapat memberikan inspirasi dengan menerapkan prosedur 

berfikir kritis dimana melalui matematisasi siswa kesempatan untuk melakukan proses 

penemuan kembali konsep – konsep matematika yang telah dipelajarinya. 4) Banyak siswa 

yang kurang menyukai matematika karena siswa mempunyai pandangan bahwa matematika 

pelajaran yang menakutkan karena berkaitan dengan perkalian dan pembagian yang 

membuat bingung.  

Keadaan yang memprihatinkan tersebut menjadi perhatian yang serius dan harus 

segera perlu diatasi dengan inovasi pembelajaran yang mampu meningkatkan berpikir kritis 

dan prestasi belajar siswa. Dengan keterbatasan pengetahuan, penulis berusaha untuk 

menciptakan proses pembelajaran yang aktif dan kreatif. Pembelajaran menekankan pada 

belajar secara berkelompok, setiap anggota kelompok saling membelajarkan. Keberhasilan 

individu akan berpengaruh terhadap kelompok dan sebaliknya keberhasilan kelompok akan 

berpengaruh terhadap individu atau siswa. Oleh karena itu penulis mengemas proses 

pembelajaran dengan menggunakan Pendekatan Kooperatif Tipe STAD.  

Berdasar latar belakang tersebut, maka untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis dan prestasi belajar, maka penulis melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 

judul: “Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis dan Prestasi Belajar Matematika Melalui 

Pendekatan Kooperatif Tipe STAD bagi siswa kelas IV SD Negeri 2 Pagerpelah Pada 

Semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020”. Penelitian ini diharapkan dapat mengatasi masalah 
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rendahnya kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar, serta memberi kontribusi pada 

guru sehingga dapat meningkatkan kinerja profesionalitasnya.  

LANDASAN TEORI 

Kemampuan Berpikir Kritis 

Menurut Iskandar (2009: 86-87) menyatakan bahwa Kemampaun berpikir 

merupakan kegiatan penalaran yang reflektif, kritis, dan kreatif, yang berorientasi pada 

suatu proses intelektual yang melibatkan pembentukan konsep (conceptualizing), aplikasi, 

analisis, menilai informasi yangterkumpul(sintesis) atau dihasilkan melalui pengamatan, 

pengalaman, refleksi, komunikasi sebagai landasan kepada suatu keyakinan (kepercayaan) 

dan tindakan.  

Sedangkan menurut Widarwati (2009: 23) berpikir kritis merupakan proses 

intelektual yang secara aktif dan terampil dalam mengkonsep, menerapkan, menganalisis, 

mensintesis dan atau mengevaluasi informasi yang dikumpulkan melalui observasi, 

pengalaman, refleksi, dan pemberian alasan (reasoning), sebagai tuntunan dan langkah 

dalam bertindak serta bertutur kata (komunikasi).  

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, pengertian 

kemampuan berpikir kritis mempunyai makna yaitu kekuatan berpikir yang harus 

dibangun pada siswa sehingga menjadi suatu watak atau kepribadian yang terpatri dalam 

kehidupan siswa untuk memecahkan segala persoalan hidupnya dengan cara 

mengidentifikasi setiap informasi yang diterimanya lalu mampu untuk mengevaluasi dan 

kemudian menyimpulkannya secara sistematis lalu mampu mengemukakan pendapat 

dengan cara yang terorganisasi.  

Prestasi Belajar 

Menurut Hamalik (2004: 27) berpendapat bahwa belajar merupakan proses 

perubahan tingkah laku berkat pelatihan dan pengalaman. Belajar merupakan suatu proses 

dan bukan semata-mata hasil yang hendak dicapai. Proses itu sendiri berlangsung melalui 

serangkaian pengalaman sehingga terjadi modifikasi tingkah laku seseorang atau terjadi 

penguatan pada tingkah laku yang dimiliki sebelumnya.  

Belajar menurut pandangan Piaget dalam (Dimyati, 2009: 13-14), bahwa 

pengetahuan dibentuk oleh individu. Sebab individu melakukan interaksi terus-menerus 

dengan lingkungan. Lingkungan tersebut mengalami perubahan. Dengan adanya interaksi 

dengan lingkungan maka fungsi intelek semakin berkembang. Belajar pengetahuan meliputi 

tiga fase. Fase-fase itu adalah fase eksplorasi, pengenalan konsep, dan aplikasi konsep.  

Dari beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa belajar adalah 

kegiatan diberikan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau 

pemahaman melalui contoh yang dijumpai dalam kehidupannya atau suatu proses 

perubahan tingkah laku berkat pelatihan dan pengalaman.  

Pendidikan Matematika 

Johnson dan Rising (Sri Subarinah, 2006: 1) mengemukakan bahwa matematika 

merupakan pola berpikir, pola mengorganisasikan pembuktian logik, pengetahuan struktur 

yang terorganisasi memuat sifat-sifat, teori-teori, dibuat secara deduktif berdasarkan unsur 

yang tidak didefinisikan, aksioma, sifat atau teori yang telah dibuktikan kebenarannya 

http://www.kajianteori.com/2014/02/pengertian-kemampuan-berpikir-kritis.html
http://www.kajianteori.com/2014/02/pengertian-kemampuan-berpikir-kritis.html
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Nasoetion (Sri Subarinah, 2006: 1) mengemukakan bahwa istilah “Matematika” 

berasal dari kata Yunani mathein atau manthenin yang artinya “mempelajari”. Mungkin juga 

kata itu erat hubungannya dengan kata sansekerta medha atau widya yang artinya ialah 

“kepandaian”, ”ketahuan” atau “intelegensi”. Dengan menguasai matematika, orang akan 

belajar mengatur jalan pemikirannya dan sekaligus belajar menambah kepandaiannya.  

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur yang abstrak 

dan pola hubungan yang ada di dalamnya (Sri Subarinah, 2006: 1). Prihandoko (2006: 6) 

mengemukakan bahwa matematika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan tentang 

bilangan dan kalkulasi.  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa matematika adalah suatu 

ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak, yang membutuhkan kecermatan dalam 

mempelajarinya sebagai sarana berpikir logis yang sistematis, logis, dan kritis dengan 

menggunakan bahasa matematika. Dengan matematika ilmu pengetahuan lainnya dapat 

berkembang secara cepat karena matematika dapat memasuki wilayah cabang ilmu lainnya 

dan seluruh segi kehidupan manusia.  

Metode Student Team Achievement Division (STAD) 

Metode pembelajaran STAD atau Student Team Achievement Division secara harfiah 

dapat diartikan sebagai Pembagian Pencapaian Tim Siswa. STAD adalah salah satu metode 

dari pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh Slavin. Metode pembelajaran ini 

merupakan teori belajar konstruktivisme yang berdasarkan pada teori belajar kognitif. Dalam 

hal ini guru berperan sebagai fasilitator belajar dan betugas menciptakan situasi belajar 

yang kondusif bagi peserta didik, sedangkan peserta didik bekerja sama dalam kelompoknya 

dalam memecahkan masalah.  

Menurut Slavin (2008: 143) STAD merupakan salah satu metode pembelajaran 

kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan model yang paling baik untuk permulaan 

bagi para guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode STAD adalah salah 

satu model pembelajaran kooperatif dengan sintaks: pengarahan, buat kelompok heterogen 

(4-5 orang), diskusikan bahan belajar-LKS-modul secara kolabratif, sajian-presentasi 

kelompok sehingga terjadi diskusi kelas, kuis individual dan buat skor perkembangan tiap 

siswa atau kelompok, umumkan rekor tim dan individual dan berikan reward.  

METODE PENELITIAN 

Seting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Pagerpelah, Kecamatan Karangkobar, 

Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini dilakukan pada mata pelajaran Matematika selama 2 

siklus. Waktu pelaksanaan penelitian sebagai berikut: Siklus I: Pertemuan 1: 4 s/d 6 

September 2019, Pertemuan 2: 11 s/d 14 September 2019 dan Pertemuan 3: 18 s/d 21 

September 2019. Pada Siklus II Pertemuan 1: 15 s/d 17 Oktober 2019, Pertemuan 2: 22 s/d 

24 Oktober 2019 dan Pertemuan 3: 29 s/d 31 Oktober 2019.  

Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 Pagerpelah berjumlah 12 

siswa, terdiri dari 6 siswa perempuan dan 6 siswa laki-laki dengan karakteristik siswa 

http://info.g-excess.com/id/info.info
http://info.g-excess.com/id/online.info
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memiliki potensi dan kompetensi yang heterogen. SD Negeri 2 Pagerpelah adalah tempat 

peneliti melaksanakan tugas mengajar sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar 

mengajar.  

Sumber Data 

Sumber data pada penelitian tindakan kelas ini yang digunakan adalah: 1) sumber 

data siswa meliputi: data tentang kemampuan berpikir kritis, hasil belajar pada mata 

pelajaran Matematika dan data tentang penerapan model pembelajaran STAD; 2) Sumber 

data guru meliputi data keterampilan guru merencanakan perbaikan pembelajaran dan 

ketrampilan proses pembelajaran seperti interaksi pembelajaran, implementasi penerapan 

model pembelajaran STAD; dan 3) Sumber data kolabolator meliputi pengamatan penerapan 

model pembelajaran STAD dan hasil refleksi bersama guru peneliti.  

Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini teknik dan alat pengumpulan data menggunakan teknis tes dan 

teknik pengamatan.  

Teknik tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes prestasi belajar. 

Instrumen yang digunakan untuk mengetahui prestasi belajar mata pelajaran Matematika 

adalah lembar tes hasil belajar yang terdiri dari 20 soal pilihan ganda, 10 soal isian singkat 

dan 5 soal uraian.  

Teknik Pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengamatan 

tentang kemampuan berpikir kritis, pengamatan tentang penerapan model pembelajaran 

STAD dalam proses pembelajaran dan pengamatan perilaku peserta didik. Pengamtan 

/Observasi kemampuan aktivitas belajar dilakukan pada saat guru memberikan tindakan 

dengan mengisi lembar observasi. Observasi dilakukan oleh pengamat atau observer. 

Pengisiannya dilakukan dengan cara menuliskan cek list (√) sesuai dengan keadaan yang 

diamati pada lembar observasi.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Deskripsi Kondisi Awal 

Kondisi awal pembelajaran mata pelajaran Matematika yang diterapkan peneliti 

dikelas masih banyak menggunakan metode ceramah dan belum menggunakan media 

pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi monoton. Hal tersebut berdampak pada 

proses pembelajaran yang belum bisa mengeksplore kemampuan dan hasil belajar peserta 

didik. Sehingga masih banyak ditemui permasalahan dikelas seperti rendahnya kemampuan 

berpikir kritis siswa yang berimbas pada prestasi belajar matematika yang tidak memuaskan. 

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan pada kegiatan prasiklus ditemukan data 

sebagai berikut, dari 12 siswa kelas IV hanya 3 anak atau 25% yang menunjukan 

kemampuan berpikir kritis yang baik atau tinggi.  

Berdasarkan hasil pengamatan terlihat jumlah siswa yang memiliki kemampuan 

berpikir kritis rendah ada 5 siswa atau 41,7%, berpikir kritis sedang ada 4 siswa atau 

33,3%, dan berpikir kritis tinggi ada 3 siswa atau 25%. Secara umum kemampuan berpikir 

kritis siswa kelas IV SD Negeri 2 Pagerpelah dalam proses pembelajar matematika masih 

rendah.  
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Kondisi rendahnya berpikir kritis tersebut berdampak pada rendahnya prestasi 

belajar siswa. Hal ini ditunjukan dengan hasil tes prestasi belajar Matematika pada akhir 

materi Pecahan desimal, nilai rata-rata masih rendah yaitu 60,5 dari KKM 75 

Dari nilai tes prestasi belajar prasiklus menunjukan banyaknya siswa yang belum 

tuntas atau yang mendapatkan nilai lebih kecil dari KKM = 75 ada 8 siswa dengan 

kentuntasan belajar 33,3%. Nilai tertinggi 76, nilai terendah 48 dengan rentang nilai 48-76 

dan nilai rata-rata 60,5.  

Dengan melihat hasil dari data di atas perlu adanya tindakan perbaikan dalam 

pembelajaran melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD sehingga diharapkan kemampuan 

berpikir kritis dan prestasi belajar siswa dapat meningkat.  

Deskripsi Hasil Siklus I 

Sebelum dilakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran STAD 

kemampuan berpikir kritis siswa kelas IV SD Negeri 2 Pagerpelah hanya 25% atau 3 siswa 

dari 12 siswa yang ada. Situasi pembelajaran cenderung monoton, siswa tidak aktif, tidak 

antusias dalam pembelajaran, dan guru kurang inovatif.  

Setelah dilaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran STAD pada 

siklus I diperoleh hasil, siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi ada 5 atau 

41,7%, kemampuan berpikir kritis sedang ada 4 atau 33,3% dan kemampuan berpikir kritis 

rendah ada 3 atau 25%. Ini berarti ada kenaikan kemampuan berpikir kritis dari pra siklus 

hanya 3 siswa naik menjadi 5 siswa pada siklus I.  

Selain hal tersebut yang perlu mendapat perhatian adalah prestasi belajar 

matematika yang masih rendah, nilai rata-rata pada pra siklus baru mencapai 60,5. Kondisi 

ini berakibat pada sulitnya pengelolaan proses belajar mengajar. Melalui diskusi awal, perlu 

dilakukan perbaikan pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran STAD.  

Pada hasil tes siklus I menunjukan hasil nilai tertinggi adalah 86, nilai terendah 62 

dan nilai rata-rata 74,5. Pada kondisi awal nilai rata-rata adalah 60,5 sehingga terjadi 

peningkatan nilai rata-rata sebanyak 14, akan tetapi siswa yang mencapai ketuntasan 

belajar baru mencapai 74,5%.  

Berdasarkan analisis data penelitian, diketahui prestasi belajar siswa mengalami 

peningkatan setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siklus I. 

Prestasi belajar ini merupakan efek dari penggunaan model pembelajaran STAD. Dengan 

model pembelajaran tersebut siswa dapat bekerja sama yang baik terhadap suatu masaalah 

dan siswa cenderung memberikan yang terbaik untuk kelompoknya dalam memecahkan 

masaalah.  

Prestasi belajar siswa juga mengalami peningkatan setelah diterapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Kemampuan berpikir kritis siswa juga menjadi lebih 

baik, siswa tidak hanya duduk menerima materi dari guru tapi juga turut ikut dalam 

pemecahan masalah. Dengan model Pembelajaran STAD siswa terlatih untuk melakukan 

pembelajaran secara individu dan kelompok. Kesempatan ini memberikan peluang kepada 

siswa untuk mengkonsep sendiri, dan membangun pemahaman. Dengan demikian siswa 

memahami suatu konsep bukan atas dasar apa kata guru tetapi siswa dapat memahaminya 
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melalui upaya siswa itu sendiri, sehingga siswa dapat bekerja sama antara kelompok, kreatif 

dan penuh tanggung jawab.  

Akhir siklus I menunjukan bahwa hasil penelitian kemampuan berpikir kritis baru 

mencapai 41,6% sehingga dinyatakan belum berhasil. Selain itu prestasi belajar juga baru 

mencapai ketuntasan belajar 74,5% sehingga juga dinyatakan belum berhasil. Maka 

berdasarkan diskusi refleksi penelitian dilanjutkan pada siklus II dengan perbaikan berupa 

pembentukan kelompok kecil.  

Seperti yang diungkapkan oleh Sharan (Miftahul Huda, 2011: 17) bahwa “performa 

siswa lebih efektif justru ketika mereka berada dalam kelompok-kelompok kecil (seperti, 

peer tutoring dan investigasi kelompok) dibandingkan dengan mereka yang bekerja dalam 

suasana tradisional ruang kelas yang mengikutsertakan seluruh anggotanya”. Dalam 

kelompok-kelompok kecil terdapat hubungan interpersonal yang lebih intens dan lebih 

kompleks. Selanjutnya siswa-siswa yang bekerja dalam kelompok-kelompok kecil memiliki 

rasa tanggung jawab lebih besar untuk membantu siswa lain. Selain itu, siswa berada dalam 

kelompok kecil lebih komunikatif satu sama lain.  

Deskripsi Hasil Siklus II 

Setelah dilakukan pembelajaran pada siklus II dengan menggunakan model 

pembelajaran STAD siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi ada 9 atau 75%, 

siswa yang memiliki berpikir kritis sedang ada 2 atau 16,7% dan siswa yang memiliki 

berpikir kritis rendah ada 1 atau 8,3%. Ini berarti terjadi kenaikan berpikir kritis sebanyak 4 

siswa dari siklus I ada 5 siswa naik menjadi 9 siswa pada siklus II.  

Selain hal tersebut prestasi belajar Matematika juga mengalami peningkatan pada 

siklus II. Nilai rata-rata sudah mencapai 81 dengan ketuntasan belajar 83,3%. Kondisi 

proses pembelajaran pada siklus I sudah menunjukan iklim belajar yang lebih baik, siswa 

lebih percaya diri untuk terlibat dalam pemecahan masalah. Melalui diskusi masih perlu 

dilakukan perbaikan pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran STAD dengan 

perbaikan berupa pembentukan kelompok kecil.  

Hasil tes prestasi belajar pada siklus II menunjukan hasil nilai tertinggi adalah 100, 

nilai terendah 68 dan nilai rata-rata 81. Pada siklus I rata-rata baru mencapai 74,5 sehingga 

ada kenaikan nilai sebanyak 6,5 pada siklus II, selain itu siswa yang mencapai ketuntasan 

belajar sudah mencapai 83,3% atau 10 siswa. Berkat intervensi dengan penerapan model 

pembelajaran STAD maka, kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar mengalami 

kenaikan. Hal ini disebabkan karena penerapan model pembelajaran STAD kondisi siswa 

menjadi, a) sangat antusias, b) sangat aktif dan kreatif, c) sangat bersemangat. Situasi kelas 

menjadi: a) sangat menyenangkan, b) sangat konduksif, c) sangat bervariasi, d) sangat 

bermakna, hal ini sesuai dengan karakteristik dari model pembelajaran STAD.  

Penerapan metode STAD di kelas cukup mudah, hal ini sesuai dengan pendapat 

Slavin (2008: 143) STAD merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana, dan merupakan model yang paling baik untuk permulaan bagi para guru yang 

baru menggunakan pendekatan kooperatif.  

Setiap metode pembelajaran tidak ada yang sempurna. Masing- masing memiliki 

kelebihan dan kelemahan. Beberapa kelebihan dari metode STAD antara lain: a) Siswa dan 

guru mendapatkan kemudahan untuk memahami materi pelajaran; b) Siswa secara 
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kooperatif dapat menyelesaikan pokok-pokok materi yang dipelajari; c) Siswa dapat 

meningkatkan hasil belajarnya dengan adanya kerja sama semua unsur yang ada dalam 

kelas; d) Siswa dapat meningkatkan kemampuannya dalam berdiskusi dan menyelesaikan 

tugas.  

Beberapa kelemahan dari metode STAD adalah; a) Apabila ada siswa yang tidak 

cocok dengan anggota kelompoknya, maka siswa tersebut kurang bisa bekerjasama dalam 

memahami materi; b) Ada siswa yang kurang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam 

kelompok belajar; c)Apabila ada anggota kelompok malas, maka usaha kelompok dalam 

memahami materi maupun untuk memperoleh penghargaan kelompok tidak berjalan 

sebagai mana mestinya.  

Akhir siklus II menunjukan bahwa hasil penelitian kemampuan berpikir kritis telah 

mencapai 9siswa atau 75%, sehingga dinyatakan sudah berhasil melampaui indikator 

keberhasilan. Hasil tes prestasi belajar sudah mencapai rerata 81 dengan ketuntasan belajar 

10 siswa atau 83,3% sehingga juga dinyatakan sudah berhasil melampaui indikator 

keberhasilan.  

Berdasarkan diskusi refleksi maka penelitian sudah diakhiri pada siklus II, karena 

indikator kemampuan berpikir kritis sudah tercapai yaitu 75% sesuai indikator keberhasilan 

yaitu 75% dan kriteria keberhasilan prestasi belajar sudah mencapai 83,3% melebihi 

kreteria yang ditentukan yaitu 75%.  

PENUTUP 

Simpulan 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan untuk meningkatkan prestasi belajar dan 

kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran Matematika melalui pendekatan 

kooperatif tipe STAD pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Pagerpelah. Berdasarkan rumusan 

masalah dan tujuan untuk mengetahui apakah pendekatan kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan prestasi belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa. Berikut ini merupakan 

kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan penelitian: 1) Penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, mata pelajaran 

Matematika siswa kelas IV SD Negeri 2 Pagerpelah pada semester 1 tahun pelajaran 

2019/2020 dari pra siklus 3 siswa atau 25% menjadi 9 siswa atau 75% pada akhir siklus II; 

2) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan prestasi belajar 

Matematika siswa kelas IV SD Negeri 2 Pagerpelah pada semester 1 tahun pelajaran 

2019/2020 dengan nilai rerata dari pra siklus 60,5 menjadi 81 dan ketuntasan belajar dari 

33,3% menjadi 83,3% pada akhir siklus II.  

Saran 

Berdasarkan simpulan di atas dapat dikemukakan saran yaitu: 1) Guru diharapkan 

dapat menggunkan model pembelajaran STAD untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis dan prestasi belajar, dan 2) Kepala sekolah diharapkan mendukung guru untuk 

melaksanakan pembelajaran kretaif dan inovatif yang mengaktifkan siswa di antaranya 

model pembelajaran STAD.  
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