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Berdasarkan pengalaman  dan  tanggapan  dari  teman sejawat di tempat 
peneliti bertugas, yaitu SD Negeri 01 Campago, siswa kelas VI kurang mampu 
menghitung volume prisma segitiga dan tabung, kondisi ini disebabkan oleh guru 
masih menggunakan model pembelajaran yang cenderung berlangsung satu arah, 
umumnya dari guru ke siswa dan guru lebih mendominasi pembelajaran. Untuk 
itu, peneliti melalui penelitian ini mencoba meningkatkan hasil belajar volume 
prisma segitiga dan tabung  dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan, 
pelaksanaan, dan hasil belajar siswa dalam menghitung volume prisma segitiga 
dan tabung  dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD di kelas VI SD 
Negeri 01 Campago Kecamatan Malalak yang dilaksanakan pada semerter I tahun 
ajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (class 
action research), penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 
kuantitatif. Sedangkan siswa yang diambil sebagai subjek penelitian adalah siswa 
kelas VI SD Negeri 01 Campago Kecamatan Malalak sebanyak 14 orang. 
Penelitian ini dilaksanakan II siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, 
tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

Hasil penelitian dari setiap siklus yang dilaksanakan dalam penelitian ini 
terlihat peningkatan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun hasil belajar 
siswa. Pada Siklus I penilaian yang diberikan pengamat terhadap RRP adalah 
71.9, aspek guru adalah 70.84, aspek siswa adalah 68, dan hasil belajar yang 
diperoleh siswa 68. Secara umum pelaksanaan pada siklus I belum memenuhi 
kriteria keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu, dilakukan siklus II untuk 
meningkatkan hasil pembelajaran. Hal ini terbukti dengan penilaian yang 
diberikan pengamat terhadap RRP adalah 89,6, aspek guru adalah 97, aspek siswa 
adalah 100 dan hasil belajar siswa adalah 91. Dari hasil pengamatan pun terlihat 
peningkatan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Maka dapat disimpulkan 
pada penelitian ini adalah pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 
tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar volume prisma segitiga dan tabung .  

 

 


