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ABSTRAK 

              Penggunaan model dan media pembelajaran oleh guru dalam proses belajar 

mengajar akan mempengaruhi pemahaman konsep dan hasil belajar peserta didik. 

Persoalan matematika yang sering dihadapi peserta didik adalah manganggap 

matematika adalah pelajaran yang rumit dan kurang menarik. Di SDN I Sekapuk 

masih banyak ditemui peserta didik yang masih kurang pemahamannya terhadap 

materi bangun datar dan pembelajaran yang sering menggunakan metode ceramah 

yang selalu berpusat pada guru. Kesulitan tersebut terletak pada peserta didik yang 

pasif, malas, kurang termotivasi, dan kurangnya akan pemahaman konsep tentang 

materi bangun datar. Melihat kondisi tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan guru, aktivitas peserta 

didik, respon peserta didik serta hasil belajar peserta didik. 

             Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain “One Shot 

Case Study” dimana suatu kelas di SDN I Sekapuk dikenakan suatu pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan menggunakan media papan berpaku dan keong 

geometri. Setelah itu dilakukan pendeskripsian terhadap kemampuan guru, aktivitas 

peserta didik, respon peserta didik serta hasil belajar peserta didik. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, metode angket serta 

metode tes. Sedangkan instrumen yang digunakan adalah lembar observasi, lembar 

angket, dan lembar tes hasil belajar. 

 Setelah data didapat dan dianalisis, maka hasilnya adalah kemampuan guru 

dalam mengelola pembelajaran termasuk dalam kategori sangat baik. Aktivitas 

peserta didik termasuk dalam kategori baik. Respon peserta didik secara keseluruhan 

terhadap pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan menggunakan media papan 

berpaku dan keong geometri termasuk dalam kategori sangat baik. Sedangkan 

ketuntasan hasil belajar peserta didik secara klasikal telah tercapai.  

Kata Kunci : pembelajaran kooperatif, STAD (Students Teams Achievement 

Division), papan berpaku, keong geometri, bangun datar. 

 


