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PENINGKATAN  PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA POKOK BAHASAN 
MENULIS SURAT DENGAN MENGGUNAKAN  MODEL PEMBELAJARAN 

STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION 
(STAD) PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 2 BUMIARUM KECAMATAN 

PRINGSEWU TAHUN PELAJARAN 
2012/2013 

 
Oleh 

SUPARMI 
 

Berdasarkan pengamatan awal, ditemukan beberapa kendala dalam pembelajaran Bahasa 
Indonesia siswa kelas IV SD N 2 Bumiarum kecamatan Pringsewu  yang menyebabkan prestasi 
belajar masih di bawah KKM. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi bahasa Indonesia pokok bahasan manulis 
surat dengan menggunakan Model Pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) 
pada siswa di kelas IV SD Negeri 2 Bumiarum  Kecamatan Pringsewu Tahun Pelajaran 
2012/2013. 
 
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan sebanyak dua siklus. Prosedur yang dilakukan pada setiap tindakan terdiri dari 
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi dan tes.  
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Model Pembelajaran Student Teams 
Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat 
dari hasil belajar siswa pada setiap siklusnya. pada siklus I pertemuan pertama siswa yang tuntas 
12 siswa (40%) sedangkan siswa yang belum tuntas 18 siswa (60%). Pada pertemuan kedua 
siswa yang tuntas 14 siswa (46,67%) sedangkan siswa yang belum tuntas 16 siswa (53,33%). 
Pada siklus II pertemuan pertama siswa yang tuntas 20 siswa (66,67%) sedangkan siswa yang 
belum tuntas 10 siswa (33,33%). Pada pertemuan kedua siswa yang tuntas mencapai 25 siswa  
(83,33%) sedangkan yang belum tuntas 5 siswa (16,67%) 
 
Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran dengan model pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) pada 
mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas IV SD Negeri 2 Bumiarum kecamatan Pringsewu dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa. 
 
Dengan demikian  dapat disarankan bahwa metode pembelajaranStudent Teams Achievement 
Division (STAD) dapat diterapkan oleh guru yang lain guna meningkatkan prestasi belajar siswa 
sehingga meningkatkan mutu pendidikan. 
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