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Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah kemampuan mengurang pecahan biasa
dapat  ditingkatkan  melalui  model  pembelajaran  kooperatif  tipe  Student  Teams-Achievenments
Divisions  (STAD)  pada  siswa  kelas  IV  SDN  2  Papualangi  Kecamatan  Tolinggula Kabupaten
Gorontalo  Utara?  Adapun  tujuan  dalam penelitian  ini  adalah  untuk  meningkatkan  kemampuan
mengurang  pecahan  biasa  melalui  model  pembelajaran  kooperatif  tipe  Student
Teams-Achievenments Divisions (STAD) pada siswa kelas IV SDN 2 Papualangi.
          Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu tahap
persiapan,  tahap  pelaksanaan  tindakan,  tahap  pemantauan  dan  evaluasi  dan  tahap  analisis  dan
refleksi.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi,
wawancara, tes, dokumentasi.
          Berdasarkan hasil penelitian tindakan pada siklus I diperoleh 11 orang siswa yang mampu
mengurang pecahan biasa atau 55% siswa yang memperoleh nilai 75 ke atas. Sedangkan 9 orang
siswa yang tidak mampu mengurang pecahan biasa atau 45% siswa yang mendapat nilai 75 ke
bawah. Namun hasil tersebut belum mencapai indikator kinerja yang ditetapkan, maka dilanjutkan
pada tindakan siklus II. Pada pelaksanaan tindakan siklus II diperoleh hasil 18 orang siswa yang
mampu mengurang pecahan biasa atau 90% siswa yang mendapat nilai 75 ke atas. Sedangkan 2
orang siswa yang tidak mampu mengurang pecahan biasa atau 10% yang mendapat nilai  75 ke
bawah. Pada pelaksanaan tindakan siklus II ini mengalami peningkatan sebesar  45 % dari siklus I.
Dengan  demikian   disimpulkan  bahwa  melalui  model  pembelajaran  kooperatif  tipe  Student
Teams-Achievenments Divisions (STAD) kemampuan mengurang pecahan biasa pada siswa kelas
IV SDN 2 Papualangi Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, meningkat.
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