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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif terhadap hasil 
belajar matematika siswa pada materi bangun ruang. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Cigandeng 01 yang 
berjumlah 22 siswa. Terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, 
dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pretest dan posttest. Dari hasil penelitian yang dilakukan 
dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi 
bangun ruang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan dari nilai pretest ke nilai posttest. Pada skor pretest, skor rata-rata 
adalah 26,36. Sedangkan pada nilai posttest, nilai rata-ratanya adalah 61,36. Selanjutnya terjadi peningkatan nilai pretest dan 
posttest sebanyak 35%. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif 
berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V SDN Cigandeng 01. 

Kata Kunci: Model pembelajaran, model pembelajaran kooperatif, Matematika, hasil belajar, bangun ruang 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Hal itu dikarenakan 
bahwa pendidikan dapat menjadi tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Sebuah bangsa yang maju dipengaruhi 
oleh sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas. Sehingga dari sumber daya manusia yang cerdas 
dan berkualitas itulah yang nantinya akan dapat membawa perubahan bagi peradaban suatu bangsa. 
Tentunya, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas dalam hal pendidikan tak 
luput dari kurikulum pembelajaran yang digunakan. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang 
melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai positif dengan 
memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar (Rudi & Cepi, 2008). 

Secara komprehensif, kurikulum berupaya menggabungkan ruang lingkup, rangkaian, interpretasi, 
keseimbangan subject matter, teknik mengajar dan hal lain yang dapat direncanakan sebelumnya (Saylor, 
Alexander, dan Lewis, 1981). Jika kurikulum sebuah pembelajaran yang digunakan bagus dan mendukung 
dalam meningkatkan kompetensi siswa, maka proses pembelajaran dapat dinilai sukses dan berhasil. 
Pembelajaran yang dinilai sukses dan berhasil adalah pembelajaran yang selain dapat meningkatkan 
kompetensi siswa, juga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tujuan pembelajaran yang 
diharapkan biasanya sudah tertera dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat oleh 
guru di awal pembelajaran. Agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan 
pembelajaran, selain diperlukan kurikulum pembelajaran yang bagus, diperlukan juga hal lain yang dapat 
menunjang terlaksananya proses pembelajaran dengan baik, salah satunya adalah model pembelajaran. 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 
merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial (Trianto dalam Muhamad Afandi, dkk., 

mailto:2225180079@untirta.ac.id
mailto:ihsanudin1979@untirta.ac.id
mailto:asubhan@untirta.ac.id


Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

143 

 

2013). Model pembelajaran yang nantinya akan digunakan haruslah mengacu pada pendekatan 
pembelajaran yang akan digunakan pula, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahapan-
tahapannya, lingkungan, dan juga pengelolaan kelas dalam sebuah proses pembelajaran. Sedangkan Adi 
(dalam Suprihatiningrum, 2013) memberikan definisi bahwa model pembelajaran merupakan kerangka 
konseptual yang menggambarkan prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman pembelajaran untuk 
mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran ini memiliki sebagai pedoman guru dalam 
merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sementara itu, definisi lain menyatakan bahwa 
model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan 
secara khas oleh guru (Helmiati, 2012). Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau 
bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi, dan tehnik pembelajaran.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah 
suatu perencanaan atau pola yang akan digunakan untuk diterapkan oleh guru pada suatu proses 
pembelajaran dengan tetap mengacu pada pendekatan pembelajaran. Tujuan digunakannya sebuah model 
pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar tak lain adalah agar pembelajaran menjadi semakin menarik 
sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. 

Salah satu model yang sering digunakan dalam proses pembelajaran adalah model pembelajaran 
kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran kelompok yang memiliki 
aturan-aturan tertentu. Prinsip dasar pembelajaran kooperatif adalah siswa membentuk kelompok kecil dan 
saling mengajar sesamanya untuk mencapai tujuan bersama (Made Wena, 2009). Definisi lain dari 
pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa 
untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar (Sugiyanto, 2010). 
Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 
dirancang agar para siswa dapat menyelesaikan tugasnya dan bekerja sama secara berkelompok. 

Roger dan David Johnson menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif memiliki lima unsur dasar, 
yaitu: (1) Saling ketergantungan positif, di mana dalam sebuah pembelajaran kelompok, keberhasilan suatu 
penyelesaian tugas sangat tergantung kepada usaha yang dilakukan setiap anggota kelompoknya. Sehingga 
kerja sama sangat amat dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan; (2) Tanggung jawab 
perseorangan, prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama. Hal itu dikarenakan 
keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggotanya, maka setiap anggota kelompok harus memiliki 
kesadaran tanggung jawab sesuai dengan tugasnya; (3) Interaksi tatap muka, yaitu memberi kesempatan 
kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka melakukan interaksi dan diskusi untuk saling memberi 
dan menerima informasi dari anggota kelompok lain. Sehingga dapat menguntungkan semua anggota 
dikarenakan hasil pemikiran beberapa kepala akan lebih kaya dari pada hasil pemikiran satu kepala saja; (4) 
Komunikasi dan interaksi antar anggota, maksudnya yaitu memberi ruang dan kesempatan yang luas kepada 
setiap anggota kelompok untuk bertatap muka saling memberikan informasi dan saling membelajarkan. 
Interaksi tatap muka akan memberikan pengalaman yang berharga kepada setiap anggota kelompok untuk 
bekerja sama, menghargai setiap perbedaan, memanfaatkan kelebihan masing-masing anggota dan mengisi 
kekurangan masing-masing; (5) Evaluasi proses kelompok, maksudnya yaitu menjadwalkan waktu khusus 
bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka, dengan 
harapabagar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif (Anita Lie, 2010). 

pembelajaran menerapkan model kooperatif, tentunya dengan melihat ciri-cirinya, yaitu: (1) Para 
siswa bekerja dalam suatu kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajar. (2) Kelompok 
dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. (3)Bila memungkinkan, dalam 
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satu kelompok anggotanya berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang beragam. (4) Penghargaan 
lebih berorientasi kepada kelompok dari pada individu (Ibrahim, dkk., 2000). 

Salah satu manfaat yang dapat diambil dari adanya model pembelajaran adalah dapat membantu 
guru dalam memaksimalkan tugasnya sebagai seorang pengajar. Selain itu, adanya model pembelajaran 
juga dapat membantu siswa agar menjadi lebih tertarik belajar, khususnya pada mata pelajaran matematika. 
Sehingga siswa menjadi lebih mudah mencerna dan memahami materi yang disampaikan oleh guru saat 
proses pembelajaran berlangsung. Hal itu tentunya akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar (Dimyati dan 
Mudjiono, 2006). Hasil belajar biasanya dijadikan patokan dan ukuran siswa terhadap materi yang dipahami. 
Jika hasil belajarnya dinilai kurang, maka siswa dianggap belum memahami materi yang disampaikan oleh 
guru. Sedangkan jika hasil belajarnya dinilai cukup, maka artinya siswa dianggap sudah memahami materi. 
Untuk mengetahui seberapa paham siswa terhadap suatu materi pembelajaran, jika melihat pada hasil 
belajar, biasanya dapat diketahui dengan adanya tes yang berisikan soal-soal latihan. Soal-soal latihan 
tersebut biasanya diberikan di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran guna mengetahui 
perkembangan hasil belajar dari siswa. 

Salah satu materi mata pelajaran matematika yang dapat menggunakan model pembelajaran 
kooperatif adalah materi tentang bangun ruang. Bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh 
himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut (Agus Suharjana, 2008).  

Jika kita telaah, bangun ruang ini adalah bentuk tiga dimensinya dari sebuah bangun datar. Sebagai 
contoh, bangun ruang kubus dan balok. Bangun ruang kubus adalah suatu bangun berbentuk tiga 
dimensinya dari bangun datar persegi. Di mana kubus bisa dibentuk oleh kumpulan bangun datar persegi 
yang digabungkan menjadi bentuk tiga dimensi. Sedangkan bangun ruang balok adalah bangun berbentuk 
tiga dimensinya dari bangun datar persegi panjang. Di mana jika beberapa bangun datar persegi Panjang 
digabungkan dalam bentuk tiga dimensi maka akan membentuk balok. Sehingga apabila kita gambarkan 
sebuah bangun ruang dari sebuah bangun datar, kita hanya perlu membuat bentuk tiga dimensinya saja. 

Beberapa contoh dari bangun ruang di sekitar kita tentunya ada banyak. Seperti rubik yang 
berbentuk kubus, kardus air mineral gelas yang berbentuk balok, tong sampah yang berbentuk kerucut, dan 
masih banyak lagi contoh-contoh bangun ruang yang ada di lingkungan sekitar. 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode tindakan kelas dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan-pendekatan terhadap 
kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik daripada 
naratif (Robert Donmoyer, dalam Given, 2008: 713).  

Hasil dari penelitian yang dilakukan kali ini akan berpengaruh terhadap hasil belajar mata pelajaran 
matematika siswa pada materi bangun ruang. Bangun ruang yang dimaksud pada penelitian kali ini adalah 
bangun ruang kubus dan balok. Subjek pada penelitian kali ini adalah siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 
(SDN) Cigandeng 01 yang bertempat di kecamatan Menes, kabupaten Pandeglang, provinsi Banten. Siswa 
kelas V  SDN Cigandeng 01 berjumlah 22 orang siswa denga terdiri dari 9 orang siswa laki-laki dan 13 orang 
siswa perempuan.  
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Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah dengan memberikan tes, 
yaitu pretest di awal sebelum pembelajaran menggunakan model kooperatif dimulai dan memberikan 
posttest di akhir setelah pembelajaran menggunakan model kooperatif selesai dilaksanakan. Instrumen pada 
penelitian kali ini adalah soal-soal yang ada pada pretest dan posttest, di mana soal-soal tersebut berisi 
tentang materi yang disampaikan, yaitu bangun ruang. Soal-soal yang diberikan berupa pilihan ganda 
dengan masing-masing tes berjumlah sepuluh soal. Selain itu, instrument lainnya adalah lembar kerja siswa 
di mana siswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk memecahkan masalah sederhana yang 
diberikan pada lembar kerja tersebut. Setelah lembar kerja dikerjakan secara berkelompok dan hasilnya 
dikumpulkan, barula posttest dilakukan. 

Dikarenakan penelitian kali ini menggunakan pendekatan kuantitatif, maka analisis data yang 
digunakan adalah dengan statistik. Di mana nantinya akan terlihat seberapa besar persentase dari pengaruh 
model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V SDN Cigandeng 01 pada 
materi bangun ruang ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pretest 

Pretest dalam penelitian kali ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan awal siswa 
terkait materi bangun ruang kubus dan balok. Sehingga dari perolehan nilai pada pretest ini dapat 
memberikan gambaran bahwa mana saja bagian materi yang memang masih belum diketahui dan dipahami 
oleh siswa.  

Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini, beberapa hal yang dibutuhkan dalam pembelajaran telah dibuat seperti 
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), soal-soal pretest dan posttest, dan materi yang nantinya akan 
dipelajari yang telah disusun dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif. 

 

Pelaksanaan 

Tindakan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan ini adalah sebagaimana telah dirancang dalam 
RPP, yaitu: 1) Mengucapkan salam pembuka dan memberikan motivasi; 2) Menyiapkan perangkat 
pembelajaran yang akan digunakan; 3) Menginstruksikan siswa agar mengikuti kegiatan pembelajaran 
dengan baik; 4) Memberikan soal-soal pretest dan cara memberitahukan cara mengerjakannya; 5) 
Mengevaluasi hasil dari soal-soal pretest yang telah dikerjakan; dan 6) Memulai kegiatan belajar dengan 
menerapkan model pembelajaran kooperatif setelah evaluasi pretest selesai.  

Pengamatan  

Pengamatan dilakukan oleh peneliti ketika semua siswa telah selesai mengerjakan soal-soal pretest 
hingga hasil dari pengerjaan soal-soal pretest selesai diperiksa dan dievaluasi.  

Refleksi  
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Berdasarkan pengamatan dan analisis dari peneliti, terdapat beberapa hasil yang telah disajikan 
sesuai dengan Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Belajar dari Perolehan Pretest. 
 

Nilai Kategori Perolehan Pretest Keterangan 

  Siswa Persentase   

90 – 100 Sangat Baik 0 0% 
Tidak ada siswa yang mencapai batas maksimal 

70 – 89 Baik 0 0% 

50 – 69 Cukup 2 10% Sebanyak 2 siswa bernilai cukup 

49 ≤ Kurang 20 90% Masih ada 20 siswa yang bernilai kurang 

Jumlah 22 100%  

 

Tidak terdapat siswa yang mendapat nilai antara 90-100 pada kategori sangat baik dan juga tidak 
ada siswa yang mendapat nilai antara 70-89 pada kategori baik. Sehingga persentase dari kedua kategori 
tersebut adalah 0%. Sedangkan untuk yang mendapat nilai antara 50-69 pada kategori cukup hanya terdapat 
2 orang siswa. Persentase dari kategori tersebut adalah 20%. Sementara itu, jumlah siswa yang paling 
banyak ada pada nilai ≤ 49 dengan kategori kurang. Sebanyak 20 siswa mendapatkan nilai ≤ 49. Persentase 
dari kategori tersebut adalah 90%. 

Berdasarkan persentase dan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa kekurangan guru dalam 
pembelajaran terletak pada perlunya penguatan di kala pemberian pengetahuan awal untuk siswa yang 
padahal materi terkait bangun ruang kubus dan balok sudah pernah disampaikan oleh guru sebelum 
penelitian ini dilakukan. Selain itu, guru juga perlu memerhatikan terkait seberapa paham siswa terhadap 
materi. Guru perlu memastikan apakah siswa sudah paham pada materi yang disampaikan ataukah belum. 
Hal itu dilakukan agar siswa tidak kebingungan jika suatu saat ada materi lanjutan dari materi yang telah 
disampaikan. 

Pelaksanaan Pembelajaran dengan Model Kooperatif 

Pada tahap ini, para siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil, tepatnya lima kelompok. Satu 
kelompok beranggotakan empat sampai lima orang siswa. Setelah terbagi kelompok, para siswa 
menyesuaikan tempat duduknya dengan teman satu kelompok. Seperti biasa, pembelajaran diawali dengan 
penyampaian materi oleh guru. Setelah beberapa menit, waktunya diskusi kelompok dilaksanakan. 

Setiap kelompok diberikan lembar kerja siswa yang di dalamnya terdapat beberapa instruksi dengan 
menerapkan model pembelajaran kooperatif. Lembar kerja siswa tersebut dikerjakan secara berkelompok 
dengan tetap ada dalam pengawasan guru. Hal ini dimaksudkan agar proses pembelajaran berjalan sesuai 
yang diharapkan. Setelah lembar kerja selesai dikerjakan, hasilnya dikumpulkan dan disampaikan oleh satu 
sampai dua kelompok sebagai perwakilan. Setelah itu, barulah posttest dilaksanakan. 
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Posttest  

Posttest dilakukan setelah kegiatan belajar dengan menggunakan dan menerapkan model 
pembelajaran kooperatif dilaksanakan. Hal itu dikarenakan agar peneliti dapat mengetahui tentang seberapa 
besar pengaruh yang dihasilkan dari penerapan model kooperatif dalam pembelajaran dan seberapa jauh 
siswa memahami materi yang dipelajari bersama.  

Perencanaan  

Pada tahap perencanaan ini telah dilakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan dan 
menerapkan model pembelajaran kooperatif dalam membantu menyampaikan materi bangun ruang kubus 
dan balok yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Selain itu, soal-soal posttest juga telah 
selesai dibuat dan akan diberikan kepada siswa. 

Pelaksanaan 

Tindakan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan ini yaitu: 1) Kegiatan pembelajaran menggunkan 
dan menerapkan model kooperatif telah selesai dilaksanakan; 2) Mengumpulakan lembar kerja, kemudian 
satu sampai dua kelompok menyampaikan hasil diskusi; 3) Menginsruksikan kepada siswa agar bersiap-
siap untuk mengerjakan soal-soal posttest; 4) Setelah siap, soal-soal posttest dibagikan kepada siswa untuk 
kemudian dikerjakan dengan seksama; 5) Setelah soal-soal posttest dikerjakan dan dikumpulkan, dilakukan 
evaluasi terhadap hasil dari posttest tersebut; dan 5) Setelah dievaluasi, pembelajaran ditutup dengan 
hamdalah dan salam di akhir.  

Pengamatan 

Pengamatan dilakukan oleh peneliti ketika semua siswa telah selesai mengerjakan posttest hingga 
hasil akhir dari posttest telah selesai diperiksa dan dievaluasi.  

Refleksi 

Berdasarkan pengamatan dan pembahasan analisis dari peneliti, terdapat beberapa hasil dari 
posttest yang telah disajikan sesuai dengan Tabel 2.  

Tabel 2. Hasil Belajar dari Perolehan Post-test. 
 

Nilai Kategori Perolehan Post-test Keterangan 

  Siswa Persentase   

90 – 100 Sangat Baik 0 0% Tidak ada siswa yang mencapai batas maksimal 

70 – 89 Baik 8 36% Sebanyak 8 siswa bernilai baik 

50 – 69 Cukup 12 54% Sebanyak 12 siswa bernilai cukup 
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49 ≤ Kurang 2 10% Masih ada 2 siswa yang bernilai kurang 

Jumlah 22 100%  

 

Tidak terdapat siswa yang mendapat nilai antara 90-100 pada kategori sangat baik. Sehingga 
persentase dari kategori tersebut adalah 0%. Pada kategori baik dengan nilai antara 70-89, terdapat 8 siswa 
yang menempati kategori tersebut. Sehingga persentasenya adalah 36%. Sementara itu, pada kategori 
cukup dengan nilai antara 50-69, kini berubah menjadi 12 orang siswa yang menempati kategori tersebut. 
Persentasenya adalah 54%. Sedangkan untuk jumlah siswa yang berada pada nilai ≤ 49 dengan kategori 
kurang, terdapat sebanyak 2 orang siswa. Persentase dari kategori tersebut adalah 10%. 

Dari persentase dan pembahasan tersebut, dapat kita ketahui bahwasannya terlihat perbedaan yang 
cukup jelas antara hasil pada posttest dari hasil pretest. Peningkatannya pun cukup signifikan dan merata. 
Ini membuktikan bahwasannya model pembelajaran amatlah penting dalam kegiatan belajar mengajar. Hal 
itu dikarenakan bahwa salah satu manfaat dari model pembelajaran adalah memudahkan peserta didik 
dalam memahami materi yang disampaikan. Maka dari itu, sesekali guru perlu menggunakan model 
pembelajaran dalam menyampaikan materi pembelajaran.  

Perbedaan Hasil Pretest dan Posttest  

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu penggunaan dan penerapan model 
pembelajaran kooperatif pada materi bangun ruang kubus dan balok ternyata memiliki pengaruh terhadap 
hasil belajar matematika siswa kelas V SDN Cigandeng 01. Hal itu ditunjukkan oleh adanya perbedaan 
perolehan nilai pada pretest dengan perolehan nilai pada post-test. Meskipun tak begitu besar, perolehan 
nilai siswa dari kedua tes tersebut mengalami beberapa peningkatan yang signifikan.  

Tabel 3. Perbedaan Hasil Belajar dari Perolehan Pretest dan Post-test. 

Nilai Pretest Posttest Keterangan 

 Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase  

90 – 100 0 0% 0 0% Tidak ada siswa yang 

mencapai batas maksimal 

70 – 89 0 0% 8 36% Terdapat peningkatan 

sebanyak 36% 

50 – 69 2 10% 12 54% Terdapat peningkatan 

sebanyak 44% dari 

sebelumnya 

49 ≤ 20 90% 2 10% Terdapat penurunan sebanyak 

80% dari sebelumnya 

Jumlah 22 100% 22 100%  

Rata-rata 26,36  61,36   

Peningkatan Dari Pretest ke Posttest  
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Berdasarkan hasil yang terdapat pada Tabel 3, didapat bahwa pada nilai antara 90-100 tidak 
mengalami peningkatan. Sementara itu, pada nilai antara 70-89 terdapat peningkatan sebanyak 36%. Pada 
nilai antara 50-69 juga terdapat peningkatan sebanyak 44% dari sebelumnya yang hanya 10% menjadi 54%. 
Sedangkan pada nilai ≤ 49 terdapat penurunan di mana yang awalnya sekitar 90% kini menjadi 10%. 
Selanjutnya, diketahui bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari pretest ke posttest. Pada tahap 
pretest, rata-rata yang diperoleh adalah 26,36. Sedangkan pada tahap posttest, rata-rata yang diperoleh 
adalah 61,36. Sehingga dapat terlihat dari tahap pretest ke tahap posttest terjadi peningkatan sebesar 35%. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan dan penerapan model pembelajaran kooperatif memiliki pengaruh terhadap hasil belajar 
matematika siswa kelas V SDN Cigandeng 01 pada materi bangun ruang kubus dan balok. Di mana hal itu 
dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar dari perolehan nilai pretest kepada perolehan nilai 
posttest. Pada perolehan nilai pretest memiliki nilai rata-rata 26,36 dan pada perolehan nilai posttest memiliki 
rata-rata 61,36. Terlihat dari pretest ke posttest mengalami peningkatan sebanyak 35%. Sehingga 
berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dan penerapan model pembelajaran 
kooperatif memiliki pengaruh, yaitu dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SDN 
Cigandeng 01 pada materi bangun ruang kubus dan balok. 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan agar siswa dapat berperan 
aktif dalam pembelajaran. Di mana jika ada sesuatu yang belum dipahami dari materi yang disampaikan 
agar langsung menanyakannya kepada guru. Hal itu dikarenakan agar siswa tidak mengalami kesulitan jika 
ada materi lanjutan dari materi yang telah disampaikan. Peneliti juga menyarankan agar guru dapat dan 
bahkan perlu memberikan penguatan terhadap siswa terkait materi yang telah disampaikan. Guru juga 
diharapkan dapat mengkreasikan pembelajaran dengan menambahkan dan/atau menggunakan beberapa 
perangkat pembelajaran baru, seperti media pembelajaran, model pembelajaran, dan lain sebagainya yang 
dapat membantu guru dalam memaksimalkan penyampaian materi di dalam kelas dan juga membantu siswa 
dalam memahami materi, juga tak lupa fasilitas yang dapat mendukung berjalannya proses pembelajaran 
dengan baik. 
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