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Abstrak 

Peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui pembelajaran 

matematika yang dilihat dari kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, 

aktivitas siswa, prestasi belajar siswa, dan minat belajar siswa, jika diterapkan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) pada pokok bahasan peluang di kelas XI IPS 2 SMA Dr. Soetomo 

Surabaya. Penelitian ini berjenis deskriptif dan pengumpulan data dilakukan 

dengan cara pengamatan, angket, dan tes. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa secara klasikal tercapai karena 87% 

siswa tuntas dalam belajarnya. Setiap aspek yang diamati dalam aktivitas siswa 

termasuk dalam kategori waktu dengan aktivitas siswa yang dominan adalah 

mengerjakan atau mendiskusikan tugas yaitu sebesar 17,14%. Mulai pertemuan 

pertama sampai pertemuan ketiga, kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran memperoleh kategori baik untuk setiap aspek yang diamati dengan 

rata-rata tiap aspek 2,67-3,73. Minat belajar siswa termasuk positif, hal ini 

ditunjukkan dengan rata-rata persentase jawaban siswa yang menyatakan ya 

adalah 84%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) ini mampu membuat minat dan prestasi belajar 

siswa semakin baik karena kriteria minat dan prestasi belajar siswa secara klasikal 

terpenuhi. 

 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD), Minat dan Prestasi Belajar 
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A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

      Minat dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika pada 

saat ini masih tergolong rendah. Salah satu penyebab dari rendahnya minat 

dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika adalah kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah selama ini lebih berorientasi 

pada guru. Perbaikan kualitas kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan 

minat dan prestasi belajar siswa. 

      Salah satu model pembelajaran yang sesuai adalah Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD), di mana Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) ini bertujuan untuk mengembangkan 

keterampilan sosial anak didik, keterampilan yang dimaksud adalah 

mendorong untuk bekerja sama pada suatu tugas bersama, dan saling 

membantu teman sekelompoknya untuk mencapai ketuntasan belajar. 

      Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengajukan judul “Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) Terhadap Minat dan Prestasi Belajar Siswa Pada Pokok 

Bahasan Peluang Siswa Kelas XI IPS 2 SMA Dr. Soetomo Surabaya“. 

2. Rumusan Masalah 

      Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola kelas, aktifitas siswa, 

prestasi belajar siswa dan minat belajar siswa dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) pada 

pokok bahasan peluang siswa kelas XI IPS 2 SMA Dr. Soetomo 

Surabaya? 

3. Tujuan Penelitian 

      Mendeskripsikan kemampuan guru dalam mengelola kelas, aktifitas 

siswa, prestasi belajar siswa dan minat belajar siswa dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) pada pokok bahasan peluang siswa kelas XI IPS 2 SMA Dr. 

Soetomo Surabaya. 
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4. Batasan Istilah 

a. Prestasi belajar 

      Dalam kamus umum Bahasa Indonesia prestasi diartikan sebagai 

hasil yang telah dicapai atau dikerjakan. Menurut Muhibbin Syah 

(1997: 141) prestasi belajar adalah taraf keberhasilan proses belajar 

mengajar. Sedangkan menurut Oemar Hamalik (2001: 159) prestasi 

belajar merupakan indikator adanya perubahan tingkah laku siswa. 

b. Minat belajar siswa 

      Dalam kamus umum Bahasa Indonesia minat diartikan sebagai 

suatu perhatian, kesukaan maupun kecenderungan hati seseorang 

terhadap sesuatu. Menurut The Liang Gie (1994: 28) minat berarti 

sibuk, tertarik, atau terlibat sepenuhnya dengan suatu kegiatan karena 

menyadari pentingnya kegiatan itu. 

c. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) 

      Model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang diterapkan untuk menghadapi kemampuan siswa yang 

heterogen. Dimana model ini dipandang sebagai model pembelajaran 

yang paling sederhana dan langsung dari pendekatan model 

pembelajaran kooperatif. Di dalamnya siswa diberi kesempatan untuk 

melakukan kolaborasi dan elaborasi dengan teman sebaya dalam 

bentuk diskusi kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan. 

(Arindawati, 2004: 83-84). 

d. Kemampuan guru mengelola pembelajaran 

      Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran kooperatif 

adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran kooperatif 

yang meliputi persiapan, pelaksanaan (pendahuluan, kegiatan inti dan 

penutup), pengelolaan waktu dan suasana kelas. 
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e. Aktivitas siswa 

      Aktivitas siswa adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa pada 

saat pembelajaran berlangsung. Aktivitas siswa meliputi: 

mendengarkan atau memperhatikan penjelasan guru, mengerjakan 

LKS, berdiskusi atau bertanya antar siswa, menyajikan hasil diskusi 

kelompok, menanggapi pertanyaan atau pendapat teman, tidak berada 

dalam tugas, dan menulis yang relevan. 

 

B. Metode Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

      Rancangan penelitian ini menggunakan “One-shot Case Study 

Design”, yaitu: 

 

X = Perlakuan atau treatmen yaitu penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) dalam 

pembelajaran  matematika pada pokok bahasan persamaan kuadrat. 

0 = Hasil observasi sesudah treatmen yaitu prestasi belajar siswa setelah 

diterapkannya model pembelajaran  kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dalam pembelajaran matematika 

pada materi pokok bahasan peluang yang mendeskripsikan 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, aktivitas siswa, 

prestasi belajar siswa dan minat belajar siswa. 

(Arikunto, 2000: 85) 

2. Subyek dan Lokasi Penelitian 

      Subjek penelitian ini adalah siswa SMA Dr. Soetomo Surabaya tahun 

ajaran 2012-2013, dengan pertimbangan bahwa siswa  pada sekolah ini 

memiliki kemampuan yang heterogen. Dalam penelitian ini dipilih satu 

kelas yaitu kelas XI IPS 2 SMA Dr. Soetomo Surabaya tahun ajaran 2012-

2013. 

 

 

X  0  
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3. Teknik Pengumpulan Data 

1. Pengamatan 

      Pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara 

sistematis (Arikunto, 1991:27). 

2. Tes 

      Tes adalah alat untuk mengadakan penyelidikan yang 

menggunakan soal-soal atau pertanyaan, dimana soal-soal tersebut 

telah dipilih dengan seksama. 

3. Angket 

      Angket adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang 

akan diukur (responden). 

4. Instrumen Penelitian 

a. Lembar Pengamatan Pengelolaan Pembelajaran 

      Lembar pengelolaan model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) ini digunakan untuk 

mengamati pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

dengan menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah 

dibuat sebagai acuan. Lembar pengamatan ini berisi aspek-aspek yang 

menggambarkan pengelolaan pembelajaran yaitu: pendahuluan, 

kegiatan inti, penutup, pengelolaan waktu, dan suasana kelas. 

b. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

      Lembar pengamatan aktivitas siswa digunakan sebagai alat untuk 

memperoleh data tentang aktivitas siswa selama proses belajar 

mengajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) berlangsung. Lembar aktivitas siswa 

berisi tentang aktivitas siswa yang dilakukan siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Aktivitas siswa tersebut dituliskan 

berdasarkan aktivitas siswa yang dominan setiap lima menit. 
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c. Tes Belajar Siswa 

      Tes belajar siswa dilakukan setelah proses pembelajaran dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD)  pada pokok bahasan peluang. Tes belajar siswa 

dilakukan 1 kali pertemuan yaitu untuk mengetahui prestasi belajar 

siswa pada pokok bahasan peluang, dimana pada penelitian ini 

menggunakan soal yang sudah disediakan oleh peneliti. 

d. Lembar Angket Minat Belajar Siswa 

      Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui minat 

belajar matematika siswa terhadap model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Divisions (STAD). Lembar angket ini 

diberikan kepada siswa setelah kegiatan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD). 

Jawaban dari pertanyaan pada angket minat siswa digolongkan 

menjadi dua yaitu, minat baik dan tidak baik. Minat baik jika jawaban 

ya lebih dari atau sama dengan 75% dan minat tidak baik jika jawaban 

kurang dari 75%. 

 

5. Teknik Analisis Data 

a. Analisis Data Pengelolaan Pembelajaran 

      Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran diperoleh dari 

lembar pengamatan selama pembelajaran berlangsung. Ada 4 kategori 

untuk mengisi lembar pengamatan guru yaitu:  

1) 1 untuk kategori tidak efektif. 

2) 2 untuk kategori kurang efektif. 

3) 3 untuk kategori efektif. 

4) 4 untuk kategori sangat efektif. 

      Data yang dihasilkan dianalisis dengan menghitung rata-rata setiap 

aspek yang diamati dalam mengelola pembelajaran dari jumlah 

pertemuan. Skala kategori penilaian guru adalah 

1) Penilaian 3,50 – 4,00 masuk kategori sangat efektif 
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2) Penilaian 2,50 – 3,49 masuk kategori efektif 

3) Penilaian 1,50 – 2,49 masuk kategori kurang efektif 

4) Penilaian 1,00 – 1,49 masuk kategori tidak efektif. 

(Vina, 2007: 36). 

b. Analisis Data Pengamatan Aktivitas Siswa 

      Data hasil pengamatan aktivitas siswa selama pembelajaran 

dianalisis menggunakan presentase (%), yaitu: 

Presentase aktivitas siswa = 
A

B
 × 100% 

Keterangan: 

A: Jumlah kategori aktivitas siswa yang muncul dan teramati. 

B: Jumlah total aktivitas siswa. 

Yusuf (dalam Malawati, 2004) 

c. Analisis data prestasi siswa 

      Data tes yang dihasilkan setelah proses pembelajaran dianalisis 

untuk mendeskripsikan prestasi siswa. Standar ketuntasan untuk mata 

pelajaran matematika yang digunakan di SMA Dr. Soetomo Surabaya 

adalah sebagai berikut: 

Skor  75 : Tuntas (T) 

Skor < 75 : Tidak Tuntas (TT) 

      Kemudian dari data ketuntasan belajar siswa secara individual 

tersebut, dihitung persentase ketuntasan belajar secara klasikal. Bila 

lebih dari atau sama dengan 85% siswa dalam kelas tersebut 

dinyatakan tuntas, maka ketuntasan belajar secara klasikal tercapai. 

Perhitungan untuk menyatakan persentase banyaknya siswa yang 

tuntas adalah dengan menggunakan rumus: 

KBK =
T

TS
× 100% 

Keterangan: 

KBK : Ketuntasan belajar 

T       : Jumlah siswa yang tuntas 

TS     : Jumlah siswa seluruhnya   (Trianto, 2009: 241) 
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d. Analisis data angket minat siswa 

      Hasil angket disusun dan diubah dari bentuk nilai frekuensi ke 

dalam bentuk presentase, menggunakan rumus: 

Persentase minat siswa : 

proporsi siswa yang memilih

jumlah siswa
×100% 

      Dalam menyimpulkan minat belajar siswa yaitu minat belajar 

siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) dikatakan baik jika diperoleh rata- rata presentase minat ya 

lebih dari atau sama dengan 75%. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Pengelolaan Kegiatan Pembelajaran 

      Rata-rata persiapan memperoleh skor 3,00 dengan kategori efektif, 

pendahuluan memperoleh skor 3,07 dengan kategori efektif, kegiatan inti 

memperoleh skor 3,33 dengan kategori efektif, penutup memperoleh skor 

3,22 dengan kategori efektif, pengelolaan waktu memperoleh skor 3,00 

dengan kategori efektif, dan suasana kelas memperoleh skor 3,00 dengan 

kategori efektif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan 

guru dalam mengelola pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) dikategorikan efektif untuk setiap aspek yang diamati. 

2. Aktivitas Siswa Selama Kegiatan Pembelajaran 

      Aktivitas rata-rata yang dilakukan siswa selama pembelajaran yaitu 

menjawab salam 10,23%, memperhatikan penjelasan guru  8,33%, 

memahami masalah kontekstual 9,89%, membentuk kelompok sesuai yang 

diperintah oleh guru  10,65%, mendiskusikan dan menyelesaikan masalah 

kontekstual dari guru 17,14%, mempresentasikan hasil kerjanya 16,63%, 

menanggapi hasil kerja kelompok lain 8,51%, membuat kesimpulan 

7,33%, mencatat tugas yang diberikan guru 6,86%, ramai sendiri dalam 
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kegiatan belajar mengajar 2,74%, dan bermain handphone saat 

pembelajaran 1,69%. Dengan demikian diketahui bahwa siswa 

menggunakan waktunya dengan baik untuk belajar, sehingga dapat 

dikatakan bahwa aktifitas siswa selama proses pembelajaran melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) dikategorikan baik. 

3. Prestasi Belajar Siswa 

      Setelah dilakukan tes belajar, dapat diketahui sebanyak 32 siswa tuntas 

secara individual, dan 5 siswa tidak tuntas. Dengan demikian dapat 

diperoleh presentase prestasi belajar siswa secara klasikal yaitu 87%, 

sehingga ketuntasan prestasi belajar siswa secara klasikal tercapai. 

4. Minat Belajar Siswa Terhadap Kegiatan Pembelajaran 

      Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari angket minat 

belajar siswa terhadap kegiatan dan peningkatan pembelajaran melalui 

penerapan model pembelajaran koopertif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) yang telah diisi oleh siswa setelah pembelajaran, rata-

rata persentase jawaban siswa yang menyatakan ya adalah 84%. Secara 

umum, minat belajar siswa semakin meningkat, dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa minat belajar siswa terhadap kegiatan pembelajaran 

matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dikategorikan baik. 

 

D. Simpulan dan Saran 

1. Simpulan 

      Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dikategorikan baik 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) pada pokok bahasan peluang dengan rata-rata tiap 

kategori 2,67 sampai 3,33. 

a. Aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran matematika dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) pada pokok bahasan peluang untuk semua aspek 
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yang diamati masuk ke dalam kategori baik sehingga siswa dikatakan 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Prestasi belajar siswa kelas XI IPS 2 SMA Dr. Soetomo Surabaya pada 

pokok bahasan peluang setelah diterapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

diperoleh ketuntasan belajar secara klasikal yaitu 87%, sehingga dapat 

dikatakan bahwa ketuntasan belajar secara klasikal tercapai yaitu ≥ 

85%, dan termasuk dalam kategori baik. 

c. Secara umum minat belajar siswa terhadap kegiatan pembelajaran 

matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) pada pokok bahasan peluang adalah 

positif, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata persentase jawaban siswa 

yang menyatakan ya adalah 84%. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

minat belajar siswa secara klasikal tercapai yaitu ≥ 75%, dan termasuk 

dalam kategori baik. 

      Dari keempat aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dikategorikan baik. Model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) ini mampu 

membuat minat dan prestasi belajar siswa semakin baik. 

2. SARAN 

      Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka ada beberapa saran 

yang dapat dikemukakan yaitu:  

a. Hendaknya guru dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) serta 

mengembangkan berbagai aktivitas dan kreatifitas peserta didik dalam 

pembelajaran. 

b. Bagi semua pihak yang berkompeten diharapkan untuk 

mengembangkan penelitian ini, baik sebagai penelitian lanjutan 

maupun penelitian lain dari model pembelajaran kooperatif tipe 
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Student Teams Achievement Divisions (STAD), sehingga model 

pembelajaran tersebut dapat berkembang di dunia pendidikan. 
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Lampiran-Lampiran 

 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

 

Sekolah  : SMA Dr. Soetomo Surabaya Nama Guru  : 

Materi   : Peluang    Tanggal     : 

Kompetensi Dasar :     Waktu  : 

Pertemuan ke-  :  

   

Petunjuk : 

Berilah penilaian dengan memberikan tanda cek () pada kolom yang tersedia. 

 

No. Aspek yang diamati 
Penilaian 

1 2 3 4 

I PERSIAPAN 

1. Persiapan sarana peembelajaran  

2. Mengorganisasikan  siswa ke dalam kelompok-

kelompok belajar 

3. Menetapkan skor awal 

 

…… 

 

…… 

…… 

 

…… 

 

…… 

…… 

 

…… 

 

…… 

…… 

 

…… 

 

…… 

…… 

II 
PELAKSANAAN 

A. Pendahuluan 

1. Guru memberikan salam 

2. Guru membagikan LKS 

 

…… 

…… 

…… 

…… 

 

…… 

…… 

…… 

…… 

 

…… 

…… 

…… 

…… 

 

…… 

…… 

…… 

…… 
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3. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

5.   Memotivasi siswa 

B. Kegiatan Inti 

1. Guru menjelaskan kepada siswa tentang  definisi 

1. Guru meminta siswa mengerjakan latihan pada LKS 

secara individu dan berkelompok 

2. Guru membimbing siswa mengerjakan LKS 

3.   Guru meminta salah satu wakil siswa 

mempresentasikan hasil pekerjaannya dan meminta 

siswa lain menanggapi 

C. Penutup 

1. Membimbing siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

2. Memberi tugas rumah 

3.   Salam penutup 

…… 

 

 

…… 

…… 

 

 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

 

…… 

…… 

 

 

…… 

…… 

 

 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

 

…… 

…… 

 

 

…… 

…… 

 

 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

 

…… 

…… 

 

 

…… 

…… 

 

 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

 

…… 

III 
PENGELOLAAN WAKTU 

    

IV 

SUASANA KELAS 

 Berpusat pada siswa 

 Siswa antusias 

 

…… 

…… 

 

…… 

…… 

 

…… 

…… 

 

…… 

…… 

 

Keterangan :        

1. Tidak baik 

2. Kurang baik 

3. Baik 

4. Sangat baik           

 

 

 

 

 

Pengamat 

 

 

(………………………) 



 

 

191 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

ANGKET MINAT SISWA 

TERHADAP KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

Sekolah  : SMA Dr. Soetomo Surabaya    Kelas/Semester : XI 

IPS 2/1 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi   : Peluang                     Hari/Tanggal     : 

Petunjuk: 

Tuliskan  jumlah siswa yang berpendapat sama pada kolom yang sesuai pada 

tempat yang tersedia! 

 

 

 

 

 

 

 

No. PERTANYAAN YA TIDAK 

1.  Pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) menyenangkan. 

  

2.  Suasana kelasnya menyenangkan.   

3.  Pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) anda menjadi aktif 

dalam mengikuti pembelajaran. 

  

4.  Sekiranya ada hal-hal yang kurang jelas, dan anda 

bertanya, maka Guru menjawab sampai anda 

mengerti atau paham. 

  

5.  Mengerjakan tugas bersama teman-teman dan tidak 

berusaha memahaminya. 

  

6.  Belajar matematika setiap hari, meskipun tidak ada 

tugas dari guru atau tidak ada ujian. 

  

7.  Jika diberi tugas matematika, anda tidak mengerjakan 

dengan sungguh-sungguh. 

  

8.  Banyak memperoleh kesempatan berbicara, 

mengeluarkan pendapat, atau bertanya kepada guru 

atau teman. 

  

9.  Apakah anda menginginkan agar pembelajaran 

diterapkan untuk mata pelajaran lain. 

  

10.  Apakah metode pembelajaran yang diberikan 

menambah frekuensi belajar anda. 

  

Pengamat 

 

 

(………………………) 
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Prestasi Belajar Siswa 
 

No. Nama Skor 

Ketuntasan 

Tuntas Tidak tuntas 

1 Achmad Efendi 95 √  

2 Achmad Ronggo Prihatmono 95 √  

3 Alessandro Setiawan Putra 87 √  

4 Aniesya Septyaningrum 92 √  

5 Anis Nuzulia 92 √  

6 Anis Susanti 87 √  

7 Bintang Berlyan Achmad Siregar 92 √  

8 Denis Faraday 55  √ 

9 Dhewi Murdhaningsih 82 √  

10 Dimas Septian Rana 95 √  

11 Elok Ayunda Mega Laras 70  √ 

12 Erica Paramitha 90 √  

13 Fajar Dwi Hariansyah 77 √  

14 Fatchur Rozi 82 √  

15 Febri Dwi Hermawan 75 √  

16 Moch. Viky Andivian 80 √  

17 Mochamad Alfin 75 √  

18 Muhammad Firman Ardiansyah 85 √  

19 Mukhammad Nasrulloh 82 √  

20 Noormala Rachmawati 87 √  

21 Nur Afandi 85 √  

22 Nur Eka Noviani 85 √  

23 Nyamita Yulianti 75 √  

24 Pramudito 57  √ 

25 Putri Melani Sugiarti 85 √  

26 Reynaldy Setya Putra 85 √  

27 Ridwan Firmansyah 90 √  

28 Rika Vindy Saputri 93 √  

29 Riska Ariansyah 55  √ 

30 Riza Firmansyah 75 √  

31 Rizka Rosalinda 92 √  

32 Rudi Suryadharma 85 √  

33 Satriyo Darma Irsadi 80 √  

34 Septian Fachtur Raka 90 √  

35 Wibi Arista Rizky 55  √ 

36 Yessika Setya D.O 87 √  

37 Muhammad Mustain 85 √  

 


