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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1.Pelaksanaan Tindakan 

Penelitian ini dilakukan dalam praktek pembelajaran dikelas V SDN 

Mangunsari 05 Salatiga dengan jumlah siswa 46 pada mata pelajaran IPA 

pokok Pembahasan pada sifat-sifat cahaya dengan menggunakan salah satu 

model pembelajaran Student Teams-Achievement Divisions (STAD)  

 

4.1.1. Analisis Data Penelitian Persiklus  

1. Pra Siklus 

Hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Mangunsari 05 sebelum 

diadakan tindakan masih banyak siswa yang hasil belajarnya belum tuntas. 

Ketuntasan Hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran IPA hanya 25 

siswa dengan nilai rata-rata 64,4. Hal ini belum sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai pada setiap kriteria ketuntasan minimal ((KKM) atau jauh dari 

ketuntasan belajar pada mata pelajaran IPA yaitu 65. Hasil belajar IPA 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1. dibawah ini: 

 

Tabel 4.1  

          Nilai Prasiklus Mapel IPA Kelas V Semester I SDN Mangunsari 05  

 

No Nilai Jumlah Persentase % Keterangan 

1 < 65  21 46 Tidak Tuntas 

2 ≥ 65  25 54 Tuntas  

Jumlah 46 100  

Rata-rata Kelas 64,14   

Nilai Maksimal  85   

Nilai minimal  0   

KKM  65   
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Berdasarkan tabel 4.1. tampak bahwa ketuntasan belajar siswa 

sebelum diadakan tindakan hanya 25 siswa yang tuntas dan 21 yang 

tidak tuntas. Terlihat pula ada ketimpangan yang cukup besar antara nilai 

tertinggi 85 dengan nilai terendah 0. Rendahnya hasil belajar IPA siswa 

kelas V disebabkan oleh guru kelas V SDN Mangunsari 05 kurang Tepat 

dalam memilih model pembelajaran atau bahkan sikap siswa yang 

malas-malasan karena jenuh dengan system belajar yang monoton, 

dalam kegiatan mengajar hanya berceramah saja tanpa disertai media 

yang memadai, metode kurang bervariasi serta kurang melibatkan siswa, 

sehingga konsentrasi siswa dalam pembelajaran lemah. 

Dari hasil analisis data hasil belajar prasiklus dijadikan sebagai 

sempel penelitian. Penelitian dilaksanakan selama 2 siklus dan setiap 

siklus dilakukan 2 kali pertemuan dengan menerapkan metode Student 

Teams-Achievement Divisions (STAD) dalam pembelajaran IPA.  

 

4.1.2. Pelaksanaan  Siklus I 

Praktek pembelajaran pertama dilaksanakan dengan pokok bahasan 

sifat-sifat cahaya, sub pokok bahasan sifat-sifat cahaya dan hubungannya 

dengan penglihatan. Dalam siklus I  ini dilakukan melalui dua kali 

pertemuan dengan rinciannya sebagai berikut: 

 

1. Pertemuan pertama  

1.)  Perencanaan 

  Hasil evaluasi prasiklus menjadi acuan untuk mengambil 

tindakan yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa.  

Persiapan yang dilakukan peneliti untuk melaksanakan pertemuan 

pertama ini adalah mempersiapkan alat dan bahan untuk proses 

kegiatan penelitian agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

optimal.  
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2.) Pelaksanaan Tindakan 

     Tindakan ini dilaksanakan pada tanggal 26 april 2013 melalui  

beberapa  kegiatan sebagai berikut: 

a. Kegiatan awal 

Sebelum pelajaran dimulai berdo’a terlebih dahulu, kemudian 

mengabsen siswa. Untuk mengawali pembelajaran guru bertanya 

kepada siswa : ”Apa yang kalian lakukan ketika berada di tempat 

gelap?” setelah kegiatan itu guru menjelaskan tentang kegiatan yang 

akan dilakukan. 

b. Kegiatan inti 

Guru menjelaskan pengertian Sifat-sifat cahaya beserta 

contohnya setelah itu siswa menyimak penjelasan guru kemudian 

menjawab pertanyaan singkat yang berkaitan dengan materi, 

kemudian siswa bergabung dengan kelompok masing yang telah 

dibagi oleh guru untuk untuk berdiskusi sesuai materi yang 

dibagikan dengan kelompok masing-masing kemudian setiap 

kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok.  

c. Kegiatan akhir 

Guru bersama siswa menarik kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian guru mengadakan 

refleksi tentang pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

3.) Observasi  

Pada pertemuan siklus I pembelajaran berjalan dengan lancar 

tetapi masih ada sedikit hambatan yaitu sebagai berikut: 

1. Terdapat beberapa siswa kurang serius dalam melakukan diskusi. 

2. Kurangnya perhatian siswa disaat guru menyampaikan materi 

pembelajaran.  

3. Kurangnya Partisipasi siswa dalam menjawab pertanyaan diskusi 

kelompok. 
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4.)  Refleksi dan tindak lanjut  

Berdasarkan observasi dan analisis hasil tes pada siklus I 

pertemuan pertama terdapat 28 siswa yang tuntas dan 18 siswa belum 

tuntas belajar, sehingga perlu diadakan perbaikan pembelajaran.  

Dari hasil pelaksanaan pembelajaran pertemuan pertama, 

diketahui bahwa selama guru mengajar pada pembelajaran siklus I 

siswa sudah aktif akan tetapi beberapa siswa tingkat keaktifannya masih 

kurang dan perhatian siswa dalam materi pembelajaran kurang, serta 

masih ada 18 siswa belum tuntas belajar. Hal tersebut dikarenakan 

interaksi guru dengan siswa belum optimal dalam proses pembelajaran 

di kelas, masih terdapat beberapa anak saat mengikuti pelajaran tidak 

mendengarkan penjelasan dan arahan dari guru serta semangatnya 

masih kurang.  

Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus I 

pertemuan pertama, masih terdapat 18 siswa yang belum mencapai 

KKM (65) maka akan  diperbaiki dalam pelaksanaan pembelajaran 

siklus I pertemuan kedua agar hasil belajar siswa yang dicapai secara 

optimal. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki atau 

menindak lanjuti pembelajaran pada siklus berikutnya antara lain 

dengan cara: Memotivasi siswa dengan memberi pujian ketika siswa 

menjawab pertanyaan dengan benar. 

 

2. Pertemuan kedua  

Tindakan ini dilaksanakan pada tanggal 26 april 2013 melalui beberapa 

kegiatan sebagai berikut: 

a. Kegiatan awal 

Sebelum masuk pada materi guru bertanya kepada siswa tentang 

kegiatan/materi pelajaran sebelumnya. Sebagai apersepsi guru bertanya 

”apa yank kalian rasakan ketika pantulan cermin mengenai muka?”. 
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Setelah itu guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan serta 

tujuannya. 

b. Kegiatan inti 

Guru membagi siswa menjadi 9 kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 5 dan ada yang satu kelompok terdiri 6 siswa. Kemudian 

guru membagi lembar kerja siswa (LKS) beserta peralatan untuk 

melakukan diskus kelompok. Guru membimbing siswa yang kesulitan. 

c. Kegiatan akhir 

Guru bersama siswa menarik kesimpulan dari kegiatan yang 

telah dilakukan. Kemudian guru mengadakan refleksi tentang 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

3.) Observasi  

Ada beberapa siswa yang tidak mendengarkan dengan serius 

ketika guru memberi penjelasan pada materi pembelajaran tetapi siswa 

tersebut dapat melakukan kegiatan diskusi kelompok setelah bertanya 

kepada anggota kelompoknya.  

 

4.) Refleksi dan tindak lanjut  

Berdasarkan observasi dan analisis hasil tes pada siklus I 

pertemuan kedua terdapat 31 siswa yang tuntas dan 15 siswa belum 

tuntas belajar, sehingga perlu diadakan perbaikan pembelajaran. Dari 

hasil pelaksanaan pembelajaran, diketahui bahwa selama guru mengajar 

pada pembelajaran siklus I pertemuan kedua  siswa sudah aktif akan 

tetapi beberapa siswa tingkat keaktifannya masih kurang dan perhatian 

siswa dalam materi pembelajaran kurang, sehingga harus dilakuan tindak 

lanjutkan pada siklus II. Hal tersebut dikarenakan interaksi guru dengan 

siswa belum optimal dalam proses pembelajaran di kelas, Keberanian 

siswa dalam mengungkapkan pendapat pada kelompok masih kurang. 
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Untuk menindak lanjuti dilakukan cara Memberi petunjuk pada siswa 

agar berani dalam berpendapat dalam diskusi kelompok. 

 

3. Hasil Tindakan /penelitian  

1.) Data Temuan Pelaksanaan Tindakan Siklus I  

  Dari temuan hasil penelitian diperoleh hasil perbaikan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan pada pembelajaran siklus I. Hasil 

analisis pengamatan tes pelaksanaan pembelajaran pada siklus I  yang 

telah dilakukan diperoleh hasil  yang tersaji pada tebel 4.2 di bawah ini: 

Tabel 4.2 

Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN Mangunsari 05 siklus I 

No Interval Nilai Siklus I Keterangan  

Jumlah  (%) 

1 96 – 100  - - - 

2 91 – 95 2 4,3 Tuntas 

3 86 – 90 4 8,7 Tuntas 

4 81 – 85 4 8,7 Tuntas 

5 76 – 80 9 19,7 Tuntas   

6 71 – 75 4 8,7 Tuntas  

7 61 – 70 8 17,4 Tuntas  

8 51 – 60 11 23,9 Belum 

tuntas 

9 45 – 50  4 8,7 Belum 

tuntas  

10 < 45  - - - 

Jumlah  46 100 KKM 65 

Rata-rata   72,3  

Nilai tertinggi   95 

Nilai terendah   50 
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Siswa yang tuntas   31 

Siswa yang belum tuntas   15 

 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 
 𝑥 100 

Dengan kriteria nilai sebagai berikut: 

>86%  = baik sekali 

70 – 85%  = baik 

55 – 69%  = cukup baik 

<54%  = kurang 

Skor maksimum = 40  

 Dengan demikian nilai rata-rata siswa dalam kelas pada siklus I 

adalah 72,3 meningkat dibandingkan nilai rata-rata pra siklus yaitu 64,2. 

Jumlah siswa yang tuntas belajarnya pada siklus I meningkat menjadi 31 

siswa, sementara pada pra siklus 25 siswa. Nilai tertinggi diperoleh siswa 

pada siklus I sudah ada yang mencapai nilai tertinggi yaitu 95, nilai 

terendah 50. Perolehan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Mangunsari 

05 dengan menerapkan model pembelajaran Student Teams-Achievement 

Divisions (STAD) jumlah siswa yang nilainya ≥ 65 atau yang memenuhi 

KKM sudah terlihat meningkat seperti yang dikatakan dalam hasil 

penelitian Zaini  (2010)  bahwa metode pembelajaran Student Teams-

Achievement Divisions (STAD)  sangat mempengaruhi hasil belajar 

siswa. Hasil tes pada siklus I apabila dianalisis berdasarkan ketuntasan 

belajar dapat disajikan dalam bentuk diagram batang  4.1 dibawah ini:  
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       Grafik 4.1 

   Presentase Ketuntasan Belajar IPA pada siklus I  

 

 Siswa yang tuntas pada siklus I mencapai 67% atau 31 siswa, 

sedangkan siswa yang belum tuntas hasil belajarnya 33% atau 15 siswa 

meningkat dibandingkan hasil belajar pra siklus. Karena menurut hasil 

penelitian Noffrida bahwa metode pembelajaran Student Teams-

Achievement  Divisions (STAD) sangat mempengaruhi hasil belajar  

siswa. Namun demikian hasil yang diperoleh pada siklus I belum 

mencapai standar yang telah ditetapkan pada indikator kinerja pada 

penelitian ini. Indikator keberhasilan penelitian ini dianggap berhasil 

apabila 40 nilainya tuntas dalam kelas atau ketuntasan klasikal 87%. dari 

data dapat diperoleh informasi bahwa siswa yang telah tuntas pada siklus 

I mencapai 67% (31 siswa), oleh karena itu penelitian dilanjutkan dengan 

mempersiapkan siklus 2.  

4) Hasil Observasi  

Pada pertemuan pertama siklus I kegiatan guru dalam pembelajaran 

dengan menerapkan model pembelajaran Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) diamati oleh observer. Pengamatan yang dilakukan 

dengan lembar observasi kegiatan guru dan siswa dalam proses belajar 
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mengajar. Adapun pengamatan yang difokuskan pada kegiatan guru dalam 

menerapkan model pembelajaran  Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) pada mata pelajaran IPA dapat dilihat pada tabel 4.2. di bawah ini: 

 

 

Gambar 4.2  

hasil penilaian kinerja guru pada mata pelajaran IPA siklus I 

 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 
 𝑥 100 

Dengan kriteria nilai sebagai berikut: 

>86%  = baik sekali 

70 – 85%  = baik 

55 – 69%  = cukup baik 

<54%  = kurang 

Skor maksimum = 40  

 Gambar 4.3 menunjukan bahwa hasil penilaian kinerja guru dalam 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelejaran Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) pada mata pelajaran IPA siklus I pertemuan 

pertama yaitu 83% dengan katagori baik dan pertemuan kedua 85% dengan 

katagori baik. 
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Selain kegiatan pembelajaran guru, aktivitas belajar siswa juga 

dinilai oleh observer dengan lembar observasi yang sudah ditetapkan. Hasil 

penilaian aktivitas belajar siswa selama mengikuti pembelajaran 

menggunakan metode Student Teams Achievement Divisions (STAD) pada 

siklus I tersaji pada tabel 4.3 di bawah ini: 

 

                                      Tabel 4.3 

Hasil penilaian aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA siklus I  

Siklus I Materi Total 

skor 

Nilai aktivitas 

(%) 

Kriteria 

Pertemuan I Sifat-sifat cahaya 37 66 Cukup 

Pertemuan 2 Sifat-sifat cahaya dan 

hubungannya dengan 

penglihatan 

48 85 Baik 

 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 
 𝑥 100 

Dengan kriteria nilai sebagai berikut: 

>86%  = baik sekali 

70 – 85%  = baik 

55 – 69%  = cukup baik 

<54%  = kurang 

Skor maksimum = 40  

 

Tabel 4.4 di atas menunjukan aktivitas belajar siswa selama 

mengikuti pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

pada mata pelajaran IPA siklus I pertemuan pertama memperoleh skor 37 

dengan nilai presentase 66% dikatakan cukup baik dan pada pertemuan 

kedua mendapat skor 48 dengan nilai presentase 85% dengan katagori. 

Hasil penilaian aktivitas belajar siswa kelas V SD Negeri Mangunsari 05 



11 

 

 

 

selama mengikuti proses pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD) pada mata 

pelajaran IPA siklus I apabila dianalisis berdasarkan total skor dapat 

disajikan dalam bentuk grafik batang .4 di bawah ini:   

 

    

                                    Grafik 4.3 

  hasil penilaian aktivitas belajar pada mata pelajaran IPA siklus I 

 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 
 𝑥 100 

Dengan kriteria nilai sebagai berikut: 

>86%  = baik sekali 

70 – 85%  = baik 

55 – 69%  = cukup baik 

<54%  = kurang 

Skor maksimum = 40  

Hasil penilaian aktivitas belajar siswa kelas V SD Negeri 

Mangunsari 05 selama mengikuti proses pembelajaran dalam 

penerapan  model pembelajaran Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) pada mata pelajaran IPA siklus  I 
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Grafik 4.3 menunjukan bahwa hasil penilaian aktivitas siswa 

selama mengikuti proses pembelajaran dalam penerapan  model 

pembelajaran Student Teams-Achievement Divisions (STAD) pada mata 

pelajaran IPA siklus I pertemuan pertama yaitu 66% dengan katagori baik 

dan pertemuan kedua 85% dengan katagori baik. 

5) Hasil Refleksi  

Sebelum melakukan tindakan pada siklus 2 diadakan refleksi proses 

pembelajaran yang dilakukan pada siklus I. Refleksi diadakan dengan 

melibatkan sesama guru. Kegiatan refleksi bertujuan untuk mendapatkan 

kritik dan saran dari guru lain selaku observer, agar pada siklus 2 hasil 

evaluasi pembelajaran mencapai target yang telah ditentukan. Hasil 

refleksi tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Pertemuan pertama, pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) masih cukup baik. 

Karena guru tidak memanfaatkan waktu dengan baik, sehingga siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran tidak efektif. Masih banyak 

kegiatan yang direncanakan belum dilakukan. Sehingga pada pertemuan 

kedua guru harus berusaha melakukan semua kegiatan agar hasil belajar 

lebih optimal.  

2. Pada pertemuan kedua hampir semua kegiatan yang direncanakan 

dilakukan akan tetapi belum maksimal untuk mengangkat hasil belajar 

siswa dengan baik. Sehingga pada siklus ke 2 guru harus seoptimal 

mungkin melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.  

3. Ketuntasan belajar siswa pada siklus 1 yaitu 67% siswa tuntas 

meningkat dibandingkan dengan ketuntasan belajar siswa sebelum 

diadakan tindakan yaitu 54%. Rata-rata siklus I mencapai 72,3 

sedangkan rata-rata siswa pra siklus 64,2. Hasil belajar siswa siklus I 

belum sesuai dengan indikator keberhasilan dalam penelitian yaitu 

siswa tuntas mencapai 40 atau 87%. Sehingga perlu ada perbaikan 
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dalam pembelajaran metode Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) pada siklus 2.  

 

4.1.1 Pelaksanaan Siklus II 

 Praktek pembelajaran dilaksanakan dengan pokok bahasan 

penggunaan cahaya dalam berbagai alat optic. Siklus II ini dilakukan 

melalui dua pertemuan dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pertemuan Pertama 

1.) Perencanaan 

    Hasil refleksi pada siklus I dengan sesama guru sebagai observer 

menjadi salah satu pertimbangan untuk melaksanakan pembelajaran yang 

lebih baik lagi. Persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan pertemuan 

pada siklus II ini adalah dengan mempersiapkan instrumen, alat dan bahan 

untuk penelitian agar efektifitas pembelajaran dapat meningkat dibanding 

pada siklus I. 

2.) Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2013 melalui 

beberapa  kegiatan sebagai berikut: 

a. Kegiatan awal 

Sebelum pelajaran dimulai berdoa terlebih dahulu, kemudian 

mengabsen siswa. Untuk mengawali pembelajaran guru bertanya pada 

siswa tentang kegiatan/materi sebelumnya setelah itu guru 

menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilakukan. 

b. Kegiatan inti 

Guru membagi siswa dalam 9 kelompok (seperti pada siklus I). 

Setelah itu guru membagi dan lembar kerja siswa dan hand out materi 

untuk melakukan kegiatan menerapkan menemukan warna-warna 

yang membentuk cahaya putih. Siswa diminta untuk mengamati 

kegiatan praktek yang dilakukan secara kelompok  dan mengisi 
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lembar kerja yang sudah disediakan. Guru membimbing siswa yang 

kesulitan. 

c. Kegiatan akhir 

Guru bersama siswa menarik kesimpulan dari kegiatan yang telah 

dilakukan. Kemudian guru melakukan refleksi tentang pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

 

3.) Observasi  

    Siswa belum terlalu aktif dalam membuat rangkuman, akan tetapi 

siswa sudah telihat sebagian mulai aktif dalam proses pembelajaran. 

 

4.) Refleksi dan tindak lanjut  

Berdasarkan observasi dan analisis hasil tes pada siklus II 

pertemuan pertama terdapat 36 siswa yang tuntas dan 10 siswa belum 

tuntas belajar, sehingga perlu diadakan perbaikan pembelajaran. Dari 

hasil pelaksanaan pembelajaran, diketahui bahwa selama guru mengajar 

pada pembelajaran siklus II pertemuan pertama siswa sudah aktif dan 

semangat dalam mengikuti pembelajaran. Tindak lanjutnya dalam siklus 

ke II pertemuan kedua nilai siswa harus meningkat lagi. 

 

2. Pertemuan kedua 

  Tindakan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2013 melalui beberapa 

kegiatan sebagai berikut: 

a. Kegiatan awal 

Untuk mengawali pembelajaran guru bertanya kepada siswa tentang 

kegiatan/materi sebelumnya. Setelah itu guru menjelaskan tentang 

kegiatan yang akan dilakukan.  

b. Kegiatan inti 

Guru membahas tentang kegiatan dan materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Kemudian salah satu siswa perwakilan dari kelompok untuk 
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menyampaikan hasil diskusinya yang dicatat pada lembar kerja. Setelah 

itu mengulas sedikit tentang materi-materi yang sudah dipelajari. 

c. Kegiatan akhir 

Dalam pertemuan kedua ini diadakan tes untuk mengetahui seberapa 

jauh pemahaman materi yang sudah diajarkan. 

 

3. Observasi  

Siswa sudah antusias mengikuti pembelajaran, tidak ada siswa yang 

ribut, semua siswa aktif dalam kerja kelompok dan siswa berani 

mengungkapkan pendapatnya secara lantang.  

 

4. Refleksi  

Bardasarkan observasi dari pelaksanaan siklus II dalam kegiatan 

pembelajaran siswa sudah cukup antusias dan aktif dibandingkan saat 

pembelajaran siklus I, hal ini terjadi karena siswa sudah mengerti dan 

terlibat secara langsung dalam proses melakukan praktek pengamatan 

terhadap warna-warna yang membentuk cahaya putih dan membentuk 

cahaya putih  dan menerapkan penggunaan cahaya dalam berbagai alat optic 

secara teliti. Selain itu juga siswa yang pada saat siklus I tidak mau 

mendengarkan arahan dari guru, Pada siklus II ini sudah dapat 

memperhatikan dengan baik.  

Hasil dari tindakan Siklus II diperoleh hasil belajar IPA siswa kelas 

V meningkat. Sehingga dapat dinyatakan penerapan model pembelajaran 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa Kelas V pada mata pelajaran IPA. 

5. Hasil Tindakan / Penelitian 

(1) Data Temuan Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

      Pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua siklus 2 diakhir 

pembelajaran diadakan tes/evaluasi untuk mengukur ketuntasan belajar 
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siswa. Hasil belajar siswa pada siklus 2 dapat dilihat pada tabel 4.4 

dibawah ini :  

Tabel 4.4 

Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN Mangunsari 05 siklus II 

No Interval Nilai Siklus I Keterangan  

Jumlah  (%) 

1 96 – 100  4 8,7 Tuntas  

2 91 – 95 - - - 

3 86 – 90 21 45,6 Tuntas 

4 81 – 85 - - - 

5 76 – 80 13 28,3 Tuntas   

6 71 – 75 - - - 

7 61 – 70 3 6,5 Tuntas  

8 51 – 60 5 10,9  Belum tuntas 

9 45 – 50  - - - 

10 < 45  - - - 

Jumlah  46 100 KKM 65 

Rata-rata   83,4 

Nilai tertinggi   100 

Nilai terendah   60 

Siswa yang tuntas   41 

Siswa yang belum tuntas   5 

 

Dengan demikian nilai rata-rata siswa dalam kelas pada siklus II 

adalah 83,5 meningkat dibandingkan nilai rata-rata pada siklus I yaitu 

72,3 Jumlah siswa yang tuntas belajarnya pada siklus II meningkat 

menjadi 41 siswa, sementara pada siklus I 31 siswa. Nilai tertinggi 

diperoleh siswa pada siklus II sudah mencapai nilai tertinggi yaitu 100, 

nilai terendah 60. Perolehan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 

Mangunsari 05 dengan menerapkan model pembelajaran Student Teams-
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Achievement Divisions (STAD) jumlah siswa yang nilainya ≥ 65 atau 

yang memenuhi KKM sudah terlihat meningkat seperti yang dikatakan 

dalam hasil penelitian Zaini  (2010)  bahwa metode pembelajaran Student 

Teams-Achievement Divisions (STAD sangat mempengaruhi hasil belajar 

siswa. Hasil tes pada siklus II apabila dianalisis berdasarkan ketuntasan 

belajar dapat disajikan dalam bentuk tabel  4.5 dibawah ini:   

Tabel 4.5 

Hasil tes pada siklus II 

No  Ketuntasan  Frekuensi  Prosentase  

1 Tuntas  41 89% 

2 Tidak tuntas  5 11% 

             Jumlah  46 100% 

             Nilai tertinggi  100  

             Nilai terendah  60 

             Nilai rata-rata  67 

 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 
 𝑥 100 

 

Dengan kriteria nilai sebagai berikut: 

>86%  = baik sekali 

70 – 85%  = baik 

55 – 69%  = cukup baik 

<54%  = kurang 

Skor maksimum = 40  

  

Dengan demikian nilai rata-rata siswa dalam kelas pada siklus 

2 adalah 83,4 meningkat dibandingkan nilai rata-rata pra siklus 64,2 

dan siklus 1 hanya 72,3. jumlah siswa yang tuntas belajarnya pada 

siklus 2 meningkat menjadi 41 siswa, sementara pada pra siklus hanya 
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25 siswa dan siklus 1 yaitu 31 siswa. Tabel 4.2 menunjukan bahwa 

perolehan hasil belajar IPA siswa kelas V SD negeri Mangunsari 05 

dengan penerapan model pembelajaran Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) pada siklus 2 dengan jumlah siswa yang nilainya ≥ 

65 atau yang memenuhi KKM sudah terlihat sangat meningkat. Hasil 

tes pada siklus 2 apabila dianalisis berdasarkan ketuntasan belajar 

dapat disajikan dalam bentuk grafik batang 4.4 dibawah ini: 

 

 

Gambar 4.4 

Ketuntasan Belajar IPA Siklus II  

 

 Gambar 4.4 menunjukan bahwa hasil belajar yang diperoleh siswa 

pada siklus 2 sudah mencapai standar yang telah ditetapkan pada 

indikator kenerja pada penelitian ini. Indikator keberhasilan penelitian 

ini dianggap berhasil apabila 38 siswa dari 46 siswa kelas V tuntas 

hasil belajranya. Dari data tersebut dapat diperoleh informasi bahwa 

yang telah tuntas pada siklus 2 sudah mencapai 89% (41 siswa). Dari 

hasil data siklus 2 tersebut sudah menunjukan keberhasilan ketuntasan 

belajar siswa yang sudah sesuai dengan indikator keberhasilan 

penelitian dan mengalami peningkatan seperti yang dikatakan oleh 

Noffrida (2010) dalam hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa 
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setelah diterapkan metode pembelajaran Student Teams Achievement 

Divisions (STAD),  hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

meningkat  dari pra siklus (54%) , siklus 1 (67%) dan siklus 2 (89%) 

(2) Data Temuan Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar IPA Kelas 

V SDN Mangunsari 05  pra siklus, siklus 1 dam siklus 2  

Tabel 4.6 

Perbandingan Hasil Belajar IPA Siswa pada pra siklus, siklus 1 dan 

siklus 2 

No  Ketunta

san  

Pra siklus  Siklus 1 Siklus 2 

Frekuensi  Persenta

se (%) 

Frekuen

si  

Persent

ase (%)  

Frekue

nsi  

Persent

ase (%) 

1 Tuntas  25 54 31 67 41 89 

2 Tidak 

tuntas  

21 46 15 33 5 11 

Jumlah 46 100 46 100 46 100 

Nilai 

tertinggi 

85  

 

95  

 

100  

 

Nilai 

terendah 

0 50 60 

Nilai rata-

rata 

64,2 72,3  83,4  

 

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa ada kenaikan hasil belajar dari 

pra siklus sampai siklus 2. Nilai yang diatas KKM dari pra siklus 25 

siswa meningkat pada siklus 1 menjadi 31 siswa, meningkat lagi pada 

siklus 2 menjadi 41 siswa dari 46 siswa adanya peningkatan hasil belajar 

IPA tiap siklus setelah dilakukan model pembelajaran Student Teams 

Achievement Divisions (STAD). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

grafik dibawah ini : 
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 Grafik 4.5 

Perbandingan Hasil Belajar IPA pada Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II 

 

    Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata dan 

ketuntasan belajar siswa sebelum tindakan kelas dilaksanakan mengalami 

peningkatan dari nilai rata-rata 64,2 dengan ketuntasan klasikal 64% siswa 

tuntas dan setelah dilaksanakan tindakan dengan menggunakn model 

pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD) dalam 

pembelajaran rata-rata siklus I menjadi 72,3 dengan ketuntasan belajar 

mencapai 67% siswa tuntas. Sedangkan pada siklus 2 nilai rata-rata siswa 

meningkat menjadi 83,4 dengan ketuntasan klasikal mencapai 89% siswa 

tuntas hasil belajarnya.  

6. Hasil observasi  

(1) Hasil penilaian kegiatan/kinerja guru dalam menerapkan model 

pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD) pada 

mata pelajaran IPA siklus II.  

Kegiatan observasi terhadap kegiatan pembelajaran guru dalam 

menerapkan model pembelajaran Student Teams Achievement Divisions 
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(STAD) pada siklus 2 baik pada pertemuan pertama maupun pertemuan 

kedua yang dinilai observer sudah menunjukan hasil yang sangat baik 

dari siklus I. Adapun pengamatan yang difokuskan pada kegiatan guru 

dalam menerapkan model pembelajaran Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) dalam pembelajaran IPA dapat dilihat pada tabel 4.7 di 

bawah ini:  

Tabel 4.7 

Hasil penilaian kinerja guru pada siklus 2 

Siklus 2 Materi pembelajaran  Total skor Nilai 

aktivitas (%) 

Criteria 

Pertemu

an 1 

Menemukan warna-

warna yang 

membentuk cahaya 

putih  

50 89 Baik 

Pertemu

an 2 

Penerapan berbagai 

cahaya dalam berbagai 

alat optic 

55 98% Sangat 

baik  

  

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 
 𝑥 100 

Dengan kriteria nilai sebagai berikut: 

>86%  = baik sekali 

70 – 85%  = baik 

55 – 69%  = cukup baik 

<54%  = kurang 

Skor maksimum = 40  

 

Pada pertemuan pertama memperoleh skor 50 atau dengan nilai 

persentase kegiatan 89%. Kegiatan yang belum dilakukan yaitu 

menyimpulkan materi. Pada pertemuan kedua siklus 2 mendapat skor 55 
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atau nilai persentase kegiatan 98% semua kegaiatan yang dilakukan guru 

semua dilaksanakan dengan kreteria sangat baik.  

Hasil penilaian kinerja guru dalam pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) pada mata pelajaran IPA siklus II apabila dianalisis berdasarkan 

nilai aktivitas kinerja  dapat disajikan dalam bentuk grafik batang 4.7 di 

bawah ini:  

 

Grafik 4.6 

hasil penilaian kinerja guru pada mata pelajaran IPA siklus II 

 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 
 𝑥 100 

Dengan kriteria nilai sebagai berikut: 

>86%  = baik sekali 

70 – 85%  = baik 

55 – 69%  = cukup baik 

<54%  = kurang 

Skor maksimum = 40  

 

Pada gambar 4.7 diatas dapat dilihat hasil nilai aktivitas kinerja 

guru pertemuan pertama memperoleh nilai presentase kegiatan 89 %. 

Kegiatan yang belum dilakukan yaitu menyimpulkan materi. Pada 
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pertemuan kedua siklus 2 mendapat skor 55 atau nilai presentase 

kegiatan 98% semua kegaiatan yang dilakukan guru semua dilaksanakan 

dengan kreteria sangat baik dan sudah menunjukan kesuksesan dalam 

mengajar. 

(2) Hasil perbandingan kegiatan/kinerja guru dalam menerapkan model 

pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD)  pada 

mata pelajaran IPA siklus I dan siklus II.  

Setelah diamati atau dicatat oleh observer  kinerja guru dalam 

mengajar dengan menerapkan model pembelajaran Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) diperoleh data perbandingan antara siklus 

I dan siklus II yang tampak pada tabel 4.8 dan grafik batang di bawah ini:  

 

Tabel 4.8 

perbandingan kegiatan/kinerja guru pada mata pelajaran IPA 

siklus I dan siklus II 

Aktivitas 

mengajar 

Pertemuan Nilai 

prosentase 

kriteria 

Siklus I Pertemuan  pertama 83% Baik 

Pertemuan kedua 85% Baik 

Siklus II Pertemuan pertama 89% Baik 

Pertemuan kedua 98% Sangat baik 
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Grafik 4.7 

Perbandingan kinerja guru pada mata pelajaran IPA siklus 

I dan siklus II 

 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 
 𝑥 100 

Dengan kriteria nilai sebagai berikut: 

>86%  = baik sekali 

70 – 85%  = baik 

55 – 69%  = cukup baik 

<54%  = kurang 

Skor maksimum = 40  

  

perbandingan kegiatan/kinerja guru dalam menerapkan model 

pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD) pada mata 

pelajaran IPA siklus I dan siklus II 

Dilihat dari hasil diatas bahwa kegiatan guru mengajar 

menggunakan model pembelajaran Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) pada siklus I pertemuan pertama yaitu 83% dengan 

katagori baik  dan pertemuan kedua yaitu 85% dengan katagori baik. 

Sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan, pada pertemuan 

pertama siklus II menjadi 89% dengan katagori baik dan pada pertemuan 
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kedua 98% dengan katagori sangat baik. Dapat disimpulkan kegaiatan 

pembelajaran dalam penerapan metode model pembelajaran Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) pada mata pelajaran IPA siswa 

kelas IV SD Negeri Mangunsari 05 dari setiap pertemuan mengalami  

peningkatan yang ditunjukan dari nilai presentase kegiatan guru 

mengajar. Jika dilihat dari seluruh kegiatan pembelajaran yang 

direncanakan, maka dapat dikatakan kegiatan pembelajaran pada siklus 

II berhasil. 

(3) Hasil penilaian aktivitas belajar siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran model pembelajaran Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) pada mata pelajaran IPA siklus II  

Selain kegiatan pembelajaran guru yang dinilai atau di 

observasi, aktivitas  siswa juga dinilai oleh observer dengan lembar 

observasi. Hasil penilaian aktivitas belajar siswa selama mengikuti 

proses pembelajaran model pembelajaran Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) pada siklus 2 tersaji pada tabel 4.9 di 

bawah ini:  

Tabel 4.9 

Hasil aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA  siklus 2 

Siklus 2 Materi 

pembelajaran 

Total 

skor 

Nilai    

aktivitas 

(%) 

Criteria 

Pertemuan 

  1 

Menemukan warna-

warna yang 

membentuk cahaya 

putih  

50 89 Baik 

Pertemuan  

2 

Penerapan 

penggunaan cahaya 

dalam berbagai alat 

53 94% Sangat 

baik  
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optic  

 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 
 𝑥 100 

Dengan kriteria nilai sebagai berikut: 

>86%  = baik sekali 

70 – 85%  = baik 

55 – 69%  = cukup baik 

<54%  = kurang 

Skor maksimum = 40  

 

Tabel 4.9 di atas menunjukan aktivitas belajar siswa selama 

mengikuti pembelajaran model pembelajaran Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) pada siklus 2 pertemuan pertama 

memperoleh skor 50 dengan nilai presentase 89% dikatakan baik, 

pada pertemuan kedua siklus 2 mendapat skor 53 dengan nilai 

presentase 94% dikatakan baik sekali dan proses pembelajaran pada 

siklus 2 pertemuan kedua dilaksanakan dengan berhasil. 

 Hasil penilaian aktivitas belajar siswa kelas V SD Negeri 

Mangunsari 05 selama mengikuti proses pembelajaran model 

pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD) pada 

mata pelajaran IPA siklus II apabila dianalisis berdasarkan nilai 

aktivitas siswa  dapat disajikan dalam bentuk grafik batang 4.9 di 

bawah ini: 
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Gambar 4.8 

Hasil penilaian aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

siklus II 

  

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 
 𝑥 100 

Dengan kriteria nilai sebagai berikut: 

>86%  = baik sekali 

70 – 85%  = baik 

55 – 69%  = cukup baik 

<54%  = kurang 

Skor maksimum = 40  

       

       Hasil penilaian aktivitas belajar siswa kelas V SD Negeri 

Mangunsari 05 selama mengikuti proses pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) pada mata pelajaran IPA siklus I 

Gambar 4.9 menunjukan bahwa hasil penilaian aktivitas siswa 

dalam pembelajaran model pembelajaran Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) pada mata pelajaran IPA siklus II  pertemuan 

pertama yaitu 89% dengan katagori baik, pertemuan kedua 94% 
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dengan katagori sangat baik. Dari hasil nilai presentase siswa proses 

pembelajaran di kelas sudah berhasil dengan baik.  

(4) Hasil perbandingan aktivitas belajar siswa selama mengikuti 

proses pembelajaran model pembelajaran Student Teams 

Achievement Divisions (STAD)  pada mata pelajaran IPA siklus I 

dan siklus II  

Setelah diamati atau dicatat oleh observer  kinerja guru dalam 

mengajar dengan menerapkan model pembelajaran Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) diperoleh data perbandingan antara 

siklus I dan siklus II yang tampak pada tabel 4.10 dan grafik batang di 

bawah ini:  

Tabel 4.10 

perbandingan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

siklus I dan siklus II 

Aktivitas 

mengajar 

Keterangan  Nilai 

prosentase (%) 

Kriteria  

Siklus I Pertemuan 

pertama 

 

66% Cukup 

Pertemuan kedua 

 

85% Baik 

Siklus II Pertemuan 

pertama 

 

89% Baik 

Pertemuan kedua 

 

94% Sangat 

baik 
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    Grafik 4.9  

      Perbandingan aktivitas siswa siklus I dan siklus II 

  

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 
 𝑥 100 

Dengan kriteria nilai sebagai berikut: 

>86%  = baik sekali 

70 – 85%  = baik 

55 – 69%  = cukup baik 

<54%  = kurang 

Skor maksimum = 40  

Dilihat dari hasil diatas bahwa aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran model pembelajaran Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) pada siklus I pertemuan pertama yaitu 66% dengan 

katagori cukup, pada pertemuan kedua yaitu 85 % dengan katagori 

baik dan pada petemuan ketiga 85% dengan katagori baik. Sedangkan 

pada siklus II mengalami peningkatan, pada pertemuan pertama siklus 

II menjadi 89% dengan katagori baik dan pada pertemuan kedua 94% 

dengan katagori sangat baik. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran model pembelajaran 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) pada mata pelajaran 
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IPA siswa kelas V SD Negeri Mangunsari 05 dari setiap pertemuan 

mengalami  peningkatan yang ditunjukan dari nilai presentase 

aktivitas siswa belajar .Jika dilihat dari seluruh kegiatan pembelajaran 

yang direncanakan, maka dapat dikatakan kegiatan pembelajaran pada 

siklus II berhasil.  

7. Hasil Refleksi  

Pada akhir kegiatan siklus II diadakan refleksi proses pembelajaran 

yang telah dilakukan. Kegiatan refleksi bertujuan untuk mendapatkan kritik 

dan saran dari observer. Hasil refleksi tersebut adalah pembelajaran dalam 

menerapkan model pembelajaran Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) pada siklus II pertemuan pertama sudah baik sekali, untuk 

pertemuan berikutnya guru harus mengoptimalkan seluruh kegiatan yang 

direncanakan agar hasilnya lebih baik lagi.  

Pada pertemuan pertama siklus II siswa sudah terbiasa terhadap 

pembelajaran dengan menrapkan model pembelajaran Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) sehingga pembelajaran dilakukan dengan 

aktif dan siswa tidak ramai sendiri. 

Pada pertemuan kedua yang dilakukan guru sudah bisa dikatakan 

berhasil, yang dapat ditunjukan dari meningktanya hasil ketuntasan belajar 

siswa yaitu 41 siswa atau 89% siswa tuntas. Dapat disimpulkan pembelajaran 

yang dilakukan dalam penerapan model pembelajaran Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) pada siklus II berhasil karena memperoleh 

penilaian pada pertemuan pertama adalah 67% meningkat menjadi 89%.  

8. Pembahasan  Penggunaan model pembelajaran Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dalam pembelajaran 

Pembelajaran tindakan dalam penelitian ini  dilaksanakan  dalam  2 

siklus, setiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Pada siklus 1 pertemuan 

pertama dengan materi membedakan berbagai warna. Dari pengamatan 

terhadap proses pembelajaran yang dilakukan didapatkan permasalahan 
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antara lain siswa kurang memperhatikan penyampaian materi dengan 

menggunakan Student Teams Achievement Divisions (STAD), dalam proses 

pembelajaran masih banyak siswa yang sibuk sendiri dan tidak menempati 

tempat duduknya masing-masing, siswa tidak berani mengungkapkan 

pendapat pada kelompok. Selain itu karena terbiasa dengan proses 

pembelajaran yang lalu siswa masih banyak yang bingung dan kurang dapat  

mencermati/mengerjakan lembar tugas yang diberikan guru.  

Guru dalam menerapkan Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) dengan memanfaatkan gambar kurang optimal terlihat pada 

kegiatan-kegiatan guru dalam pembelajaran yang direncanakan belum 

dilakukan. Sehingga pertemuan berikutnya harus berusaha melakukan 

kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sudah direncanakan. 

Pada pertemuan kedua siklus 1 masih ditemukan permasalahan-

permasalahan seperti diatas. Sehingga guru terus menerus memotivasi siswa 

untuk mau berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Walaupun 

kegiatan-kegiatan yang direncanakan sudah banyak dilakukan tetapi kurang 

optimal yang ditunjukan hasil penilaian observer terhadap pembelajaran yang 

dilakukan masih dibawah criteria baik sekali. Kegiatan guru pada siklus 1 

pertemuan pertama memperoleh 83% dengan Kriteria baik, sedangkan pada 

pertemuan kedua 85% dengan kriteria baik. 

Pada pertemuan siklus 2 masalah-masalah tersebut sudah berkurang, 

yang ditunjukan antara lain: siswa sudah berani mengungkapkan pendapat 

pada kelompok, siswa sudah menempati tempat duduknya masing-masing. 

Dari hasil pengamatan kegiatan guru dalam pembelajaran pada siklus 2 

diperoleh nilai persentasenya 89% pada pertemuan pertama dan 98% pada 

pertemuan kedua guru berusaha memperbaiki dan menambahkan kegiatan-

kegiatan yang belum dilakukan pada siklus 1 semua indikator kegiatan guru 

dilakukan pada pembelajaran di siklus 2. 

Secara umum dapat dilakukan bahwa pembelajaran menggunakan 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) yang dilakukan guru pada 
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siswa kelas V SD Negeri Mangunsari 05 dari siklus 1 ke siklus 2 ada 

peningkatan yang baik, ini berarti bahwa pembelajaran IPA dengan 

menerapkan Student Teams Achievement Divisions (STAD) dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA 

Metode Student Teams Achievement Divisions (STAD) ini merupakan 

salah satu metode dalam pembelajaran cooperative yang untuk pertama 

kalinya diperkenalkan oleh Robert Slavin. Metode ini merupakan salah satu 

metode yang paling sederhana dalam pembelajaran kooperatif dan 

merupakan salah satu pendekatan yang baik untuk guru yang baru mulai 

menerapkan model pembelajaran kooperatif. 

Metode pembelajaran ini lebih menekankan berbagai ciri pembelajaran 

langsung, dan merupakan metode yang mudah diterapkan dalam 

pembelajaran saint. Seperti dalam kebanyakan metode pembelajaran 

kooperatif, metode STAD didasarkan pada prinsip bahwa siswa bekerja 

bersama–sama dalam belajar dan bertanggung jawab terhadap belajar teman 

dan dirinya sendiri.  

 

 


