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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas IV SDN Klero 02 yang 

berjumlah 31 siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, 

pembelajaran masih menggunakan model pembelajaran 

konvensional, yaitu ceramah yang kurang melibatkan siswa dalam 

proses pembelajaran. Pemahaman siswa yang rendah terlihat ketika 

siswa diminta mengerjakan soal, mereka masih bingung padahal guru 

sudah memberikan contoh dengan penyelesaian yang runtut dan 

jelas. Pemahaman siswa yang rendah tersebut mengakibatkan siswa 

yang tidak tuntas ulangan harian materi operasi hitung bilangan 

mencapai 17 siswa atau 54,83% dari 31 siswa dengan batas KKM 65. 

Hasilnya terlihat pada tabel 3 dan diagram 6 di bawah ini 

 

Tabel 5. Hasil Pra Siklus Siswa Kelas IV SDN Klero 02 

No Nilai Jumlah Siswa Persentase Keterangan 

1 < 65 17 54,83% Tidak Tuntas 

2 ≥ 65 14 45,17% Tuntas 

 JUMLAH 31 100%  
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Gambar 6. Grafik Hasil Pra Siklus Siswa Kelas IV SDN Klero 02  

 

 



22 
 

B. Deskripsi Siklus I  

Pelaksanaan siklus I menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif tipe STAD dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV SDN Klero 02. 

Langkah-langkah pelaksanaan siklus I: 

1. Perencanaan  

Persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan pertemuan 

pertama dan kedua adalah mempersiapkan materi sifat-sifat 

operasi  bilangan untuk penelitian tindakan, yaitu menyusun 

lembar obervasi siswa, membuat lembar kerja kelompok, 

membuat soal tes  dan menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) pada materi sifat komutatif dan assosiatif 

pada operasi hitung bilangan dengan menerapkan Model 

Pembelajaran Kooperatif tipe STAD agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai secara optimal.  

 

2. Tindakan  

Siklus I dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan. Materi 

yang diajarkan yaitu mengidentifikasi sifat operasi komutatif dan 

assosiatif. Model pembelajaran yang digunakan adalah Model 

Pembelajaran Kooperatif tipe STAD menurut pendapat yang 

dikemukakan oleh Nurhadi dalam Sugiyatno (2008). Rincian 

pembelajaran yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

a. Pertemuan pertama  

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 

25 Agustus 2012 pukul 07.00 – 08.30. Materi yang diajarkan adalah 

mengidentifikasi sifat komutatif operasi hitung bilangan. Guru 

menggunakan media pembelajaran berupa Lembar Kerja Siswa 

dan rangkuman materi. Sesuai dengan langkah-langkah pada 

Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD, sebelum pembelajaran 

dimulai guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai dalam pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk 

belajar. Materi yang dipelajari oleh siswa adalah sifat komutatif 

operasi hitung bilangan. Guru membuat tabel penjumlahan dan 

perkalian yang akan diisi oleh siswa. Guru membagi siswa kedalam 
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kelompok, dimana setiap kelompoknya terdiri dari 4-5 siswa yang 

memprioritaskan keragaman kelas dalam prestasi akademik. 

Secara berkelompok, siswa berdiskusi membahas dan 

menjawab soal dengan mengisi tabel penjumlahan dan perkalian. 

Tabel penjumlahan dan perkalian yang telah diisi oleh siswa 

tersebut digunakan untuk memberikan penjelasan kepada siswa, 

sehingga siswa dapat mengetahui sifat komutatif operasi hitung 

bilangan. Guru melakukan pengamatan, memberikan bimbingan, 

dorongan dan bantuan bila diperlukan dalam kegiatan diskusi.  

Selesai berdiskusi guru menunjuk salah satu perwakilan kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan memberikan 

kesempatan pada kelompok lain untuk bertanya, menanggapi 

maupun menambahi dari apa yang telah dipresentasikan. Diakhir 

pelajaran, guru memberikan penguatan dari materi yang  telah 

diajarkan, memberikan refleksi dan memberikan informasi 

pertemuan minggu depan. 

 

b. Pertemuan ke dua  

Pertemuan ke dua dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 

27 Agustus 2012 pukul 07.00 – 08.10. Materi yang diajarkan adalah 

mengidentifikasi sifat assosiatif operasi hitung bilangan. Guru 

menggunakan media pembelajaran berupa rangkuman materi. 

Guru memberikan soal kepada siswa. Siswa mengisi dan 

melengkapi soal tersebut, sehingga dari soal tersebut siswa dapat 

memperoleh suatu kesimpulan, yaitu sifat pengelompokkan atau 

sifat assositif.   

Siswa dikelompokkan sesuai dengan pembagian kelompok 

minggu lalu, mendiskusikan masalah yang telah diberikan oleh 

guru, dan selanjutnya siswa mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya di depan kelas. Akhir pelajaran, guru memberikan 

penguatan dari materi yang telah diajarkan. Guru memberikan soal 

kepada siswa untuk dikerjakan sebagai tes siklus I yang berisi 6 

soal uraian. 
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3. Pengamatan 

a. Pertemuan 1 

1) Siswa masih sulit untuk berdiskusi dengan teman 

dalam satu kelompok.  

2) Banyak siswa yang masih sibuk mengobrol tentang hal 

diluar materi pelajaran dengan teman satu 

kelompoknya. 

3) Siswa yang kurang pandai menggantungkan 

pekerjaannya pada siswa yang pandai dalam 

kelompoknya.  

4) Siswa masih banyak yang malas untuk meminta 

penjelasan temannya ataupun guru bila mengalami 

kesulitan.  

5) Siswa yang pandai belum bisa menjelaskan kepada 

teman-temannya yang belum mengerti dalam satu 

kelompok. 

 

b. Pertemuan 2 

1) Pada saat mengerjakan soal, kerja sama dalam 

kelompok masih kurang. Banyak siswa yang bekerja 

sendiri daripada bekerja dengan kelompoknya.  

2) Beberapa siswa yang masih sibuk mengobrol tentang 

hal diluar materi pelajaran dengan teman satu 

kelompoknya. 

3) Siswa yang kurang pandai menggantungkan 

pekerjaannya pada siswa yang pandai dalam 

kelompoknya.  

4) Siswa masih banyak yang malas untuk meminta 

penjelasan temannya ataupun guru bila mengalami 

kesulitan.  

 

4. Refleksi 

Refleksi untuk siklus I ini berdasarkan pada hasil 

pengamatan pertemuan I dan pertemuan II. Pertemuan I 

dijumpai siswa masih agak sulit untuk berdiskusi dengan 

anggota kelompoknya, beberapa siswa masih kurang aktif 

dalam pembelajaran, dan pemanfaatan waktu pada saat 
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pembelajaran masih kurang tepat. Siswa yang cenderung pasif 

ketika pembelajaran berlangsung, mereka perlu perhatian, 

bimbingan dalam memahami materi dan mengerjakan soal-

soal, sehingga mereka merasa diperhatikan oleh guru. Guru 

perlu menjelaskan tentang pentingnya bekerja sama dalam 

kelompok ketika siswa kurang bisa bekerja sama dengan 

temannya. Kerja sama dalam kelompok akan membantu 

menyelesaikan masalah lebih cepat, dan membantu siswa 

dalam kelompok untuk dapat memahami materi dengan baik.  

 

C. Deskripsi Siklus II  

Siklus I dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan. 

Pembelajaran di siklus II menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif tipe STAD. 

Langkah-langkah pelaksanaan siklus II: 

1. Perencanaan  

Persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan pertemuan 

pertama dan ke dua adalah mempersiapkan bahan untuk 

penelitian tindakan, yaitu menyusun lembar obervasi siswa, 

membuat lembar kerja kelompok, membuat soal tes  dan 

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada materi 

sifat distributif pada operasi hitung bilangan dan menggunakan 

sifat-sifat operasi hitung dalam memecahkan masalah dengan 

menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD.  

2. Tindakan  

Siklus II dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan. Materi 

yang diajarkan yaitu mengidentifikasi sifat operasi distributif dan 

menggunakan sifat-sifat operasi hitung dalam memecahkan 

masalah. Rincian pembelajaran yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a. Pertemuan 1  

Pertemuan 1 dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 30 

Agustus 2012 pukul 08.10 – 09.20. Materi yang diajarkan 

adalah mengidentifikasi sifat distributif operasi hitung 

bilangan. Sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif STAD, sebelum pembelajaran dimulai guru 

menyampaikan tujuan pelajaran yang ingin dicapai dalam 
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pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar. 

Penyampaikan materi pelajaran oleh guru melalui metode 

ceramah dan pemberian contoh soal. Guru memberikan 

contoh soal yang dibahas bersama dalam pembelajaran 

sehingga siswa mengetahui sifat distributif operasi bilangan. 

Guru membantu membagi siswa ke dalam kelompok, dimana 

setiap kelompoknya terdiri dari 4-5 siswa yang 

memprioritaskan keragaman kelas dalam prestasi akademik. 

Guru memberikan tugas kepada siswa, yaitu untuk 

membuktikan apakah sifat komutatif, assosiatif dan distributif 

berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian dan siswa 

mendiskusikannya bersama anggota kelompok masing-masing.  

Selama diskusi berlangsung, guru melakukan 

pengamatan, memberikan bimbingan, dorongan dan bantuan 

bila diperlukan. Selesai berdiskusi guru menunjuk salah satu 

perwakilan kelompok untuk mempersentasikan hasil diskusinya 

dan memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk 

bertanya, menanggapi maupun menambahi dari apa yang telah 

dipersentasikan. Akhir pelajaran, guru memberikan penguatan 

dari materi yang  telah diajarkan, memberikan refleksi dan 

memberikan informasi pertemuan minggu depan. 

 

b. Pertemuan 2  

Pertemuan 2 dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 31 

Agustus 2012 pukul 07.00 – 08.10. Materi yang diajarkan adalah 

menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan dalam 

memecahkan masalah. Setelah menyampaikan tujuan dan 

materi pembelajaran siswa berkelompok dalam kelompok-

kelompok sesuai dengan pembagian minggu lalu. Kemudian 

siswa mendiskusikan masalah yang telah diberikan oleh guru, 

dan selanjutnya siswa mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya di depan kelas. Akhir pelajaran, guru memberikan 

penguatan dari materi yang telah diajarkan. Guru memberikan 

soal kepada siswa untuk dikerjakan sebagai tes siklus II yang 

berisi 6 soal uraian. 

 

 



27 
 

 
 

3. Pengamatan 

Hasil observasi yang dilakukan pada siklus II adalah siswa sudah 

dapat beradaptasi pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Ketika pembelajaran berlangsung sebagian besar siswa sudah 

bertanggung jawab dengan pekerjaan yang diberikan oleh guru dan 

mau bekerja sama dengan teman satu kelompoknya, siswa tidak 

malas bertanya pada guru jika menemui kesulitan dan waktu 

pembelajaran dapat selesai dengan tepat waktu. 

 

4. Refleksi 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil ini diperoleh dari tes evaluasi 

siklus II persentase ketuntasan siswa siklus II 80,64% dengan nilai rata-

rata 81. Siswa juga dapat mengikuti setiap langkah pembelajaran 

dengan baik. Indikator keberhasilan siswa pada penelitian tindakan ini 

sudah dapat tercapai pada siklus II sehingga penelitian tindakan kelas 

dikatakan selesai.  

 

D. Analisis Hasil Belajar Siswa 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil tes siklus yang 

diperoleh, nilai tes siklus I dan siklus II dapat dilihat dari peningkatan 

nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada tiap siklus. Hasil tes siklus I 

nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 30. Jumlah siswa yang mencapai 

ketuntasan belajar 19 siswa atau 61,29% dari 31 siswa dan siswa yang 

belum tuntas 12 siswa atau 38,71% dari 31 siswa, dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) 65. Ketuntasan hasil tes siklus I terlihat 

pada tabel 4 dan diagram 7 berikut ini.  

 

Tabel 6. Ketuntasan Hasil Tes Siklus I 

No Nilai Jumlah Siswa Persentase Keterangan 

1 < 65 12 38,71% Tidak Tuntas 

2 ≥ 65 19 61,29% Tuntas 

 JUMLAH 31 100%  
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Hasil tes siklus II nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 50. 

Jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar 25 siswa atau 80,64% 

dari 31 siswa dan siswa yang belum tuntas 6 siswa atau 19,36% dari 31 

siswa, dengan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) 65. Ketuntasan 

hasil tes siklus II terlihat pada tabel 5 dan diagram 8 berikut ini.  

 

Tabel 7. Ketuntasan Hasil Tes Siklus II 

No Nilai Jumlah Siswa Persentase Keterangan 

1 < 65 6 19,36% Tidak Tuntas 

2 ≥ 65 25 80,64% Tuntas 

 JUMLAH 31 100%  
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Gambar 7. Grafik Ketuntasan Hasil Tes Siklus I 
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Tabel 8. Hasil Belajar Siswa Kelas IV SDN Klero 02 Pra Siklus, Siklus I dan 

Siklus II 

 

No Keterangan  Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 

1.  Tuntas 45,17% 39,71% 80,64% 

2.  Tidak tuntas 54,83% 61,29% 19,36% 

3.  Jumlah 100% 100% 100% 
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Gambar 8. Grafik Ketuntasan Hasil Tes Siklus II 
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Tabel dan grafik di atas terlihat adanya peningkatan rata-rata nilai 

siswa. Rata-rata nilai siswa pada pra siklus adalah  62,09, dengan KKM yang 

masih dibawah 65%, yaitu 41,94%. Nilai rata-rata siswa pada siklus 1 

adalah 62,41 dengan KKM yang masih dibawah 65%, yaitu 61,29%. Nilai 

rata-rata siswa pada silkus 2 adalah 75,8, dan jumlah siswa yang nilainya 

sudah mencapai KKM sebanyak 25 siswa dari 31 siswa, sehingga 

ketuntasan klasikal sudah tercapai yaitu 80,64% (>75%). Siswa yang 

nilainya belum tuntas disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena 

kurang memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan materi, masih 

malas untuk bertanya kepada guru atau teman satu kelompok bila 

mengalami kesulitan, dan sibuk bermain-main atau mengobrol di luar hal 

pelajaran ketika teman yang lain sedang berdiskusi mengerjakan soal. 
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Gambar 9. Grafik Hasil Belajar Siswa Kelas IV SDN Klero 02  

Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II 


