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4.1 Deskripsi Kondisi Awal 

SDN Tlutup adal

belum memenuhi sarana

siswa kelas V terutama 

dapat kita lihat pada tabe

Hasil ketu

No Ketunt

1 
2 Belu
 

 

Untuk lebih jelasnya ma

20

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

p adalah sekolah yang berada di Pedesaan dengan kondis

sarana prasarana pembelajaran yang memadai. Hasil bela

utama pada materi operasi hitung bilangan bulat masih r

a tabel berikut: 

Tabel 4.1 

il ketuntasan belajar Matematika Pra siklus siswa kelas

SDN Tlutup Semester I 2012/2013 

 

etuntasan Belajar Jumlah Siswa 

Jumlah Persent

Tuntas 11 34  %
Belum Tuntas 20 66  %

Jumlah 31 100

ya marilah kita lihat dalam diagram berikut: 

 

Gambar 4.1 

Diagram Ketuntasan Belajar Pra Siklus  
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Dari data tersebut di atas maka ketuntasan belajar masih rendah terbukti siswa 

yang tuntas baru 10 anak dari jumlah keseluruhan 30 siswa. Nilai rata-rata siswa juga baru 

mencapai nilai 65. Dengan hasil belajar yang demikian maka perlu diadakan tindakan untuk 

memperbaikinya.  

 

4.2 Deskripsi Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.2.1. Perencanaan Tindakan 

Siklus I terdiri dari tiga pertemuan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 23 Oktober 

2012, Kamis, 25 Oktober 2012 dan Sabtu, 27 Oktober 2012. Persiapan yang dilaksanakan 

peneliti sebelum pelaksanaan Siklus I adalah menyusun RPP sebagai berikut:  

1. Pendahuluan  

a. Guru memberikan informasi kepada siswa tentang materi yang akan mereka 

pelajari, tujuan pembelajaran dan  pemberian motivasi agar siswa tertarik pada 

materi.  

2. Kegiatan inti 

Eksplorasi 

a. Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa tentang materi pelajaran. 

b. Guru menyajikan pelajaran. 

Elaborasi 

a. Siswa belajar dalam tim dengan cara guru memberi tugas pada kelompok berupa 

LKS (Lembar Kerja Siswa) untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok.  

b. Masing-masing anggota kelompok dapat bertukar pikiran untuk menyelesaikan 

Lembar Kerja Siswa.. 

Konfirmasi 

a. Guru memberi kuis/ pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat menjawab kuis 

tidak boleh saling membantu. 

b. Guru memberikan penghargaan pada tim yang memperoleh skor tertinggi dari 

kumpulan hasil skor masing-masing anggotanya. 

2. Kegiatan akhir 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran. 

b. Guru melakukan refleksi. 

 



 

4.2.2. Pelaksanaan Tindaka

Pelaksanaan 

direncanakan. Pada p

media LKS. Observer 

pertemuan ketiga keg

didiskusikan pada per

adalah pengukuran ha

  

4.2.3. Hasil Pelaksanaan Ti

Hasil pelaksa

kegiatan guru dan sisw

1. Hasil Belajar siswa

Hasil bel

terlihat dalam tabe

Hasil ket

No Ketunt

1 
2 Belu
 

 

Hasil belajar siswa

12

indakan 

anaan tindakan dalam penelitian siklus I ini berjalan sesuai 

ada pertemuan I dan II difokuskan pada pelaksanaan diskus

server mengamati segala tindakan yang dilakukan oleh guru da

ga kegiatan dilakukan untuk mengulas materi yang telah d

da pertemuan sebelumnya. Kegiatan yang difokuskan untuk p

ran hasil belajar siswa melalui tes formatif. 

aan Tindakan Siklus I 

elaksanaan tindakan siklus I berupa hasil belajar siswa dan

an siswa yaitu: 

r siswa  

sil belajar siswa pada siklus I telah dianalisis dengan tingkat ke

m tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 

il ketuntasan belajar Matematika siklus I siswa kelas V

SDN Tlutup Semester I 2012/2013 

 

etuntasan Belajar Jumlah Siswa 

Jumlah Persent

Tuntas 19 62  
Belum Tuntas 12 38  

Jumlah 31 100

r siswa dapat kita perjelas dengan grafik sebagai berikut: 

Gambar 4.2 

Diagram Ketuntasan Belajar Siklus I 
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ersentase 
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Rata-rata nilai sis

lengkapnya dapat
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Observasi d

dilakukan pada pe

kelas. Adapun has

0

20
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100

nila

terting

ilai siswa juga mengalami peningkatan dari siklus sebelumn

 dapat kita lihat dalam Tabel 4.3 berikut: 

 

Tabel 4.3 

Hasil Nilai Siswa Siklus I 

Uraian Nilai 

Nilai Tertinggi 90 
Nilai Terendah 50 
Nilai Rata-rata 68 

but dapat kita perjelas dengan grafik sebagai berikut: 

 

Gambar 4.3 

Grafik Perolehan Nilai Hasil Belajar Siklus I 

 

rvasi dilakukan oleh teman sejawat yang bernama Ansori, S. P

ada pertemuan pertama dan kedua. Pengamat mengambil po

un hasil pengamatannya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

LEMBAR OBSERVASI GURU DAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

   
No Aspek Ada Tidak Komentar 
Observasi Guru 

1 Kegiatan Awal    
 Guru menyampaikan apersepsi dan  

tujuan pembelajaran. 
√   

2 Kegiatan Inti    
 - Guru menjelaskan materi pembelajaran 

dengan baik 
√  Pnguasaan 

materi masih 
kurang 

 - Guru membentuk kelompok secara 
heterogen 

√   

 - Guru memberikan LKS dan 
membimbing cara mengerjakannya. 

√  Bimbingan guru 
kurang maksimal 

 - Guru memberikan pertanyaan  √   
3 Penutup    
 - Guru memberikan evaluasi pada akhir 

siklus dan memeriksanya bersama 
siswa. 

√   

 - Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk menyimpulkan materi 
pelajaran. 

 √ Penyimpulan 
masih dilakukan 
oleh guru 

Observasi Siswa 

1 Siswa bekerjasama dengan baik dalam 
diskusi. 

√   

2 Siswa mengerjakan tes formatif dengan 
tertib 

√   

3 Siswa mampu menyimpulkan materi 
pelajaran 

 √ Siswa masih 
belum berani 
menyimpulkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

Tabel 4.5 

LEMBAR OBSERVASI GURU DAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

   
No Aspek Ada Tidak Komentar 
Observasi Guru 

1 Kegiatan Awal    
 Guru menyampaikan apersepsi dan  

tujuan pembelajaran. 
√   

2 Kegiatan Inti    
 - Guru menjelaskan materi pembelajaran 

dengan baik 
√   

 - Guru membentuk kelompok secara 
heterogen 

√   

 - Guru memberikan LKS dan 
membimbing cara mengerjakannya. 

√   

 - Guru memberikan pertanyaan  √   
3 Penutup    
 - Guru memberikan evaluasi pada akhir 

siklus dan memeriksanya bersama 
siswa. 

√   

 - Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk menyimpulkan materi 
pelajaran. 

√  Penyimpulan 
masih dilakukan 
oleh guru dan 
siswa 

Observasi Siswa 

1 Siswa bekerjasama dengan baik dalam 
diskusi. 

√   

2 Siswa mengerjakan tes formatif dengan 
tertib 

√   

3 Siswa mampu menyimpulkan materi 
pelajaran 

√  Ada siswa yang 
menyimpulkan 

 

Dari Tabel di atas dapat kita lihat bahwa ada perbaikan aktifitas guru dan siswa, 

komentar pengamat juga menunjukkan komentar yang semakin membaik. 

 

4.2.4. Evaluasi dan Refleksi 

Berdasarkan hasil evaluasi tes formatif pada Pra Siklus dan Siklus I pertemuan 

ketiga dapat dilihat adanya peningkatan. Perbandingan ketuntasan hasil belajar siswa 

dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut: 

 

 

 

 



 

Perbandinga

No Ketuntasan 

Belajar 

1 Tuntas 

2 Belum Tuntas

 Jumlah 

 

Untuk lebih jela

Grafik Pe

 

Dari tabel dan

belajar siswa dari pr

rata-rata hasil belaja

Ketuntasan belajar s

belum mencapai ketu

Adapun refleks

a. Masih ada beberap

dalam model pemb

b. Guru belum merata

c. Baru ada satu sisw

d. Hasil belajar siswa 
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Tabel 4.6 

bandingan Ketuntasan Belajar Kondisi Awal dan Siklus

 

untasan Kondisi Awal Siklus I

Frekuensi Persentase Frekuensi Per

11 34  % 19 
Tuntas 20 66  % 12 

31 100  % 31 

bih jelasnya dapat kita lihat dalam grafik berikut: 

Gambar 4.4 

fik Perbandingan Ketuntasan Belajar Kondisi Awal dan

dan grafik di atas dapat kita lihat bahwa terjadi pen

dari pra siklus ke siklus II. Terjadi persentase ketuntasan

 belajar siswa dan nilai tertinggi yang diperoleh siswa ju

lajar siswa telah mencapai 62 %. Perlu dilanjutkan pada s

ai ketuntasan belajar sesuai dengan indikator kinerja. 

 refleksi dari pelaksanaan siklus I adalah sebagai berikut: 

eberapa siswa yang belum bersungguh-sungguh dalam me

l pembelajaran STAD. 

merata pada semua kelompok dalam membimbing diskusi.

u siswa yang mampu menyimpulkan materi pelajaran. 

 siswa belum ideal sesuai dengan indikator kinerja. 

pra siklus
siklus I

Tuntas

Belum Tuntas

31 

iklus I 

klus I 

Persentase 

62  % 
38  % 
100  % 

 

al dan Siklus I 

di peningkatan hasil 

ntasan belajar siswa, 

iswa juga meningkat. 

pada siklus II karena 

 

lam mengikuti diskusi 

iskusi. 

 Tuntas
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4.3 Deskripsi Hasil Perbaikan Siklus II 

4.3.1. Perencanaan Tindakan 

Siklus II terdiri dari tiga pertemuan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 30 Oktober 

2012, Kamis, 01 November 2012 dan Selasa, 06 November 2012. Persiapan yang dilaksanakan 

peneliti sebelum pelaksanaan Siklus II adalah menyusun RPP sebagai berikut:  

1. Pendahuluan  

b. Guru memberikan informasi kepada siswa tentang materi yang akan mereka 

pelajari, tujuan pembelajaran dan  pemberian motivasi agar siswa tertarik pada 

materi.  

2. Kegiatan inti 

Eksplorasi 

c. Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa tentang materi pelajaran. 

d. Guru menyajikan pelajaran. 

Elaborasi 

c. Siswa belajar dalam tim dengan cara guru memberi tugas pada kelompok berupa 

LKS (Lembar Kerja Siswa) untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok.  

d. Masing-masing anggota kelompok dapat bertukar pikiran untuk menyelesaikan 

Lembar Kerja Siswa.. 

Konfirmasi 

c. Guru memberi kuis/ pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat menjawab kuis 

tidak boleh saling membantu. 

d. Guru memberikan penghargaan pada tim yang memperoleh skor tertinggi dari 

kumpulan hasil skor masing-masing anggotanya. 

2. Kegiatan akhir 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran. 

b. Guru melakukan refleksi. 

 

4.3.2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam penelitian siklus II ini berjalan sesuai apa yang telah 

direncanakan. Pada pertemuan I dan II difokuskan pada pelaksanaan diskusi menggunakan 

media LKS. Observer mengamati segala tindakan yang dilakukan oleh guru dan siswa.   Pada 

pertemuan ketiga kegiatan dilakukan untuk mengulas materi yang telah diterangkan dan 



 

didiskusikan pada per

adalah pengukuran ha

 Kondisi kela

mengikuti proses pemb

 

4.3.3. Hasil Pelaksanaan Ti

Hasil pelaksa

kegiatan guru dan sisw

1. Hasil Belajar siswa

Hasil bela

terlihat dalam tabe

Hasil ket

No Ketunt

1 
2 Belu
 

 

Hasil belajar siswa

 

da pertemuan sebelumnya. Kegiatan yang difokuskan untuk p

ran hasil belajar siswa melalui tes formatif. 

i kelas lebih kondusif dibandingkan dengan siklus I. siswa t

s pembelajaran. Peneliti juga lebih lancar dalam menyampaikan

aan Tindakan Siklus II 

elaksanaan tindakan siklus II berupa hasil belajar siswa dan

an siswa yaitu: 

r siswa  

sil belajar siswa pada siklus II telah dianalisis dengan tingkat ke

m tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 

il ketuntasan belajar Matematika siklus II siswa kelas V

SDN Tlutup Semester I 2012/2013 

 

etuntasan Belajar Jumlah Siswa 

Jumlah Persent

Tuntas 29 92  
Belum Tuntas 2 7  

Jumlah 31 100

r siswa dapat kita perjelas dengan grafik sebagai berikut: 

 

Gambar 4.5 

Diagram Ketuntasan Belajar Siklus II 
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ilai siswa juga mengalami peningkatan dari siklus sebelumn

 dapat kita lihat dalam Tabel 4.8 berikut: 

 

Tabel 4.8 

Hasil Nilai Siswa Siklus II 

Uraian Nilai 

Nilai Tertinggi 100 
Nilai Terendah 60 
Nilai Rata-rata 79 

but dapat kita perjelas dengan grafik sebagai berikut: 

 

Gambar 4.6 

Grafik Perolehan Nilai Hasil Belajar Siklus II 

rvasi dilakukan oleh teman sejawat yang bernama Ansori, S. P

ada pertemuan pertama dan kedua. Pengamat mengambil po

un hasil pengamatannya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 

LEMBAR OBSERVASI GURU DAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

   
No Aspek Ada Tidak Komentar 
Observasi Guru 

1 Kegiatan Awal    
 Guru menyampaikan apersepsi dan  

tujuan pembelajaran. 
√   

2 Kegiatan Inti    
 - Guru menjelaskan materi pembelajaran 

dengan baik 
√   

 - Guru membentuk kelompok secara 
heterogen 

√   

 - Guru memberikan LKS dan 
membimbing cara mengerjakannya. 

√  Bimbingan guru 
sudah merata 

 - Guru memberikan pertanyaan  √   
3 Penutup    
 - Guru memberikan evaluasi pada akhir 

siklus dan memeriksanya bersama 
siswa. 

√   

 - Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk menyimpulkan materi 
pelajaran. 

 √ Penyimpulan 
telah dicoba oleh 
siswa 

Observasi Siswa 

1 Siswa bekerjasama dengan baik dalam 
diskusi. 

√   

2 Siswa mengerjakan tes formatif dengan 
tertib 

√   

3 Siswa mampu menyimpulkan materi 
pelajaran 

 √ Siswa masih 
belum berani 
menyimpulkan 
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Tabel 4.10 

LEMBAR OBSERVASI GURU DAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

   
No Aspek Ada Tidak Komentar 
Observasi Guru 

1 Kegiatan Awal    
 Guru menyampaikan apersepsi dan  

tujuan pembelajaran. 
√  Penyampaian 

baik 
2 Kegiatan Inti    
 - Guru menjelaskan materi pembelajaran 

dengan baik 
√  Penjelasan runtut 

 - Guru membentuk kelompok secara 
heterogen 

√   

 - Guru memberikan LKS dan 
membimbing cara mengerjakannya. 

√   

 - Guru memberikan pertanyaan  √   
3 Penutup    
 - Guru memberikan evaluasi pada akhir 

siklus dan memeriksanya bersama 
siswa. 

√   

 - Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk menyimpulkan materi 
pelajaran. 

√  Penyimpulan 
dilakukan oleh 
siswa 

Observasi Siswa 

1 Siswa bekerjasama dengan baik dalam 
diskusi. 

√   

2 Siswa mengerjakan tes formatif dengan 
tertib 

√   

3 Siswa mampu menyimpulkan materi 
pelajaran 

√  Ada siswa yang 
menyimpulkan 

 

Dari Tabel di atas dapat kita lihat semakin membaiknya aktifitas yang dilakukan oleh 

guru dan siswa, Komentar pengamat juga menunjukkan komentar yang semakin membaik. 

Bahkan pada pertemuan 2 siklus dua semua prosedur pembelajaran telah dilaksanakan 

guru dan siswa dengan baik.  

 

4.3.4. Evaluasi dan Refleksi 

Berdasarkan hasil evaluasi tes formatif pada Pra Siklus dan Siklus I pertemuan 

ketiga dapat dilihat adanya peningkatan. Perbandingan ketuntasan hasil belajar siswa 

dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut: 
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Tabel 4.11 

ndingan Ketuntasan Belajar Kondisi Siklus I dan Siklus

 

untasan Siklus I Siklus I

Frekuensi Persentase Frekuensi Per

19 62  % 29 
Tuntas 12 38  % 2 

31 100  % 31 

bih jelasnya dapat kita lihat dalam grafik berikut: 

Gambar 4.7 

rafik Perbandingan Ketuntasan Belajar Siklus I danSik

dan grafik di atas dapat kita lihat bahwa terjadi pen

Siklus I ke siklus II. Terjadi persentase ketuntasan bela

lajar siswa dan nilai tertinggi yang diperoleh siswa ju

lajar siswa telah mencapai 92 %. Dengan demikian penel

lanjutkan pada siklus II, karena pelaksanaan dan hasil bela

ikator kinerja. 

Penelitian 
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Tlutup. Karena dari masing-masing pertemuan ada peningkatan hasil belajar siswa dari tes 

formatif yang telah dilaksanakan. Hal tersebut akan dianalisis dalam pembahasan berukut: 

 

4.4.1. Pembahasan Siklus I 

Hasil tindakan pembelajaran pada pembelajaran siklus I berupa hasil tes 

formatif. Berdasarkan hasil observasi akan diperoleh keterangan sebagai berikut: 

a) Proses Pembelajaran Siklus I 

Pada proses pembelajaran siklus I guru dalam menerapkan model pembelajaran 

Kooperatif type STAD menggunakan media LKS guru masih ragu-ragu dan belum 

menerapkan langkah-langkahnya dengan benar. Penguasaan materi juga dirasa masih 

kurang. Sudah ada perubahan pada prilaku siswa walaupun masih ada siswa yang 

bermain sendiri.  

Dari hasil observasi terhadap siswa terdapat temuan-temuan yang bersifat positif 

yaitu antara lain terjadi peningkatan aktifitas belajar siswa. pada pertemuan kedua 

siswa telah aktif dan terlibat dalam diskusi. 

b) Hasil Belajar 

Hasil nilai tes formatif menunjukkan bahwa siswa yang mendapat nilai 70 keatas 

atau yang mencapai ketuntasan belajar adalah 19 orang siswa atau baru 62 %, 

sedangkan yang belum tuntas masih 12 orang atau  38 %. Terhadap siswa yang belum 

mengalami ketuntasan akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilainya pada 

siklus II. 

Berdasarkan refleksi dari siklus I terjadi peningkatan hasil beajar siswa melalui 

penerapan model pembelajaran Kooperatif type STAD menggunakan media LKS. 

Terjadi peningkatan ketuntasan belajar siswa yang semula hanya 34 % menjadi 62 %. 

Hal ini dikarenakan masih banyak siswa yang belum mengetahui maksud diskusi dan 

tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Dituntut bimbingan yang sabar dari guru 

untuk memperbaiki kondisi tersebut. 

Pada siklus ini dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran belum berhasil 

Karena ketuntasan belajar belum mencapai 85 %. Hal ini disebabkan karena 

penerapapan model pembelajaran Kooperatif type STAD menggunakan media LKS 

pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti belum maksimal. 
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4.4.2. Pembahasan Siklus II 

Hasil tindakan pembelajaran pada pembelajaran siklus II berupa hasil tes 

formatif. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh observer maka dapat 

diterangkan pada bagian di bawah ini. 

4.4.2.1. Proses Pembelajaran Siklus II 

Segala kekurangan yang terjadi pada siklus I telah diperbaiki pada siklus II. 

Hasil pembelajaran yang telah dilakukan  guru dalam menerapkan model pembelajaran 

Kooperatif tipe STAD menggunakan media LKS mata pelajaran Matematika materi 

operasi hitung bilangan bulat dan penghitungan FPB dan KPK menunjukkan adanya 

peningkatan. Siswa telah aktif dalam berdiskusi. Sebagian siswa juga sudah aktif 

bertanya jika mengalami kesulitan. LKS yang disediakan oleh guru juga telah dikerjakan 

dengan baik oleh siswa. bahkan siswa pada kelompok tertentu sangat cepat 

mengerjakan LKS tersebut.  

Siswa menganggap materi tidak terlalu sulit karena mereka telah mendapatkan 

penjelasan yang cukup dari guru, selain itu juga ada transfer pengetahuan antar siswa 

dalam diskusi. 

 

4.4.2.2. Hasil Belajar 

Hasil tes dari siklus II menunjukkan bahwa siswa yang mendapat nilai 70 keatas 

adalah 29 orang siswa atau 93 %. 

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa siswa yang mencapai ketuntasan 

belajar talah mencapai 93 %, sedangkan yang belum tuntas tinggal 7 %. Terhadap 2 siswa 

yang belum mencapai ketuntasan diberikan program remidial yang nantinya akan 

dipergunakan untuk memperbaiki nilai tes formatif. Perlu penanganan khusus oleh guru 

terhadap 2 anak yang memang pada dasarnya termasuk siswa yang kurang pandai. Siswa 

tersebut memang mempunyai kemampuan kurang pada hamper semua mata pelajaran. 

Hasil dari siklus I dan siklus II terjadi perubahan yang signifikan. Hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan dari yang semula hanya 62 % pada siklus I menjadi 93 % pada 

siklus II. Aktifitas guru dan siswa juga mengalami kemajuan yang menggembirakan karena 

pada siklus II Nampak guru dan siswa telah siap melakukan aktifitas berupa pembelajaran. 
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4.5  Pembahasan 

Berdasarkan hasil tindakan dapat diketahui telah terjadi peningkatan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Matematika di SDN Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati 

semester I Tahun pelajaran 2012/2013. Peningkatan nilai rata-rata yaitu 62 pada kondisi 

awal menjadi 68 pada Siklus I dan menjadi 79 pada Siklus II.   

Penelitian ini telah dikatakan berhasil karena tujuan dari penelitian telah tercapai. 

Indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelum penelitia juga telah tercapai. Langkah-

langkah pembelajaran sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh para peneliti terdahulu 

dapat diterapkan dengan baik pada penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


