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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Deskripsi Kondisi Awal

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di kelas

4 Sekolah Dasar Negeri 02 Katong semester II Tahun Pelajaran 2012/2013 yang

berjumlah 34 siswa pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, terlihat bahwa

hasil belajar siswa masih rendah. Hal ini bisa terlihat dari nilai hasil ujian akhir

semester I mata pelajaran IPA siswa kelas 4 SD Negeri Katong sebagai nilai Pra

siklus dimana sebagian besar peserta didik memperoleh nilai dibawah Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM ≥ 65). Diperoleh data hasil pembelajaran Pra siklus

mata pelajaran IPA siswa kelas 4 SD Negeri Katong 02 yang terdapat dalam tabel

4.1:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Nilai Sebelum Tindakan (Pra Siklus)

No. Interval Frekuensi
Persentase

(%)

Keterangan

1 15-24 1 2,9 Belum Tuntas

2 25-34 5 14,7 Belum Tuntas

3 35-44 4 11,8 Belum Tuntas

4 45-54 8 23,5 Belum Tuntas

5 55-64 5 14,7 Belum Tuntas

6 65-74 11 32,4 Tuntas

Jumlah 34 100

Rata-rata 52,8

Nilai tertinggi 72

Nilai terendah 23

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat jelas perbandingannya siswa yang mencapai

ketuntasan belajar (KKM≥65) adalah sebanyak 11 siswa atau sebesar 32,4%

sedangkan siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar sebanyak 23 siswa atau
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sebesar 57,6, dengan rincian jumlah siswa yang mendapat nilai 15 s/d 24

sebanyak 1 siswa atau 2,9%, 25 s/d 34 sebanyak 5 siswa atau 14,7%, 35 s/d 44

sebanyak 4 siswa atau 11,8%, 45 s/d 54 sebanyak 8 siswa atau 23,5%, 55-64

sebanyak 5 siswa atau 14,7% dan 65 s/d 74 sebanyak 11 siswa atau 32,4%.

Dengan nilai rata-rata 52,8 sedangkan nilai tertinggi adalah 72 sedangkan nilai

terendah adalah 23. Untuk lebih jelasnya data nilai pada tabel 4.1 dapat dibuat

diagram seperti pada gambar 4.1.

Gambar 4.1

Hasil Nilai IPA Sebelum Tindakan (Pra Siklus)

Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM≥65) data hasil perolehan

nilai sebelum tindakan (Pra siklus) dapat disajikan dalam bentuk tabel 4.2.

Tabel 4.2
Ketuntasan Hasil Belajar IPA Sebelum Tindakan (Pra Siklus)

No. Ketuntasan
Belajar

Jumlah Siswa
Jumlah Persentase (%)

1. Tuntas 11 32,4
2. Belum tuntas 23 67,6

Jumlah 34 100
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Ketuntasan belajar siswa sebelum tindakan dapat diketahui bahwa siswa

yang memiliki nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=65)

sebanyak 23 siswa atau 67,6%, sedangkan yang sudah mencapai ketuntasan

minimal sebanyak 11 siswa dengan persentase 32,4%. Ketuntasan belajar siswa

pada tabel 4.2 dapat dilihat pada gambar 4.2.

Gambar 4.2

Persentase Ketuntasan Hasil belajar IPA (Pra Siklus)

Rendahnya hasil belajar siswa di SD Negeri 02 Katong ini dikarenakan

proses pembelajaran dimana guru masih melaksanakan pembelajaran

konvensional (teacher centered) berupa ceramah dan tidak menerapkan model

pembelajaran yang inovatif, sehingga pembelajaran menjadi membosankan dan

kurang mampu memotivasi siswa untuk ikut aktif berpartisipasi di dalamnya.

Keaktifan siswa belum nampak dan siswa cenderung malu bertanya. Interaksi

antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa lain kurang terjalin dengan baik,

hal ini tidak lain disebabkan oleh pembelajaran yang berpusat pada guru, bahkan

diskusi kelompok atau diskusi kelas pun jarang dilakukan karena kebanyakan

siswa sulit untuk bekerja sama dalam kelompok. Kelompok anak-anak yang

pandai tidak mau atau sulit menyatu dengan kelompok yang prestasi rendah. Hal



52

inilah yang menjadi hambatan dalam transformasi ilmu pengetahuan yang

menimbulkan pembelajaran berjalan kurang efektif.

Berdasarkan data hasil belajar yang rendah dari siswa kelas 4 di SD

Negeri 02 Katong Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013, penulis akan

melakukan sebuah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dalam penelitian ini penulis

akan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pemberian

reward and punishment guna meningkatkan hasil belajar siswa. Model

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievment Divisons (STAD)

diyakini dapat merubah rendahnya aktifitas belajar siswa karena merupakan salah

satu model pembelajaran kooperatif yang menekankan adanya aktivitas dan

interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam

menguasai materi pembelajaran atau untuk memotivasi siswa supaya dapat saling

mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai kemampuan yang

diajarkan guru. Dalam hal kedisiplinan dalam mengikuti pelajaran, guru

cenderung kurang tegas dalam memberikan sanksi (punishment) kepada siswa

yang tidak tertib, ramai sendiri, dan tidak memperhatikan sehingga menjadikan

suasana dalm kelas menjadi sangat gaduh. Guru juga jarang memberikan pujian

atau reward khusus terhadap siswa yang tertib dan berprestasi. Dalam Penelitian

Tindakan Kelas ini akan dilaksanakan dalam 2 siklus.

4.2. Deskripsi Pelaksanaan Siklus I

Berdasarkan gambaran umum tentang kondisi awal (pra siklus) siswa

dapat disimpulkan adanya masalah pokok dalam pembelajaran IPA di kelas yang

di teliti, yaitu rendahnya hasil belajar siswa kelas 4 semester II SD Negeri 02

Katong Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti membuat suatu rencana

tindakan penelitian untuk siklus I dengan menyusun skenario pembelajaran

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pemberian

reward and punishment untuk pembelajaran IPA materi tentang perubahan

lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. Materi yang digunakan

adalah sesuai dengan Standar Kompetensi 10. Memahami perubahan Lingkungan

fisik dan pengaruhnya terhadap daratan, dan Kompetensi Dasar 10.1
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Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, hujan,

cahaya matahari, dan gelombang air laut); 10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan

lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor); dan 10.3

Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, banjir,

longsor). Pelaksanaan siklus I dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan dengan

rincian sebagai berikut:

4.2.1. Perencanaan Tindakan

Pertemuan I

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah diskusi antara peneliti dan

guru kelas dalam penyusunan perangkat pembelajaran, yang meliputi Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang berbagai macam deskripsi penyebab

berbagai perubahan lingkungan fisik, pengaruh perubahan lingkungan fisik

terhadap daratan, dan cara-cara pencegahan kerusakan lingkungan. Media yang

digunakan dalam pembelajaran ini antara lain materi pembelajaran, lembar materi

dan tugas kelompok, serta lembar soal-soal sebagai kuis individu. Skenario

pembelajaran pada pertemuan I secara terinci tertuang pada Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) yang terdapat dalam lampiran. Namun secara garis besar

dijelaskan pada tabel 4.3 berikut:
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Tabel 4.3 Skenario pelaksanaan pembelajaran pertemuan I

Kegiatan guru Kegiatan Siswa

A. Pra pembelajaran
1. Menyiapkan alat dan bahan yang

akan digunakan dalam proses
pembelajaran (RPP, lembar tugas
kelompok, materi, dan kuis).

Menyiapkan buku dan alat
tulis.

B. Pelaksanaan pembelajaran
1. Menjelaskan materi pembelajaran

meliputi berbagai faktor penyebab
perubahan lingkungan, akibat
perubahan lingkungan dan cara
pencegahan kerusakan lingkungan.

Siswa memperhatikan
penjelasan guru.

2. Menyampaikan tata cara atau
prosedur pembelajaran dengan
model STAD, termasuk dengan
pemberian reward and punishment,
siswa melanggar aturan mendapat
hukuman dan siswa yang rajin akan
mendapat hadiah.

Siswa memperhatiakan
penjelasan guru dengan
seksama.

3. Membentuk kelompok secara
heterogen dengan jumlah anggota
kelompok sebanyak 5-6 orang.

Melakukan kerja kelompok,
memahami materi,
mengerjakan soal.

4. Membimbing siswa untuk
presentasi.

Wakil kelompok
mempresentasikan hasil kerja
mereka di depan kelas.

5. Memberikan kuis individu Mengerjakan kuis secara
individu tanpa saling bantu.

6. Memberikan penilaian terhadap kuis Menerima nilai kuis.
7. Menyampaikan refleksi tentang

kegiatan yang telah selesai
dilakukan.

Bertanya atau menyampaikan
pendapat mengenai kegiatan
pembelajaran yang telah
selesai dilakukan

8. Menginformasikan kegiatan
pembelajaran pada pertemuan
selanjutnya

Mendengarkan penjelasan guru
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Pertemuan II

Perencanaan pembelajaran pada siklus I pertemuan II ini sebagai lanjutan

dari kegiatan pembelajaran pada pertemuan I karena terbatasnya waktu pada

pertemuan I sehingga tidak mencukupi untuk dilaksanakannya pembelajaran

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pemberian

reward and punishment secara keseluruhan. Guru merancang Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan SK, KD, Tujuan, dan indikator yang

sama seperti pada pertemuan I namun kegiatan pembelajarannya sedikit berbeda,

karena kegiatan pembelajaran pada pertemuan II ini melanjutkan kegiatan

pembelajaran pada pertemuan I. Media yang digunakan dalam pembelajaran ini

antara lain materi pembelajaran, lembar penilaian kuis, piagam penghargaan,

plakat untuk juara 1, berbagai macam hadiah sebagai bentuk reward bagi

kelompok yang mendapat nilai unggul serta lembar soal evaluasi.

Skenario pembelajaran pada pertemuan II secara terinci tertuang pada

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang terdapat dalam lampiran. Namun

secara garis besar dijelaskan pada tabel 4.4 berikut:
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Tabel 4.4 Skenario pelaksanaan pembelajaran pertemuan II

Kegiatan guru Kegiatan Siswa

A. Pra pembelajaran
1. Menyiapkan alat dan bahan yang

akan digunakan dalam proses
pembelajaran (RPP, lembar
materi, lembar perhitungan
penialaian kuis, soal evaluasi,
paigam penghargaan, plakat juara
dan hadiah sebagai unsur reward
nya).

Menyiapkan buku dan alat tulis.

B. Pelaksanaan pembelajaran
1. Menyampaikan apersepsi dan

motivasi dengan bertanya jawab
mengenai kegiatan pembelajaran
pada pertemuan I.

Siswa menjawab pertanyaan guru

2. Mengingatkan kembali tentang
tata cara atau prosedur
pembelajaran dengan model
STAD, termasuk dengan
pemberian reward and
punishment, siswa melanggar
aturan mendapat hukuman dan
siswa yang rajin akan mendapat
hadiah.

Siswa mengingat-ingat dan
memperhatiakan penjelasan guru
dengan seksama.

3. Memberi intruksi kepada siswa
untuk duduk dalam kelompoknya
masing-masing seperti pada
pertemuan I

Duduk dalam kelompok masing-
masing.

4. Membagikan nilai kuis dan
lembar perhitungan penilaian
kepada tiap-tiap wakil kelompok.

Mengisi tabel atau daftar
perhitungan nilai sesuai nilai kuis
dan menghitung rata-ratanya.

5. Memberikan penghargaan. Siswa menerima penghargaan.
6. Menyampaikan refleksi tentang

kegiatan yang telah selesai
dilakukan.

Bertanya atau menyampaikan
pendapat mengenai kegiatan
pembelajaran yang telah selesai
dilakukan

7. Melaksanakan evaluasi Mengerjakan evaluasi
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4.2.2. Pelaksanaan Tindakan

Pertemuan I

Pelakasanaan pembelajaran dilakukan oleh teman sejawat (guru kelas) dan

peneliti bertindak sebagai observer (pengamat). Pertemuan pertama pada siklus I

ini dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Maret 2013 dengan alokasi waktu 2 jam

pelajaran (70 menit), di mulai sekitar pukul 09.35 dan berakhir pada pukul 10.45.

Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada

pertemuan pertama siklus I dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif

tipe STAD dan pemberian reward and punishment ini adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan Awal

Kegiatan awal guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam,

mengkondisikan siswa siap menerima pelajaran dan melakukan apersepsi

motivasi dengan bertanya jawab dengan siswa sebagai upaya menggali

pengetahuan awal siswa terkait dengan materi tentang perubahan lingkungan fisik

daratan, misalnya “apakah anak-anak pernah merasakan terjadinya hujan?” dan

lain-lain untuk kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan

dilaksanakan yaitu tentang berbagai faktor penyebab terjadinya perubahan

lingkungan fisik tehadap daratan.

b) Kegiatan Inti

Langkah pertama dalam kegiatan inti yang dilakukan guru adalah

menjelaskan kepada siswa tentang tata cara dalam proses pelaksanaan

pembelajaran yang akan dilakukan yaitu penggunaan model pembelajaran

Kooperatif tipe STAD dan pemberian Reward dan Punishment. Siswa yang

melanggar tata tertib mendapat hukuman dari guru dan siswa yang rajin akan

mendapat hadiah. Siswa bersama guru membuat kesepakatan tentang bentuk

hukuman. Selanjutnya guru mempresentasikan materi yang akan dipelajari yaitu

materi tentang perubahan lingkungan, yang dilajutkan dengan diskusi klasikal

antara guru dan siswa membahas materi yang dipresentasikan guru. Kemudian

guru membentuk kelas menjadi 6 kelompok, yang setiap kelompok beranggotakan

5-6 orang, siswa bekerja dalam kelompok untuk memahami materi yang

dibagikan oleh guru dan mengerjakan soal secara bersama-sama. Guru
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menyampaikan aturan bahwa wakil kelompok bertanggung jawab  atas anggota

kelompoknya untuk saling belajar dan bekerja, tidak ada yang boleh berhenti

belajar sampai semua anggota memahami materinya, dianjurkan untuk bertanya

terlebih dahulu pada anggota kelompok sebelum bertanya kepada guru, serta

boleh saling berbicara dengan suara pelan. Guru memantau jalannya kerja

kelompok. Selanjutya guru membimbing setiap kelompok untuk

mempresentasikan hasl kerja mereka di depan kelas, tidak lupa guru memberikan

penguatan positif (pujian, tepuk tangan) kepada siswa atas kerja kerasnya dalam

kelompok serta memberi kesempatan pada tiap-tiap kelompok untuk bertanya

kepada guru tentang materi yang belum dipahami. Setelah itu guru memberikan

kuis individu kepada siswa, siswa mengerjakannya secara individu tanpa saling

bantu. Kuis dibentuk sedemikian rupa dibungkus menyerupai bentuk permen,

dengan tujuan untuk menarik minat siswa. Setelah selasai dikerjakan, kuis

dikumpulkan untuk dinilai guru. Setelah itu guru menyampaikan kegiatan

konfirmasi dengan menanyakan kepada siswa mengenai kesulitan-kesulitan yang

dihadapi pada saat pembelajaran berlangsung.

c) Kegiatan akhir

Kegiatan akhir ini, guru menutup pelajaran dengan bersama siswa

membuat kesimpulan tentang pembelajaran yang telah selesai dilakukan serta

menginformasikan tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan untuk

pertemuan selanjutnya dengan menugaskan mereka belajar dan lebih memahami

materi yang dibahas dalam kerja kelompok tadi sebagai modal dalam menempuh

soal ulangan atau evaluasi pada akhir pertemuan tersebut.

Pertemuan II

Pertemuan kedua pada siklus I ini dilaksanakan pada hari Kamis 28 Maret

2013 dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran (70 menit), dimulai pukul 09.35 dan

berakhir pada pukul 10.45. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang

dilaksanakan pada pertemuan kedua siklus I dengan menerapkan model

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pemberian reward and punishment ini

adalah sebagai berikut:
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a) Kegiatan Awal

Kegiatan awal ini guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan

salam, mengkondisikan siswa siap menerima pelajaran dan melakukan apersepsi

motivasi dengan bertanya jawab dengan siswa sebagai upaya menggali ingatan

siswa mengenai pembelajaran pada pertemuan pertama yaitu materi tentang

perubahan lingkungan fisik daratan, misalnya “apakah anak-anak pernah

merasakan terjadinya hujan?” dan lain-lain untuk kemudian menyampaikan tujuan

pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu melanjutkan kegiatan pembelajaran

pada pertemuan pertama yang meliputi perhitungan nilai kuis, adanya

penghargaan, dan evaluasi akhir.

b) Kegiatan Inti

Kegiatan inti ini, pertama guru kembali menyampaikan materi sebagai

upaya untuk mengingatkan siswa mengenai pembelajaran pada pertemuan

pertama dilanjutkan dengan menyampaikan tata cara dan prosedur pembelajaran

dengan menggunakan model STAD yang meliputi presentasi, kerja dalam tim,

kuis, skor tim, dan prestasi tim. Kemudian guru menyampaikan hasil dari kuis

individual dan skor awal siswa yang telah dilaksanakan pada pertemuan

sebelumnya pada sebuah lembar penilaian tabel perhitungan nilai. Siswa

menghitung skor tim. Wakil kelompok (tim) mencatat poin kemajuan tiap anggota

tim pada tabel nilai yang telah disediakan guru. Poin kemajuan didapat dari

kenaikan nilai dari skor awal ke skor kuis individual siswa. Poin kemajuan tiap

anggota tim tersebut dicatat dalam lembar penilaian tim (kelompok) dan jumlah

total poin dibagi dengan jumlah seluruh jumlah tim yang hadir.

Selanjutnya siswa menyampaikan hasil rata-rata nilai tim kepada guru. Guru

memberikan penghargaan kepada tim yang memperoleh nilai terbaik. Bentuk

penghargaan berupa piagam, plakat juara, dan hadiah. Guru memberikan teguran

bagi beberapa anak yang ramai, mengolok-olok dan mengejek temannya pada saat

penghargaan diberikan. Selajutnya guru kembali mengumumkan kepada seluruh

siswa mengenai tim yang mendapat nilai terbaik, dengan tujuan untuk memotivasi

tim lain. Kemudian guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan
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pemahaman, memberikan penguatan, penyimpulan pembelajaran, dan yang

terakhir guru memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan siswa.

c) Kegiatan Akhir

Kegiatan akhir ini, guru menutup pelajaran dengan bersama siswa

membuat rangkuman atau hasil pembelajaran yang telah selesai dilakukan dan

menginformasikan tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan

selanjutnya.

4.2.3. Observasi

Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi. Kegiatan

yang dilakukan adalah mengamati aktivitas guru dan siswa selama proses

pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan

pemberian reward and punishment. Item pernyataan pada lembar observasi guru

dan siswa pada tiap pertemuan berbeda, kerena kegiatan pembelajaran pada

pertemuan II adalah lanjutan dari kegiatan pembelajaran pada pertemuan I.

Adapun rangkuman hasil pengamatan implementasi RPP (kinerja guru) dan

aktifitas siswa adalah sebagai berikut:

Pertemuan I

Observasi aktivitas guru pada pelaksanaan pembelajaran yaitu guru sudah

melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tahap-tahap Student Teams

Achievement Divisions (STAD) secara runtut dari mulai pra pembelajaran,

kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan akhir. Dalam memulai pembelajaran

guru juga sudah mampu memberikan atau menyampaikan apersepsi dan motivasi.

Dalam kegiatan inti, guru juga sudah membagi siswa menjadi kelompok secara

heterogen dan membimbing dan mengarahkan siswa dengan baik dalam proses

memahami materi dan bekerja dalam satu kelompok, membimbing siswa untuk

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Dalam penerapan Reward and

Punishment, guru sudah memberikan teguran sebagai bentuk punishment terhadap

siswa yang tidak tertib dan ramai sendiri. Guru sudah melaksanakan tahap kuis

individu kepada siswa dan menilai kuis tersebut. Dalam kegiatan akhir, guru juga

sudah melakukan refleksi, memberikan tindak lanjut terhadap materi yang
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disampaikan dan menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan

selanjutnya.

Observasi aktivitas siswa pada pertemuan I ini adalah pada pra

pembelajaran siswa telah menempati tempat duduknya, siap menerima pelajaran.

Pada kegiatan awal siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi dengan baik.

Pada kegiatan inti siswa memperhatikan materi pelajaran yang disampaikan oleh

guru melalui presentasi, namun masih terdapat beberapa anak yang bingung

dalam memahami penjelasan guru, misalnya penjelasan tentang abrasi, erosi,

terasering, dll. Kata-kata tersebut asing di telinga mereka. Kemudian berdiskusi

secara klasikal dengan guru sehingga terjadi interaksi positif antara siswa dengan

guru. Antusiasme siswa belum begitu nampak ketika guru menjelaskan tentang

kegiatan yang akan dilakukan selama proses pembelajaran yang meliputi kerja

kelompok, kuis individu, dan adanya pemberian hadiah. Masih terdapat beberapa

siswa yang ramai sendiri dan tidak memperhatikan. Siswa sungguh-sungguh

belajar dalam kelompok. Siswa termotivasi ketika guru memberikan kuis

individu, kuis dibentuk menyerupai permen. Siswa sudah mengerjakan kuis

dengan baik.

Pertemuan II

Hasil dari lembar pengamatan aktivitas guru pada pertemuan II yaitu pada

saat pra pembelajaran guru sudah menyiapkan materi, lembar kegiatan, alat dan

bahan yang diperlukan untuk pembelajaran. Pada pelaksanaan pembelajarannya,

guru memulai pembelajaran dengan menyampaikan apersepsi dan motivasi,

menyampaikan tujuan, dan cara-cara yang akan ditempuh selama kegiatan

pembelajaran yaitu tentang prosedur pelaksananaan pembelajaran dengan model

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan menyampaikan tata tertib selama

mengikuti pembelajaran, termasuk pemberian reward and punishment.

Selanjutnya guru telah menyampaikan kembali tata cara pembelajaran dengan

metode STAD sebagai lanjutan dari kegiatan pembelajaran pada pertemuan I, guru

juga sudah memberi instruksi kepada siswa untuk duduk dalam kelompok,

memantau dan membimbing siswa dalam perhitungan nilai tim (kelompok), guru

juga telah memberikan penghargaan kepada kelompok dengan skor terbaik,
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penghargaan berupa piagam penghargaan, plakat juara, dan hadiah-hadiah berupa

alat-alat sekolah (buku, pensil, penghapus, dll).

Hasil observasi aktivitas siswa pada pertemuan II, pada pra pembelajaran

siswa telah menempati tempat duduknya, siap menerima pelajaran. Pada kegiatan

awal siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi dengan baik. Pada kegiatan

inti, siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tata cara atau prosedur

pembelajaran yang akan dilaksanakan seperti pada pertemuan I, kemudian siswa

menghitung nilai tim pada tabel perhitungan yang telah disiapkan guru, namun

dalam proses perhitungan nilai, terlihat beberapa kelompok yang masih kesulitan

dalam menghitung nilai. Siswa terlihat sangat senang dan antusias ketika guru

memberikan penghargaan (hadiah) pada kelompok siswa yang mendapat nilai

tinggi.

Data Hasil Belajar IPA Siklus I

Untuk data dari penilaian hasil belajar IPA siklus I diperoleh dari skor hasil

evaluasi yang telah diberikan guru pada pertemuan II dan skor hasil evaluasi

tersebut dapat dilihat pada rekapitulasi nilai yang terdapat dalam tabel 4.5 sebagai

berikut:

Tabel 4.5
Rekapitulasi Nilai Hasil Belajar IPA Siklus I

No. Interval Frekuensi
Persentase

(%)
Keterangan

1 25-34 2 5,9 Belum Tuntas
2 35-44 2 5,9 Belum Tuntas
3 45-54 3 8,8 Belum Tuntas
4 55-64 7 20,5 Belum Tuntas
5 65-74 9 26,5 Tuntas
6 75-84 11 32,4 Tuntas

Jumlah 34 100
Rata-rata 64,4

Nilai tertinggi 84
Nilai terendah 28
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Berdasarkan tabel 4.5 terlihat jelas perbandingannya siswa yang mencapai

ketuntasan belajar (KKM≥65) adalah sebanyak 20 siswa atau sebesar 58,8%

sedangkan siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar sebanyak 14 siswa

atau sebesar 41,2%, yang dapat diuraikan jumlah siswa yang mendapat nilai 25

s/d 34 sebanyak 2 siswa atau 5,9%, sedangkan yang mendapat nilai 35 s/d 44

sebanyak 2 siswa atau 5,9%, nilai 45 s/d 54 sebanyak 3 siswa atau 8,8%, nilai 55

s/d 64 sebanyak 7 siswa atau 20,5%, nilai 65 s/d 74 sebanyak 9 siswa atau 26,5%

dan nilai 75 s/d 84 sebanyak 11 siswa atau 32,4%. Dengan nilai rata-rata 64,4.

Nilai tertinggi adalah 84 sedangkan nilai terendah adalah 28. Untuk lebih jelasnya

data nilai pada tabel 4.5 dapat dibuat diagram seperti pada gambar 4.3 berikut:

Gambar 4.3

Nilai Hasil Belajar IPA Siklus I

Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM≥65) data hasil perolehan

nilai hasil belajar IPA pada siklus I  dapat disajikan dalam bentuk tabel 4.6.

Tabel 4.6

Ketuntasan Hasil Belajar Siklus I

No. Ketuntasan
Belajar

Jumlah Siswa
Jumlah Persentase (%)

1. Tuntas 20 58,9
2. Tidak tuntas 14 41,1

Jumlah 34 100
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Dari tabel ketuntasan hasil belajar IPA pada siklus I dapat diketahui bahwa

siswa yang memiliki nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=65)

sebanyak 14 siswa atau 41,1%, sedangkan yang sudah mencapai ketuntasan

minimal sebanyak 20 siswa dengan persentase 58,9%. Ketuntasan belajar siswa

pada tabel 4.8 dapat dilihat pada gambar 4.4.

Gambar 4.4

Persentase Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siklus I

Gambar diagram lingkaran 4.4. diketahui bahwa siswa yang telah tuntas

sebanyak 58,8%. Walaupun persentase ini sudah mengalami peningkatan

dibandingkan dengan hasil sebelum dilakukan tindakan yaitu 32,4%, namun

belum memenuhi ketuntasan yang ingin dicapai sebesar 90% dari seluruh siswa

sehingga perlu dilakukan tindakan siklus II.

4.2.4. Refleksi

Berdasarkan dari data-data peneliti kumpulkan, maka selanjutnya peneliti

melakukan kegiatan refleksi untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran pada

siklus I ini. Dalam kegiatan refleksi ini peneliti berdiskusi bersama kolaborator

(guru) dan hasil diskusi tersebut digunakan oleh peneliti sebagai dasar

pertimbangan untuk merancang skenario pembelajaran pada siklus berikutnya

(siklus II). Pada siklus I pertemuan I dan II guru telah melaksanakan pembelajaran
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sesuai dengan RPP yang mengandung langkah-langkah penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pemberian reward and punishment, mulai

dari presentasi materi, diskusi klasikal, pembentukan kelompok, kerja dalam

kelompok, presentasi hasil kerja kelompok siswa, kuis, perhitungan nilai kuis,

penghargaan kelompok. Pada saat guru mempresentasikan materi dan

menyampaikan prosedur pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan STAD,

siswa mendengarkan dengan seksama namun masih terdapat sebagian siswa yang

tidak mendengarkan dan kurang paham tentang materi yang disampaikan guru,

siswa tersebut masih bingung dengan istilah erosi, abrasi, sehingga perlu dibantu

dengan media. Selanjutnya guru dan siswa melakukan diskusi klasikal untuk

memantapkan pemahaman siswa terhadap materi dengan cara tanya jawab secara

lisan, namun masih terdapat siswa yang tidak paham tetapi cenderung malu

bertanya. Pada saat guru membentuk kelompok, kelas menjadi gaduh dan ramai,

terdapat beberapa siswa tidak senang dan keberatan dengan anggota-anggota yang

dipilih guru, hal ini sangat berpengaruh terhadap kerja sama dalam kelompok,

terdapat beberapa anak yang dikucilkan dalam kelompoknya karena ia tidak

pandai. Pada saat presentasi di depan kelas, tiap-tiap kelompok mempresentasikan

dengan baik. Setelah kegiatan presentasi, guru memberikan kuis individual

kepada siswa, siswa mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian pada

pertemuan selanjutnya, kelompok siswa menghitung skor kelompok atas

perolehan jumlah poin kemajuan dari nilai kuis masing-masing anggotanya

dengan nilai awal siswa kemudian dibagi dengan jumlah anggota, yang dicacat

dalam sebuah lembar penilaian yang dibagikan guru, dalam perhitungan ini, masih

terdapat beberapa siswa yang kesulitan dalam menghitung nilai kelompok mereka.

Selanjutnya tiap-tiap wakil kelompok melaporkan hasil nilai kerja kelompok

kepada guru, guru memberikan penghargaan kepada tiga kelompok yang

mendapat nilai tinggi sebagai juara I, II, dan III. Siswa sangat senang diberi

penghargaan tersebut, penghargaan berupa piagam, plakat juara, dan hadiah yg

berupa alat-alat tulis. Dalam hal ini guru kurang memberi penguatan kepada

kelompok-kelompok yang tidak menjadi juara, mereka berkecil hati, bahkan

sampai ada yang menangis karena diolok-olok temannya dan guru juga kurang
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tegas dalam memberikan hukuman kepada siswa yang ramai dan mengganggu

temannya.

Selain kekurangan-kekurangan tersebut, dari diskusi ini juga didapatkan

kelebihan pada saat proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran

kooperatif tipe STAD dan pemberian reward and punishment, yaitu kelebihannya

bahwa guru kelas dengan menerapkan model Student Teams Achievement

Divisions (STAD) kegiatan pembelajaran menggambarkan pembelajaran siswa

aktif karena guru menciptakan kegiatan yang menyenangkan, mendorong siswa

untuk belajar dalam bentuk kerja sama dan mandiri melalui kelompok dan

kompetisi antar tim dalam bentuk kuis serta terdapat pengahargaan berupa

pemberian hadiah. Terjalin interaksi yang baik antara siswa dengan guru, maupun

siswa dengan siswa lainnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, diperoleh beberapa hal yang

perlu diperbaiki untuk siklus berikutnya, yaitu: guru harus memberikan teguran

tegas bagi siswa yang tidak memperhatikan, perlu ditambahkan bantuan media

untuk menjelaskan kepada siswa tentang kata-kata asing, seperti terasering, abrasi,

erosi, dll sehingga siswa menjadi paham, guru harus membuat pedoman

perhitungan nilai kelompok yang mudah untuk dipahami siswa, dan guru harus

lebih memberikan penguatan bagi siswa, terutama bagi kelompok siswa yang

tidak menjadi juara dan memberi teguran secara tegas bagi siswa yang ramai dan

mengganggu temannya.

Selain itu nilai hasil belajar IPA siswa pada siklus I ini, belum mencapai

indikator kinerja yang peneliti tetapkan yaitu ketuntasan hasil belajar IPA baru

mencapai 58,9% atau belum mencapai indikator kinerja yang ditetapkan yaitu

sebesar 90%. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran

pada siklus I ini belum berhasil sehingga harus dilaksanakan kegiatan penelitian

pada siklus II sebagai perbaikan dari siklus I dengan tujuan untuk mencapai

indikator kinerja yang ditentukan yaitu sebesar 90% (KKM≥65).
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4.3. Deskripsi Pelaksanaan Siklus II

Pelaksanaan siklus II ini dilaksanakan sebagai perbaikan atas pelaksanaan

pembelajaran pada siklus I dari identifikasi masalah yang muncul pada saat siklus

I dan belum teratasi dalam pembelajaran dengan menggunakan Kooperatif tipe

Student Teams- Achievement Divisions (STAD) dan pemberian Reward and

Punishment.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti membuat suatu rencana

tindakan penelitian untuk siklus II dengan menyusun skenario pembelajaran

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pemberian

reward and punishment untuk pembelajara IPA tentang perubahan lingkungan

fisik terhadap daratan. Materi yang digunakan adalah sesuai dengan Kompetensi

Dasar 10.1 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik

(angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut); 10.2 Menjelaskan

pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan

longsor); dan 10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan

(erosi, abrasi, banjir, longsor). Dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan:

4.3.1. Perencanaan Tindakan

Pertemuan I

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah diskusi antara peneliti

dengan teman sejawat (guru kelas) dalam penyusunan perangkat pembelajaran,

yang meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang berbagai macam

deskripsi penyebab berbagai perubahan lingkungan fisik, pengaruh perubahan

lingkungan fisik terhadap daratan, dan cara-cara pencegahan kerusakan

lingkungan. Media yang digunakan dalam pembelajaran ini antara lain gambar-

gambar tentang faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan, materi

pembelajaran, Lembar materi dan tugas kelompok, serta lembar soal-soal sebagai

kuis individu. Skenario pembelajaran pada pertemuan II secara terinci tertuang

pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang terdapat dalam lampiran.

Namun secara garis besar dijelaskan pada tabel 4.7 berikut:
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Tabel 4.7 Skenario pelaksanaan pembelajaran Siklus II pertemuan I

Kegiatan guru Kegiatan Siswa

A. Pra pembelajaran
1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan

digunakan dalam proses pembelajaran
(RPP, lembar tugas kelompok, materi, dan
kuis).

Menyiapkan buku dan alat
tulis.

B. Pelaksanaan pembelajaran
1. Menjelaskan materi pembelajaran meliputi

berbagai faktor penyebab perubaha
lingkungan, akibat perubahan lingkungan
dan cara pencegahan kerusakan lingkungan
disertai dengan media berupa gambar-
gamabr yang berhubungan dengan
perubahan lingkungan..

Siswa memperhatikan
penjelasan guru.

2. Menyampaikan tata cara atau prosedur
pembelajaran dengan model STAD,
termasuk dengan pemberian reward and
punishment, siswa melanggar aturan
mendapat hukuman dan siswa yang rajin
akan mendapat hadiah.

Siswa memperhatiakan
penjelasan guru dengan
seksama.

3. Membentuk kelompok secara heterogen
dengan jumlah anggota kelompok sebanyak
5-6 orang.

Melakukan kerja kelompok,
memahami materi,
mengerjakan soal.

4. Membimbing siswa untuk presentasi. Wakil kelompok
mempresentasikan hasil kerja
mereka di depan kelas.

5. Memberikan penguatan positif terhadap
hasil kerja siswa.

Menerima penguatan dari guru
dengan senang hati.

6. Memberikan kuis individu Mengerjakan kuis secara
individu tanpa saling bantu.

7. Memberikan penilaian terhadap kuis Menerima nilai kuis.
8. Menyampaikan refleksi tentang kegiatan

yang telah selesai dilakukan.
Bertanya atau menyampaikan
pendapat mengenai kegiatan
pembelajaran yang telah
selesai dilakukan

9. Menginformasikan kegiatan pembelajaran
pada pertemuan selanjutnya

Mendengarkan penjelasan guru
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Pertemuan II

Perencanaan pembelajaran pada siklus II pertemuan II ini sebagai lanjutan

dari kegiatan pembelajaran pada pertemuan I karena terbatasnya waktu pada

pertemuan I sehingga tidak mencukupi untuk dilaksanakannya pembelajaran

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pemberian

reward and punishment secara keseluruhan. Guru merancang Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan SK, KD, tujuan, dan indikator yang

sama seperti pada pertemuan I namun kegiatan pembelajarannya sedikit berbeda,

karena kegiatan pembelajaran pada pertemuan II ini melanjutkan kegiatan

pembelajaran pada pertemuan I. Media yang digunakan dalam pembelajaran ini

antara lain gambar tentang peristiwa perubahan lingkungan, materi pembelajaran,

lembar penilaian kuis, piagam penghargaan, plakat untuk juara 1-3, berbagai

macam hadiah sebagai bentuk reward bagi kelompok yang mendapat nilai unggul

serta lembar soal evaluasi.

Skenario pembelajaran pada pertemuan II secara terinci tertuang pada

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang terdapat dalam lampiran. Namun

secara garis besar dijelaskan pada tabel 4.8 berikut:
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Tabel 4.8 Skenario pelaksanaan pembelajaran pertemuan II

Kegiatan guru Kegiatan Siswa

A. Pra pembelajaran
1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan

digunakan dalam proses pembelajaran
(RPP, lembar materi, lembar perhitungan
penialaian kuis, soal evaluasi, paigam
penghargaan, plakat juara dan hadiah
sebagai unsur reward nya).

Menyiapkan buku dan alat tulis.

B. Pelaksanaan pembelajaran
1. Menyampaikan apersepsi dan motivasi

dengan bertanya jawab mengenai
kegiatan pembelajaran pada pertemuan I.

Siswa menjawab pertanyaan
guru

2. Mengingatkan kembali tentang tata cara
atau prosedur pembelajaran dengan
model STAD, termasuk dengan
pemberian reward and punishment,
siswa melanggar aturan mendapat
hukuman dan siswa yang rajin akan
mendapat hadiah.

Siswa mengingat-ingat dan
memperhatiakan penjelasan guru
dengan seksama.

3. Memberi intruksi kepada siswa untuk
duduk dalam kelompoknya masing-
masing seperti pada pertemuan I

Duduk dalam kelompok masing-
masing.

4. Membagikan nilai kuis dan lembar
perhitungan penilaian kepada tiap-tiap
wakil kelompok.

Mengisi tabel atau daftar
perhitungan nilai sesuai nilai
kuis dan menghitung rata-
ratanya.

5. Memberikan penghargaan. Siswa menerima penghargaan.
6. Memberi motivasi dan penguatan positif

terhadap kelompok yang tidak menjadi
juara dan mendorong mereka agar
belajar lebih giat lagi.

Siswa memperhatikan guru.

7. Menyampaikan refleksi tentang kegiatan
yang telah selesai dilakukan.

Bertanya atau menyampaikan
pendapat mengenai kegiatan
pembelajaran yang telah selesai
dilakukan

8. Melaksanakan evaluasi Mengerjakan evaluasi
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4.3.2. Pelaksanaan Tindakan

Pertemuan I

Pertemuan pertama pada siklus II ini dilaksanakan pada hari Jumat, 5

April 2013 dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran (70 menit), di mulai sekitar

pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 08.10. Adapun langkah-langkah kegiatan

pembelajaran yang dilaksanakan pada pertemuan pertama siklus II dengan

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pemberian reward

and punishment ini adalah sebagai berikut:

a) Kagiatan Awal

Kegiatan awal guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam,

berdoa, mengkondisikan siswa siap menerima pelajaran dan melakukan apersepsi

motivasi dengan bertanya jawab dengan siswa sebagai upaya menggali

pengetahuan awal siswa terkait dengan materi tentang perubahan lingkungan fisik

daratan, misalnya “apakah anak-anak pernah merasakan panasnya matahari di

siang hari?” dan lain-lain untuk kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran

yang akan dilaksanakan yaitu tentang berbagai akibat perubahan lingkungan fisik

tehadap daratan.

b) Kegiatan Inti

Kegiatan ini, langkah pertama yang dilakukan guru adalah menjelaskan

kepada siswa tentang tata cara dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang akan

dilakukan yaitu penggunaan model pembelajaran Kooperatif tipe STAD dan

pemberian Reward dan Punishment. Siswa yang melanggar tata tertib mendapat

hukuman dari guru dan siswa yang rajin akan mendapat hadiah. Siswa bersama

guru membuat kesepakatan tentang bentuk hukuman. Selanjutnya guru

mempresentasikan materi yang akan dipelajari yaitu materi tentang perubahan

lingkungan, siswa dengan seksama mendengarkan penjelasan guru yang

dilanjutkan dengan diskusi klasikal antara guru dan siswa membahas materi yang

dipresentasikan guru. Kemudian kegiatan selajutnya, guru membentuk kelas

menjadi 6 kelompok, yang setiap kelompok beranggotakan 5-6 orang, siswa

bekerja dalam kelompok untuk memahami materi yang dibagikan oleh guru dan

mengerjakan soal secara bersama-sama. Guru menyampaikan aturan bahwa wakil
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kelompok bertanggung jawab  atas anggota kelompoknya untuk saling belajar dan

bekerja, tidak ada yang boleh berhenti belajar sampai semua anggota memahami

materinya, dianjurkan untuk bertanya terlebih dahulu pada anggota kelompok

sebelum bertanya kepada guru, serta boleh saling berbicara dengan suara pelan.

Guru memantau jalannya kerja kelompok. Selanjutya guru membimbing setiap

kelompok untuk mempresentasikan hasl kerja mereka di depan kelas, tidak lupa

guru memberikan penguatan positif (pujian, tepuk tangan) kepada siswa atas kerja

kerasnya dalam kelompok serta memberi kesempatan pada tiap-tiap kelompok

untuk bertanya kepada guru tentang materi yang belum dipahami. Setelah itu guru

memberikan kuis individu kepada siswa, siswa mengerjakannya secara individu

tanpa saling bantu. Setelah selasai dikerjakan, kuis dikumpulkan untuk dinilai

guru. Setelah itu guru menyampaikan kegiatan konfirmasi dengan menanyakan

kepada siswa mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada saat pembelajaran

berlangsung.

c) Kegiatan akhir

Kegiatan akhir ini, guru menutup pelajaran dengan bersama siswa

membuat kesimpulan tentang pembelajaran yang telah selesai dilakukan serta

menginformasikan tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan untuk

pertemuan selanjutnya dengan menugaskan mereka belajar dan lebih memahami

materi yang dibahas dalam kerja kelompok tadi sebagai modal dalam menempuh

soal ulangan atau evaluasi pada akhir pertemuan kedua tersebut.

Pertemuan II

Pertemuan kedua pada siklus II ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 April

2013 dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran (70 menit), dimulai pukul 09.35 dan

berakhir pada pukul 10.45. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang

dilaksanakan pada pertemuan kedua siklus I dengan menerapkan model

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pemberian reward and punishment ini

adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan Awal

Kegiatan awal ini guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan

salam, mengkondisikan siswa siap menerima pelajaran dan melakukan apersepsi
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motivasi dengan bertanya jawab dengan siswa sebagai upaya menggali ingatan

siswa mengenai pembelajaran pada pertemuan pertama yaitu materi tentang

perubahan lingkungan fisik daratan, misalnya “apakah anak-anak pernah

kepantai?” dan lain-lain untuk kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran

yang akan dilaksanakan yaitu melanjutkan kegiatan pembelajaran pada pertemuan

pertama yang meliputi perhitungan nilai kuis, adanya penghargaan, dan evaluasi

akhir.

b) Kegiatan Inti

Kegiatan inti ini, pertama guru kembali menyampaikan materi sebagai

upaya untuk mengingatkan siswa mengenai pembelajaran pada pertemuan

pertama dilanjutkan dengan menyampaikan tata cara dan prosedur pembelajaran

dengan menggunakan model STAD yang meliputi presentasi, kerja dalam tim,

kuis, skor tim, dan prestasi tim. Kemudian guru menyampaikan hasil dari kuis

individual dan skor awal siswa yang telah dilaksanakan pada pertemuan

sebelumnya pada sebuah lembar penilaian tabel perhitungan nilai. Siswa

menghitung skor tim. Wakil kelompok (tim) mencatat poin kemajuan tiap anggota

tim pada tabel nilai yang telah disediakan guru. Poin kemajuan adalah poin

kenaikan nilai dari skor awal ke skor kuis. Contoh: skor awal 50 dan skor kuis 75,

maka poin kemajuan = 75-50 = 25.

Selanjutnya siswa menyampaikan hasil rata-rata nilai tim kepada guru.

Guru memberikan penghargaan kepada tim yang memperoleh nilai terbaik sesuai

dengan kriteria yang telah di tentukan guru. Bentuk penghargaan berupa piagam,

plakat juara, dan hadiah. Selajutnya guru kembali mengumumkan kepada seluruh

siswa mengenai tim yang mendapat nilai terbaik, dengan tujuan untuk memotivasi

tim lain, memberikan penguatan positif bagi kelompok yang belum menjadi juara

agar mereka tidak berkecil hati. Kemudian guru bersama siswa bertanya jawab

meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan

pembelajaran. dan yang terakhir guru memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan

siswa.
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c) Kegiatan Akhir

Kegiatan akhir ini, guru menutup pelajaran dengan bersama siswa

membuat rangkuman atau hasil pembelajaran yang telah selesai dilakukan dan

menginformasikan tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan

selanjutnya.

4.3.3. Observasi

Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi. Kegiatan

yang dilakukan adalah mengamati aktivitas guru dan siswa selama proses

pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan

pemberian reward and punishment. Item pernyataan pada lembar observasi guru

dan siswa pada tiap pertemuan berbeda, kerena kegiatan pembelajaran pada

pertemuan II adalah lanjutan dari kegiatan pembelajaran pada pertemuan I.

Adapun rangkuman hasil pengamatan implementasi RPP (kinerja guru) dan

aktifitas siswa adalah sebagai berikut

Pertemuan I

Hasil oservasi guru pada pertemuan I ini, pelaksanaan pembelajaran guru

sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tahap-tahap Student

Teams Achievement Divisions (STAD) secara runtut dari mulai pra pembelajaran,

kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan akhir. Dalam memulai pembelajaran

guru juga sudah mampu memberikan atau menyampaikan apersepsi dan motivasi

dengan baik, menggunakan bantuan media berupa media gambar untuk

mempermudah menjelaskan materi, serta menggunakan bahasa yang disesuaikan

dengan tingkat berpikir siswa sehingga permasalahan dapat dengan mudah

dipahami oleh siswa. Dalam kegiatan inti, guru juga sudah membagi siswa

menjadi kelompok secara heterogen dan membimbing dan mengarahkan siswa

dengan baik dalam proses memahami materi dan bekerja dalam satu kelompok,

membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Guru

memberi penguatan positif berupa tepuk tangan, pujian, dan lain-lain kepada

siswa terhadap hasil kerja kelompoknya serta memberikan teguran sebagai bentuk

punishment terhadap siswa yang tidak tertib dan ramai sendiri. Guru sudah
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melaksanakan tahap kuis individu kepada siswa dan menilai kuis tersebut, serta

menutup pembelajaran dengan baik.

Hasil lembar observasi siswa pada pertemuan I ini, pada pra pembelajaran

siswa telah menempati tempat duduknya, siap menerima pelajaran. Pada kegiatan

awal siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi dengan baik. Pada kegiatan

inti siswa memperhatikan dengan serius materi pelajaran yang disampaikan oleh

guru melalui presentasi, kemudian berdiskusi secara klasikal dengan guru

sehingga terjadi interaksi positif antara siswa dengan guru. Antusiasme siswa

sangat nampak ketika guru menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilakukan

selalma proses pembelajaran yang meliputi kerja kelompok, kuis individu, dan

adanya pemberian hadiah. Siswa belajar dalam kelompok. Siswa mengerjakan

kuis dengan sungguh-sungguh.

Pertemuan II

Hasil lembar observasi guru yaitu pada saat pra pembelajaran guru sudah

menyiapkan materi, lembar kegiatan, alat dan bahan yang diperlukan untuk

pembelajaran. Pada pelaksanaan pembelajarannya, guru memulai pembelajaran

dengan menyempaikan apersepsi dan motivasi, menyampaikan tujuan, dan cara-

cara yang akan ditempuh selama kegiatan pembelajaran yaitu tentang prosedur

pelaksananaan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD

dan menyampaikan tata tertib selama mengikuti pembelajaran, termasuk

pemberian reward and punishment. Selanjutnya guru telah menyampaikan

kembali tata cara pembelajaran dengan metode STAD sebagai lanjutan dari

kegiatan pembelajaran pada pertemuan I, guru juga sudah memberi instruksi

kepada siswa untuk duduk dalam kelompok, memantau dan membimbing siswa

dalam perhitungan nilai tim (kelompok), guru juga telah memberikan

penghargaan kepada kelompok dengan skor terbaik, penghargaan berupa piagam

penghargaan, plakat juara, dan hadiah-hadiah berupa alat-alat sekolah (buku,

pensil, penghapus, dll).

Hasil dari lembar pengamatan siswa pada pertemuan II, pada pra

pembelajaran siswa telah menempati tempat duduknya, siap menerima pelajaran.

Pada kegiatan awal siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi dengan baik.
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Pada kegiatan inti, siswa mendengarkan penjelasan guru mengaai tata cara atau

prosedur pembelajaran yang akan dilaksanakan seperti pada pertemuan I,

Kemudian siswa menghitung nilai tim pada tabel perhitungan yang telah

disiapkan guru. Setelah didapatkan nilai rata-rata tim, guru memberikan

penghargaan kepada kelompok. Semua siswa tertib dalam mengikuti jalannya

proses pembelajaran.

Data Hasil Belajar IPA Siklus II

Untuk data dari penilaian hasil belajar IPA siklus II diperoleh dari skor hasil

evaluasi yang telah diberikan guru pada pertemuan II dan skor hasil evaluasi

tersebut dapat dilihat pada rekapitulasi nilai yang terdapat dalam tabel 4.9 sebagai

berikut:

Tabel 4.9
Rekapitulasi Nilai Hasil Belajar IPA Siklus II

No. Interval Frekuensi
Persentase

(%)

Keterangan

1 35-44 1 2,9 Belum Tuntas

2 45-54 1 2,9 Belum Tuntas

3 55-64 0 0 Belum Tuntas

4 65-74 14 41,3 Tuntas

5 75-84 13 38,2 Tuntas

6 85-94 5 14,7 Tuntas

Jumlah 34 100

Rata-rata 72,9

Nilai tertinggi 92

Nilai terendah 44

Berdasarkan tabel 4.9 terlihat jelas perbandingannya siswa yang mencapai

ketuntasan belajar (KKM≥65) adalah sebanyak 32 siswa sedangkan siswa yang

belum mencapai ketuntasan belajar sebanyak 2 siswa, yang dapat diuraikan

jumlah siswa yang mendapat nilai 35 s/d 44 sebanyak 1 siswa atau 2,9%, nilai 44
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s/d 54 sebanyak 1 siswa atau 2,9%, nilai 55 s/d 64 sebanyak 0 siswa, nilai 65 s/d

74 sebanyak 14 siswa atau 41,3%, nilai 75 s/d 84 sebanyak 13 siswa atau 38,2%

dan yang mendapat nilai 85 s/d 94 sebanyak 5 siswa atau 14,7%. Dengan nilai

rata-rata 72,9. Nilai tertinggi adalah 92 sedangkan nilai terendah adalah 44. Untuk

lebih jelasnya data nilai pada tabel 4.9 dapat dibuat diagram seperti pada gambar

4.5 berikut:

Gambar 4.5

Nilai Hasil Belajar IPA Siklus II

Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM≥65) data hasil perolehan

nilai hasil belajar IPA pada siklus I  dapat disajikan dalam bentuk tabel 4.10.

Tabel 4.10

Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siklus II

No. Ketuntasan
Belajar

Jumlah Siswa
Jumlah Persentase (%)

1. Tuntas 32 94,2
2. Tidak tuntas 2 5,8

Jumlah 34 100

Tabel ketuntasan hasil belajar IPA 4.10 pada siklus II dapat diketahui bahwa

siswa yang memiliki nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM≥65)

sebanyak 2 siswa atau 5,8%, sedangkan yang sudah mencapai ketuntasan minimal

sebanyak 32 siswa dengan persentase 94,2%. Ketuntasan belajar siswa pada tabel

4.10 dapat dilihat pada gambar 4.6.
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Gambar 4.6

Persentase Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siklus II

Gambar diagram lingkaran 4.6 diketahui siswa yang telah tuntas sebanyak

94,2%  dan siswa tidak tuntas sebesar 5,8%. Berdasarkan indikator keberhasilan

dengan KKM ≥65 dengan persentase ketuntasan minimal 90% pada siklus II ini

indikator keberhasilan dapat dikatakan telah tercapai, karena persentase

ketuntasan siswa sebesar 94,2% atau melebihi indikator ketuntasan yang telah

ditentukan yaitu sebesar 90%.

4.3.3. Refleksi

Berdasarkan dari data-data peneliti kumpulkan, maka selanjutnya peneliti

melakukan kegiatan refleksi untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran pada

siklus II ini. Refleksi ini dilakukan dengan cara menganalisis data-data yang

terkumpul mengenai kelebihan, kekurangan, maupun hambatan yang terjadi

selama proses pembelajaran untuk dicari solusi pemecahannya. Dalam kegiatan

refleksi ini peneliti berdiskusi bersama kolaborator (guru). Pada siklus II

pertemuan I dan II guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP

yang mengandung langkah-langkah penerapan model pembelajaran kooperatif

tipe STAD dan pemberian reward and punishment, mulai dari presentasi materi,

diskusi klasikal, pembentukan kelompok, kerja dalam kelompok, presentasi hasil

kerja kelompok siswa, kuis, perhitungan nilai kuis, penghargaan kelompok. Pada

saat guru mempresentasikan materi dan  menyampaikan prosedur pelaksanaan

pembelajaran yang menerapkan STAD, siswa mendengarkan dengan seksama,
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siswa sudah paham tentang materi yang disampaikan guru, siswa tidak bingung

dengan istilah erosi, abrasi, karena telah dibantu dengan media, berupa gambar.

Selanjutnya guru dan siswa melakukan diskusi klasikal untuk memantapkan

pemahaman siswa terhadap materi dengan cara tanya jawab secara lisan, siswa

menjawab pertanyaan dan tidak lagi malu bertanya guru. Pada saat guru

membentuk kelompok, kelas tidak gaduh dan ramai, siswa senang dan keberatan

dengan anggota-anggota yang dipilih guru, tidak terlihat anak yang dikucilkan

dalam kelompoknya karena ia tidak pandai. Pada saat presentasi di depan kelas,

tiap-tiap kelompok mempresentasikan dengan baik. Setelah kegiatan presentasi,

guru memberikan kuis individual kepada siswa, siswa mengerjakan dengan

sungguh-sungguh. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, kelompok siswa

menghitung skor kelompok atas perolehan jumlah poin kemajuan dari nilai kuis

masing-masing anggotanya dengan nilai awal siswa kemudian dibagi dengan

jumlah anggota, yang dicacat dalam sebuah lembar penilaian yang dibagikan

guru, dalam perhitungan ini, dalam hal ini siswa tidak lagi kesulitan dalam

menghitung nilai kelompok mereka. Selanjutnya tiap-tiap wakil kelompok

melaporkan hasil nilai kerja kelompok kepada guru, guru memberikan

penghargaan kepada tiga kelompok yang mendapat nilai tinggi sebagai juara I, II,

dan III. Siswa sangat senang diberi penghargaan tersebut, penghargaan berupa

piagam, plakat juara, dan hadiah yang berupa alat-alat tulis. Dalam hal ini guru

sudah memberikan penguatan kepada kelompok-kelompok yang tidak menjadi

juara, agar mereka tidak berkecil hati, apalagi sampai menangis. Tidak terlihat

siswa yang mengolok-olok temannya.

Meskipun terdapat kelebihan-kelebihan pembelajaran yang menerapkan

model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pemberian reward and punishment

tersebut masih tetap diperlukan perbaikan secara berkesinambungan agar hasil

belajar dapat berkembang dan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Selain itu nilai hasil belajar IPA siswa pada siklus II ini, telah mencapai

indikator kinerja yang peneliti tetapkan yaitu ketuntasan hasil belajar IPA sudah

mencapai 94,2% atau sudah mencapai indikator kinerja yang ditetapkan yaitu
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sebesar 90%. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran

pada siklus II ini telah berhasil (KKM≥65).

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1. Pembahasan Siklus I

Fokus perbaikan pada penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar

siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pemberian reward

and punishment. Model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams- Achievment

Divisons (STAD) menurut Isjoni (Selvia Yeni, 2012) merupakan salah satu model

pembelajaran kooperatif yang menekankan adanya aktivitas dan interaksi diantara

siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi

pembelajaran. Lebih lanjut Slavin (2005) mengatakan bahwa gagasan utama

STAD adalah untuk memotivasi siswa supaya dapat saling mendukung dan

membantu satu sama lain dalam menguasai kemampuan yang diajarkan guru.

Pemberian reward and punishment kepada siswa bertujuan untuk memotivasi

siswa dalam mengikuti pembelajaran.

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pembelajaran di kelas 4 SDN 02

Katong Kabupaten Grobogan pada siklus I, terlihat bahwa terdapat peningkatan

hasil belajar siswa setelah diadakan pembelajaran dengan model pembelajaran

kooperatif tipe STAD dan pemberian reward and punishment. Pada saat sebelum

tindakan (Pra siklus) skor rata-rata sebesar 52,8 meningkat menjadi 64,4 pada

siklus I dengan skor tertinggi 84 dan skor terendah 28 dengan jumlah siswa yang

tuntas belajar sebanyak 20 siswa (58,9%) dan yang tidak tuntas sebanyak 14 siswa

(41,1%). Hasil ini ini menunjukkan bahwa pembelajaran belum berhasil belum

mencapai indikator keberhasilan ketuntasan kelas  sebesar ≥90% dari jumlah

siswa sebanyak 34 siswa. Meskipun persentase ini sudah cukup besar namun

belum memenuhi ketuntasan yang ingin dicapai sebesar 90% dari seluruh siswa

sehingga perlu dilakukan tindakan siklus II.

Perolehan hasil belajar pada siklus I ini juga masih belum optimal, beberapa

kekurangan dalam penelitian tindakan siklus I ini antara lain dalam

menyampaikan materi pembelajaran guru terlalu cepat sehingga siswa masih ada
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beberapa yang kurang mengerti apa yang harus dipahami ketika pembelajaran,

perlu di tambahi dengan penggunaan media yang sesuai agar siswa lebih jelas,

adanya motivasi dan teguran atau hukuman belum sepenuhnya dilaksanakan oleh

guru, selain itu pengaturan waktu masih perlu ditingkatkan sehingga pembelajaran

akan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Masih terdapat beberapa siswa

yang mempunyai sikap individual, tidak dapat bekerja dalam kelompok.

4.5.2. Pembahasan Siklus II

Pada siklus II ketuntasan hasil belajar siswa juga meningkat menjadi 94,2%

(32 siswa) dengan skor rata-rata sebesar 72,9, nilai tertinggi 92 dan nilai terendah

44. Meskipun belum dapat mencapai 100%, namun dapat dikatakan bahwa siswa

telah mencapai ketuntasan hasil belajar karena telah memenuhi standar ketuntasan

belajar 90% dari keseluruhan jumlah siswa.

Sampai pada perbaikan hasil belajar siklus II, masih ditemukan 2 atau 5,8%

siswa belum berhasil mencapai KKM. Hal ini karena kedua siswa ini memiliki

tingkat kemampuan berfikir yang rendah dibanding dengan kemampuan berfikir

siswa yang lainnya. Siswa A belum bisa membaca sedangkan siswa B cenderung

mempunyai sifat yang sangat pendiam, sehingga ia sering tidak mau bertanya

ketika menemui kesulitan.

4.5.3. Pembahasan Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II

Kondisi awal sebelum dilaksanakan tindakan penelitian di SDN 02 Katong

Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan hanya terdapat 11 atau 32,4% siswa yang

tuntas dan 23 atau 67,6% siswa yang tidak tuntas, nilai rata-rata sebesar 52,8

dengan nilai teringgi 72 dan nilai terendah 23, pada siklus I meningkat menjadi 20

atau 58,9% siswa yang tuntas dan 14 atau 41,1% siswa yang tidak tuntas, nilai

rata-rata sebesar 64,4 dengan nilai tertinggi 84 dan nilai terendah 28, sedangkan

pada siklus II ketuntasan hasil belajar siswa juga meningkat menjadi 32 atau

94,2% siswa tuntas dan 2 atau 5,8% siswa tidak tuntas, skor rata-rata sebesar 72,9

dengan nilai tertinggi 92 dan nilai terendah 44. Adapun persentase nilai tuntas dan

tidak tuntas, dipaparkan dalam tabel 4.11 berikut:
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Tabel 4.11 Perbandingan Hasil Belajar IPA Pra siklus, Siklus I,

dan Siklus II

Ketuntasan
Belajar

Sebelum Tindakan Siklus I Siklus II
Jumlah
Siswa

Persentase
(%)

Jumlah
Siswa

Persentase
(%)

Jumlah
Siswa

Persentase
(%)

Tuntas 11 32,4 20 58,9 32 94,2
Tidak
Tuntas

23 67,6 14 41,1 2 5,8

Jumlah 34 100 34 100 34 100

Hal ini dapat digambarkan pada diagram perbandingan ketuntasan hasil

belajar 4.8.

Gambar 4.8
Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar IPA Pra Siklus,

Siklus I, dan Siklus I

Siklus II ini belum dapat mencapai ketuntasan sebesar 100%, namun dapat

dikatakan bahwa siswa telah mencapai ketuntasan belajar sebab telah memenuhi

standar ketuntasan belajar 90%.

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini terbukti bahwa apabila pembelajaran

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pemberian reward
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and punishment maka hasil belajar IPA bagi siswa kelas 4 di SD Negeri 02

Katong pada semester II tahun pelajaran 2012/2013 akan meningkat.


