
 

 

56 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Subjek Penelitian 

 Sekolah Dasar Negeri 3 Batursari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo 

terletak di Jln. Kuncen Ds Batursari, berdiri sejak tahun 1985, dan saat ini di kepalai 

seorang kepala sekolah yang bernama Sutarjo, A.Ma, Pd. Keseluruhan tenaga 

pengajar SD Negeri 3 Batursari sebanyak 8 tenaga pengajar, kepala sekolah sebagai 

penanggung jawab dan merangkap sebagai guru kelas 6 hal ini dikarenakan adanya 

guru yang dipindahkan ke sekolah lain dan belum mendapatkan pengganti guru lain. 

Selain itu Kepala Sekolah dibantu dengan tenaga pengajar yang terdiri dari 5 guru 

kelas, 1 guru agama islam, 1 guru olahraga. Bangunan SD Negeri 3 Batursari terdiri 

dari 6 ruang kelas 1-6, 1 ruang kantor, 1 ruang uks, 1 kamar mandi guru, 2 kamar 

mandi siswa, dan 1 rumah penjaga namun tidak dihuni. Jumlah siswa dari kelas 1– 6 

sebanyak 105 siswa.  

Dilihat dari letak geografisnya SD ini jauh dari pusat kota Wonosobo, jarak 

yang di tempuh ke  SD Negeri 3 Batursari dari kecamatan Sapuran kurang lebih 4 

km. SDN 3 Batursari terletak di pinggir perkampungan Kuncen. Sekeliling SD 

Negeri 3 Batursari terdapat lapangan sepak bola dan perkebunan yang dimiliki oleh 

masyarakat di sekitar SDN 3 Batursari.  SD Negeri 3 Batursari mempunyai halaman 

yang digunakan untuk kegiatan siswa saat istirahat, sebagai tempat untuk melakukan 

upacara bendera dan sebagai sarana untuk berolahraga. Namun sayang sekali di 

sekolah ini belum ada perpustakaan yang dapat menunjang sarana belajar siswa. 

Dengan keadaan bakat, kemampuan, ketrampilan yang berbeda-beda yang dimilki 

oleh masing-masing siswa di SD Negeri 3 Batursari dan mayoritas siswa beragama 

Islam. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 3 Batursari Kecamatan 

Sapuran Kabupaten Wonosobo dengan subjek penelitian siswa kelas 5 sebanyak 20 

siswa.  
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4.2 Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

 Penelitian dilakukan di SD Negeri 3 Batursari Kecamatan Sapuran Kabupaten 

Wonosobo kelas 5 dengan jumlah siswa sebanyak 20 yang terdiri dari 6 siswa laki-

laki dan 14 siswa perempuan. Setiap siklus terdiri dari 3 pertemuan dengan alokasi 

waktu 2 x 35 menit. 

 

4.2.1    Kondisi Sebelum Tindakan 

4.2.1.1 Hasil Belajar 

 Kondisi awal merupakan keadaan siswa sebelum penelitian tindakan kelas 

dilakukan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di kelas 5 SD Negeri 3 

Batursari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Tahun Pelajaran 2012/2013 

yang berjumlah 20 siswa pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, terlihat bahwa 

keaktifan dan hasil belajar siswa masih rendah. Hal ini bisa terlihat dari nilai hasil 

ulangan siswa pada mata pelajaran IPA yang telah dilakukan dimana sebagian besar 

siswa memperoleh nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ≥ 65. Dengan 

demikian di peroleh data hasil pembelajaran siswa sebelum dilakukan tindakan 

penelitian, dapat di lihat dari tabel 9 berikut ini. 

Tabel 9 

Destribusi Ketuntasan Hasil Belajar 

Siswa Kelas 5 Semester II SD Negeri 3 Batursari   

Sebelum Tindakan 

 

No Nilai Ketuntasan Sebelum Tindakan 

Jumlah Siswa (%) 

1. < 65 Belum Tuntas 11 55 

2. ≥ 65 Tuntas 9 45 

Jumlah 20 100 

Rata-rata 59,5 

Nilai Terendah 43 

Nilai Tertinggi 80 

 

Berdasarkan tabel 9 terlihat jelas perbandingannya siswa yang mencapai 

ketuntasan belajar (KKM = 65) adalah sebanyak 9 siswa dengan persentase 45% 
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sedangkan siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar sebanyak 11 siswa dengan 

persentase 55%. Dengan nilai tertinggi 80 sedangkan nilai terendah 43. 

 Setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata siswa yang belum tuntas itu memiliki 

kekurangan tidak bisa menangkap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

dengan menggunakan metode ceramah saja, penggunaan metode ceramah 

mengakibatkan siswa mengantuk, tidak antusias dalam menjawab pertanyaan guru 

dan itu semua berbeda dengan 9 orang yang bisa menangkap materi pembelajaran 

dengan menggunkana metode ceramah. Penyebab lain yang mengakibatkan nilai 

siswa dibawah KKM dikarenakan kurang termotivasinya siswa untuk belajar, suasana 

pembelajaran yang monoton dan kurangnya pemanfaatan media dan alat peraga oleh 

guru ketika dalam pembelajaran. Sejalan dengan pelaksanaan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP), salah satu upaya yang dilaksanakan di sekolah adalah 

penggunaan media pembelajaran dan model pembelajaran. Hal ini harus dilakukan 

agar kebutuhan siswa dapat terlayani dengan baik sesuai dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). 

Hasil Ketuntasan belajar siswa SD Negeri 3 Batursari sebelum dilakukan 

tindakan dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki nilai kurang dari Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM=65) sebanyak 11 siswa atau 55%, sedangkan yang sudah 

mencapai ketuntasan minimal sebanyak 9 siswa dengan persentase 55%. Diperoleh 

data hasil belajar siswa yang masih rendah dari siswa kelas 5 di SD Negeri Batursari  

Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Semester II Tahun Ajaran 2012/2013, 

penulis akan melakukan sebuah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sesuai dengan 

rancangan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dalam penelitian di 

SD Negeri 3 Batursari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, penulis akan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan berbantuan media 

gambar guna meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 3 Batursari 

Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, yang akan dilakukan dalam dua siklus. 

Setiap siklus terdiri dari dari 3 kali pertemuan. Dimana 2 kali pertemuan dengan 
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menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media gambar 

dan pertemuan ketiga evaluasi untuk mengetahui nilai hasil belajar siswa. 

 

4.2.1.2 Keaktifan Siswa Sebelum Tindakan 

Sebelum dilakukan tindakan penelitian di kelas, peneliti melakukan observasi 

di dalam kelas pada saat pembelajaran IPA berlangsung dengan menyebar angket 

tentang keaktifan siswa di kelas 5 SDN 3 Batursari. Dalam Sugiyono (2010: 34) 

Untuk menentukan kategori keaktifan peneliti menggunakan Rumus Sturges caranya 

dapat dilihat di bawah ini: 

K = 1 + 3,3 log n 

K = 1 + 3,3 log (20) 

K = 1 + 3,3. 1,3 

K = 1 + 4,29 

K = 5,29 

K = 5 

Berdasarkan hasi perhitungan rumus diatas maka peneliti akan menggunakan 

5 kategori dalam keaktifan, yaitu: 

1. Kategori Sangat Tinggi 

2. Kategori Tinggi 

3. Kategori Sedang 

4. Kategori Rendah 

5. Kategori Sangat Rendah 

Untuk mengetahui jawaban kategori keaktifan sangat tinggi, tinggi, sedang, 

rendah dan sangat rendah maka lebih dulu ditentukan skala intervalnya. Melalui 

penyebaran angket maka akan diketahui kategori keaktifan  siswa. Angket berisikan 

beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada responden, maka ditentukan skor 

pada setiap pertanyaan. Sugiyono (2010:139) mengemukakan bahwa dalam skala 



60 

 

 

 

pengukuran yang digunakan menggunakan skala Guttman, skala yang didapat 

jawaban dengan tegas, “ya” diberi skor 1 dan “tidak” diberi skor 0.  

Pada penelitian ini angket keaktifan siswa yang digunakan berjumlah 15 soal 

dengan pilihan 2 jawaban , ya dan tidak. Maka dapat diperoleh nilai maksimal dari 

keaktifan berdasarkan angket adalah 15 dan skor terendah adalah 1. 

Menurut Sugiyono (2010:36) untuk mengetahui rentang data yaitu skor 

terbesar – skor terkecil + 1, untuk menghitung skala interval kelas yaitu rentang 

dibagi banyaknya kategori. 

Rentang = 15-1+1 = 15 

Skala Interval Kelas =   

Berdasarkan rumus di atas  maka dapat dikatahui bahwa penilaian kategori 

keaktifan siswa dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 10 

Kategori Penilaian Keaktifan Siswa 

 

No Kategori Nilai 

1 Keaktifan Siswa Sangat Rendah               1 - 3 

2 Keaktifan Siswa Rendah               4 – 6  

3 Keaktifan Siswa Sedang               7 - 9 

 4 Keaktifan Siswa Tinggi              10 - 12 

 5 Keaktifan Siswa Sangat Tinggi    13 - 15 

 

Berdasarkan tebel 10 untuk melakukan penilaian keaktifan menggunakan 

acuan tabel 10 tersebut. Dengan begitu dapat diketahui hasil keaktifan siswa sebelum 

dilakukan tindakan. Adapun rinciannya keaktifan siswa sebelum tindakan dapat 

diketahui sebagai berikut: 
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Tabel 11 

Destribusi Keaktifan Siswa Pra Siklus 

 

NO KATEGORI NILAI FREKUENSI  (%) 

1 Keaktifan Siswa Sangat 

Rendah 
1 – 3 0 0 

2 Keaktifan Siswa 

Rendah 
4 – 6 1 5 

3 Keaktifan Siswa 

Sedang 
7 – 9 5 25 

4 Keaktifan Siswa Tinggi 10 – 12 9 45 

5 Keaktifan Siswa Sangat 

Tinggi 
13 – 15 5 25 

JUMLAH 20 100 

Rata-rata  10,75  

 

Berdasarkan tabel 11 di atas menunjukkan bawa destribusi keaktifan siswa 

pada pra siklus di SDN 3 Batursari menunjukkan tidak ada yang mendapat nilai 1-2 

atau siswa dengan kategori keaktifan siswa sangat rendah. Sebanyak 1 siswa 

mendapat nilai antara 4-6 dengan persentase 5% masuk dalam kategori keaktifan 

rendah.  Diikuti sebanyak 5 siswa mendapat nilai antara 7 - 9 dengan persentase 25% 

masuk dalam kategori keaktifan siswa sedang. Selanjunya  sebanyak 9 siswa 

mendapat nilai antara 10–12 dengan persentase 45% masuk dalam kategori keaktifan 

siswa tinggi, dan sebanyak 5 siswa mendapat nilai rentang antara 13-15 dengan 

persentase 25% masuk dalam kategori keaktifan siswa sangat tinggi. dengan rata-rata 

keaktifan siswa 10,75. 

 

4.3.1  Siklus I 

1.  Perencanaan Tindakan 

Pada siklus I akan dilaksanakan kegiatan pembelajaran sebanyak 3 kali 

pertemuan. Setiap pertemuan dilaksanakan 70 menit pembelajaran. Dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran guru menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan berbantuan media gambar. Persiapan yang dilakukan 

untuk melaksanakan siklus I adalah membuat media gambar, menyiapkan buku ajar 
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yang akan digunakan, lembar observasi yang akan digunakan untuk menilai guru 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hal ini digunakan dalam penelitian agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal dan lembar evaluasi siswa untuk 

mengetahui nilai hasil belajar siswa yang dicapai. 

 

4.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan dan observasi yang dilakukan pada siklus I ini terdiri 

dari tiga pertemuan, yaitu pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Dimana pada 

setiap petemuan berlangsung selama 70 menit (dua jam pelajaran). 

1. Pertemuan I 

a. Kegiatan Awal 

  Pelaksanaan pada pertemuan 1 guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam, mengatur suasana di ruangan kelas dan menanyakan kabar atau keadaan siswa. 

Selanjutnya guru melakukan apersepsi dengan menunjukkan gambar bumi. 

Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilakukan. 

b. Kegiatan Inti 

 Pada kegiatan ini guru menjelaskan tentang materi struktur bumi, dari 

penjelasan guru tersebut siswa dapat menyebutkan macam-macam lapisan bumi dan 

selanjutnya pembelajaran dengan menggunakan media gambar yaitu dengan 

menggunakan gambar struktur bumi, dari penjelasan itu guru memperjelas dan 

menunjukan lapisan-lapisan matahari pada media gambar yang dipergunakan yaitu 

gambar struktur bumi selain itu dalam pembelajaran guru melibatkan siswa dalam 

pembelajaran, guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Dari penjelasan guru 

siswa mencatat hal-hal penting mengenai materi pelajaran tentang struktur bumi. 

Selanjutnya pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, 

dimana guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil secara heterogen. 

Selanjutnya guru meminta siswa untuk memahami materi pelajaran yang sudah 

diberikan oleh guru dan meminta siswa untuk mengerjakan lembar kerja siswa secara 
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berkelompok. Masing-masing siswa dalam kelompok bertanggung jawab untuk 

memahami materi pelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Setelah siswa selesai 

mendiskusikan lembar kerja siswa, siswa diminta untuk memperesentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas. Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya, guru akan mengadakan kuis individu, guna untuk mengetahui sejauh 

mana pemahaman siswa dalam menerima materi pelajaran. Selanjutnya guru 

memberikan penghargaan pada kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi. 

Selanjutnya guru dan siswa menarik kesimpulan meteri IPA tentang struktur bumi. 

C. Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan ini guru melakukan refleksi yaitu dengan menanyakan manfaat 

yang diperoleh dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya guru 

menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan 

berikutnya, kemudian guru menutup pembelajaran dengan salam. Pada kegiatan 

pembelajaran siklus I pertemuan I berlangsung guru meminta bantuan observer untuk 

mengamati jalannya pembelajaran yang sedang berlangsung dari awal hingga akhir 

kegiatan pembelajaran dengan cara mengisi lembar observasi yang telah disediakan 

oleh peneliti. Lembar observasi tersebut penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD berbantuan media gambar oleh guru.  

2. Pertemuan II 

a. Kegiatan Awal 

 Pelaksanaan pada pertemuan II guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam, mengatur suasana di ruangan kelas dan menanyakan kabar atau 

keadaan siswa. Selanjutnya guru melakukan apersepsi dengan bertanya apakah 

matahari memiliki lapisan-lapisan seperti bumi?. Kemudian menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. 

b. Kegiatan Inti 

 Pada kegiatan ini guru menjelaskan tentang materi struktur matahari, dari 

penjelasan guru tersebut siswa dapat menyebutkan macam-macam lapisan-lapisan 
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matahari dan selanjutnya pembelajaran dengan menggunakan media gambar yaitu 

dengan menggunakan gambar struktur matahari, dari penjelasan itu guru memperjelas 

dan menunjukan lapisan-lapisan matahari pada media gambar yang dipergunakan 

yaitu gambar struktur matahari selain itu dalam pembelajaran guru melibatkan siswa 

dalam pembelajaran, guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Dari penjelasan 

guru siswa mencatat hal-hal penting mengenai materi pelajaran tentang struktur 

matahari. Selanjutnya pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD, dimana guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil secara 

heterogen. Selanjutnya guru meminta siswa untuk memahami materi pelajaran yang 

sudah diberikan oleh guru dan meminta siswa untuk mengerjakan lembar kerja siswa 

secara berkelompok. Masing-masing siswa dalam kelompok bertanggung jawab 

untuk memahami materi pelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Setelah siswa 

selesai mendiskusikan lembar kerja siswa, siswa diminta untuk memperesentasikan 

hasil diskusinya di depan kelas. Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya, guru akan mengadakan kuis individu, guna untuk mengetahui sejauh 

mana pemahaman siswa dalam menerima materi pelajaran. Selanjutnya guru 

memberikan penghargaan pada kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi. 

Selanjutnya guru dan siswa menarik kesimpulan meteri IPA tentang struktur 

matahari. 

c. Kegiatan Penutup 

 Pada kegiatan ini guru melakukan refleksi yaitu dengan menanyakan manfaat 

yang diperoleh dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru memberikan tugas 

pekerjaan rumah. Selanjutnya guru menyampaikan rencana pembelajaran yang akan 

dilaksanakan pada pertemuan berikutnya, kemudian guru menutup pembelajaran 

dengan salam. Pada kegiatan pembelajaran siklus I pertemuan II berlangsung guru 

meminta bantuan observer untuk mengamati jalannya pembelajaran yang sedang 

berlangsung dari awal hingga akhir kegiatan pembelajaran dengan cara mengisi 

lembar observasi yang telah disediakan oleh peneliti. Lembar observasi tersebut 
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penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media gambar oleh 

guru. 

3. Pertemuan III 

a. Kegiatan Awal 

 Pada pelaksanaan pertemuan III guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam. Guru membahas tugas PR yang sudah diberikan pada 

pertemuan kedua.  

b. Kegiatan Inti 

Pada kegiatan ini guru mengulas kembali tentang materi struktur bumi dan 

struktur matahari. Setelah itu guru bersama siswa melakukan tanya jawab tentang 

lapisan-lapisan bumi dan lapisan-lapisan pada matahari.  

c. Kegiatan Penutup 

 pada kegiatan akhir guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang 

telah dipelajari pada pertemuan I dan pertemuan II. Selanjutnya guru mengadakan 

evaluasi untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Guru 

menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. Selanjutnya guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

4.3 Hasil Tindakan Siklus I 

4.3.1 Hasil Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD berbantuan 

Media gambar 

a. Pertemuan I 

Berdasarkan hasil observasi pada saat pembelajaran pada pertemuan I yang 

diamati oleh observer. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan media gambar oleh guru pada pertemuan I dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 
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Tabel 12 

Hasil Observasi 

Penerapan Pembelajaran Koperatif Tipe STAD berbantuan Media Gambar 

oleh Guru 

 

NO Aspek yang diamati 
Penilaian 

Ya Tidak 

I. Melakukan Kegiatan Awal Pembelajaran   

1 Guru memeriksa kesiapan belajar siswa  √  

2 Guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari 

 √ 

3 Guru melakukan apersepsi dalam pembelajaran √  

4 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai √  

II. Melakukan Kegiatan Inti Pembelajaran   

5 Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan 

menggunakan media gambar 

√  

6 Guru menggunakan media gambar yang menarik dalam 

pembelajaran 

√  

7 Guru menggunakan media gambar yang mudah dipahami √  

8 Guru menjelaskan kegiatan siswa menggunakan model 

pembelajaran kooeperatif tipe STAD 

√  

9 Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil 

secara heterogen 

√  

10 Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok dengan 

menggunakan model pembelajaran STAD 

√  

11 Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk berdiskusi 

memahami materi pelajaran yang sudah diberikan guru 

√  

12 Siswa bertanya pada guru mengenai materi pelajaran yang 

belum jelas 

 √ 

13 Siswa menjawab pertanyaan yang di berikan guru √  

14 Siswa menanggapi presentasi dari kelompok lain  √ 

15 Guru memberikan kesempatan pada masing-masing 

kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 

√  

16 Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

mendapatkan nilai terbaik 

√  

17 Siswa mencatat hal-hal penting tentang materi yang 

dijelaskan oleh guru  

√  

III. Melakukan Kegiatan Akhir Pembelajaran   

18 Guru bersama siswa menarik kesimpulan pembelajaran  √  

19 Guru melakukan refleksi diakhir pembelajaran √  

20 Guru melakukan evaluasi terhadap peningkatan hasil belajar 

melalui tes 

-  



67 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat masih ada kekurangan guru yang belum 

dilakukan, yaitu guru belum mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Sedangkan pada siswa, siswa belum 

berani bertanya pada guru mengenai materi pelajaran yang belum jelas dan siswa 

belum menanggapi presentasi dari kelompok lain. Kemudian guru melakukan 

evaluasi terhadap peningkatan hasil belajar, namun kegiatan ini tidak dilakukan 

karena evaluasi akan dilaksanakan pada akhir siklus I. 

d. Pertemuan II  

Berdasarkan hasil observasi pada saat pembelajaran pada pertemuan II yang 

diamati oleh observer. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan media gambar oleh guru pada pertemuan I dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 13 

Hasil Observasi 

Penerapan Pembelajaran Koperatif Tipe STAD berbantuan Media Gambar 

oleh Guru 

 

NO Aspek yang diamati 
Penilaian 

Ya Tidak 

I. Melakukan Kegiatan Awal Pembelajaran   

1 Guru memeriksa kesiapan belajar siswa  √  

2 Guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari 

√  

3 Guru melakukan apersepsi dalam pembelajaran √  

4 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai √  

II. Melakukan Kegiatan Inti Pembelajaran   

5 Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan 

menggunakan media gambar 

√  

6 Guru menggunakan media gambar yang menarik dalam 

pembelajaran 

√  

7 Guru menggunakan media gambar yang mudah dipahami √  

8 Guru menjelaskan kegiatan siswa menggunakan model 

pembelajaran kooeperatif tipe STAD 

√  

9 Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil 

secara heterogen 

√  

10 Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok dengan √  
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menggunakan model pembelajaran STAD 

11 Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk berdiskusi 

memahami materi pelajaran yang sudah diberikan guru 

√  

12 Siswa bertanya pada guru mengenai materi pelajaran yang 

belum jelas 

√  

13 Siswa menjawab pertanyaan yang di berikan guru √  

14 Siswa menanggapi presentasi dari kelompok lain √  

15 Guru memberikan kesempatan pada masing-masing 

kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 

√  

16 Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

mendapatkan nilai terbaik 

√  

17 Siswa mencatat hal-hal penting tentang materi yang 

dijelaskan oleh guru  

√  

III. Melakukan Kegiatan Akhir Pembelajaran   

18 Guru bersama siswa menarik kesimpulan pembelajaran  √  

19 Guru melakukan refleksi diakhir pembelajaran √  

20 Guru melakukan evaluasi terhadap peningkatan hasil belajar 

melalui tes 

√  

 

Berdasarkan tabel 13 diatas dapat dilihat guru dan siswa sudah melaksanakan  

kegiatan dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

media gambar. 

4.3.2 Hasil Keaktifan Siswa Siklus I 

Hasil nilai keaktifan siswa pada siklus I dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai 

berikut: 

Tabel 14 

Destribusi Keaktifan Siswa Siklus I 

 

NO KATEGORI NILAI FREKUENSI (%) 

1 Keaktifan Siswa Sangat Rendah 1 – 3 0 0 

2 Keaktifan Siswa Rendah 4 – 6 0 0 

3 Keaktifan Siswa Sedang 7 - 9 1 5 

4 Keaktifan Siswa Tinggi 10 - 12 10 50 

5 Keaktifan Siswa Sangat Tinggi 13 - 15 9 45 

JUMLAH 20 100 

RATA-RATA 12,4  
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Berdasarkan tabel 14 di atas menunjukkan bahwa kategori keaktifan siswa 

siklus I SDN 3 Batursari dapat diketahui tidak ada siswa yang mendapat nilai antara 

1-3 dan 4-6. Sebanyak 1 siswa mendapat mendapat nilai antara 7-9 dengan persentase 

5% masuk dalam kategori keaktifan siswa sedang. Dan sebanyak 10 siswa mendapat 

nilai antara 11-12 dengan persentase 50% masuk dalam kategori keaktifan siswa 

tinggi. Sebanyak 9 siswa mendapat nilai antara 13-15 dengan persentase 45% dalam 

kategori keaktifan siswa sangat tinggi. dengan rata-rata keaktifan siswa 12,4.  

4.3.3 Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan proses belajar mengajar menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan media gambar, setelah dilakukan evaluasi 

didapatkan hasil belajar siklus I yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 15 

Destribusi Ketuntasan Hasil Belajar 

Siswa Kelas 5 Semester II SD Negeri 3 Batursari   

Siklus I 

 

No Nilai Ketuntasan Sebelum Tindakan 

Jumlah Siswa (%) 

1. < 65 Belum Tuntas 7 35 

2. ≥ 65 Tuntas 13 65 

Jumlah 20 100 

Rata-rata 69,85 

Nilai Terendah 50 

Nilai Tertinggi 87 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil belajar siswa pada siklus I, 

siswa yang mencapai ketuntasan belajar ≥ 65 adalah sebanyak 13 siswa (65%) 

sedangkan siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar atau nilainya < 65 adalah 

sebanyak 7 siswa (35%). Dengan nilai rata-rata 69.85, nilai tertinggi 87, dan nilai 

terendah 50. 
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4.4 Refleksi 

Pembelajaran pada siklus I sudah selesai dilaksanakan, selanjutnya diadakan 

refleksi atas rangkaian kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan pengamatan atau 

temuan dari observer pada siklus I ini. Observer mengamati penerapan pembelajaran 

dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media gambar 

oleh guru selama pembelajaran siklus I dengan lembar observasi yang telah disiapkan 

oleh peneliti. Pembelajaran pada siklus I selesai dilaksanakan, berdasarkan hasil 

observasi pada saat pembelajaran siklus I yang diamati oleh observer, dapat ditindak 

lanjuti sebagai berikut: 

a. Penerapan pembelajaran tipe STAD berbantuan media gambar oleh guru 

Berdasarkan hasil obervasi pada penerapan model pembelajaran tipe STAD 

berbantuan media gambar oleh guru pada siklus I pertemuan I terdapat kekurangan 

Guru belum mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari, kemudian Siswa belum berani bertanya pada 

guru mengenai materi pelajaran yang belum jelas dan Siswa belum menanggapi 

presentasi dari kelompok lain. Selain itu ketika guru membagi siswa dalam kelompok 

terdapat siswa yang masih gaduh sendiri. Selanjutnya dalam pertemuan II guru sudah 

bisa mengkondisikan kelas. Kekurangan pada siklus I akan diperbaiki pada 

pertemuannya beikutnya dan kelebihan yang ada akan dipertahankan. Dari hasil 

observasi bahwa penerapan tipe STAD oleh guru sudah baik. 

b. Keaktifan siswa 

Ketika pembelajaran berlangsung dapat dilihat hasil keaktifan siswa yang 

didapat pada siklus I, sebanyak 1 siswa masuk dalam kategori keaktifan siswa 

sedang, kemudian sebanyak 10 siswa masuk dalam kategori keaktifan tinggi dengan 

persentase 50%, dan sebanyak 9 siswa masuk dalam kategori keaktifan siswa sangat 

tinggi. maka peneliti akan memperbaiki dalam pelaksanaan pembelajaran pada siklus 

II agar keaktifan siswa masuk dalam kategori sangat tinggi sebanyak 75% siswa. 
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c. Hasil belajar siswa 

Berdasarkan analisis hasil belajar siswa pada siklus I mengalami peningkatan 

dibandingkan sebelum tindakan. Hasil perolehan nilai sebelum tindakan yang 

mencapai kriteria ketuntasan belajar (KKM = 65) dari jumlah 20 siswa, sebanyak 9 

siswa atau 45% siswa yang belum tuntas mencapai kriteria ketuntasan belajar, 

sebanyak 11 siswa atau 55% siswa yang tuntas. Dengan nilai rata-rata 59,5 dan nilai 

tertinggi 80, sedangkan nilai terendahnya adalah 43. Hasil perolehan nilai siklus I 

yang mencapai kriteria ketuntasan belajar dari jumlah 20 siswa sebanyak 13 siswa 

atau 65%, sedangkan yang belum mencapai ketuntasan belajar adalah sebanyak 7 

siswa atau 35%. Dengan nilai rata-rata 69.85, nilai tertinggi 87 dan nilai terendahnya 

adalah 50. Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus I, maka 

peneliti akan memperbaiki dalam pelaksanaan pembelajaran pada siklus II agar hasil 

belajar yang diperoleh siswa tercapai secara optimal. 

 

4.5 Siklus II 

4.5.1 Perencanaan Tindakan 

Pada siklus II akan dilaksanakan kegiatan pembelajaran sebanyak 3 kali 

pertemuan. Setiap pertemuan dilaksanakan 70 menit pembelajaran. Dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran guru menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan berbantuan media gambar. Persiapan yang dilakukan 

untuk melaksanakan siklus II adalah membuat media gambar, menyiapkan buku ajar 

yang akan digunakan, lembar observasi yang akan digunakan untuk menilai kegiatan 

guru dalam menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

media gambar. Hal tersebut digunakan dalam penelitian agar tujuan pemebelajaran 

dapat tercapai secara optimal dan lembar evaluasi siswa untuk mengetahui nilai hasil 

belajar siswa yang dicapai. 
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4.5.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan dan observasi yang dilakukan pada siklus II ini terdiri 

dari tiga pertemuan, yaitu pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Dimana pada 

setiap petemuan berlangsung selama 70 menit (dua jam pelajaran). 

1. Pertemuan I 

a. Kegiatan Awal 

  Pelaksanaan pada pertemuan 1 guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam, mengatur suasana di ruangan kelas dan menanyakan kabar atau keadaan siswa. 

Selanjutnya guru melakukan apersepsi bertanya siapa yang tahu kenapa air dibumi 

kita ini tidak akan pernah abis?. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. 

b. Kegiatan Inti 

  Pada kegiatan ini guru menjelaskan tentang materi proses daur air, dari 

penjelasan guru tersebut siswa dapat mendeskripsikan proses daur air dan selanjutnya 

pembelajaran dengan menggunakan media gambar yaitu dengan menggunakan 

gambar proses daur air, dari penjelasan itu guru memperjelas dan menunjukan proses 

terjadinya daur air pada media gambar yang dipergunakan yaitu gambar proses daur 

air selain itu dalam pembelajaran guru melibatkan siswa dalam pembelajaran, guru 

memberikan pertanyaan kepada siswa. Dari penjelasan guru siswa mencatat hal-hal 

penting mengenai materi pelajaran tentang proses daur air. Selanjutnya pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, dimana guru membagi 

siswa dalam kelompok-kelompok kecil secara heterogen. Selanjutnya guru meminta 

siswa untuk memahami materi pelajaran yang sudah diberikan oleh guru dan 

meminta siswa untuk mengerjakan lembar kerja siswa secara berkelompok. Masing-

masing siswa dalam kelompok bertanggung jawab untuk memahami materi pelajaran 

yang sudah diberikan oleh guru. Setelah siswa selesai mendiskusikan lembar kerja 

siswa, siswa diminta untuk memperesentasikan hasil diskusinya di depan kelas. 

Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, guru akan mengadakan 



73 

 

 

 

kuis individu, guna untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dalam 

menerima materi pelajaran. Selanjutnya guru memberikan penghargaan pada 

kelompok yang mendaptkan nilai tertinggi. Selanjutnya guru dan siswa menarik 

kesimpulan meteri IPA tentang proses daur air. 

c. Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan ini guru melakukan refleksi yaitu dengan menanyakan manfaat 

yang diperoleh dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya guru 

menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan 

berikutnya, kemudian guru menutup pembelajaran dengan salam. Pada kegiatan 

pembelajaran siklus II pertemuan I berlangsung, guru meminta bantuan observer 

untuk mengamati jalannya pembelajaran yang sedang berlangsung dari awal hingga 

akhir kegiatan pembelajaran dengan cara mengisi lembar observasi yang telah 

disediakan oleh peneliti. Lembar observasi tersebut penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan media gambar oleh guru. 

2. Pertemuan II 

a. Kegiatan Awal 

  Pelaksanaan pada pertemuan II guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam, mengatur suasana di ruangan kelas dan menanyakan kabar atau 

keadaan siswa. Selanjutnya guru melakukan apersepsi dengan bertanya kalau pohon 

dihutan ditebangi terus menerus akan mengakibatkan apa?. Kemudian menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. 

b. Kegiatan Inti 

 Pada kegiatan ini guru menjelaskan tentang materi kegiatan manusia yang 

dapat mempengaruhi daur ari. Dari penjelasan guru tersebut siswa dapat menjelaskan 

kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air dan selanjutnya pembelajaran 

dengan menggunakan media gambar yaitu dengan menunjukan contoh gambar 

kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi proses daur air, guru memberikan 

pertanyaan kepada siswa. Dari penjelasan guru siswa mencatat hal-hal penting 
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mengenai materi pelajaran tentang kegiatan manusia dan cara-cara menjaga 

keteraturan daur air. Selanjutnya pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD, dimana guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil 

secara heterogen. Selanjutnya guru meminta siswa untuk memahami materi pelajaran 

yang sudah diberikan oleh guru dan meminta siswa untuk mengerjakan lembar kerja 

siswa secara berkelompok. Masing-masing siswa dalam kelompok bertanggung 

jawab untuk memahami materi pelajran yang sudah diberikan oleh guru. Setelah 

siswa selesai mendiskusikan lembar kerja siswa, siswa diminta untuk 

memperesentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Setelah semua kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya, guru akan mengadakan kuis individu, guna untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dalam menerima materi pelajaran. 

Selanjutnya guru memberikan penghargaan pada kelompok yang mendapatkan nilai 

tertinggi. Selanjutnya guru dan siswa menarik kesimpulan meteri IPA tentang 

kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air dan cara-cara menjaga 

keteraturan daur air. 

c. Kegiatan Penutup 

 Pada kegiatan ini guru melakukan refleksi yaitu dengan menanyakan manfaat 

yang diperoleh dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru memberikan tugas 

pekerjaan rumah pada siswa. Selanjutnya guru menyampaikan rencana pembelajaran 

yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya, kemudian guru menutup 

pembelajaran dengan salam. Pada kegiatan pembelajaran siklus II pertemuan II 

berlangsung guru meminta bantuan observer untuk mengamati jalannya pembelajaran 

yang sedang berlangsung dari awal hingga akhir kegiatan pembelajaran dengan cara 

mengisi lembar observasi yang telah disediakan oleh peneliti. Lembar observasi 

tersebut penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD oleh guru. 
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3. Pertemuan III 

a. Kegiatan Awal 

 Pada pelaksanaan pertemuan III guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam. Guru membahas tugas PR yang sudah diberikan pada 

pertemuan kedua. 

b. Kegiatan Inti 

Pada kegiatan ini guru mengulas kembali tentang materi proses terjadinya 

daur air dan kegiatan yang dapat mempengaruhi daur air. Setelah itu guru bersama 

siswa melakukan tanya jawab tentang proses daur air, kegiatan yang dapat 

mempengaruhi daur air dan cara-cara  menjaga keteraturan daur air. 

c. Kegiatan Penutup 

pada kegiatan akhir guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran yang 

telah dipelajari pada pertemuan I dan pertemuan II. Selanjutnya guru mengadakan 

evaluasi untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam pembelajaran. 

Guru menyampaiakan rencana pembelajaran yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya. Selanjutnya guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

salam. 

 

4.6 Hasil Tindakan Siklus II 

4.6.1 Hasil Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD berbantuan 

media gambar. 

a. Pertemuan I 

Berdasarkan hasil observasi pada saat pembelajaran pada pertemuan I yang 

diamati oleh observer. Penerapan dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan media gambar pada pertemuan I dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 16 

Hasil Observasi 

Penerapan Pembelajaran Koperatif Tipe STAD  

berbantuan Media Gambar oleh Guru 

 

NO Aspek yang diamati 
Penilaian 

Ya Tidak 

I. Melakukan Kegiatan Awal Pembelajaran   

1 Guru memeriksa kesiapan belajar siswa  √  

2 Guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari 

√  

3 Guru melakukan apersepsi dalam pembelajaran √  

4 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai √  

II. Melakukan Kegiatan Inti Pembelajaran   

5 Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan 

menggunakan media gambar 

√  

6 Guru menggunakan media gambar yang menarik dalam 

pembelajaran 

√  

7 Guru menggunakan media gambar yang mudah dipahami √  

8 Guru menjelaskan kegiatan siswa menggunakan model 

pembelajaran kooeperatif tipe STAD 

√  

9 Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil 

secara heterogen 

√  

10 Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok dengan 

menggunakan model pembelajaran STAD 

√  

11 Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk berdiskusi 

memahami materi pelajaran yang sudah diberikan guru 

√  

12 Siswa bertanya pada guru mengenai materi pelajaran yang 

belum jelas 

√  

13 Siswa menjawab pertanyaan yang di berikan guru √  

14 Siswa menanggapi presentasi dari kelompok lain √  

15 Guru memberikan kesempatan pada masing-masing 

kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 

√  

16 Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

mendapatkan nilai terbaik 

√  

17 Siswa mencatat hal-hal penting tentang materi yang 

dijelaskan oleh guru  

√  

III. Melakukan Kegiatan Akhir Pembelajaran   

18 Guru bersama siswa menarik kesimpulan pembelajaran  √  

19 Guru melakukan refleksi diakhir pembelajaran √  

20 Guru melakukan evaluasi terhadap peningkatan hasil belajar 

melalui tes 

-  
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Berdasarkan tabel 16 diatas dapat dilihat guru dan siswa sudah melaksanakan 

kegiatan dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

media gambar. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran tipe 

STAD berbantuan media gambar sudah sangat baik. 

b. Pertemuan II 

  Berdasarkan hasil observasi pada saat pembelajaran pada pertemuan II yang 

diamati oleh observer. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan media gambar oleh guru pada pertemuan I dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 17 

Hasil Observasi  

Penerapan Pembelajaran Koperatif Tipe STAD  

berbantuan Media Gambar oleh Guru 

 

NO Aspek yang diamati 
Penilaian 

Ya Tidak 

I. Melakukan Kegiatan Awal Pembelajaran   

1 Guru memeriksa kesiapan belajar siswa  √  

2 Guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari 

√  

3 Guru melakukan apersepsi dalam pembelajaran √  

4 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai √  

II. Melakukan Kegiatan Inti Pembelajaran   

5 Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan 

menggunakan media gambar 

√  

6 Guru menggunakan media gambar yang menarik dalam 

pembelajaran 

√  

7 Guru menggunakan media gambar yang mudah dipahami √  

8 Guru menjelaskan kegiatan siswa menggunakan model 

pembelajaran kooeperatif tipe STAD 

√  

9 Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil 

secara heterogen 

√  

10 Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok dengan 

menggunakan model pembelajaran STAD 

√  

11 Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk berdiskusi 

memahami materi pelajaran yang sudah diberikan guru 

√  

12 Siswa bertanya pada guru mengenai materi pelajaran yang √  



78 

 

 

 

belum jelas 

13 Siswa menjawab pertanyaan yang di berikan guru √  

14 Siswa menanggapi presentasi dari kelompok lain √  

15 Guru memberikan kesempatan pada masing-masing 

kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 

√  

16 Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

mendapatkan nilai terbaik 

√  

17 Siswa mencatat hal-hal penting tentang materi yang 

dijelaskan oleh guru  

√  

III. Melakukan Kegiatan Akhir Pembelajaran   

18 Guru bersama siswa menarik kesimpulan pembelajaran  √  

19 Guru melakukan refleksi diakhir pembelajaran √  

20 Guru melakukan evaluasi terhadap peningkatan hasil belajar 

melalui tes 

√  

 

Berdasarkan tabel 17 diatas dapat dilihat guru dan siswa sudah melaksanakan  

kegiatan dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

media gambar. 

 

4.6.2 Hasil Keaktifan Siswa Siklus II 

Hasil nilai keaktifan siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai 

berikut: 

Tabel 18 

Destribusi Keaktifan Siswa Siklus II 

 

NO KATEGORI NILAI FREKUENSI (%) 

1 Keaktifan Siswa Sangat 

Rendah 
1 – 3 0 0 

2 Keaktifan Siswa Rendah 4 – 6 0 0 

3 Keaktifan Siswa Sedang 7 – 9 0 0 

4 Keaktifan Siswa Tinggi 10 – 12 4 20 

5 Keaktifan Siswa Sangat 

Tinggi 
13 – 15 16 80 

JUMLAH 30 100 

RATA-RATA 33,3  
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Berdasarkan tabel 18 di atas menunjukkan bahwa kategori keaktifan siswa 

siklus I SDN 3 Batursari dapat diketahui tidak ada siswa yang mendapat nilai antara 

1-3 , 4-6 dan 7-9. Sebanyak 4 siswa mendapat mendapat nilai antara 10-12 dengan 

persentase 20% masuk dalam kategori keaktifan siswa tinggi. Dan sebanyak 16 siswa 

mendapat nilai antara 13-15 dengan persentase 80% masuk dalam kategori keaktifan 

siswa sangat tinggi. Dengan rata-rata keaktifan siswa 33,3. 

 

4.6.3 Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan proses belajar mengajar menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan media gambar, setelah dilakukan evaluasi 

didapatkan hasil belajar siklus II yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 19 

Destribusi Ketuntasan Hasil Belajar 

Siswa Kelas 5 Semester II SD Negeri 3 Batursari   

Siklus II 

 

No Nilai Ketuntasan Sebelum Tindakan 

Jumlah Siswa (%) 

1. < 65 Belum Tuntas 0 0 

2. ≥ 65 Tuntas 20 100 

Jumlah 20 100 

Rata-rata 81, 95 

Nilai Terendah 66 

Nilai Tertinggi 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil belajar siswa pada siklus II, 

siswa yang mencapai ketuntasan belajar ≥ 65 adalah sebanyak 20 siswa (100%). 

Dengan nilai rata-rata 81.95, nilai tertinggi 100, dan nilai terendah 66. 

 

4.7 Refleksi 

Pembelajaran pada siklus II sudah selesai dilaksanakan, selanjutnya diadakan 

refleksi atas rangkaian kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan pengamatan atau 

temuan dari observer pada siklus II ini. Observer mengamati penerapan model 
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pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media gambar oleh guru selama 

pembelajaran siklus II dengan lembar observasi yang telah disiapkan oleh peneliti. 

Berdasarkan hasil observasi pada saat pembelajaran siklus II yang diamati oleh 

observer, adalah: 

a. Penerapan pembelajaran tipe STAD berbantuan media gambar oleh guru 

Berdasarkan hasil obervasi penerapan pembelajaran tipe STAD berbantuan 

media gambar oleh guru pada siklus II diperoleh hasil penerapan model pembelajaran 

tipe STAD berbantuan gambar oleh guru sangat baik, karena semua item telah 

dilaksanakan. Ketika dalam proses pembelajaran IPA berlangsung guru sudah secara 

runtut dalam melaksanan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah dibuat. Selain itu guru sudah bisa mengkondisikan siswa 

berada dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

b. Keaktifan siswa 

Hasil keaktifan siswa yang didapat pada siklus II, setelah siswa mengisi 

angket pada pertemuan ketiga diperoleh hasil, sebanyak 4 siswa masuk dalam 

kategori keaktifan siswa tinggi dengan persentase 20% dan sebanyak 16 siswa masuk 

dalam kategori keaktifan sangat tinggi dengan persentase 80%. Hali ini menunjukan 

bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media 

gambar dapat meningkatkan keaktifan siswa. 

c. Hasil belajar siswa 

Berdasarkan analisis hasil belajar siswa pada siklus II terdapat peningkatan 

hasil belajar IPA hal ini terlihat 20 siswa dari 20 siswa tuntas belajar atau ketuntasan 

belajar mencapai 100%. Dengan nilai rata-rata 81.95, nilai tertinggi 100 dan nilai 

terendah 66. Dari hasil tes siswa pada siklus II ini nilai rata-ratanya adalah 79.62 

dengan kata lain bahwa nilai rata-rata tersebut sudah diatas KKM (65) yang 

ditentukan sehingga tidak perlu diadakan tindakan karena sudah tuntas secara klasikal 

yaitu 100%. Dapat dikatakan bahwa ketika pembelajaran IPA berlangsung guru 

sudah benar-benar bisa mengarahkan siswa ke dalam model pembelajaran kooperatif 
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tipe STAD. Guru sudah bisa mengkondiskan kelas dengan baik dan siswa sudah 

benar-benar mengerti bahwa mereka berada dalam pemblejaran kooperatif tipe 

STAD. Setiap siswa memiliki tanggung jawab masing-masing untuk mencapai hasil 

yang maksimal. 

 

4.8 Analisis Data 

4.8.1 Keaktifan Siswa 

Berdasarkan perbandingan keaktifan belajar siswa pra siklus, siklus I, dan 

siklus II dapat dilihat pada tabel 20 dibawah ini: 

Tabel 20 

Destribusi Keaktifan Siswa 

Kelas 5 Semester II SD Negeri 3 Batursari  

Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

 

No Kategori Nilai 

Frekuensi 

Pra 

Siklus Siklus I 

 

Siklus 

II 

1 

Keaktifan Siswa Sangat 

Rendah 1 – 3 0 0 

0 

2 Keaktifan Siswa Rendah 4 – 6 1 0 0 

3 Keaktifan Siswa Sedang 7 – 9 5 1 0 

4 Keaktifan Siswa Tinggi 10 – 11 9 10 4 

5 

Keaktifan Siswa Sangat 

Tinggi 13 – 15  5 9 

16 

Jumlah  20 20 20 

Rata-rata 10,75 12,4 33,3 

 

Berdasarkan tabel 20 di atas menunjukkan bahwa perbandingan nilai 

keaktifan siswa pra siklus, siklus I dan siklus II di SDN 3 Batursari adalah pada pra 

siklus, siklus I dan siklus II tidak ada siswa yang masuk dalam kategori keaktifan 

sangat rendah. Pada pra siklus terdapat 1 siswa yang masuk dalam kategori keaktifan 

siswa rendah sedangkan untuk siklus I dan siklus II tidak ada yang masuk dalam 

kategori keaktifan siswa rendah. Untuk keaktifan siswa sedang masing-masing pada 

pra siklus sebanyak 5 orang, siklus I ada 1 orang dan siklus II tidak ada. Keaktifan 
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siswa yang masuk kategori tinggi pada pra siklus sebanyak 9 orang, pada siklus I 

sebanyak 10 orang dan pada siklus II sebanyak 4 orang. Sedangkan untuk kategori 

keaktifan siswa sangat tinggi pada pra siklus sebanyak 5 orang, selanjutnya pada 

siklus I menjadi 9 orang dan siklus II meningkat menjadi 16 orang. Dengan rata-rata 

pra siklus 10,75, Siklus I 12,4 dan siklus II 33,3. Terlihat jelas terjadi peningkatan 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran. 

 

4.8.2 Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan perbandingan ketuntasan belajar siswa sebelum tindakan, siklus 

I, dan siklus II dapat dilihat pada tabel 21. 

Tabel 21 

Destribusi Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

Kelas 5 Semester II SD Negeri 3 Batursari 

Sebelum Tindakan, Siklus I, dan Siklus II 

 

 

No 

 

Nilai 

 

ketuntasan 

Sebelum 

Tindakan 

 

Siklus I 

 

Siklus II 

Jumlah 

Siswa 
(%) 

Jumlah 

siswa 
(%) 

Jumlah 

siswa 
(%) 

1 <65 Belum 

Tuntas 

11 55 7 35 0 0 

2 ≥65 Tuntas 9 45 13 65 20 100 

Jumlah 20 100 20 100 20 100 

Nilai rata-rata 59,5 69,85 81,95 

Nilai Tertinggi 80 87 100 

NilaiTerendah 43 50 66 

 

Berdasarkan tabel 21 di atas dapat dilihat adanya peningkatan jumlah siswa 

yang tuntas dari jumlah 20 siswa dalam mata pelajaran IPA terbukti tuntas. Sebelum 

diadakan tindakan yang tuntas hanya 9 siswa dan 11 siswa belum tuntas. Setelah 

dilaksanakan siklus I jumlah siswa yang tuntas meningkat menjadi 13 siswa dan 7 

siswa yang belum tuntas. Selanjutnya akan dilaksanakan siklus II. Dalam siklus II 

keseluruhan siswa mengalami ketuntasan belajar 100%. Hal ini membuktikan bahwa 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 
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media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dipengaruhi adanya 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dipadukan dengan 

menggunakan media gambar dalam pembelajaran. Dimana siswa belajar secara 

berkelompok dan saling membantu dalam memahami matari pelajaran ditambah 

dalam menjelaskan materi pelajaran guru menggunakan media gambar. Dengan hal 

tersebut akan menarik perhatian siswa dan siswa dapat belajar dengan 

mengembangkan konsep yang abstrak, agar siswa mampu menangkap arti sebenarnya 

dari konsep tersebut, sehingga siswa mudah mengerti tentang apa yang diajarkan 

guru. Khususnya pada mata pelajaran IPA di SDN 3 Batursari Karangsari kecamatan 

sapuran Kabupaten Wonosobo. Dari tabel juga dapat dilihat nilai rata-rata sebelum 

tindakan 59,5 dan mengalami peningkatan menjadi 69,85 setelah dilakukan tindakan 

siklus I. Dalam tindakan siklus II yang dilakukan rata-rata mengalami peningkatan 

menjadi 89,5. Sedangkan nilai terendah sebelum tindakan 43 dan mengalami 

peningkatan menjadi 50 pada siklus I, walapun masih dibawah KKM. Namun dalam 

siklus II telah mengalami peningkatan menjadi 66. Nilai tertinggi sebelum tindakan 

80 dan mengalami peningkatan menjadi 87 pada siklus I. Pada siklus II mengalami 

peninggkatan nilai tertinggi menjadi 100.  

 

4.9 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil observasi sebelum adanya tindakan di kelas 5 SDN 3 

Batursari bahwa hasi belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) rendah. Hal ini terbukti dari 20 siswa kelas 5 terdapat 9 siswa tuntas mendapat 

nilai di atas KKM dengan persentase 45% dan 11 siswa belum tuntas dengan 

persentase 55% dengan nilai rata-rata 59,5. Hal ini disebabkan karena Setelah 

ditelusuri lebih lanjut ternyata siswa yang belum tuntas itu memiliki kekurangan tidak 

bisa menangkap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru dengan 

menggunakan metode ceramah saja, penggunaan metode ceramah mengakibatkan 

siswa mengantuk, tidak antusias dalam menjawab pertanyaan guru. Penyebab lain 
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yang mengakibatkan nilai siswa dibawah KKM dikarenakan pembelajaran hanya satu 

arah membuat siswa cepat bosan, ramai sendiri pada saat pembelajaran berlangsung 

hal inilah yang membuat hasil belajar siswa menjadi rendah. 

Peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA Kelas 

5 SDN 3 Batursari dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan media gambar diperoleh keaktifan sebelum tindakan terdapat 5 siswa 

(25%) pada kategori keaktifan sangat tinggi. Setelah dilakukan tindakan 16 siswa 

(80%) pada kategori keaktifan sangat tinggi. Sedangkan hasil belajar sebelum 

tindakan terdapat 11 siswa (55%) belum tuntas belajar, setelah dilakukan tindakan 

terdapat 20 siswa (100%) tuntas belajar. Hal ini terbukti bahwa penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media gambar dapat meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas 5 SDN 3 Batursari.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Tukiran Taniredja (2012:64) 

yang menyatakan bahwa tipe STAD merupakan salah satu tipe kooperatif yang 

menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling 

memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai 

hasil belajar yang maksimal. 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media 

gambar dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA Kelas 5 SDN 3 Batursari karena pada saat pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran tipe STAD ini siswa dituntut untuk saling berpartisipasi aktif, saling 

membantu dalam menguasai materi pelajaran dan adanya persaingan antar kelompok 

untuk memperoleh skor tertinggi. Hal tersebut mengakibatkan adanya persaingan 

antar siswa dalam kelompok kecil untuk memperoleh skor tertinggi dan memperoleh 

penghargaan. Persaingan yang muncul antar siswa akan membuat intensitas belajar 

siswa meningkat sehingga hasil belajar yang diperoleh menjadi maksimal. Ditambah 

dalam penyajian materi menggunakan media gambar yang semakin mempermudah 

siswa dalam menerima dan menyerap materi pelajaran, dan menarik perhatian siswa 
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untuk benar-benar mengikuti pembelajaran dengan baik. Apalagi dalam pembelajaran 

IPA banyak konsep-konsep materi pelajaran yang sulit untuk dimengerti.  

Penggunaan media gambar juga sangat membantu siswa memperoleh 

pengetahuan, khususnya dalam pelajaran IPA. Selain itu pembelajaran dengan STAD 

dapat meningkatkan keaktifan siswa yang ditandai adanya aktivitas siswa, seperti 

berpartisapasi aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran, 

mengerjakan kuis dan saling mengejar point untuk mendapatkan pengahargaan. Hal 

tersebut dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam KBM, dengan penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media gambar. Dapat dilihat jumlah 

siswa sebelum tindakan terdapat 5 siswa (25%), siklus I 9 siswa (45%), dan siklus II 

16 siswa (80%) yang masuk dalam kategori keaktifan sangat tinggi. Sedangkan hasil 

belajar sebelum tindakan siswa yang tuntas 9 siswa (45%), siklus I siswa yang tuntas 

13 siswa (65%) dan siklus II 20 siswa tuntas (100%).  

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian Praminah (2012) dengan penerapan 

model pembelajaran model STAD dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari keaktifan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung ketika guru memberikan pertanyaan dan pada saat mereka melakukan 

kegiatan berkelompok. Dalam penelitian tersebut diperoleh rata-rata aktivitas siswa 

dari siklus I mencapai 76% meningkat pada silus II menjadi 89%. Sedangkan nilai 

rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I adalah 73 dan meningkat lagi pada siklus ke 

II menjadi 81. Serta pendapat Ahmad Budairi (2012:1) yang menyatakan bahwa 

pembelajaran kooperatif tipe STAD semua siswa aktif saling membantu dan 

memtovasi semangat untuk berhasil bersama dan semua siswa aktif berperan sebagai 

tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan kelompok, sehingga setiap siswa 

mampu mengembangkan pemahaman dan penguasaan materi yang bersifat kognitif, 

psikomotorik, maupun afektif. 
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Berdasarkan uraian di atas diketahui hipotesis setelah dilakukan tindakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media gambar 

dapat meningkatkan keaktifan siswa. 

2. Bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media gambar 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hal tersebut sejalan dengan penilitian yang telah dilakukan bahwa penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media gambar dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA Kelas 5 

SDN 3 Batursari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Semester II tahun 

pelajaran 2012/2013. 

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat dijelaskan beberapa 

implikasi teoretis dan implikasi praktis sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoretis 

Dari hasil temuan yang menyatakan bahwa melalui pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berbantuan media gambar dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

siswa. Maka Gunakanlah model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

media gambar dalam pembelajaran IPA, karena dapat meningkatkan keaktifan 

dan hasil belajar siswa.  

2. Implikasi Praktis 

a. Bagi Siswa 

Pengunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media 

gambar dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam kerja kelompok, selain itu 

siswa tidak takut untuk mengungkapkan pendapatnya, dapat berinteraksi baik 

dengan teman yang lain, termotivasi untuk bersemangat dalam belajar dan 

mempunyai gambaran tentang konsep mata pelajaran IPA yang masih abstrak 

dan lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran. 
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b. Bagi Guru 

Memberi pengalaman, pengetahuan dan meningkatkan kreativitas guru 

tentang model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media gambar 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dan sebagai pedoman untuk 

kegiatan belajar megajar berikutnya. 

c. Bagi Sekolah 

Sekolah dapat menyarankan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD berbantuan media gambar sebagai usaha perbaikan dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga dapat menimbulkan variasi dalam 

pemilihan model dan media untuk pelaksanaan proses belajar mengajar 

disekolah. 

 

 

 




