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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Kondisi Prasiklus (Kondisi Awal) 

Tahap pra siklus adalah tahap dimana siklus belum dimulai. Tahap 

ini berupa temuan peneliti terhadap pengalaman proses pembelajaran 

Matematika selama ini di SD Negeri Timbang 01. Hal ini dimaksudkan 

untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dari proses pembelajaran 

tersebut. 

Pelaksanaan pembelajaran Prasiklus dilaksanakan pada hari Kamis 

tanggal 30 Januari 2012 di kelas V dengan jumlah siswa 17 anak.  

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut peneliti merumuskan format desain 

pembelajaran yang lebih efektif untuk mentransfer materi pelajaran 

Matematika dan lebih mengutamakan keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang maksimal yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Data hasil belajar siswa mata pelajaran Matematika tentang 

menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan  sebelum 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Belajar Prasiklus 

No. Nilai Frekuensi Persentase Keterangan 

1 ≥ 65 9 52.94% Tuntas 

2 < 65 8 47.06% Belum Tuntas 

Jumlah 17 100%   
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Gambar 4.1 

Grafik Hasil Belajar Matematika Prasiklus 

 

Dari tabel 4.2 diketahui nilai rata-rata hasil belajar siswa 

sebesar 61,18 dan prosentase ketuntasan klasikal pada prasiklus  

sebesar 52,94%. Hal ini berarti masih belum memenuhi indikator yang 

ditentukan yakni nilai rata-rata ≥ 65 dan ketuntasan klasikal ≥ 80%.  

 

4.2. Deskripsi Siklus I 

1. Perencanaan 

Proses perencanaan pada siklus I berupa kegiatan untuk 

mempertimbangkan dan memilih upaya-upaya yang dapat dilakukan 

untuk mencari pemecahan masalah. Pertimbangan dan pemilihan 

pemecahan masalah tersebut kemudian dituangkan dalam konsep 

perencanaan yang meliputi: 
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- Penyiapan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang disusun  

memuat standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator,  

tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, materi 

pelajaran, media pembelajaran dan format penilaian yang akan 

digunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan tipe 

STAD 

- Membuat lembar observasi 

- Membuat daftar kelompok belajar siswa 

- Membuat lembar kerja siswa 

2. Tindakan 

Tindakan pada siklus I berupa pelaksanaan dari rencana 

yang telah disusun dan disiapkan yaitu guru melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan tipe STAD. Langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan tipe STAD adalah sebagai 

berikut: 

1) Guru memaparkan kepada siswa tujuan dari pembelajaran yang 

akan dilaksanakan 

2) Guru menyajikan materi pelajaran tentang pecahan materi 

pokok menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk 

pecahan. 

3) Guru membimbing siswa membentuk kelompok belajar 

heterogen yang terdiri dari 4 atau 5 siswa dan mengatur tempat 

duduk peserta agar setiap anggota kelompok dapat saling 

bertatap muka 

4) Guru membagi LKS yang sudah disiapkan kepada siswa 

5) Guru berkeliling untuk mengawasi kinerja kelompok 

6) Setelah selesai mengerjakan LKS kemudian guru memberi kuis 

kepada seluruh peserta didik 

7) Guru memberikan tugas atau PR secara individual kepada 

peserta didik tentang pokok bahasan yang dipelajari. 
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8) Guru bisa membubarkan kelompok dan peserta didik kembali 

ke tempat duduk masing-masing. 

3. Pengamatan 

Selama proses tindakan berlangsung, dilakukan juga 

pengamatan atau observasi terhadap proses tindakan yang telah 

dilaksanakan. Guru pengamat mengamati jalannya proses 

pembelajaran dengan berpedoman pada format pengamatan yang telah 

disiapkan. 

4. Refleksi 

Refleksi akhir pada siklus I berupa perenungan peneliti 

terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus I ini yaitu 

tentang kelebihan dan kekurangan pada tindakan kelas pada siklus I. 

Dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangan pada siklus I akan 

ditemukan hal-hal yang perlu diambil dan dilaksanakan untuk 

perbaikan pada siklus berikutnya yaitu siklus II. 

Pada pelaksanaan siklus I ini pelaksanaan pembelajaran 

Matematika dengan menggunakan tipe STAD masih belum berjalan 

sesuai rencana tindakan. Hal ini disebabkan peserta didik yang masih 

belum mengerti benar tentang mekanisme belajar dengan tipe STAD. 

Selain itu disebabkan juga faktor lemahnya pengelolaan waktu 

menyebabkan langkah-langkah pembelajaran dengan tipe STAD 

tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Pengaturan tempat duduk juga 

ikut menjadi salah satu faktor kelemahan pada siklus I ini karena 

transisi tempat duduk memerlukan waktu yang relatif lama. Adapun 

kelebihannya siswa sudah mulai aktif dalam diskusi kelompok. 

Sehingga penulis ingin melanjutkan tahap selanjutnya. 

5. Hasil Pengamatan Siklus I 

Data pengamatan proses pembelajaran Matematika dengan 

menggunakan tipe STAD sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Implementasi model pembelajaran kooperatif STAD pada Siklus I 

No Aspek yang Dinilai Skor 

1 Prapembelajaran 3 

2 Kegiatan Inti model STAD 3.55 

3 Penutup 3 

4 Pengelolaan waktu 4 

5 
Menggunakan bahasa lisan jelas dan lancar 

/ bahasa tulis baik dan benar 
4 

6 Pengamanan suasana kelas 4 

Jumlah Skor 21.55 

Rata-rata Skor  3.59 

 

Keterangan : Nilai 3,6 – 4  : Baik 

  Nilai 2,6 – 3,5 : Cukup Baik 

  Nilai 1,6 – 2,5 : Kurang Baik 

  Nilai 1 – 1,5 : Tidak Baik 

 

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa, kegiatan pembelajaran 

dengan model kooperatif Student Teams-Achievment Division (STAD) 

yang dilakukan oleh guru pada komponen prapembelajaran, pelaksanaan 

kegiatan inti, penutup pembelajaran sudah baik. Sedangkan ada komponen 

dan pengelolaan waktu, penggunaan bahasa lisan dan tulisan, dan 
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pengamanan suasana kelas, pada criteria baik Dengan demikian dapat 

diartikan untuk keseluruhan komponen aspek parameter  yang diamati 

pada aksi pembelajaran berada pada kriteria cukup baik.  

Data hasil belajar siswa mata pelajaran Matematika tentang 

menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan  setalah 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siklus I 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Belajar Siklus I 

No. Nilai Frekuensi Persentase Keterangan 

1 ≥ 65 11 64.71% Tuntas 

2 < 65 6 35.29% Belum Tuntas 

Jumlah 17 100%   

 

 

Gambar 4.2 

Grafik Hasil Belajar Matematikan Siklus I 
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Dari tabel 4.4 diketahui nilai rata-rata hasil belajar siswa 

sebesar 66,47 dan prosentase ketuntasan klasikal pada siklus I  sebesar 

64,71%. Hal ini berarti masih belum memenuhi indikator yang 

ditentukan yakni nilai rata-rata ≥ 65 dan ketuntasan klasikal ≥ 80%. 

4.3. Deskripsi Siklus II 

1. Tahap Perencanaan pada Siklus II 

Perencanaan pada siklus II berupa mempertimbangkan dan 

memilih upaya yang dapat dilakukan untuk pemecahan masalah yang 

telah terjadi pada siklus I. Berdasarkan kendala-kendala yang dialami 

dan dihadapi, maka perencanaan yang dibuat ialah : 

- Penyiapan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang disusun 

memuat standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, 

tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, materi 

pelajaran, media pembelajaran dan format penilaian yang akan 

digunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan tipe 

STAD 

- Membuat lembar observasi 

- Membuat daftar kelompok belajar siswa 

- Membuat lembar kerja siswa 

- Mempertegas rancangan alokasi waktu pembelajaran berikut 

antisipasi kemungkinan terjadinya pemoloran waktu. 

- Merancang pertanyaan-pertanyaan bagi peserta didik untuk 

merangsang keberanian siswa dalam bertanya dan menjawab. 

2. Proses Tindakan pada Siklus II 

Tindakan pada siklus II berupa pelaksanaan tindakan dari 

rancangan yang sudah disiapkan pada perencanaan siklus II. 

Implementasi tindakan pada siklus II yang dilakukan adalah: 
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1) Guru memaparkan kepada siswa tujuan dari pembelajaran yang 

akan dilaksanakan 

2) Guru menyajikan materi pelajaran tentang pecahan materi 

pokok menjumlahkan dan mengurangkan pecahan 

3) Guru membimbing siswa membentuk kelompok belajar 

heterogen yang terdiri dari 4 atau 5 siswa dan mengatur tempat 

duduk peserta agar setiap anggota kelompok dapat saling 

bertatap muka 

4) Guru membagi LKS yang sudah disiapkan kepada siswa 

5) Guru berkeliling untuk mengawasi kinerja kelompok 

6) Setelah selesai mengerjakan LKS kemudian guru memberi kuis 

kepada seluruh peserta didik 

7) Guru memberikan tugas atau PR secara individual kepada 

peserta didik tentang pokok bahasan yang dipelajari. 

8) Guru bisa membubarkan kelompok dan peserta didik kembali 

ke tempat duduk masing-masing. 

3. Pengamatan Proses Tindakan pada Siklus II 

Selama proses tindakan berlangsung, dilakukan juga 

pengamatan atau observasi terhadap proses tindakan yang telah 

dilaksanakan. Peneliti mengamati jalannya proses pembelajaran 

dengan berdasarkan dan berpedoman pada format pengamatan yang 

telah disiapkan. 

4. Refleksi  

Refleksi akhir pada siklus II ini berupa perenungan peneliti 

terhadap ketiga proses tindakan yang telah dilaksanakan tersebut. 

Dengan melihat kelebihan dan kekurangan serta peningkatan kualitas 

pembelajaran dati tiap-tiap siklus kemudian menentukan langkah-

langkah yang akan dilakukan selanjutnya. 

Pada siklus II ini secara keseluruhan proses pembelajaran talah 

berjalan sesuai dengan rencana tindakan yang telah dibuat. Dalam 
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pelaksanaannya, pengelolaan waktu sudah berjalan dengan baik. 

Dalam aktivitas pembelajaran, keberanian dan ketrampilan siswa 

dalam bertanya dan menjawab pertanyaan juga sudah mengalami 

peningkatan sehingga seluruh aspek masuk dalam kategori baik. 

Berdasarkan pelaksanaan serta pengamatan siklus II ini 

peneliti mengamati bahwa proses pembelajaran telah sesuai dengan 

rencana tindakan sehingga untuk pelaksanaan langkah-langkah 

selanjutnya dapat menggunakan rencana tindakan seperti siklus III 

sehingga peneliti memutuskan untuk mengakhiri pelaksanaan tindakan 

kelas sampai siklus II. 

5. Hasil Pengamatan Siklus II 

Data pengamatan proses pembelajaran Matematika dengan 

menggunakan tipe STAD sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Implementasi model pembelajaran kooperatif STAD pada Siklus II 

No Aspek yang Dinilai Skor 

1 Prapembelajaran 4 

2 Kegiatan Inti model STAD 3.82 

3 Penutup 4 

4 Pengelolaan waktu 4 

5 
Menggunakan bahasa lisan jelas dan lancar 

/ bahasa tulis baik dan benar 
4 

6 Pengamanan suasana kelas 4 

Jumlah Skor 23.82 

Rata-rata Skor  3.97 
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Keterangan : Nilai 3,6 – 4  : Baik 

  Nilai 2,6 – 3,5 : Cukup Baik 

  Nilai 1,6 – 2,5 : Kurang Baik 

  Nilai 1 – 1,5 : Tidak Baik 

 

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa, kegiatan pembelajaran 

dengan model kooperatif Student Teams-Achievment Division (STAD) 

yang dilakukan oleh guru pada komponen prapembelajaran, pelaksanaan 

kegiatan inti, penutup pembelajaran dan pengelolaan waktu, penggunaan 

bahasa lisan dan tulisan, dan pengamanan suasana kelas adalah baik. 

Dengan demikian dapat diartikan untuk keseluruhan komponen aspek 

parameter  yang diamati pada aksi pembelajaran berada pada kriteria baik.  

Data hasil belajar siswa mata pelajaran Matematika tentang 

menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan  

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siklus II 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Belajar Siklus II 

No. Nilai Frekuensi Persentase Keterangan 

1 ≥ 65 15 88.24% Tuntas 

2 < 65 2 11.76% Belum Tuntas 

Jumlah   17 100%   
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Gambar 4.3 

Grafik Hasil Belajar Matematika Siklus II 

 

Dari tabel 4.6 diketahui nilai rata-rata hasil belajar siswa 

sebesar 70,29 dan prosentase ketuntasan klasikal pada siklus II  

sebesar 88,24%. Hal ini berarti telah memenuhi indikator yang 

ditentukan yakni nilai rata-rata ≥ 65 dan ketuntasan klasikal ≥ 80%. 

 

4.4. Pembahasan 

Data pelaksanaan pembelajaran Matematika dengan 

menggunakan metode STAD secara keseluruhan adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.6 

Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif STAD pada Tiap 

Siklus 

No Aspek yang Dinilai Siklus I Siklus II 

1 Prapembelajaran 3 4 

2 Kegiatan Inti model STAD 3.55 3.82 

3 Penutup 3 4 

4 Pengelolaan waktu 4 4 

5 
Menggunakan bahasa lisan jelas dan lancar 

/ bahasa tulis baik dan benar 
4 4 

6 Pengamanan suasana kelas 4 4 

Jumlah Skor 21.55 23.82 

Rata-rata Skor  3.59 3.97 

 

Keterangan : Nilai 3,6 – 4  : Baik 

  Nilai 2,6 – 3,5 : Cukup Baik 

  Nilai 1,6 – 2,5 : Kurang Baik 

  Nilai 1 – 1,5 : Tidak Baik 

 

Berdasarkan dari paparan pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa  

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siklus I sebesar 

3,59 poin, pada siklus I ini penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD termasuk dalam kategori cukup. Sedangkan pada siklus II tergolong 

dalam kategori baik terdapat peningkatan dari skor 3,59 meningkat sebesar 

0,38 poin menjadi 3,97. 
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Data hasil belajar siswa mata pelajaran Matematika tentang 

menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan  

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD secara 

keseluruhan sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Belajar tiap Siklus 

No. Nilai 
Prasiklus Siklus I Siklus II 

Keterangan 
Frek Persen Frek Persen Frek Persen 

1 ≥ 65 9 52.94% 11 64.71% 15 88.24% Tuntas 

2 < 65 8 47.06% 6 35.29% 2 11.76% Belum Tuntas 

Jumlah 17 100% 17 100% 17 100%   

 

 

Gambar 4.4 

Grafik Perbandingan Ketuntasan Belajar   
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Dari tabel 4.7 diketahui nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar pada 

prasiklus 61,18 dan prosentase ketuntasan klasikal 52,94%,  pada siklus I  

mengalami peningkatan rata-rata 5,29 poin menjadi 66,47 dan ketuntasan klasikal 

naik sebesar 11,76% menjadi 64,71%. Pada siklus II  mengalami peningkatan 

rata-rata 3,82 poin menjadi 70,29 dan ketuntasan klasikal naik sebesar 23,53% 

menjadi 88,24%. Hal ini berarti telah memenuhi indikator yang ditentukan yakni 

nilai rata-rata ≥ 65 dan ketuntasan klasikal ≥ 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


