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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada BAB IV membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu 

dengan menggunakan model pembelajaran Student Teams Achievment Division 

(STAD) dengan model pembelajaran konvensional.  

4.1 Paparan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di SD Negeri Koripan 01 dan SD Negeri Koripan 02 yang 

berlokasi di Desa Koripan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. SD Negeri 

Koripan 01 kelas 3 sebagai kelas eksperimen dengan jumlah siswa sebanyak 24 yang 

terdiri dari 7 siswa laki – laki dan  17 siswa perempuan. Penelitian kelompok kontrol 

dilaksanakan di SD Negeri Koripan 02 dengan jumlah siswa sebanyak 21 yang 

terdiri dari 12 siswa laki – laki dan 9 siswa perempuan. 

Penelitian ini terdiri dari satu variabel perlakuan atau satu variabel bebas dan satu 

variabel terikat. Model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievment 

Division (STAD) sebagai variabel independen dan variabel dependennya adalah hasil 

belajar siswa. Dalam penelitian ini dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievment Division (STAD) dalam kegiatan 

pembelajarannya akan mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Pada penelitian kelompok eksperimen dan kelompok  kontrol diberikan pretest 

sebagai alat untuk menguji kesamaan varian yang menunjukkan keadaan kedua 

kelompok homogen. Sebelum diberikan perlakuan kedua kelompok diberikan 

perlakuan sama yang menunjukkan bahwa kedua kelompok mempunyai kemampuan 

awal yang sama. Setelah itu kelompok eksperimen dapat diberikan perlakuan dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievment 

Division (STAD) dan kelompok kontrol diberikan perlakuan dengan menggunakan 

model pembelajaran konvensional. Di akhir pembelajaran pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol diberikan postest atau tes akhir pertemuan. 
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4.2 Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Koripan 01 dan SD Negeri Koripan 02 

yang terletak di Desa Koripan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. Subyek 

penelitian ini adalah siswa kelas 3 SD Negeri Koripan 01 yang berjumlah 24 siswa 

dan SD Negeri Koripan 02 yang berjumlah 21, sehingga jumlah seluruh subyek 

penelitian ini adalah 45 siswa. Tahapan yang dilakukan sebelum penelitian 

dilaksanakan adalah pertama meminta ijin penelitian dan observasi di SD Negeri 

Koripan 01 sebagai kelas eksperimen dan SD Negeri Koripan 02 sebagai kelas 

kontrol.Kedua mempersiapkan instrumen penelitian yang digunakan peneliti di SD 

untuk mengajar menggunakan perlakuan yang dirancang. Ketiga menguji validitas 

soal di SD sesuai dengan instrumen soal yang telah dibuat. Keempat peneliti 

menyusun rancangan pembelajaran (RPP) dan menyusun instrumen observasi yang 

digunakan untuk penelitan. Kelima peneliti konsultasi rancangan pembelajaran 

(RPP) kepada guru kelas untuk diberikan saran dan masukan. Keenam pelaksanaan 

penelitian penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievment 

Division (STAD) terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 3 di SD Negeri 

Koripan 01 dan penerapan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas 3 di SD Negeri Koripan 02 Desa Koripan Kecamatan 

Susukan Kabupaten Semarang. 

Tabel 4.1 

Pelaksanaan Penelitian 
No Tanggal Uraian Kegiatan 

1 28 Februari 

2018 

Uji validitas instrumen di SD Negeri Koripan 01 Desa Koripan Kecamatan 

Susukan Kabupaten Semarang. 

2 12 Maret 2018 Pretest di SD Negeri Koripan 01 

3 13 Maret 2018 Pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri Koripan 01 dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievment Division 

(STAD) pada materi bangun datar persegi dan persegi panjang 

4 13 Maret 2018 Postest di SD Negeri Koripan 01 

5 15 Maret 2018 Pretest di SD Negeri Koripan 02 

6 16 Maret 2018 Pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri Koripan 02 dengan menerapkan 

model pembelajaran konvensional pada materi bangun datar persegi dan 

persegi panjang. 

7 16 Maret 2018 Postest di SD Negeri Koripan 02 
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 Penelitian ini dilaksanakan di kelas 3 SD Negeri Koripan 01 dan SD Negeri 

Koripan 02 pada mata pelajaran matematika materi pokok bangun datar persegi dan 

persegi panjang. Subjek penelitian siswa kelas 3 SD Negeri Koripan 01 sebagai kelas 

eksperimen dan siswa kelas III SD Negeri Koripan 02 sebagai kelas kontrol. 

Pembelajaran di kelas eksperimen dengan penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Teams Achievment Division (STAD) dapat dilihat dari lembar observasi 

yang dilakukan oleh guru kelas III yang memantau secara langsung proses 

pembelajaran. Hasil observasi yang diisi oleh guru observer dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievment Division (STAD) 

dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. 
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1. LEMBAR OBSERVASI PESERTA DIDIK 

Berikut tabel lembar observasi peserta didik yang telah diterapkan dalam pembelajaran sesuai dengan 

langkah – langkah penerapan model  Kooperatif Tipe Student Teams Achievment Division (STAD). 

Tabel 4.2 lembar Observasi Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams 

Achievment Division (STAD) 

Berilah tanda Cheklist () pada kolom keterangan! (Keterangan: Ya = dilaksanakan, Tidak = tidak 

dilaksanakan) 

No Aspek yang diamati Keterangan 

A Kegiatan awal Pembelajaran Ya Tidak 

1. Siap untuk mengikuti pembelajaran    

2. Siswa mengucapkan salam dan berdoa sebelum memulai pembelajaran    

3. Aktif menjawab pertanyaan apersepsi dari guru    

B KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN   

 Fase 1 : Menyampaikan tujuan dan motivasi siswa   

4. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai tujuan dan motivasi 

pembelajaran  

   

5 Siswa mengamati benda – benda disekitar terkait bangun datar segi empat    

 Fase 2: Menyajikan Informasi   

6 Siswa membaca bacaan yang disediakan oleh guru    

7 Siswa menyimak penjelasan materi dari guru dengan sungguh – sungguh.    

 Fase 3: Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok – kelompok 

belajar 

  

8 Siswa menyesuaikan diri dengan kelompok yang telah dibentuk oleh guru.    

9 Siswa aktif melakukan tanya jawab dengan guru.    

 Fase 4 : Membimbing kelompok bekerja dan belajar.   

10 Siswa menerima tugas untuk didiskusikan bersama kelompoknya.    

11. Berani bertanya apabila belum jelas    

12 Siswa ikut aktif dalam kegiatan diskusi kelompoknya    

 Fase 5: Evaluasi   

13 Mempresentasikan hasil diskusi dengan jelas    

14 Memperhatikan teman yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya 

didepan kelas. 

   

15 Siswa mendengarkan tanggapan terkait presentasi yang telah dilakukan    

 Fase 6: Pemberian Penghargaan   

16 Siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari bersama guru    

17 Kelompok siswa  yang terbaik mendapatkan penghargaan dari guru    

18 Mengerjakan soal evaluasi dengan sungguh – sungguh    

C KEGIATAN AKHIR PEMBELAJARAN   

19 Siswa saling bertanya pada guru tentang materi yang belum dipahami.    

20 Menutup pembelajaran dengan berdoa bersama    

Catatan observer: 
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2. LEMBAR OBSERVASI PENDIDIK 

Berikut tabel lembar observasi pendidik yang telah diterapkan dalam pembelajaran sesuai dengan 

langkah – langkah penerapan model  Kooperatif Tipe Student Teams Achievment Division (STAD). 

Tabel 4.3 lembar Observasi Pendidik Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams 

Achievment Division (STAD) 

Berilah tanda Cheklist () pada kolom keterangan!  (Keterangan: Ya = dilaksanakan, Tidak = tidak 

dilaksanakan) 

No Aspek yang diamati Keterangan 

A Kegiatan awal Pembelajaran Ya Tidak 

1. Memeriksa kesiapan siswa sebelum mengikuti pembelajaran    

2. Berdoa dan melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa    

3. Melakukan apersepsi terkait materi pembelajaran yang akan dibahas.    

B KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN   

 Fase 1 : Menyampaikan tujuan dan motivasi siswa   

4. Guru menyampaikan tujuan dan motivasi belajar sesuai dengan indicator    

5 Guru membimbing siswa untuk mengamati benda – benda disekitar kelas terkait 

dengan bangun datar segi empat. 

   

 Fase 2: Menyajikan Informasi   

6 Guru membagikan teks materi bangun datar untuk dibaca siswa    

7 Guru menyampaikan materi pembelajaran     

 Fase 3: Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok – kelompok belajar   

8 Guru membagi siswa kedalam kelompok     

9 Guru membimbing siswa untuk melakukan aktivitas belajar yang mengarah pada 

diskusi kelompok 

   

 Fase 4 : Membimbing kelompok bekerja dan belajar.   

10 Guru membimbing siswa untuk bekerja sama dengan kelompok nya dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan 

   

11. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya apabila belum jelas    

12 Guru mengarahkan siswa untuk aktif dalam diskusi kelompok.    

 Fase 5: Evaluasi   

13 Guru membimbing siswa untuk melakukan presentasi di depan kelas.    

14 Guru memperingatkan siswa yang tidak memperhatikan kelompok yang sedang 

melakukan presentasi. 

   

15 Guru memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi yang telah dikerjakan siswa.    

 Fase 6: Pemberian Penghargaan   

16 Guru menyimpulkan hasil pembelajaran dengan siswa.    

17 Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang hasil diskusinya paling baik.    

18 Guru memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan oleh siswa    

C KEGIATAN AKHIR PEMBELAJARAN   

19 Guru melakukan tanya jawab tentang materi yang belum dikuasai  siswa.    

20 Menutup pembelajaran dengan berdoa bersama   

Catatan observer: 
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Berdasarkan tabel 4.2 pada lembar observasi siswa dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan tahapan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievment Division (STAD) belum terimplementasi dengan sempurna, karena 

sintak tidak telaksana semua. Siswa dalam kegiatan pembelajaran belum mencapai 

semua tahapan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievment Division (STAD). Pada tabel 4.3 lembar observasi guru dapat 

disimpulkan bahwa implementasi penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievment Division (STAD) belum terimplementasi dengan 

sempurna karena dalam kegiatan pembelajaran guru belum dapat melaksanakan 

sintak sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievment 

Division (STAD) karena masih adanya sintak yang belum dilakukan. 

Proses pembelajaran di kelas eksperimen berlangsung dengan lancar dan 

terlaksana dengan baik, pada kegiatan pembelajaran siswa antusias dan peneliti dapat 

mengkondisikan kelas secara kondusif. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai 

dengan tahapan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievment Division (STAD). Kegiatan awal pembelajaran di awali dengan 

penyampaian pengetahuan awal siswa yang dilakukan melalui apersepsi melalui 

tanya jawab. Siswa menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diberikan oleh guru, 

selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi 

siswa sesuai dengan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian guru membentuk 

kelompok secara heterogen dan mengarahkan siswa untuk berdiskusi dan bekerja 

sama dalam kelompoknya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Setelah 

kegiatan diskusi selesai, setiap kelompok mengirimkan perwakilan kelompoknya 

untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas, bagi kelompok siswa yang 

mendapatkan hasil terbaik maka akan mendapatkan penghargaan dari guru. Guru 

bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari terkait dengan sifat 

– sifat bangun datar persegi dan persegi panjang. Diakhir pembelajaran guru 

membagikan soal postest untuk dikerjakan oleh siswa.  
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 Proses pembelajaran di kelas kontrol dilakukan dengan menggunakan model 

konvensional. Kegiatan awal pembelajaran diawali dengan penyampaian tujuan 

pembelajaran oleh guru, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi 

pembelajaran oleh guru terkait sifat – sifat bangun datar persegi dan persegi panjang. 

Setelah penyampaian materi, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya apabila belum jelas. Di akhir pembelajaran guru bersama siswa 

menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari. Dilanjutkan dengan pemberian 

soal postest untuk dikerjakan oleh siswa. 

4.3 Data Hasil Penelitian 

 Data hasil penelitian ini diperoleh dari data hasil belajar matematika siswa. 

Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika sebelum perlakuan (pretest) 

dan sesudah perlakuan (postest) maka data hasil belajar matematika diolah dengan 

deskripsi data yang berupa distribusi frekuensi dan analisis data. Analisis data 

penelitian ini menggunakan analisis diskriptif dan uji normalitas sebagai prasyarat 

sebelum melakukan uji t-test dengan bantuan aplikasi SPSS for windows. 

4.3.1 Data Hasil Belajar Pretest 

1. Kelas Eksperimen 

 Data hasil belajar pretest dibuat melalui distribusi frekuensi yang diolah melalui 

perhitungan untuk mencari range, banyaknya kategori atau kelompok, serta 

pengolahan data yang disesuaikan dengan rumus dari Sugiyono (2011:36). Berikut 

ini tabel distribusi frekuensi skor hasil belajar pretest. 

Banyaknya kategori (K)   =  1 + 3,33 log n 

               =  1  + 3,33 log 24 

               = 5,98 (dibulatkan menjadi 6) 

Range/ jangkauan (R)       = skor maksimal – skor minimal 

                       =  89 – 57 

                      = 32 
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Interval       =  range     

     banyaknya kategori 

         =      32 

               6 

                       =  5,35 (dibulatkan menjadi 5) 

 Dari perhitungan data diatas dapat diperoleh banyaknya katagori (K), jumlah 

jangkauan / range (R), dan panjang interval kelas 3 kemudian dapat menyusun tabel 

distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi skor hasil belajar pretest kelas 

eksperimen siswa kelas 3 SD Negeri Koripan 01 Kecamatan susukan Kabupaten 

Semarang sebagai berikut. 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Pretest Kelas Eksperimen Siswa Kelas 3 

SD Negeri Koripan 01 Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. 

No. Interval Frekuensi Presentase 

1. 57 – 62 1 4.2% 

2. 63– 68 2 8.3% 

3. 69 – 74 8 33.3% 

4. 75 – 80 4 16.7% 

5. 81 – 86 5 20.8% 

6. 87 – 92 4 16.7% 

 Jumlah 24 100% 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui distribusi skor hasil belajar pretest 

kelas eksperimen yang dikelompokkan ke dalam 6 kelas dengan panjang interval 5. 

Skor hasil belajar pretest siswa kelas 3 SD Negeri Koripan 01 Kecamatan Susukan 

Kabupaten Semarang yang dirincikan sebagai berikut: dari jumlah seluruh siswa 

kelas 3 SD Negeri Koripan 01 berjumlah 24 siswa diperoleh siswa yang mendapatkan 

skor 57 sampai 62 sebanyak 1 siswa dengan persentase 4,2%. Siswa yang 

mendapatkan skor 63 sampai 68 sebanyak 2 siswa dengan persentase 8,3 %. Siswa 

yang mendapatkan skor 69 sampai 74 sebanyak 8 siswa dengan persentase 33,3%. 

Siswa yang mendapatkan skor 75 sampai 80 sebanyak 4 siswa dengan persentase 

16,7%. Siswa yang mendapatkan skor 81 sampai 86 sebanyak 5 siswa dengan 
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persentase 20,8%. Siswa yang mendapatkan skor 87 sampai 92 sebanyak 4 siswa 

dengan persentase 16,7%. 

 Selanjutnya data hasil pretest dianalisis deskriptif dengan menggunakan bantuan 

aplikasi SPSS for windows yang dapat diperoleh nilai minimum, nilai maksimum, 

maen dan standar devisiasi atau standar penyimpangan. Berikut  ini tabel hasil 

pengolahan data hasil belajar pretest. 

Tabel 4.5 

Analisis Deskriptif Skor Hasil Belajar Pretest Kelas Eksperimen Siswa Kelas 3 

SD Negeri Koripan 01 Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang 

 

Dari Tabel 4.5 diketahui bahwa N menyatakan banyaknya siswa yaitu 24 

siswa. Diperoleh nilai minimum adalah 57 dan nilai maksimum adalah 89 dengan 

mean 73,13 dan standart devisiasina adalah 8,168. Standar devisiasi menunjukkan 

penyimpangan sebaran data yang ada, semakin besar standar devisiasi maka sebaran 

data akan semakin jauh dari mean dan apabila semakin kecil standar devisiasinya 

maka sebaran data tidak akan jauh dari mean. 

2. Kelas Kontrol 

Data hasil belajar pretest dibuat melalui distribusi frekuensi yang diolah 

melalui perhitungan untuk mencari range, banyaknya kategori atau kelompok, serta 

pengolahan data yang disesuaikan dengan rumus dari Sugiyono (2011:36). Berikut ini 

tabel distribusi frekuensi skor hasil belajar pretest. 
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Banyaknya kategori (K)    =  1 + 3,33 log n       

=  1  + 3,33 log 21       

= 5,72 (dibulatkan menjadi 6) 

Range/ jangkauan (R)       = skor maksimal – skor minimal 

                                    =  95 – 47 

                                           = 48  

Interval            =    range     

                         banyaknya kategori 

                                 =      48   

                               6 

                   = 8  

Dari perhitungan data diatas dapat diperoleh banyaknya katagori (K), jumlah 

jangkauan / range (R), dan panjang interval kelas 3 kemudian dapat menyusun tabel 

distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi skor hasil belajar pretest kelas kontrol 

siswa kelas 3 SD Negeri Koripan 02 Kecamatan susukan Kabupaten Semarang 

sebagai berikut. 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Pretest Kelas Kontrol Siswa Kelas 3 SD 

Negeri Koripan 02 Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. 

No. Interval Frekuensi Presentase 

1. 47 – 55 5 23,8% 

2. 56 – 64 11 52,3% 

3. 65 – 73 3 14.3% 

4. 74– 82 1 4,8% 

5. 83 – 91 1 4.8% 

 Jumlah 24 100% 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui distribusi skor hasil belajar pretest 

kelas kontrol yang dikelompokkan ke dalam 5 kelas dengan panjang interval 8. Skor 

hasil belajar pretest siswa kelas 3 SD Negeri Koripan 02 Kecamatan Susukan 
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Kabupaten Semarang yang dirincikan sebagai berikut: dari jumlah seluruh siswa 

kelas 3 SD Negeri Koripan 02 berjumlah 21 siswa diperoleh siswa yang mendapatkan 

skor 47 sampai 55 sebanyak 5 siswa dengan persentase 23,8%. Siswa yang 

mendapatkan skor 56 sampai 64 sebanyak 11 siswa dengan persentase 52,3 %. Siswa 

yang mendapatkan skor 65 sampai 73 sebanyak 3 siswa dengan persentase 14,3%. 

Siswa yang mendapatkan skor 74 sampai 82 sebanyak 1 siswa dengan persentase 

4,8%. Siswa yang mendapatkan skor 83 sampai 91 sebanyak 1 siswa dengan 

persentase 4,8%.  

Selanjutnya data hasil pretest dianalisis deskriptif dengan menggunakan 

bantuan aplikasi SPSS for windows yang dapat diperoleh nilai minimum, nilai 

maksimum, maen dan standar devisiasi atau standar penyimpangan. Berikut  ini tabel 

hasil pengolahan data hasil belajar pretest 

Tabel 4.7 

Analisis Deskriptif Skor Hasil Belajar Pretest Kelas Kontrol Siswa Kelas 3 SD 

Negeri Koripan 02 Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang 

 

Dari Tabel 4.5 diketahui bahwa N menyatakan banyaknya siswa yaitu 21 

siswa. Diperoleh nilai minimum adalah 47 dan nilai maksimum adalah 95 dengan 

mean 70,67 dan standart devisiasina adalah 10.561. Standar devisiasi menunjukkan 

penyimpangan sebaran data yang ada, semakin besar standar devisiasi maka sebaran 

data akan semakin jauh dari mean dan apabila semakin kecil standar devisiasinya 

maka sebaran data tidak akan jauh dari mean. 
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4.3.2 Data Hasil Belajar Postest 

1. Kelas Eksperimen 

Data hasil belajar postest dibuat melalui distribusi frekuensi yang diolah 

melalui perhitungan untuk mencari range, banyaknya kategori atau kelompok, serta 

pengolahan data yang disesuaikan dengan rumus dari Sugiyono (2011:36). Berikut ini 

tabel distribusi frekuensi skor hasil belajar postest. 

Banyaknya kategori (K)  =  1 + 3,33 log n          

=  1  + 3,33 log 24       

= 5,98 (dibulatkan menjadi 6) 

Range/ jangkauan (R)     = skor maksimal – skor minimal 

                     =  100 – 58 

             =  42 

Interval            =          range 

                          banyaknya kategori 

             =      42 

                    6 

        =     7 

Dari perhitungan data diatas dapat diperoleh banyaknya katagori (K), jumlah 

jangkauan / range (R), dan panjang interval kelas 3 kemudian dapat menyusun tabel 

distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi skor hasil belajar postest kelas 

eksperimen siswa kelas 3 SD Negeri Koripan 01 Kecamatan susukan Kabupaten 

Semarang sebagai berikut. 
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Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Postest Kelas Eksperimen Siswa Kelas 3 

SD Negeri Koripan 01 Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. 

No. Interval Frekuensi Presentase 

1. 58 – 65 3 12.5% 

2. 65 – 72 1 4.2% 

3. 72 – 79 8 33% 

4. 79 – 86 4 17% 

5. 86 – 93 2 8.3% 

6. 93 – 100 6 25% 

 Jumlah 24 100% 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui distribusi skor hasil belajar postest 

kelas eksperimen yang dikelompokkan ke dalam 6 kelas dengan panjang interval 7. 

Skor hasil belajar postest siswa kelas 3 SD Negeri Koripan 01 Kecamatan Susukan 

Kabupaten Semarang yang dirincikan sebagai berikut: dari jumlah seluruh siswa 

kelas 3 SD Negeri Koripan 01 berjumlah 24 siswa diperoleh siswa yang mendapatkan 

skor 58 sampai 65 sebanyak 3 siswa dengan persentase 12,5%. Siswa yang 

mendapatkan skor 65 sampai 72 sebanyak 1 siswa dengan persentase 4,16 %. Siswa 

yang mendapatkan skor 72 sampai 79 sebanyak 8 siswa dengan persentase 33,3%. 

Siswa yang mendapatkan skor 79 sampai 86 sebanyak 4 siswa dengan persentase 

16,7%. Siswa yang mendapatkan skor 86 sampai 93 sebanyak 2 siswa dengan 

persentase 8,3%. Siswa yang mendapatkan skor 93 sampai 100 sebanyak 6 siswa 

dengan persentase 25%. 

Selanjutnya data hasil pretest dianalisis deskriptif dengan menggunakan 

bantuan aplikasi SPSS for windows yang dapat diperoleh nilai minimum, nilai 

maksimum, maen dan standar devisiasi atau standar penyimpangan. Berikut  ini tabel 

hasil pengolahan data hasil belajar postest. 
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Tabel 4.9 

Analisis Deskriptif Skor Hasil Belajar Postest Kelas Eksperimen Siswa Kelas 3 

SD Negeri Koripan 01 Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang 

 

Dari Tabel 4.5 diketahui bahwa N menyatakan banyaknya siswa yaitu 24 siswa. 

Diperoleh nilai minimum adalah 58 dan nilai maksimum adalah 100 dengan mean 

81,54 dan standart devisiasina adalah 11,451. Standar devisiasi menunjukkan 

penyimpangan sebaran data yang ada, semakin besar standar devisiasi maka sebaran 

data akan semakin jauh dari mean dan apabila semakin kecil standar devisiasinya 

maka sebaran data tidak akan jauh dari mean. 

2. Kelas Kontrol 

Data hasil belajar postest dibuat melalui distribusi frekuensi yang diolah 

melalui perhitungan untuk mencari range, banyaknya kategori atau kelompok, serta 

pengolahan data yang disesuaikan dengan rumus dari Sugiyono (2011:36). Berikut ini 

tabel distribusi frekuensi skor hasil belajar postest. 

Banyaknya kategori (K)   =  1 + 3,33 log n       

=  1  + 3,33 log 21     

= 5,72 (dibulatkan menjadi 6) 

Range/ jangkauan (R)        = skor maksimal – skor minimal 

                                     =  95 – 47 

   = 48 
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Interval    =    range 

       banyaknya kategori 

            =      48 

        6 

           =     8 

Dari perhitungan data diatas dapat diperoleh banyaknya katagori (K), jumlah 

jangkauan / range (R), dan panjang interval kelas 3 kemudian dapat menyusun tabel 

distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi skor hasil belajar postest kelas kontrol 

siswa kelas 3 SD Negeri Koripan 02 Kecamatan susukan Kabupaten Semarang 

sebagai berikut. 

Tabel 4.10 

Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Postest Kelas Kontrol Siswa Kelas 3 SD 

Negeri Koripan 02 Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. 

No. Interval Frekuensi Presentase 

1. 47 – 55 1 4.8% 

2. 56 – 64 4 19% 

3. 65 – 73 4 19% 

4. 74 – 82 2 9.5% 

5. 82 – 90 9 43.5% 

6. 91 – 99 1 4.2% 

 Jumlah 24 100% 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui distribusi skor hasil belajar postest 

kelas kontrol yang dikelompokkan ke dalam 6 kelas dengan panjang interval 8. Skor 

hasil belajar postest siswa kelas 3 SD Negeri Koripan 02 Kecamatan Susukan 

Kabupaten Semarang yang dirincikan sebagai berikut: dari jumlah seluruh siswa 
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kelas 3 SD Negeri Koripan 01 berjumlah 21 siswa diperoleh siswa yang mendapatkan 

skor 47 sampai 55 sebanyak 1 siswa dengan persentase 4,8 %. Siswa yang 

mendapatkan skor 56sampai 64 sebanyak 4 siswa dengan persentase 19 %. Siswa 

yang mendapatkan skor 65 sampai 73 sebanyak 4 siswa dengan persentase 19%. 

Siswa yang mendapatkan skor 74 sampai 82 sebanyak 2 siswa dengan persentase 

9.5%. Siswa yang mendapatkan skor 82 sampai 90 sebanyak 9 siswa dengan 

persentase 43.5%. Siswa yang mendapatkan skor 91 sampai 99 sebanyak 1 siswa 

dengan persentase 4.2%. 

Selanjutnya data hasil pretest dianalisis deskriptif dengan menggunakan 

bantuan aplikasi SPSS for windows yang dapat diperoleh nilai minimum, nilai 

maksimum, maen dan standar devisiasi atau standar penyimpangan. Berikut  ini tabel 

hasil pengolahan data hasil belajar postest. 

Tabel 4.11 

Analisis Deskriptif Skor Hasil Belajar Postest Kelas Kontrol Siswa Kelas 3 SD 

Negeri Koripan 02 Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang 

 

Dari Tabel 4.5 diketahui bahwa N menyatakan banyaknya siswa yaitu 21 

siswa. Diperoleh nilai minimum adalah 47 dan nilai maksimum adalah 95 dengan 

mean 73,10 dan standart devisiasina adalah 11,126. Standar devisiasi menunjukkan 

penyimpangan sebaran data yang ada, semakin besar standar devisiasi maka sebaran 

data akan semakin jauh dari mean dan apabila semakin kecil standar devisiasinya 

maka sebaran data tidak akan jauh dari mean. 
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4.3.3 Data Hasil Belajar Afektif 

Data hasil belajar afektif diolah melalui perhitungan untuk mencari rata – rata 

skor nilai dari seluruh jumlah siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Skor hasil 

belajar afektif siswa kelas eksperimen dan kontrol dijelaskan dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 4.12 

Data Hasil Belajar  

Afektif  Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar 

Kelas Jumlah Orang 
Rata – rata Hasil Belajar 

Afektif 

Eksperimen 24 76 

Kontrol 21 68,04 

 

Keterangan: dalam tabel 4.13 diatas pada kelas eksperimen diketahui jumlah 

peserta didik seluruhnya 24 dengan rata – rata hasil belajar afektif 76. Sedangkan 

pada kelas kontrol diketahui jumlah peserta didik seluruhnya 21 dengan rata – rata 

hasil belajar afektif 68,04. 

4.3.4 Data Hasil Belajar Psikomotorik 

Data hasil belajar Psikomotor diolah melalui perhitungan untuk mencari rata – 

rata skor nilai dari seluruh jumlah siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Skor 

hasil belajar psikomotor siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol dijelaskan dalam 

tabel dibawah ini. 

Tabel 4.13 

Data Hasil Belajar 

 Psikomotor Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar 

Kelas Jumlah Orang 
Rata – rata Hasil Belajar 

Psikomotor 

Eksperimen 24 77,8 

Kontrol 21 67,2 
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Keterangan: dalam tabel 4.13 diatas pada kelas eksperimen diketahui jumlah 

peserta didik seluruhnya 24 dengan rata – rata hasil belajar psikomotor 77,8. 

Sedangkan pada kelas kontrol diketahui jumlah peserta didik seluruhnya 21 dengan 

rata – rata hasil belajar psikomotor 67,2. 

4.4 Analisis Data 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika 

siswa yang berupa postest dan pretest kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS for windows dengan 

analisis parametrik untuk analisis deskriptif. 

4.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui analisis data berdistribusi normal. 

Normalitas data dapat dikatakan normal apabila data yang dianalisis menunjukkan 

nilai p (sig.) > 0,05. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan analisis 

Kalmogov-Smirnov, Yang diolah menggunakan aplikasi SPSS for windows. Hasil uji 

normalitas penelitian ini sebagai berikut. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar Postest 

Kelas Eksperimen Dan Postest Kelas Kontrol 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  kelas 2 

experimen 
kelas 1 control 

N 24 21 

Normal Parametersa Mean 81.42 73.10 

Std. Deviation 11.606 11.126 

Most Extreme Differences Absolute .111 .274 

Positive .082 .155 

Negative -.111 -.274 

Kolmogorov-Smirnov Z .543 1.254 

Asymp. Sig. (2-tailed) .930 .086 
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Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa sebaran data menunjukkan sig. 

hasil belajar postest kelas eksperimen memperoleh hasil 0,980 dan postest hasil 

belajar kelas kontrol memperoleh hasil 0,086. Dapat disimpulkan bahwa data hasil 

belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal karena nilai p sig 

lebih dari 0,05.  

4.4.2 Uji T-test 

Uji t- test dalam penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi SPSS for 

windows menggunakan independent sampel t-test untuk mengetahui  perbedaan hasil 

belajar matematika siswa pada kelas eksperimen menggunakan perlakuan penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievment Division (STAD) 

dengan kelas kontrol dengan perlakuan penerapan model konvensional. Uji T-tst 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.15 

Uji beda rata – rata kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Differ

ence 

99% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Ni

lai 

Equal 

variances 

assumed 

,011 ,918 

-

2,4

46 

43 ,019 -8,321 3,402 

-

17,49

0 

,847 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  
-

2,4

53 

42,

619 
,018 -8,321 3,392 

-

17,46

7 

,825 
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Keterangan: berdasarkan tabel 4.15 diperoleh probabilitas 0,918> 0,05  maka 

dapat dikatakan bahwa kedua populasi memiliki variance sama atau kedua kelas 

homogen. Analisis uji beda t-test menggunakan equal variance assumed, dari tabel 

4.12 dapat diketahui bahwa probabilitas signifikan 0,018> 0,05 maka  data yang diuji 

berdistribusi normal  

4.4.3 Uji Validitas  

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS for windows pada 

instrumen soal mata pelajaran matematika. Instrumen soal dalam penelitian ini 

meliputi instrument pretes tdan instrumen postest. Instrumen pretest telah diujikan di 

SD Negeri Koripan 02 dengan jumlah siswa 21 untuk siswa laki – laki berjumlah 12 

dan siswa perempuan berjumlah 9. Sedangkan instrumen postest telah diujikan di SD 

Negeri Koripan 01 dengan jumlah siswa 24 untuk siswa laki – laki berjumlah 7 dan 

siswa perempuan berjumlah 17. Jumlah soal instrumen pretest maupun postest 

masing – masing berjumlah 25 soal. Pada tabel uji validitas item pretest untuk soal 

yang valid berjumlah 19 yaitu soal nomor 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15 

,16,17,18,19,22,23 dan untuk soal yang tidak valid berjumlah 6 yaitu soal nomor 

13,14,20,21,24,25.  

Untuk uji validitas item postest menunjukkan item soal yang valid berjumlah 

19 yaitu soal nomor 1,3,4,6,7,8,9,10,11,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25 dan untuk 

soal yang tidak valid yaitu berjumlah 6 yaitu soal nomor 2,5,12,13,14,23. Soal yang 

valid mempunyai arti bahwa soal tersebut layak untuk digunakan sedangkan soal 

yang tidak valid merupakan soal yang tidak layak untuk digunakan. Dibawah ini 

tabel uji coba validitas pretest maupun postest yang telah dilakukan dengan aplikasi 

SPSS for windows. Pada corrected item-total correlation yang mendapat nilai kurang 

dari 0,320 berarti instrumen soal dapat dikatakan tidak valid dan apabila 

mendapatkan nilai lebih 0,320 instrumen soal dapat dikatakan valid. 

4.3.4 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini meliputi uji coba instrumen soal pretest 

dengan jumlah soal 25 dan uji coba instrumen soal postest dengan jumlah soal  
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25.Dengan bantuan SPSS for windows dapat diperoleh cronbach’s alpha instrumen 

pretest sebesar 0,819 dan instrumen postest sebesar 0,790.  Instrumen soal dapat 

dikatakan reliabel apabila cronbach’s alpha lebih dari 0,600. Uji reabilitas soal pretest 

maupun postest dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 4.18 

Reliabilitas soal Pretest 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.819 19 

 

Keterangan: pada tabel 4.18 diatas dapat diketahui bahwa instrumen soal 

pretest merupakan instrumen soal yang reliabel dengan cronbach’s aplha 0.819 

karena nilai tersebut diatas 0.600.Tabel 4.19 

Reliabilitas soal Postest 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,790 19 

 

Keterangan: pada tabel 4.19 diatas dapat diketahui bahwa instrumen soal pretest 

merupakan instrumen soal yang reliabel dengan cronbach’s aplha 0.790  karena nilai 

tersebut diatas 0.600. 

4.5 Hasil Uji Hipotisis 

Hasil Uji t- hitung dengan bantuan aplikasi SPSS for windows dapat dianalisis 

hipotesis sebagai berikut: 

Ha: Rata – rata nilai kelas eksperimen = rata – rata hasil belajar kelas kontrol, 

hal ini berarti  bahwa, terdapat perbedaan hasil belajar matematika dengan 
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menggunakan model pembelajaran tipe Student Teams Achievment Division (STAD) 

dibandingkan dengan hasil belajar siswa menggunakan model konvensional. 

Ho: Rata – rata nilai kelas eksperimen> nilai rata – rata kelompok kontrol, 

berarti bahwa terdapat perbedaan hasil belajar matematika dengan menggunakan 

model pembelajaran tipe Student Teams Achievment Division (STAD) dibandingkan 

dengan hasil belajar siswa menggunakan model konvensional. 

Berdasarkan hasil t-hitung diperoleh sig. 0,018 > 0,05, maka dapat dinyatakan 

bahwa Ha diterima yang berarti terdapat perbedaan hasil belajar matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran tipe Student Teams Achievment Division (STAD) 

dibandingkan dengan menggunakan model konvensional. Dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar matematika dengan penerapan model pembelajaran tipe Student Teams 

Achievment Division (STAD) lebih baik dibandingkan hasil belajar matematika siswa 

dengan penerapan model konvensional. 

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada kelas 3 SD Negeri Koripan 01 dan SD Negeri 

Koripan 02 Desa Koripan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. Siswa  kelas 3 

SD Negeri Koripan 01  berjumlah 24 dan SD Negeri Koripan 02 berjumlah 21. 

Dengan demikian jumlah keseluruhan siswa dalam penelitian ini berjumlah 

45.Sebagai kelas kontrol dalam penelitian ini yaitu SD Negeri Koripan 02 dan 

sebagai kelas eksperimen yaitu SD Negeri Koripan 01. Penelitian tahap awal peneliti 

melakukan wawancara langsung dengan guru kelas terkait penggunaan model 

pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran matematika. Model yang 

sering digunakan oleh guru pada mata pelajaran matematika yaitu model 

pembelajaran konvensional. Selanjutnya peneliti melakukan penelitian di kelas 

kontrol yaitu dengan implementasi model konvensional. Kegiatan pembelajaran mata 

pelajaran matematika dengan model konvensional siswa kurang aktif dan kurang 

antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Masih ada beberapa siswa yang 

ramai sendiri seperti dengan teman sebangku dan kurang memperhatikan guru.  
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Proses pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti dengan menerapan model 

pembelajaran tipe Student Teams Achievment Division (STAD) menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa dapat meningkat salah satunya 

diakibatkan adanya kerja sama antar siswa dalam satu kelompoknya untuk 

mengeluarkan ide dan pendapatnya sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki. 

Dengan adanya interaksi positif siswa dalam kelompoknya akan menambah 

pengetahuan yang mereka miliki sehingga siswa dapat lebih cepat untuk memahami 

materi pembelajaran.Pemberian penghargaan oleh guru kepada siswa juga merupakan 

salah satu faktor peningkatan hasil belajar siswa. Pemberian penghargaan diakhir 

kegiatan pembelajaran akan meningkatkan rasa percaya diri siswa dan antusias siswa 

dalam mengikuti pembelajaran 

Implementasi pembelajaran di kelas eksperimen dengan menerapkan model 

pembelajaran tipe Student Teams Achievment Division (STAD) pada tahap awal 

kegiatan pembelajaran guru menempatkan siswa pada kelompok belajar. Dalam 

kegiatan pembelajaran siswa belajar secara berkelompok bersama dengan teman – 

temannya, selain itu siswa diarahkan oleh guru untuk saling menghargai pendapat 

antar temanya dan memberikan kesempatan kepada temannya untuk mengemukakan 

pendapatnya dengan saling bekerja sama dalam kelompoknya.  Dalam proses 

pembelajaran siswa diarahkan untuk  aktif bekerja kelompok untuk menyelesaikan 

tugas yang diberikan oleh guru. Adanya peluang saling bertukar pikiran, 

mengeluarkan pendapat dan ide antar siswa menimbulkan sikap sosial siswa untuk 

saling membantu dalam memahami materi pembelajaran. Bagi siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi dalam kelompoknya saling membantu memahami materi 

pembelajaran dengan siswa yang berkemampuan rendah. 

Peningkatan hasil belajar kelas eksperimen antara lain ditunjukkan pada 

perolehan hasil belajar posttest materi bangun datar persegi dan bangun datar persegi 

panjang yang lebih baik dari pada kelas kontrol. Sedangkan peningkatan afektif siswa 

pada kelas eksperimen ditunjukkan pada kemampuan berdiskusi siswa dalam 

kelompoknya yang semakin baik seperti sikap tanggung jawab siswa dalam 



89 
 

mengerjakan tugas secara bersama, sikap teliti siswa dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan dan sikap percaya diri siswa dalam mengemukakakan pendapatnya saat 

berdiskusi. Peningkatan hasil psikomotorik siswa ditunjukan melalui peningkatan 

keterampilan siswa dalam berdiskusi dan presetasi di depan kelas yang terdapat 

pembagian tugas setiap siswa dalam kelompoknya. 

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti dalam 

penelitian ini maka dapat dirincikan implikasi teoritis dan praktis antara lain sebagai 

berikut: 

a. Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis merupakan implikasi yang berhubungan dengan kontribusi 

penelitian bagi sekolah, guru dan siswa. Implikasi teoritis dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran tipe Student Teams Achievment Division (STAD) 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa baik dari 

ranah kognitif, ranah afektif maupun ranah psikomotorik. Penerapkan model 

pembelajaran tipe Student Teams Achievment Division (STAD) dapat 

bermanfaat untuk memberikan sumbangan teoritis terhadap peningkatan 

efektivitas belajar matematika 

b. Implikasi Praktis  

Implikasi praktis merupakan implikasi yang berhubungan dengan kontribusi 

peneliti terhadap ilmu pengetahuan. Implikasi praktis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas eksperimen 

dengan penerapan pembelajaran model pembelajaran tipe Student Teams 

Achievment Division (STAD) lebih baik dan signifikan dari pada kelas 

kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional, hal ini berarti 

penerapan pembelajaran model pembelajaran tipe Student Teams 

Achievment Division (STAD) mempengaruhi hasil belajar siswa. 
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2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektif penggunaan model model 

pembelajaran tipe Student Teams Achievment Division (STAD) terhadap 

hasil belajar siswa berdasarkan ranah afektif, kognitif dan psikomotorik 

pada siswa kelas 3 SD materi pokok sifat – sifat bangun persegi dan 

persegi panjang. 

 

      
 




