
 
 

38 
 

BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Peneliatian dilakukan di SD Negeri Ujung-ujung 02 merupakan SD yang 

terletak di Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. SD Negeri 

Ujung-ujung 02 berada di pinggiran kota Salatiga, udaranya masih sangat sejuk 

karena banyak terdapat pepohonan dan lingkungan yang tenang cocok untuk 

belajar. Subyek dari penelitian tindakan kelas adalah siswa Kelas 5 SDN Ujung-

ujung 02 Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2012/2013 dengan jumlah jumlah 

siswa 22 terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Siswa kelas 5 ini 

hasil belajarnya masih rendah dalam pembelajaran Matematika. Dari 22 siswa 

terdapat 17 siswa mendapatkan nilai dibawah 70 atau belum mencapai KKM yang 

ditentukan.  

Karakteristik siswa kelas 5 ini adalah berumur antara 10 tahun sampai 11 

yang merupakan tahap berpikir konkrit/ nyata. Sebagian besar orang tua siswa 

bekerja sebagai petani dan buruh pabrik. Penulis mengambil lokasi atau tempat ini 

dengan pertimbangan dalam mencari data sudah pernah melakukan observasi di 

SD tersebut, peluang waktu yang luas dan subyek penelitian yang sangat sesuai 

dengan pendidikan yang sedang ditempuh oleh peneliti.  

 

4.1. Diskripsi Kondisi Prasiklus (Kondisi Awal) 

Penelitian dilakukan di kelas 5 SDN Ujung-ujung 02 Kecamatan Pabelan 

Kabupaten Semarang tahun Pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 22 siswa. 

Sebelum pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, guru melakukan proses belajar 

mengajar dengan model konvensional yaitu ceramah, tanya jawab, dan penugasan. 

Dengan model konvensional ini siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru 

kemudian mengerjakan evaluasi yang diberikan oleh guru. Hasilnya KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditetapkan oleh sekolah sebesar > 70 hanya 

23% siswa yang dapat mencapainya. Selanjutnya peneliti dan guru kelas 

berkolaborasi mencari masalah yang menyebabkan 77% siswa nilainya masih 

dibawah KKM. Masalah tersebut adalah motivasi belajar siswa masi kurang, 
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siswa masih kurang tertarik dengan mata pelajaran matematika. Maka peneliti dan 

guru mengambil kesimpulan untuk mengaktifkan siswa dan meningkatkan 

motivasi belajar siswa dalam pembelajaran yaitu dengan teori belajar Dienes 

(Games) dalam model pembelajaran STAD. Nilai KKM juga ditingkatkan agar 

guru termotivasi untuk mencapai nilai KKM tersebut. KKM tersebut yaitu 80. 

Jika siswa belum mencapai nilai 80 dinyatakan belum tuntas dalam belajar. Hal in 

dapat dilihat dalam tabel 4.1.  

 

Tabel 4.1  

Distribusi Ketuntasan Belajar  Matematika Pra Siklus 

No. 
Standar Ketuntasan 

Jumlah Siswa Persentase 
Angka Ketuntasan 

1. 

2. 

< 80 

 80 

Tidak tuntas 

Tuntas 

20 

2 

90,91% 

9,09% 

 Jumlah  22 100% 

 

 Dilihat dari tabel 4.1 hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika 

belum maksimal, hal ini ditunjukkan dari banyaknya siswa yang belum tuntas 

dalam belajarnya sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=80). Dari 

tabel diatas diketahui terdapat hanya 2 siswa yang tuntas dalam pembelajaran 

sesuai dengan KKM yang diterapkan dan terdapat 20 siswa yang belum tuntas 

dalam pembelajaran matematika dengan skor tertinggi 87, skor terendah 45. 

Sehingga peneliti merasa perlu mengadakan tindakan pembelajaran demi 

membantu meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya siswa kelas 5 Sekolah 

Dasar Negeri Ujung-ujung 02 Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang pada 

mata pelajaran Matematika. Berdasarkan tabel 4.1 dapat digambarkan dalam 

diagram lingkaran pada gambar 4.1 berikut ini : 
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Gambar 4.1 

Persentase Ketuntasan Belajar Pra Siklus 

 

 Dari gambar diagram lingkaran di atas dapat, diketahui bahwa ketuntasan 

hasil belajar 9% siswa tuntas dan sebesar 91% siswa belum tuntas. Dengan 

kondisi seperti ini penulis melakukan penelitian tindakan kelas sesuai rencana 

seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dengan rancangan penelitian 

menggunakan teori Dienes (Games) dalam model pembelajaran STAD yang akan 

dilaksanakan dalam dua siklus. 

 

4.2. Diskripsi Pelaksanaan Siklus 1 

Praktik pembelajaran pertama dilaksanakan dengan pokok bahasan Sifat-sifat 

bangun ruang Dalam Siklus 1 terdapat 3 kali pertemuan dengan rincian sebagai 

berikut: 

4.2.1. Perencanaan 

Siklus 1 terdiri dari 3 kali pertemuan, setiap pertemuan masing masing 

berlangsung selama 2 x 35 menit atau 2 jam pelajaran. Untuk pertemuan terakhir 

(ketiga) diadakan evaluasi. Penelitian dilakukan pada tanggal 4 April 2013  

sampai dengan 11 April 2013.  

Pada Siklus 1 persiapan yang dilakukan oleh peneliti adalah:  

1) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

2) Melakukan koordinasi dengan guru kelas sehubungan dengan penelitian 

yang akan dilaksanakan. 

3) Menyiapkan lembar observasi untuk guru dan siswa. 

9% 

91% 

Tuntas

Tidak tuntas
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4) Menyusun lembar kerja yang meliputi menyusun tes dan menyiapkan alat 

peraga serta mencari berbagai sumber materi pelajaran. 

 

4.2.2.  Implementasi Tindakan dan Observasi  

a. Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama ini berlangsung pada hari Kamis 4 April 2013. Dalam 

kegiatan awal untuk mengawali pembelajaran ini guru mengucapkan salam, 

mengkondisikan siswa, mengabsen kelas, dan melakukan apersepsi dengan 

guru menunjukan benda-benda berbentuk benda-benda yang ada disekitar 

lingkungan sekolah seperti kotak kapur, almari, kardus ciki. Kemudian guru 

bertanya jawab dengan siswa megenai bentuk benda-benda yang ditunjuk 

oleh guru. Berdasarkan jawaban dari siswa guru menegaskan tujuan 

pembelajaran yang akan diajarkan. Selanjutnya guru menjelaskan model 

pembelajaran yang akan digunakan dan memotivasi siswa apabila kelompok 

yang memperoleh skor tertinggi akan mendapatkan hadiah, 

Pada kegiatan inti meliputi beberapa kegiatan yaitu guru 

mempresentasikan materi pelajaran dengan bertanya jawab menunjukan 

berbagai macam bangun ruang. Siswa dibagi kedalam 5 kelompok dimana 

setiap kelompok berisi 4-5 orang siswa. Siswa diberikan lembar kerja untuk 

didiskusikan dalam kelompok. Siswa bermain menggunakan plastisin untuk 

membuat berbagai macam bangun ruang kemudian siswa menganalisa sifat-

sifat bangun ruang, Siswa saling membantu untuk memecahkan lembar kerja 

yang telah diberikan oleh guru. Setelah semua selesai dikerjakan, salah satu 

kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang 

ditanggapi oleh siswa. 

Pada kegiatan akhir guru memberikan selamat kepada kelompok yang 

telah mendapatkan skor tertinggi, memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya tentang hal-hal yang belum jelas, dari materi yang telah 

dipelajari dan memberikan tugas rumah kepada siswa untuk menggambar 

bangun ruang kubus, balok, prisma tegak segitiga, kerucut, dan tabung 
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kemudian menyebutkan sifat-sifatnya. Kemudian guru mengadakan refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

b. Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedia dilaksanakan pada hari Rabu 10 April 2013. Kegiatan 

awal pada pertemuan kedua meliputi guru membuka dengan salam dan 

melakukan absensi. Guru meminta siswa mengumpulkan pekerjaan 

rumahnya. Guru menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu 

permainan untuk mencari jejak. Kemudian guru mempresentasikan materi 

sebelumnya dengan bertanya jawab dengan siswa tentang sifat-sifat berbagai 

bangun ruang. Guru menunjuk beberapa siswa untuk maju ke depan kelas 

menggambarkan bangun ruang (kubus, balok, prisma, limas, kerucut, tabung). 

Siswa berkelompok sesuai dengan kelompoknya pada pertemuan 

sebelumnya. Guru menjelaskan tetang permainan yang akan dilakukan yaitu 

permainan mencari jejak dimana siswa harus melalui dengan 4 pos untuk 

dapat menuju garis finish. Guru memberikan rute perjalanan yang harus 

dilewati siswa untuk dapat sampai ke garis finish. Setelah selesai guru 

meminta kelompok untuk mempresentasikan hasil pembelajaranya kemudian 

dibahas bersama-sama. 

Pada kegiatan akhir guru memberikan hadiah kepada kelompok yang 

mendapatkan skor tertinggi dan tercepat menyelesaikan seluruh pos,  

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang 

belum jelas dari materi yang telah dipelajari. Guru juga memberikan motivasi 

kepada siswa untuk belajar karena pertemuan selanjutnya akan diadakan 

ulangan. 

 

c. Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga dilakukan pada hari Kamis 11 April 2013. Pada 

pertemuan ketiga ini dilaksanakan evaluasi dengan tes hasil belajar siswa 

dengan soal pilihan ganda berjumlah 20. 
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4.2.3.  Observasi dan Hasil Tindakan 

a) Observasi 

 Hasil observasi kinerja guru Siklus 1, pertemuan kedua, guru memberikan 

motivasi dalam kegiatan pembelajaran dan waktu yang digunakan kurang 

maksimal karena masih ada beberapa aspek observasi kinerja guru yang belum 

terlaksana secara optimal. Hasil observasi aktivitas siswa pada Siklus I 

pertemuan pertama siswa masih kurang aktif di dalam kelompok, siswa 

kurang kompak dalam melaksanakan permainan dalam tim pada waktu kerja 

kelompok sehingga perlu diperbaiki lagi. 

b) Hasil Tindakan 

  Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada Siklus 1 kemudian diambil 

data secara kuantitatif melalui penilaian hasil belajar materi sifat-sifat bangun 

ruang maka ditunjukan pada table 4.2 berikut ini: 

 

Tabel 4.2 

Distribusi Ketuntasan Belajar Siswa Pada Siklus 1 

No. 

Standar Ketuntasan 

KKM = 80 
Jumlah 

Siswa 
Persentase 

Angka Ketuntasan 

1. 

2. 

< 80 

 80 

Tidak tuntas 

Tuntas 

12 

10 

54,55% 

45,45% 

Jumlah 22 100% 

 

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dengan menerapkan teori belajar Dienes 

Games dalam model pembelajaran STAD menunjukkan bahwa perbandingannya 

siswa yang mencapai ketuntasan belajar (KKM=80) adalah sebanyak 10 siswa 

atau 45,45% sedangkan siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar sebanyak 

12 siswa atau 54,55%. sedangkan nilai tertinggi adalah 95 dan nilai terendah 

adalah 60,1.  Untuk lebih jelasnya data nilai pada tabel 4.2 dapat dibuat diagram 

seperti pada gambar 4.2 berikut ini. 
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Gambar 4.2 

Persentase Ketuntasan Belajar Siklus 1 

 

Berdasarkan pada gambar 4.4 kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

teori belajar Dienes (Games) dalam model pembelajaran STAD, siswa yang 

belum tuntas (KKM = 80) adalah sebanyak 54,55%. Sedangkan yang sudah 

mencapai ketuntasan minimal sebanyak 45,45% dari jumlah siswa. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan hasil belajar siswa. 

Meskipun sudah terjadi peningkatan hasil belajar siswa akan tetapi masih ada 

beberapa siswa yang nilainya masih di bawah standar KKM yang telah ditentukan 

hal tersebut dapat diupayakan ketuntasannya dalam Siklus selanjutnya. 

 

4.2.4.  Refleksi 

Berdasarkan pengamatan dari observer pada siklus 1 maka secara keseluruhan 

hasil refleksi yang diperoleh pada proses pembelajaran siklus 1  adalah sebagai 

berikut: 

 

A. Potensi 

1. Menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran, membantu siswa 

membangun pemahaman sendiri, memberikan kesempatan siswa 

untuk mengungkapkan pendapat, ada kesimpulan dan penguatan 

2. Perkembangan belajar siswa dipantau dengan baik, umpan balik 

diberikan terhadap hasil belajar, penghargaan thd siswa berupa 

pujian. 

45% 

55% Tuntas

Tidak Tuntas
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3. Siswa telah siap dengan pembelajaran, siswa telah menempati 

tempat duduknya. 

4. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran, siswa menjawab 

pertanyaan apersepsi. 

5. Siswa melaksanakan pembelajaran dengan baik, siswa aktif dan 

senang dalam kegiatan permainan yang diberikan oleh guru. 

B. Kekurangan 

a. Hambatan  

1. Dalam melaksanakan diskusi kelompok masih kurang adanya 

kerja sama dalam kelompok,  ada siswa yang masih bermain-

main dan tugas yang diberikan hanya dikerjakan 2 orang dalam 

kelompok. 

2. Guru masih kurang dapat mengatur waktu dalam pembelajaran 

sehingga waktu yang digunakan masih melebihi jam pelajaran. 

3. Keaktifan siswa yang masih belum kurang. 

b. Penyelesaian  

1. Semua siswa harus saling bekerja sama saat dilaksanakan 

permainan dalam tim sehingga dapat segera menyelesaikan 

permainan dari guru. 

2. Perlu perhatian dalam manajemen waktu pembelajaran 

sehingga pembelajaran belangsung efektif dan efisien. 

3. Semua siswa harus beraktifitas positif dalam pembelajaran 

sehingga siswa memperoleh manfaat pembelajaran. 

 

4.3. Diskripsi Pelaksanaan Siklus 2 

Praktik pembelajaran pada siklus ke 2 dilaksanakan dengan pokok bahasan 

simetri lipat dan simetri putar. Dalam Siklus 2 terdapat 2 kali pertemuan dengan 

rincian sebagai berikut: 
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4.3.1. Perencanaan 

Siklus 2 terdiri dari 3 kali pertemuan, setiap pertemuan masing masing 

berlangsung selama 2 x 35 menit atau 2 jam pelajaran. Untuk pertemuan terakhir 

(ke tiga) diadakan evaluasi. Penelitian dilakukan pada tanggal 24 April 2013  

sampai dengan 26 April 2013.  

Pada Siklus 2 persiapan yang dilakukan oleh peneliti adalah:  

1) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

2) Melakukan koordinasi dengan guru kelas sehubungan dengan penelitian 

yang akan dilaksanakan. 

3) Menyiapkan lembar observasi untuk guru dan siswa. 

4) Menyusun lembar kerja yang meliputi menyusun tes dan menyiapkan alat 

peraga serta mencari berbagai sumber materi pelajaran. 

 

4.3.2.  Implementasi Tindakan dan Observasi  

a. Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama ini berlangsung pada hari Rabu 24 April 2013. Dalam 

kegiatan awal untuk mengawali pembelajaran ini guru mengucapkan salam, 

mengkondisikan siswa, mengabsen kelas, dan melakukan apersepsi dengan 

guru menunjukan 2 buah daun. Guru meminta 2 orang siswa maju ke depan 

kelas untuk melipat daun tersebut agar dapat saling berhimpitan. Berdasarkan 

keiatan melipat daun tersebut, guru menegaskan tujuan pembelajaran yang 

akan diajarkan. Selanjutnya guru menjelaskan model pembelajaran yang akan 

digunakan dan memotivasi siswa apabila kelompok yang memperoleh skor 

tertinggi akan mendapatkan hadiah, 

Pada kegiatan inti meliputi beberapa kegiatan yaitu guru 

mempresentasikan materi pelajaran simetri lipat dengan bertanya jawab 

sambil menunjukan cara mencari simetri lipat menggunakan kertas lipat. Guru 

mempresentasikan cara membuat tangram dan menunjukan contoh objek yang 

dibentuk dari tangram. Kemudian siswa dibagi ke dalam 5 kelompok dimana 

setiap kelompok berisi 4-5 orang siswa. Guru menjelaskan tetang permainan 

yang akan dilakukan yaitu permainan mencari jejak dimana siswa harus 



47 
 

melalui dengan 4 pos untuk dapat menuju garis finish. Guru memberikan rute 

perjalanan yang harus dilewati siswa untuk dapat sampai ke garis finish. 

Setelah selesai guru meminta salah 1 kelompok untuk mempresentasikan hasil 

pembelajaranya kemudian dibahas bersama-sama. 

Pada kegiatan akhir guru memberikan selamat kepada kelompok yang 

telah mendapatkan skor tertinggi, memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya tentang hal-hal yang belum jelas, dari materi yang telah 

dipelajari memberikan pekerjaan rumah untuk mencari simetri lipat berbagai 

macam bangun datar. Kemudian guru mengadakan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

b. Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Kamis 25 April 2013. Kegiatan 

awal pada pertemuan kedua meliputi guru membuka dengan salam dan 

melakukan absensi. Meminta siswa megumpulkan pekerjaan rumah. Guru 

menunjukan sebuah bingkai yang berisi gambar. Kemudian guru bertanya 

jawab dengan siswa tentang gambar yang apabila diputar apakah dapat 

kembali lagi menempati bingkainya. guru menegaskan tujuan pembelajaran 

yang akan diajarkan. Selanjutnya guru menjelaskan model pembelajaran yang 

akan digunakan dan memotivasi siswa apabila kelompok yang memperoleh 

skor tertinggi akan mendapatkan hadiah, 

Pada kegiatan inti meliputi beberapa kegiatan yaitu guru 

mempresentasikan materi pelajaran simetri putar dengan bertanya jawab 

sambil menunjukan cara mencari simetri putar menggunakan kertas lipat. 

Kemudian siswa dibagi ke dalam 5 kelompok dimana setiap kelompok berisi 

4-5 orang siswa. Guru menjelaskan tetang permainan yang akan dilakukan 

yaitu permainan mencari jejak dimana siswa harus melalui dengan 4 pos untuk 

dapat menuju garis finish. Guru memberikan rute perjalanan yang harus 

dilewati siswa untuk dapat sampai ke garis finish. Setelah selesai guru 

meminta salah 1 kelompok untuk mempresentasikan hasil pembelajaranya 

kemudian dibahas bersama-sama. 
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Pada kegiatan akhir guru memberikan hadiah kepada kelompok yang telah 

mendapatkan skor tertinggi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang hal-hal yang belum jelas, dari materi yang telah dipelajari. 

kemudian guru mengadakan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

dilakukan. Guru juga memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar karena 

pertemuan selanjutnya akan diadakan ulangan. 

 

c. Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga dilakukan pada hari Kamis 26 April 2013. Pada 

pertemuan ketiga ini dilaksanakan evaluasi dengan tes hasil belajar siswa 

dengan soal pilihan ganda berjumlah 21. 

 

4.3.3.  Observasi dan Hasil Tindakan 

a) Observasi 

Hasil observasi kriteria guru Siklus 2 sangat baik (keterangan lengkap lihat 

lampiran). Hasil observasi aktifitas siswa pada Siklus 2 sangat baik 

(keterangan lengkap lihat lampiran). Pada siklus 2 dilaksanakan, siswa 

antusias mengikuti pembelajaran Matematika, siswa merasa senang dan 

sebagian besar siswa memiliki keaktifan, konsentrasi dan mampu bekerja 

sama dengan baik dalam kelompok. Hal ini bisa dilihat pada hasil lembar 

observasi siswa setelah siklus 2 pada lampiran. 

b) Hasil Tindakan 

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada Siklus 2 kemudian diambil 

data secara kuantitatif melalui penilaian hasil belajar materi simetri lipat dan 

simetri putar maka ditunjukan pada table 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 

Distribusi Ketuntasan Belajar Siswa Pada Siklus 2 

No. 

Standar Ketuntasan 

KKM=80 
Jumlah 

Siswa 
Persentase 

Angka Ketuntasan 

1. 

2. 

< 80 

 80 

Tidak tuntas 

Tuntas 

2 

20 

9,09% 

90,91% 

Jumlah 22 100% 
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Dari table 4.2 di atas dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki nilai kurang 

dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM = 80) sebanyak 20 siswa dengan 

persentase 90,91% dan yang mendapatkan nilai < 80 adalah 2 siswa dengan 

persentase 9,09%. Ketuntasan belajar siswa pada tabel 4.3 dapat dilihat pada 

gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 

Persentase Ketuntasan Belajar Siklus 2 

 

Berdasarkan pada gambar 4.3 tentang ketuntasan belajar siswa dapat diketahui 

dari jumlah siswa kelas 5 yang sudah tuntas sebanyak 20 siswa atau 90,09% dan 

yang belum tuntas 2 siswa atau 9,09% siswa yang mendapatkan nilai di bawah 

(KKM = 80) dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 76,12.  Berarti indikator 

kinerja pada penelitian pada siklus 2 telah tercapai dengan baik. 

 

4.3.4.  Refleksi 

Berdasarkan pengamatan dari observer pada siklus 2 maka secara keseluruhan 

hasil refleksi yang diperoleh pada proses pembelajaran siklus 2 adalah sebagai 

berikut: 

A. Potensi 

1. Rancangan pembelajaran sudah terprogram 

2. Siswa lebih tertarik pada pembelajaran dengan menggunakan teori 

belajar Dienes dalam model pembelajaran STAD. 

91% 

9% 

Tuntas

Tidak Tuntas
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3. Antara rencana pembelajaran dengan proses pembelajaran sudah 

sesuai. 

4. Keberanian siswa sudah tumbuh dalam mengeluarkan pendapat 

5. Siswa yang berkemampuan rendah dalam belajar dapat terbantu oleh 

teman dalam timnya. 

 

A. Kekurangan 

1. Hambatan  

Pengelolaan waktu yang belum tepat yang dilakukan oleh guru.  

2. Penyelesaian  

Guru harus membatas waktu dalm berbagi, agar waktu untuk 

evaluasi tidak terlalu sedikit, supaya ssiwa dapat berkonsentrasi 

dengan tenang dan dapat mengerjakan dengan bena 

 

 

4.4. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil tindakan yang telah dilakukan dapat diketahui telah terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa melalui  teori belajar Dienes (Games) dalam 

model pembelajaran STAD pada mata pelajaran STAD bagi siswa kelas 5 di SD 

N Ujung-ujung 02 Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Pada Semester II 

Tahun Ajaran 2012-2013. Keberhasilan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 di 

bawah ini. 

Tabel 4.4 

Tabel Perbandingan Persentase Ketuntasan Belajar 

Pra Siklus, Siklus 1, Dan Siklus 2 

 

Standar Ketuntasa 

KKM= 80 

Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 

Angka Ketuntasan Frek % Frek % Frek % 

< 80 

 80 

Tidak Tuntas 

Tuntas 

20 

2 
90,91% 

9,09% 

12 

10 

54,55% 

45,45% 

2 

20 

9,09% 

90,91% 

Jumlah 22 100% 22 100% 22 100% 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya peningkatan jumlah siswa yang tuntas 

dalam mata pelajaran Matematika. Terbukti untuk klasifikasi tuntas, pada pra 
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siklus ada 2 siswa yang tuntas dan  20 siswa yang tidak tuntas. Pada siklus 1 

terdapat 10 siswa yang tuntas, dan 12 siswa yang tidak tuntas. Pada siklus 2, 

terdapat 20 siswa yang tuntas dan 2 siswa yang tidak tuntas. Peningkatan 

ketuntasan belajar siswa, pada Siklus 1 persentase ketuntasan siswa 45,45% dan 

Siklus 2 persentase ketuntasan siswa menjadi 90,91%%. Hal ini menunjukan 

adanya peningkatan ketuntasan belajar siswa setelah dilakukan penelitian pada 

Siklus 2 sebanyak 45,46%. Dari data tabel 4.4 maka indikator kinerja yang telah 

ditetapkan tercapai karena jumlah siswa yang tuntas mencapai 90,91% dengan 

indikator pencapaian yang ditargetkan adalah 80% dari jumlah keseluruhan siswa. 

Hal ini dapat digambarkan pada gambar 4.4 diagram perbandingan ketuntasan 

hasil belajar di bawah ini. 

 

Gambar 4.4 

Gambar Perbandingan Persentase Ketuntasan Belajar 

Pra Siklus, Siklus 1, Dan Siklus 2 

 

Selain pada tingkat ketuntasan hasil belajar yang meningkat perolehan skor 

maksimal juga meningkat yaitu pada pra siklus sebesar 87 pada siklus 1 menjadi 

95, dan  pada  siklus  2 meningkat  menjadi 100. Hasil  tersebut  dapat  dilihat  

pada gambar 4.5 grafik perbandingan skor maksimal berikut ini. 
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Gambar 4.5 

Grafik Perbandingan Skor Maksimal pada 

Pra Siklus, Siklus 1, dan Siklus 2  

 

Adapun   perolehan   skor   minimal   juga   meningkat   yaitu   pada   pra 

siklus sebesar 45 pada siklus 1 meningkat menjadi 60,1 dan pada siklus 2 

meningkat menjadi 76,12. Hasil tersebut dapat dilihat pada gambar 4.6 grafik 

perbandingan skor minimal berikut ini. 

 

Gambar 4.6 

Grafik Perbandingan Skor Minimal pada 

Pra Siklus, Siklus 1, dan Siklus 2  
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Kemudian pada skor rata-rata pada tiap siklus juga mengalami peningkatan 

yaitu  pada  pra siklus  skor  rata-rata  sebesar 61 pada siklus 1 meningkat  

menjadi  77,17, dan pada siklus 2 meningkat menjadi 85,68. Hasil tersebut dapat 

dilihat pada gambar 4.7 grafik perbandingan skor rata-rata berikut ini. 

 
Gambar 4.7 

Grafik Perbandingan Skor Rata-Rata pada 

Pra Siklus, Siklus 1, dan Siklus 2  

 

4.5. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil observasi sebelum tindakan yang dilakukan di kelas 5 SDN Ujung-

ujung 02 Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang ditemukan bahwa tingkat 

kompetensi siswa masih rendah, hal ini disebabkan motivasi belajar siswa yang 

kurang, siswa tidak bersemangat saat pembelajaran matematika dan cenderung 

cepat lupa terhadap apa yang sudah dipelajari. Saat pembelajaran berlangsung 

siswa cenderung pasif, guru belum menerapkan pendekatan yang tepat untuk 

membantu kesulitan belajar siswa, sehingga memperkuat anggapan siswa bahwa 

Matematika itu sulit dan siswa menjadi kurang aktif, kurang kreatif, dan kurang 

berminat dalam pelajaran matematika sehingga nilai mereka rendah. Siswa yang 

mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM=80) hanya 2 siswa atau 90,91% 

sedangkan siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal sebanyak 20 

siswa atau 9,01%. Nilai tertinggi yang berhasil didapatkan oleh siswa sebelum 
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tindakan adalah 87 sedangkan nilai terendahnya adalah 45. Adanya perbandingan 

yang signifikan antara jumlah siswa yang tuntas dan tidak tuntas karena siswa 

yang sudah mencapai ketuntasan sudah dapat menangkap materi yang disajikan 

oleh guru walaupun hanya dengan ceramah karena ke-2 siswa ini memang 

mempunyai daya tangkap yang lebih dibandingkan temannya yang lain, 

sedangkan 17 siswa yang lain belum bisa menangkap materi yang disajikan oleh 

guru hanya dengan ceramah atau teori saja karena daya tangkap mereka rendah. 

Peningkatan hasil belajar matematika didapatkan dari postes siklus 1 dan 

siklus 2. 

1) Siklus 1 

Pada siklus 1 penerapan teori belajar Dienes (Games) dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD terjadi peningkatan hasil belajar siswa 

sebesar 45,45% atau sebanyak 10 siswa, sedangkan 54,55% siswa belum 

tuntas atau sebanyak 12 siswa dengan KKM = 80. 

2) Siklus 2 

Pada siklus 2 penerapan teori belajar Dienes (Games) dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD terjadi peningkatan hasil belajar siswa 

sebesar 90,91% atau sebanyak 20 siswa tuntas, sedangkan 9,01% siswa 

belum tuntas atau sebanyak 2 siswa dengan KKM = 80. 

Siswa Sekolah Dasar pada umumnya berusia antara 7-12 tahun. Secara umum 

peserta didik SD memiliki 4 karakteristik (Kurniawan dalam Naniek dkk, 2012:5) 

yaitu: senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan 

senang merasakan atau melakukan/memperagakan sesuatu secara langsung. 

Menurut Piaget siswa usia SD berada pada tahap operasional kongrit. 

Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah kemampuan dalam proses berpikir 

untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, meskipun masih terikat dengan 

objek yang bersifat konkret. Hal ini sesuai dengan pendapat Zoltan P. Dienes 

(dalam Somakim, 2007) mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip 

dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat 

dipahami dengan baik. Jadi, jika benda-benda atau objek-objek dalam bentuk 

permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran 
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matematika. Dalam pembelajaran STAD, siswa ditempatkan ke tim-tim belajar 

yang beranggotakan empat orang yang bercampur tingkat kinerja, jenis kelamin, 

dan suku bangsa. Sehingga dalam pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa 

jika dilakukan dengan permainan di dalam kelompok karena dengan permainan 

siswa akan merasa senang dan dalam kelompok siswa dapat saling membantu. 

Siswa yang sudah mengusai materi akan membantu siswa yang belum mengusai 

materi tersebut. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wanda Ferdianto 

(2011:46) dengan judul Pengaruh Penerapan Teori Belajar Dienes dalam Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Terhadap Peningkatan Hasil Belajar 

Matematika Kelas IV Semester II di SD Negeri Salatiga 01 menyimpulkan bahwa 

penerapan teori belajar Dienes dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berpengaruh pada peningkatan hasil belajar siswa, karena pembelajaran 

berkelompok dengan permaianan merupakan pembelajaran yang menyenangkan 

karena belajar sambil bermain. Situasi ini mendukung efektivitas proses 

pembelajaran dan dengan langsung terlibat pada aktivitas (learning by doing) 

siswa akan lebih memahami dan mengerti tentang kegiatan yang siswa kerjakan 

saat proses pembelajaran. 

Dalam penelitian ini hipotesis tindakan yakni dengan menerapkan teori 

pembelajaran Dienes (Games) dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dapat meningkatkan hasil belajar Matematika bagi siswa kelas 5 di SD Negeri 

Ujung-ujung 02 Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang semester II tahun 

ajaran 2012/2013. Setelah diadakan penelitian hipotesis penelitian ini terbukti 

bahwa terjadi peningkatan hasil belajar Matematika di SD Negeri Ujung-ujung 02. 

 

 

 


