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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1     Deskripsi Subjek Penelitian 

Subjek penelitian mewakili kelompok individu (siswa), kepada siapa 

tindakan dalam penelitian akan diterapkan. Subjek dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas 5 SD Negeri Sidomukti 03. 

4.1.1 Kondisi Sekolah 

Sekolah Dasar Negeri Sidomukti 3 berada di Desa Sidomukti Kecamatan 

Bandungan Kabupaten Semarang. Kepala Sekolah dari SD Negeri Sidomukti 3 

adalah Ibu Suparni, S.Pd, M.Pd. Bangunan sekolah terletak di atas tanah milik 

sendiri atau milik sekolah. SD Negeri Sidomukti 3 memiliki dua bangunan yang 

terpisah oleh jalan desa. Data kelas di SD Negeri Sidomukti 3 disajikan dalam 

tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Jumlah siswa SD Sidomukti 3 

 

No. Kelas Jumlah Siswa Guru kelas 

1. 1 31 Y. Suharyati 

2. 2 34 Tri Mulyani 

3. 3 41 Yuni Aris Khalwati, A.Ma 

4. 4 38 Siti Maonah, S.Pd 

5. 5 33 Purwanto, A.Ma 

6. 6 33 Sri Marwati, A.Ma.Pd 

 

Keseluruhan jumlah guru yang ada di SD Negeri Sidomukti 3 berjumlah 

11 orang dengan satu karyawan sekolah sebagai penjaga sekolah. Masih terdapat 

guru mata pelajaran Agama Islam, guru komputer, dan  dua guru olahraga. Jumlah 

tenaga pengajar yang sudah PNS berjumlah 6 guru dengan 5 guru wiyata bakti.SD 

Negeri Sidomukti 3 terdiri dari 1 ruang guru yang dijadikan satu dengan ruang 

kepala sekolah, 1 ruang perpustakaan dan 6 ruang kelas. Jumlah peserta didik dari 

kelas 1-6 sebanyak  210 siswa. SD Negeri Sidomukti 3 juga terdapat fasilitas WC 
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dan ruang UKS, selain itu juga mempunyai halaman yang digunakan sebagai 

lapangan upacara. 

Fasilitas belajar yang ada di SD Negeri Sidomukti 3 masih terbatas. 

Adapun 1 unit computer dan 1 buah laptop yang digunakan untuk memfasilitasi 

guru dalam mengetik data-data yang diperlukan serta menyimpan data-data 

penting bagi guru. SD Negeri Sidomukti 3 juga memiliki 10 buah komputer yang 

digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa. Alat peraga yang ada juga masih 

terbatas. Tetapi buku-buku yang ada sudah cukup baik dalam menunjang belajar 

siswa. Buku-buku tersebut terdiri dari buku-buku pelajaran, buku-buku cerita dan 

buku-buku lainnya untuk siswa. SD Negeri Sidomukti 3 memiliki keunggulan di 

bidang olahraga dan keagamanaan. Banyak piala yang didapat dari dua bidang 

tersebut.  

 

4.1.2 Kondisi Awal Penelitian 

  Hasil belajar pada kondisi awal mata pelajaran matematika masih rendah  

karena guru belum menggunakan metode yang inovatif. Metode dalam 

pembelajaran sangat penting dalam kegiatan pembelajaran karena metode yang 

inovatif dan sesuai dengan karakter siswa dapat membuat minat siswa untuk 

belajar menjadi lebih tinggi dan juga dapat membuat konsep pembelajaran lebih 

mudah dipahami oleh siswa, sehinga pembelajaran yang yang efektif dan efisisen 

dapat tercipta dan tercapai kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan dan prestasi 

belajarpun dapat meningkat. 

  Rendahnya hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri Sidomukti 3 dapat dilihat 

dari nilai yang diperoleh siswa. Dari 32 siswa nilai yang mencapai KKM  hanya 

17 siswa dan 15 siswa  yang  dibawah KKM yang telah ditetapkan yaitu 68. Nilai 

siswa pada kondisi awal sebelum penelitian tertera dalam tabel 4.2 

Tabel 4.2 

Ketuntasan Belajar Pra Siklus 

 

Nilai Jumlah Siswa  Persentase Ketuntasan 

< 68 15 47% Belum Tuntas 

≥ 68 17 53% Tuntas 
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Dari tabel 4.2. dapat dilihat bahwa Ketuntasan  Hasil Belajar  Pra Siklus  

siswa yang  belum mencapai KKM 68 adalah 15 siswa atau 47%  sedangkan 

siswa yang mencapai KKM adalah 17 atau 53%  siswa.  Persebaran nilai siswa 

pada pra siklus cukup bervariasi. Dari hasil ketuntasan belajar siswa diatas, dapat 

dijabarkan lagi dalam tabel destribusi frekuensi hasil belajar pra siklus dibawah 

ini. 

Tabel 4.3 

Destribusi Frekuensi Nilai Pra Siklus 

 

No Nilai Frekuensi Persentase 

1 25-33 2 6% 

2 34-42 1 3% 

3 43-51 1 3% 

4 52-60 7 22% 

5 61-69 13 41% 

6 70-78 8 25% 

Jumlah 32 100 % 

 

Dari tabel destribusi frekuensi diatas, dapat dilihat bahwa sebelum 

tindakan  jumlah siswa  yang mendapatkan nilai 70-78 adalah 25% atau sebanyak 

8 siswa, yang mendapat nilai 61-69 adalah 41% atau 13 orang siswa yang 

mendapatkan nilai 52-60  sebanyak  22% atau 7 orang siswa, yang mendapat nilai 

43-51  yaitu sebanyak 3% atau 1 orang siswa sedangkan siswa yang mendapatkan 

nilai 34-42 adalah 3% dengan jumlah 1 orang siswa dan yang mendapatkan nilai 

25-33 ada 6% atau 2 orang siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram Batang Perolehan Nilai Matematika Siswa kelas 5 SD 

Negeri Sidomukti 03 Tahun Ajaran 2012/2013 
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 Berdasarkan diagram batang diatas dapat diketahui bahwa perolehan nilai 

hasil belajar matematika siswa sebelum pra siklus nilai tertinggi adalah 78 dan 

nilai terendah adalah  25 sehinga diperoleh nilai rata-rata 63. Dari hasil observasi 

yang dilakukan peneliti sebelum tindakan, peneliti memperoleh dari nilai ulangan 

harian siswa. Dan nilai tersebut seperti pada gambar 4.3 disebabkan karena guru 

masih  berperan sebagai pusat pembelajaran yang masih menggunakan model 

konvensional dalam proses kegiatan belajar mengajar, sehingga pelajaran masih 

bersifat monoton dan siswa merasa jenuh, malas dan kurang menarik dalam 

pembelajaran sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa. Daftar nilai perolehan  

hasil belajar matematika siswa terlampir dalam lampiran 13. 

 

4.2 Deskripsi Hasil Siklus I 

Siklus I dilaksanakan pada minggu pertama bulan April. Dilaksanakan dalam 3 

kali pertemuan. 

4.2.1 Tahap Perencanaan 

Praktik pembelajaran pada siklus I dilaksanakan melalui 3 pertemuan 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pertemuan I Siklus I 

Setelah peneliti mendapatkan informasi yang telah diperoleh pada saat 

observasi dan mendapatkan gambaran tentang kesulitan pembelajaran matematika 

pada kelas 5 SD Negeri Sidomukti 3, maka peneliti mempersiapkan alat serta 

media sebagai sarana penunjang pembelajaran matematika. Yang pertama kali di 

lakukan adalah menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar 

Kerja Siswa, Lembar Observasi Aktivitas Siswa, Lembar Observasi Aktivitas 

Guru, alat peraga berupa contoh bangun datar dari kertas berwarna,serta ruangan 

yang akan  dilaksanakan.  

Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pertemuan satu dengan 

Kompetensi Dasar mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar  dan kemudian 

menetapkan tujuan pembelajaran, waktu pembelajaran, dan juga  dengan 

menerapkan model kooperatif tipe STAD berbantuan permainan pengelompokan 

kartu dengan langkah–langkah sebagai berikut: guru menyampaikan tujuan dan 



55 
 

memotivasi siswa, kemudian guru menyampaikan informasi tentang peraturan  

pembelajaran dimulai dengan kegiatan guru membimbing siswa untuk 

membentuk kelompok bekerja dan pembentukan kelompok dilakukan dengan 

menggunakan pengelompokan kartu, siswa dibentuk menjadi  8 kelompok yang 

terdiri dari 4 orang siswa dengan berbagai macam karakter siswa yang berbeda. 

Setelah terbentuk kelompok maka siswa diberikan contoh bangun datar, guru 

menunjukkan dengan memberikan penjelasan yang singkat tentang materi bangun 

datar. Kemudian setiap kelompok diberikan lembar kerja kelompok yang harus 

dikerjakan secara kelompok, setelah itu perwakilan kelompok mempersentasikan 

hasil kerja kelompoknya kedepan kelas. 

2. Pertemuan II Siklus I 

Pertemuan ke II siklus I langkah- langkahnya sama dengan pertemuan I di 

mana guru yang diawali dengan pemberian materi yang berhubungan dengan 

materi sebelumnya yaitu materi bangun datar persegi, persegi panjang dan 

segitiga. Sebelum pembelajaran dimulai peneliti merancang Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran dengan Kompetensi dasar mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar, 

sedangkan langkah–langkah pembelajaran diawali dengan pemberian pertanyaan 

yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa yang berkaitan bangun 

datar. Kemudian dilanjutkan dengan guru menyampaikan informasi tentang 

materi pembelajaran, kemudian guru meminta siswa untuk duduk dalam 

kelompok sesuai dengan kelompok yang sama pada pertemuan sebelumnya. 

Setiap kelompok diberikan lembar kerja kelompok dan diminta untuk 

mengerjakannya. Perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya. Setelah itu siswa diminta menanyakan hal-hal yang belum 

dimengerti siswa dan membuat refleksi pembelajaran. 

3. Pertemuan III Siklus I 

Perencanaan pembelajaran pada siklus I pertemuan tiga adalah tindakan 

lanjutan dari pertemuan I dan pertemuan II. Pertemuan III digunakan peneliti 

untuk mengadakan evaluasi atas pertemuan I dan pertemua II. Sebelum guru 

mengajar peneliti menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Soal tes 

mandiri, lembar jawab serta ruang kelas yaitu di kelas 5. Sebelum tes 
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dilaksanakan guru mengulas terlebih dahulu tentang materi sifat-sifat bangun 

datar yang telah diberikan pada pertemuan I dan II dan juga siswa diberi 

kesempatan terlebih dahulu untuk bertanya jawab  tentang hal – hal yang belum 

diketahui siswa tentang  materi yang telah disampaikan. Guru dibantu peneliti 

membagikan soal yang harus dikerjakan siswa dengan waktu 1 x 35 menit dan 

selanjutnya sebagai kegiatan akhir adalah mengulas soal-soal yang sulit bagi 

siswa dalam mengerjakan tes. Dan siswa diminta untuk belajar dirumah 

berkenaan dengan materi selanjutnya. 

 

4.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan pada siklus 1 dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah 

dilakukan oleh peneliti. 

1. Pertemuan I 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 April 2013 

pukul 07.00-08.10 WIB. Hari itu kelas 6 sedang UAS, jadi jam pelajaran dimulai 

seperti biasa, tanpa ada upacara bendera. Sebelum mulai memasuki kelas, siswa 

berbaris di depan kelas. Kegiatan pembelajaran diawali dengan menyiapkan siswa 

terlebih dahulu, mengucapkan salam, dan berdoa.. Pertemuan pertama semua 

siswa hadir. Kemudian apersepsi “pernahkah kailan melihat atap rumah kalian 

secara seksama? Seperti apa bentuknya?” dan dilanjutkan dengan pemberian 

materi pembelajaran yaitu tentang bangun datar persegi, persegi panjang, dan 

segitiga. 

Pada kegiatan inti guru membimbing siswa untuk membentuk kelompok 

belajar yang heterogen, dibedakan dari segi karakter siswa yang berbeda-beda 

latar belakang, status sosial, jenis kelamin maupun prestasi siswa. Pembentukan 

kelompok dilakukan dengan menggunakan pengelompokan kartu. Setiap siswa 

diminta maju untuk mengambil kartu berwarna sesuai dengan keinginannya. 

Dibalik kartu tersebut tertulis nomor 1-8. Kemudian siswa yang mendapat nomor 

yang sama berkumpul menjadi kelompok yang sama. Ada 8 kelompok yang 

terbentuk, masing-masing kelompok beranggotakan 4 siswa.  
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Guru memulai dengan memberikan pejelasan tentang bangun datar 

persegi, persegi panjang, dan segitiga. Dalam memberikan penjelasan, guru 

mempergunakan alat peraga berupa contoh bangun datar yang terbuat dari kertas 

berwarna. Guru juga memberikan contoh bangun datar pada tiap kelompok. Setiap 

kelompok menerima 3 buah bangun datar.   Kemudian siswa diberi permasalahan 

dalam lembar kerja kelompok dan kelompok harus menyelesaikan dengan cepat 

dan mempersentasikan kedepan kelas. Selama proses diskusi kelompok ada 

beberapa siswa yang kurang aktif dalam diskusi, tetapi lebih banyak menganggu 

temannya. Menurut pengamatan peneliti, ada tiga siswa yang selalu menganggu 

temannya yaitu, MA, RHN, dan ST. Oleh karena itu guru memberikan perhatian 

khusus pada ketiga siswa itu dengan meminta mereka yang mencatat hasil kerja 

kelompok. Dengan begitu siswa-siswa tersebut memiliki kesibukan sehingga 

mereka tidak menganggu temannya lagi. Dan setelah itu diadakan refleksi tentang 

materi dan soal – soal yang telah diberikan. 

 

2. Pertemuan II 

Pelaksanaan tindakan siklus pada pertemuan II adalah lanjutan dari 

pertemuan I. Pertemuan kedua ini dilaksanakan pada hari Selasa, 2 April 2013 

pukul 09.00-10.10 WIB. Dalam pertemuan II guru merapikan siswa berbaris, 

berdoa, dan memeriksa kehadiran siswa, kemudian melakukan apersepsi dengan 

mengajukan pertanyaan kepada siswa hal-hal yang berkaitan dengan beberapa 

bangun datar yang ada disekitar siswa. Misalnya, atap rumah jika dilihat dari 

samping bentuknya akan menyerupai bangun datar apa? Setelah siswa menjawab 

guru bersama-sama mengulas hal tersebut dilanjutkan dengan pemberian contoh 

bangun datar yang lain yang lainnya.  

Guru meminta siswa untuk kembali duduk dalam kelompok seperti 

kelompok yang telah terbentuk sebelumnya pada pertemuan pertama. Guru 

mengatur tempat duduk siswa menjadi setengah lingkaran. Masih seperti yang 

dilakukan pada pertemuan pertama, guru memulai pembelajaran inti dengan 

memberikan contoh bangun datar trapesium, jajargenjang, lingkaran kepada setiap 

kelompok. Guru mulai menjelaskan tentang materi kepada siswa. Dalam 
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memperhatikan penjelasan guru, siswa juga mengamati bangun datar yang mereka 

terima. Setelah itu siswa  menerima lembar kerja kelompok dan berdiskusi untuk 

menjawab tugas kelompok. Setiap anggota mengambil kartu berwarna yang berisi 

tugas masing-masing anggota. Setiap tugas akan digunakan untuk menjawab tugas 

kelompok.  

Dalam pertemuan kedua ini siswa sudah mulai memahami aturan 

pembelajaran. Tetapi masih ada beberapa siswa yang belum mengikuti 

pembelajaran dengan baik. TH dan AM tidak ikut terlibat dalam diskusi 

kelompok. Mereka terlihat bermalas-malasan dengan tiduran dikelas. Guru 

mengambil tindakan dengan meminta TH dan AM untuk maju mewakili 

kelompoknya masing-masing dalam mempresentasikan hasil diskusi. TH 

mewakili kelompok 1 dan AM mewakili kelompok 6. Perwakilan kelompok maju 

ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok lain 

menanggapi dan memberikan sanggahan. Siswa diminta untuk kembali ke kursi 

masing–masing kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan hal- hal yang belum dimengerti. 

 

3. Pertemuan III 

Pada pertemuan tiga pada siklus I digunakan untuk mengevaluasi seberapa 

dalam materi yang dikuasai siswa yang telah diberikan. Sebelum pembelajaran 

dimulai, terjadi keributan kecil. Ada beberapa siswa yang bermain bola dalam 

kelas. Kemudia Ibu Kepala Sekolah datang ke kelas dan memberikan peringatan 

kepada siswa untuk tidak membuat kegaduhan dan juga tidak membawa bola 

masuk ke dalam kelas. Tiga siswa yang ketahuan bermain bola dalam kelas AM, 

RHN, dan MA diminta untuk datang ke ruang guru setelah pembelajaran ini 

berakhir atau pada saat istirahat pertama.  Kegiatan awal hanya berisi tanya jawab 

dan pembahasan ulang dari materi yang telah dibahas pada pertemuan I dan II 

selanjutnya peneliti menyiapkan lembar soal tes dan lembar jawaban. Siswa tetap 

duduk dalam kelompoknya masing-masing. Sebelum siswa melakukan tes, guru 

memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk mengajukan pertanyaan 

tentang materi yang belum dipahami. Siswa yang masuk dalam kategori kurang 
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pintar seperti TL, AM dan TH diminta untuk membuat masing-masing satu 

pertanyaan. Setelah itu siswa mengerjakan soal secara individu. Pada tes siklus II 

ini siswa lebih mandiri dalam mengerjakan soal. Peneliti tidak menjumpai adanya 

siswa yang bertanya pada siswa lain atau pun mencontek. Setelah tes dilaksanakan 

siswa dan guru mengadakan refleksi dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

 

4.2.3 Observasi  

Observasi dilakukan pada setiap pertemuan. Hasil tindakan siklus I berupa 

hasil observasi praktik pembelajaran dan aktivitas siswa selama siklus I dan hasil 

nilai siswa. Observasi yang dilakukan hanya pada pertemuan pertama dan pada 

pertemuan kedua. Sedangkan pada pertemuan ketiga tidak diadakan observasi 

karena pertemuan ketiga hanya untuk menguji kemampuan siswa dalam 

memahami materi yang disampaikan dengan menerapkan model kooperatif tipe 

STAD berbantuan permainan pengelompokan kartu.  Observasi dilakukan oleh 

guru lain yang mengajar di SD negeri Sidomukti 3.  

 

a. Penilaian Praktik Mengajar 

Pembelajaran yang berlangsung selama siklus I tediri dari 3 pertemuan. 

Dalam praktik mengajar siklus I dilakukan observasi yang bertujuan untuk 

mengetahui keberhasilan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan permainan pengelompokan kartu dalam mata pelajaran matematika.  

Lembar observasi terdiri dari lembar observasi kinerja guru dan lembar observasi 

aktivitas siswa. Observasi yang dilakukan oleh guru lain yang mengajar di SD 

negeri Sidomukti 3. Pada pertemuan pertama masih ada beberapa indikator yang 

belum dilakukan oleh guru. Sehingga siswa menjadi sedikit kebingungan dengan 

aturan pemelajaran yang diterapkan.  Observasi yang dilakukan terdiri dari 35 

indikator untuk lembar observasi kinerja guru. Dan ada 25 indikator dalam lembar 

observasi aktifitas siswa. Lembar observasi itu disusun berdasarkan kisi-kisi yang 

telah disusun.  Hasil pengamatan praktik mengajar yang dilakukan oleh guru 

disajikan dalam tabel 4.4.  
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Tabel 4.4 

Data Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I 

 
No Aspek yang diamati P1 P2 Hasil 

1 Pemilihan materi ajar dan perumusan indikator 1 1  = 

2 Pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran 1 1  = 

3 Penyusunan RPP 1 1  = 

4 Merancang model pembelajaran STAD 1 1  = 

5 Menyusun penilaian hasil belajar 1 1  = 

6 Kesiapan ruang, alat, dan media pembelajaran 1 1  = 

7 Mengawali pembelajaran dengan mengucap salam 1 1  = 

8 Memeriksa kesiapan siswa 1 1  = 

9 Memeriksa kehadiran siswa 0 1  + 

10 Melakukan kegiatan apersepsi/ motivasi 1 1  = 

11 

Menyampaikan kompetensi/ tujuan yang akan dicapai dan rencana 

pembelajaran 0 0  = 

12 Memperkenalkan materi yang akan dipelajari 1 1  = 

13 Mengaitkan pengetahuan dari pembelajaran sebelumnya 0 1  + 

14 

Guru melibatkan siswa dalam mencari informasi tentang materi dari berbagai 

sumber 1 0  - 

15 Guru menggunakan metode dan media pembelajaran yang inovatif 1 1  = 

16 Guru membantu siswa memebentuk kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 siswa 1 1  = 

17 

Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan diskusi dengan 

kelompoknya 1 1  = 

18 

Guru memberikan soal kelompok untuk dikerjakan sehingga dapat 

memunculkan gagasan dari siswa 1 1  = 

19 Guru mengarahkan siswa dalam permainan pengelompokan kartu 1 1  = 

20 

Guru memberi kesempatan untuk siswa berfikir dan menyelesaikan soal tanpa 

rasa takut 0 1  + 

21 

Guru memberi kesempatan siswa untuk menyampaikan hasil kerja 

kelompoknya 1 1  = 

22 Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil diskusi 1 1  = 

23 

Guru bersama siswa membuat rangkuman/ simpulan dari pembelajaran yang 

telah dilaksanakan 1 1  = 

24 Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar 0 1  + 

25 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 1 0  - 

26 

Guru memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa, serta siswa dengan guru, 

lingkungan, dan sumber belajar 1 0  - 

27 

Guru memfasilitasi siswa untuk berkompetisi secara sehat sehingga dapat 

meningkatkan prestasi siswa 1 1  = 

28 Guru mampu mengendalikan suasana belajar dengan ketenangan dan kesabaran 1 1  = 

29 Guru menjadi fasilitator dalam kegiatan pembelajaran 1 1  = 

30 Guru menjadi motivator 1 1  = 

D Sistem Pendukung 

31 

Guru menggunakan pengelompokan kartu untuk membentuk kelompok dan 

juga untuk memberikan pembagian tugas dalam kelompok 1 1  = 

32 Guru mengatur ruang kelas berbentuk setengah lingkaran 0 1  + 

E Dampak Intruksional dan pengiring 

33 Guru berusaha untuk meningkatkan hasil belajar siswa 1 1  = 

34 Guru menilai kerjasama siswa dalam kelompok 0 0  = 

35 Guru menilai kreativitas dan keaktifan siswa dalam diskusi 0 0  = 

 

TOTAL 28 33 + 

 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa kinerja guru selama silkus 

I dalam pembelajaran yang menerapkan model kooperatif tipe STAD berbantuan 
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permainan pengelompokan kartu sudah cukup baik. Dari skor maksimal 35, guru 

memperoleh rata-rata 30,5 atau 87%. Hal itu membuktikan bahwa penerapan 

pembelajaran yang dilakukan guru sudah cukup baik. Pada pertemuan pertama, 

guru belum memeriksa kehadiran siswa. Peneliti bisa mengetahui jumlah siswa 

yang hadir dari tugas kelompok yang mereka kumpulkan. Ini menjadi catatan bagi 

peneliti untuk mengingatkan guru agar pada pertemuan berikutnya guru lebih teliti 

dalam melakukan pembelajaran.  

Selama dua pertemuan yang telah terlaksana pada siklus I, guru belum 

pernah menyampaikan tujuan pembelajaran dan indikator yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran ini. Ada penurunan skor yang cukup mencolok. Dalam 

indikator menyampaikan kompetensi/tujuan yang akan dicapai dan rencana 

pembelajaran pada pertemuan pertama guru sudah melakukan, tetapi pada 

pertemuan kedua guru tidak melakukannya. Pada aspek dampak instruksional dan 

pengiring, dalam indikator  kreativitas dan keaktifan siswa semakin meningkat. 

Selain itu guru juga belum melibatkan siswa secara aktif dalam pencarian 

informasi mengenai materi pelajaran di buku sumber yang lain. 

Guru sudah cukup baik dalam menjadi fasilitator bagi siswa selama proses 

pembelajaran.  Guru dengan sigap berkeliling dan menjawab setiap pertanyaan 

yang diajukan oleh siswa. Pada pertemuan pertama, guru belum mengaikan 

pengetahuan dengan pengetahuan yang telah didapat siswa sebelumnya. Namun, 

pada pertemuan kedua, hal itu sudah dilakukan oleh guru dengan sangat baik. 

Selain menilai kinerja guru dalam menerapkan model kooperatif tipe STAD, 

peneliti juga mengamati aktifitas siswa selama proses pembelajaran. Bagaimana 

reaksi siswa pada saat guru menerapkan modek kooperatif tipe STAD berbantuan 

permainan pengelompokan kartu. Dalam tabel 4.5 akan disajikan hasil observasi 

aktivitas siswa selama pertemua pertama dan pertemuan kedua pada siklus I. Hasil 

observasi tersebut mencakun 25 indikator yang akan diamati. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 4.5 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

 
No Aspek yang diamati P1 P2 Hasil 

1 Siswa duduk rapi di tempat duduk masing-masing 3 4  + 

2 Siswa mempersiapkan alat tulis dan buku untuk proses pembelajaran 4 4  = 

3 Siswa menjawab salam yang diberikan guru 4 4  = 

4 Siswa memperhatikan kegiatan apersepsi yang dilakukan guru 4 4  = 

5 Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang dilakukan guru 3 3  = 

6 Siswa aktif dalam mencari informasi tentang materi dari berbagai sumber 2 3  + 

7 

 Siswa memperhatikan dengan seksama contoh bangun datar yang dibawa 

oleh guru 2 3  + 

8 Siswa mendengarkan pembahasan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 3 3  = 

9 Siswa mengikuti perintah buru dalam pembentukan kelompok 4 4  = 

10 Siswa menerima lembar soal kelompok yang diberikan oleh guru 4 4  = 

11 Siswa melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing dengan tertib 2 3  + 

12 Siswa melakukan permainan pengelompokan kartu dengan aktif 2 3  + 

13  Siswa maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 3 3  = 

14 Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami 2 2  = 

15 

Siswa bersama guru membuat rangkuman/ simpulan dari pembelajaran yang 

telah dilaksanakan 2 2  = 

16 

siswa mendengarkan penjelajasn guru mengenai materi yang akan diajarkan 

pada pertemuan berikutnya 2 3  + 

17 

Siswa aktif dalam berinteraksi antar siswa, serta siswa dengan guru, 

lingkungan, dan sumber belajar 2 3  + 

18 Siswa mengikuti pembelajaran dengan tenang 2 3  + 

19 

Siswa yang ditunjuk maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasil kerja 

kelompoknya 3 3  = 

20 Siswa termotivasi oleh pembelajaran yang dilakukan oleh guru 2 3  + 

21 Siswa melakukan permainan pengelompokan kartu dengan antusias dan tertib 2 3  + 

22 Hasil belajar siswa mengalami peningkatan 2 3  + 

23 Siswa menjadi lebih bisa bersosialisasi dengan teman sebayanya 3 3  = 

24 Kemampuan bekerjasama siswa mengalami peningkatan 3 3  = 

25 Kreativitas dan keaktivan siswa semakin meningkat 2 2  = 

 

TOTAL 68 79 + 

 
Skor: 

1: jika 0-25% siswa  melakukan  

2:jika 26% -50% siswa melakukan 

3:jika 51% -75% siswa melakukan 

4:jika > 75% siswa melakukan 

Kategori Hasil Observasi: 

Kurang   = 25-43 

Cukup  =44-62 

Baik  =63-81 

Sangat Baik = 82-100 
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           Tabel 4.5 menunjukkan bahwa hasil observasi aktifitas siswa selama 

pembelajaran siklus I baik. Dari skor maksimal 100, siswa mendapat rata-rata 

73,5. Item sintakmatik mengalami peningkatan 11 poin dari pertemuan pertama. 

Secara keseluruhan siswa sudah mulai mengikuti pembelajaran dengan baik 

sesuai indikator yang telah ditentukan dalam lembar observasi. 

 

b. Hasil Belajar Matematika 

Pengukuran keberhasilan penerapan pembelajaran menggunakan model 

kooperatif tipe STAD berbantuan permainan pengelompokan kartu berupa hasil 

belajar siswa dengan menggunakan metode  kooperatif tipe STAD berbantuan 

permainan pengelompokan kartu sehingga diperoleh nilai pada siklus I yang dapat 

dilihat pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

 Ketuntasan Belajar Siklus I 

 

Nilai   Frekuensi  Persentase 

<68 12 37% 

≥ 68 20 63% 

 

Berdasarkan analisis ketuntasan belajar siswa siklus I pada siswa kelas 5 

dengan jumlah siswa sebanyak 32 anak, yang sudah tuntas mencapai 20  orang 

siswa dan siswa yang belum tuntas berjumlah 12 orang siswa. Sedangkan 

destribusi frekuensi hasil belajar pada siklus I dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 4.7 

Destribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus I 

 

No Nilai Frekuensi Persentase 

1 48-52,5 2 6% 

2 53,5 – 58 5 16% 

3 59 – 63,5 5 16% 

4 64,5 – 69 7 22% 

5 70 -74,5 11 34% 

6 75,5 – 81 2 6% 

 Jumlah 32 100% 
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Dari  tabel destribusi frekuensi nilai siswa diatas, dapat dianalisis sebagai 

berikut: siswa yang mendapatkan nilai 75,5-81 sebanyak 2 siswa atau 6% 

sedangkan siswa yang mendapatkan nilai antara  70-74,5 sebanyak 11 siswa  atau 

34% , sedangkan yang memperoleh 64,5–69 sebanyak 7 siswa atau 22%, yang 

mendapatkan nilai 59–63,5 sebanyak 5 siswa atau 16% dan yang mendapatkan 

nilai antara 53,5–58 sebanyak 5 siswa atau 16%. Dapat dilihat bahwa persebaran 

nilai setelah diberi tindakan pada siklus I lebih banyak siswa yang mendapat nilai 

diatas 50. Perolehan nilai hasil belajar siswa pada siklus I dengan nilai tertinggi 81 

dan nilai terendah 48, dengan rata- rata 66. 

Tabel 4.8 

 Perolehan Nilai Siswa Siklus I 

 

No  Uraian Nilai 

1 Nilai Tertinggi 81 

2 Nilai Terendah 48 

3 Nilai Rata- rata 66 

 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat digambarkan bahwa nilai siswa yang didapat 

dari hasil tes siklus I nilai tertinggi siswa adalah 81 sedangan nilai terendah adalah 

48 dalam bentuk grafik batang berikut. Dengan nilai rata-rata kelas 66. Nilai ini 

mengalami peningkatan, tetapi belum tuntas KKM.           

 

4.2.4 Evaluasi dan Refleksi 

Refleksi dilakukan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada 

siklus I dari pertemuan I, II,dan III. Yaitu merefleksi semua kegiatan dalam proses 

pembelajaran. Hasil refleksi dengan cara menggunakan nilai tes evaluai dan nilai 

lembar hasil observasi yang dilaksanakan pada siklus I. Refleksi ini dilaksanakan 

supaya peneliti dapat digunakan untuk menganalisis kekurangan–kekurangan 

yang ada sehingga peneliti mampu merencanakan strategi yang dapat digunakan 

untuk perbaikan pada siklus II dan juga sekaligus dapat digunakan untuk 

membandingkan hasil tindakan pada siklus I dan sebelum menggunakan tindakan. 
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Secara keseluruhan penerapan model kooperatif tipe STAD berbantuan 

permainan pengelompokan kartu mengalami hambatan karena beberapa faktor 

diantaranya: 

1. Penerapan metode kooperatif tipe STAD berbantuan permainan 

pengelompokan kartu belum terbiasa digunakan dalam pembelajaran 

sehingga siswa belum memahami sepenuhnya aturan permainan dan 

tentunya mengalami kendala untuk dikembangkan. 

2. Kurangnya kesadaran siswa dalam pembelajaran untuk berkompetisi 

secara jujur tanpa pengawasan dari guru atau observer. 

3. Siswa belum bisa memahami materi hanya dengan penjelasan yang 

singkat dari guru, pemahaman materi masih kurang maksimal. 

4. Siswa belum mampu menerapkan pengetahuan yang mereka miliki tentang 

sifat-sifat bangun datar untuk dipergunakan dalam mengerjakan soal 

mandiri. 

5. Diskusi kelompok belum berjalan dengan maksimal. Masih banyak siswa 

yang kurang aktif dalam kegiaatan  diskusi kelompok.  

Persebaran nilai dari pra tindakan dan  siklus I dapat dijabarkan dalam diagram 

batang dibawah ini.  

 

Gambar 4.2. Diagram Batang Perbandingan Hasil Nilai Siswa  

 

Berdasarkan gambar 4.2 diatas dapat diketahui hasil belajar siswa terhadap 

pelajaran matematika sebelum tindakan dan setelah diadakan tindakan, pada pra 
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siklus maupun siklus I tidak ada siswa yang mendapat nilai 85-100. Siswa yang 

mendapatkan 68-84 pada sebelum tindakan 17 dan setelah tindakan menjadi 20 

siswa dan yang mendapatkan nilai dari 51-67 dari 11  menjadi 10 orang namun 

pada perolehan niai 34-50 pada pra siklus 2  pada siklus 1 tetap 2 siswa. Siswa 

yang memperoleh nilai 17-33 terdapat 2 siswa pada pra siklus sedangkan pada 

siklus tidak ada siswa yang mendapat nilai itu. Pada pra siklus maupun siklus I 

tidak ada siswa yang mendapat nilai 0-16. Perbandingan ketuntasan belajar siswa 

tampak pada tabel 4.9 dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini. 

Tabel 4.9 

Perbandingan Persentase Pra Siklus dan Siklus 1 

 

No Ketuntasan 

Jumlah siswa 

Pra Siklus Siklus I 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

1 Tuntas 17 53% 20 63% 

2 
Belum 

tuntas 
15 47% 12 37% 

 Jumlah 32 100% 32 100% 

 

Pada kondisi awal sebelum tindakan jumlah siswa yang telah mencapai 

ketuntasan minimal adalah 17 orang siswa  atau 53% sedangkan siswa yang 

belum tuntas sebanyak 15 siswa atau 43%. Hal tersebut membuktikan bahwa ada 

perbedaan 2 orang siswa dari yang tuntas dan yang belum tuntas.  Dan siklus pada 

siklus 1 siswa yang tuntas sebanyak 20 siswa atau 63% sedangkan yang belum 

tuntas sebanyak 12 siswa atau 37%. Ada peningkatan jumlah siswa yang tuntas 

KKM, walaupun belum memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 

80% dari jumlah seluruh siswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram 

batang dibawah ini. 
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Gambar 4.3 Persentase Ketuntasan Siswa Pra Siklus dan Siklus 1 

 

Terlihat pada gambar 4.3 siswa yang telah mencapai KKM pada kondisi 

Pra siklus adalah 53% dan setelah diberi tindakan menggunakan model kooperatif 

tipe STAD berbantuan permainan pengelompokan kartu naik 10% menjadi 63% 

sedangkan siswa yang belumtuntas pada Pra Siklus  atau sebelum diberi tindakan 

mencapai 47% menurun menjadi  37%.  

Dengan demikian dapat kita rumuskan bahwa pembelajara matematika 

pada materi ajar sifat-sifat bangun datar dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

sehingga nilai rata- rata siswa juga mengalami peningkatan yang sebelum diberi 

tindakan nilai rata- rata siswa adalah 62 dan setelah siklus I menjadi 66. 

Walaupun dapat dikatakan berhasil namun upaya tersebut belum menemui hasil 

yang optimal karena diharapkan keberhasilan pencapaian ketuntasan siswa adalah 

80%.  Sehingga masih banyak pembenahan yang harus dilakukan untuk mencapai 

tujuan yaitu mencapai hasil 80% siswa mampu mencapai nilai yang telah 

ditetapkan yaitu 68. 

Sedangkan kendala- kendala yang peneliti temui dilapangan masih banyak 

siswa yang belum memahami aturan dalam metode ini sehingga siswa ada yang 

bersikap tak acuh, atau kurang memperhatikan, siswa ramai sendiri, menganggu 

teman lainnya, dan juga ada siswa yang belum dapat bekerjasama dengan 

kelompoknya. Hal itu dapat kita lihat pada tabel 4.10 dibawah ini. 
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Tabel 4.10 

Nilai Rata-rata Pra Siklus dan Siklus 1 

 

Nilai Pra Siklus Siklus 1 

Rata-rata 62 66 

  

Terlihat bahwa rata-rata kelas meningkat dari 62 pada pra siklus menjadi 

66 pada siklus I. Akan tetapi hal itu masih berada di bawah KKM. 

 

4.3 Deskripsi Hasil siklus II 

Siklus II terdiri dari empat tahapan seperti yang dilakaukan pada siklus I, yaitu 

perencanaan tindakan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.  

4.3.1 Perencanaan Tindakan 

Pada perencanaan siklus II dilaksanakan dengan menggunakan 3kali 

pertemuan dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pertemuan I 

Pada pembelajaran siklus II pertemuan satu  adalah tindak lanjut dan 

perbaikan  pada pembelajaran siklus I. Pembelajaran pada siklus II dilaksanakan 

dengan menerapkan pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe STAD 

berbantuan permainan pengelompokan kartu dan disertai hasil refleksi  pada 

siklus I. Pembelajaran pada siklus II dengan Kompetensi Dasar sifat-sifat bangun 

datar. Materi yang diberikan pada siklus II ada dua macam, yaitu sifat-sifat  

bangun datar dan menggambar bangun datar. 

Sebelum pelajaran dimulai peneliti menyiapkan peralatan dan 

perlengkapan pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan pembelajaran, daftar 

presensi siswa, Lembar Observasi kegiatan siswa, Lembar observasi kegiatan 

guru, Lembar kerja siswa, kartu berwarna, Lembar Penilaian, dan contoh bangun 

datar dari kartu berwarna. Sebelum pelajaran dimulai guru merapikan siswa, 

mengatur tempat duduk, berdoa, dan memeriksa kehadiran siswa. Dilanjutkan 

dengan tanya jawab tentang pembelajaran materi yang telah diberikan pada siklus 

I yaitu bangun datar persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, jajargenjang 

dan lingkaran. 
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Pembelajaran dilanjutkan dengan penyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai pada pembelajaran, lalu guru menyampaikan materi secara singkat 

tentang sifat bangun datar layang-layang dan belah ketupat. Siswa duduk dalam 

kelompok dan guru memberikan latihan soal yang dikerjakan secara kelompok. 

Kemudian kelompok mempersentasikan hasilnya yang dilanjutkan dengan 

pengambilan kesimpulan pembelajaran. 

2. Pertemuan ke II 

Pertemuan kedua adalah kelanjutan dari pertemuan pertama. Sebelum 

pelajaran dimulai peneliti menyiapkan Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

presensi siswa, Lembar observasi aktifitas guru Lembar Observasi aktivitas siswa, 

kartu soal, lembar soal siswa, kertas karton berwarna serta buku pelajaran. Setelah 

guru merapikan siswa saat berbaris, mengatur tempat duduk, berdoa dan 

memeriksa kehadiran siswa, lalu guru memberikan apersepsi dan memotivasi 

kepada siswa. Dilanjutkan dengan guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai pada pembelajaran. Guru menyampaikan materi dan dilanjutkan 

dengan kegiatan kerja kelompok dan menggunakan model kooperatif tipe STAD 

berbantuan permainan pengelompokan kartu dalam pembelajaran. Guru dan siswa 

mengulas kembali soal–soal yang tidak dimengerti siswa. Guru bersama siswa 

menarik kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

3. Pertemuan III 

Pada pertemuan ke III digunakan oleh  peneliti untuk mengadakan 

evaluasi atas pertemuan I dan II. Sebelum pelajaran dimulai peneliti menyiapkan 

lembar soal dan lembar jawaban. Guru merapikan siswa, mengatur tempat duduk, 

berdoa dan memeriksa kehadiran siswa. Guru mengulas kembali materi pelajaran 

yang telah diberikan pada pertemuan I dan II dan mengadakan tanya jawab untuk 

mengingatkan kembali materi tentang sifat-sifat belah ketupat dan layang-layang. 

Guru membagikan soal - soal test dan waktu yang diberikan adalah 1 x 45 menit. 

Setelah selesai siswa diajak untuk membahas soal- soal yang tidak mampu 

dijawab siswa. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan pemberian penghargaan 

bagi kelompok yang mendapatkan skor tertinggi.  
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4.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

 Tindakan yang dilakukan peneliti pada siklus II adalah 3 kali pertemuan 

yaitu pertemuan I adalah terfokus pada kerja kelompok untuk mengerjakan soal-

soal yang diberikan guru dengan menggunakan model kooperatif tipe STAD 

berbantuan pengelompokan kartu. Sedangkan pada pertemuan II adalah 

pelaksanaan dengan menggunakan model kooperatif tipe STAD berbantuan 

permainan pengelompokan kartu untuk materi menggambar bangun datar. 

Pertemuan ke III digunakan sebagai evaluasi. 

1. Pertemuan pertama 

Pertemuan pertaman siklus II dimulai pada tanggal 8 April pukul 07.00- 

08.10 WIB. Kegiatan awal pembelajaran adalah merapikan siswa berbaris, 

memeriksa kesiapan siswa mengikuti pembelajaran, berdoa dan memeriksa 

kehadiran siswa. Setelah itu dilanjutkan dengan apersepsi “selain persegi dan 

segitiga sama sis, bangun datar apa lagi yang memiliki sisi sama panjang?”, dan 

penyampaian tujuan pembelajaran. Guru meminta siswa untuk duduk secara 

kelompok dan membagikan contoh bangun layang-layang dan belah ketupat untuk 

masing-masing kelompok. Guru menyampaikan materi dengan memberikan 

contoh bangun belah ketupat dan layang-layang. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru dengan mengamati contoh bangun yang mereka miliki. 

Guru memberikan permasalahan dan kelompok harus menyelesaikan 

permasalahan tersebut secara kelompok. Dalam pembelajaran pertemuan pertama 

silkus II ini, RB mulai bisa memberika penjelasan tentang materi kepada teman 

sekelompoknya. Siswa yang biasanya ramai sendiri seperti MA, RHN, dan ST 

sudah mulai bisa mengikuti pembelajarn dengan tertib. Kemudian siswa 

mempersentasikan hasil kerja kelompok ke depan kelas. Pembelajaran dilanjutkan 

dengan pemberian contoh soal dan kemudian dibahas bersama oleh guru dan 

seluruh siswa. Setelah siswa memahami contoh soal yang diberikan, guru 

memberikan soal untuk dikerjakan secara individu. Guru bersama–sama 

menanggapi hasil persentasi dari kelompok dan membahas secara bersama-sama. 

Siswa diberikan oleh guru untuk menanyakan hal- hal yang belum diketahui 
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siswa. Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan pembelajaran, guru 

menutup pembelajaran. 

2. Pertemuan kedua 

Pertemuan kedua adalah tindak lanjut dari pertemuan pertama. Kegiatan 

pembelajaran dimulai pukul 09.00-10.10 WIB.  pada kegiatan awal guru akan 

menyiapkan siswa, berdoa, dan memeriksa kehadiran siswa. Setelah itu guru 

memberitahukan tujuan pembelajaran yaitu tentang menggambar bangun datar 

(persegi, persegi panjang, segitiga, jajargenjang, trapesium, lingkaran, belah 

ketupat dan layang-layang). Guru menjelaskan cara menggambar bangun datar 

dan memberikan contoh menggambar dipapan tulis. Guru meminta beberapa 

siswa untuk maju ke depan kelas dan menggambar bangun datar dengan instruksi 

guru. Siswa diberi petunjuk cara menggambar bangun-bangun datar yang telah 

dipahami. Sebagian besar siswa masih kesulitan dalam menggambar layang-

layang, belah ketupat dan lingkaran. Pada umumnya siswa kesulitan saat 

menggambar lingkaran menggunakan jangka. Dan dalam menggambar bangun 

layang-layang dan belah ketupat mereka kesulitan saat harus membuat ukuran 

yang berbeda antara diagonal dan sisi-sisinya.  

Setiap kelompok menerima lembar kerja kelompok yang berisi tugas 

kelompok. Setiap kelompok membuat gambar bangun datar sesuai dengan aturan 

yang tertulis dalam lembar kerja kelompok. Siswa yang biasanya hanya diam dan 

kurang aktif dalam pembelajaran mulai bersedia maju ke depan kelas untuk 

mempraktekkan cara menggambar bangun datar. SR menggambar persegi 

panjang, LH menggambar trapesium siku-siku, sedangkan KM menggambar 

layang-layang. Setelah itu guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

bertanya tentang materi dalam permainan tersebut dan membahasnya secara 

bersama-sama.   

3. Pertemuan ketiga 

Pertemuan ke III digunakan peneliti untuk mengadakan evaluasi dengan 

mengerjakan soal–soal tes individu. Pembelajaran dibuka dengan pemberian  

kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi yang telah dipelajari 

sebelumnya yaitu materi pada pertemuan I dan II. Ada beberapa siswa yang 
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bertanya kepada guru. ST bertanya kepada guru “apa perbedaan layang-layang 

dan belah ketupat?”. MZ bertanya “kalau menggambar lingkaran tidak memakai 

jangka boleh atau tidak?”. Guru kemudian merespon pertanyaan yang diajukan 

oleh siswa. Setelah itu dilanjutkan siswa mengerjakan soal tes individu. Selama 

mengerjakan soal tes individu, guru dan peneliti mengawasi dengan seksama 

bagaimana siswa mengerjakan. Ada beberapa siswa yang masih bertanya pada 

teman sebangkunya. Namun sebagian besar siswa sudah mandiri dan bisa 

membedakan nama yang tugas kelompok dan mana yang tugas individu. Guru 

memberikan waktu 1x45 menit untuk menyelesaikan soal setelah siswa 

menyelesaikan tes siswa siswa dan guru membahas tentang hal- hal yang belum 

diketahui siswa dan menutup pertemuan. 

 

4.3.3 Observasi  

Seperti halnya pada siklus I, pada siklus II observasi juga dilakukan tiap 

pertemuan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan model kooperatif 

tipe STAD berbantuan permainan pengelompokan kartu dalam pembelajaran 

matematika. Hasil tindakan dalam penelitian ini dinilai dari dua aspek, yaitu: 

penilaian praktik pembelajaran dan hasil belajar. Penilaian praktik pembelajaran 

dinilai dari hasil observasi pengamat selama proses PBM berlangsung dari siklus I 

sampai siklus II. Hasil belajar siswa didapat dari nilai tes mandiri siswa setiap 

pertemuan ketiga pada masing-masing siklus.  

a) Penilaian Praktik Pembelajaran 

Hasil observasi praktik mengajar diperoleh setelah dilaksanakan 

pengamatan pada pembelajaran siklus I dan siklus II. Untuk mengukur 

keberhasilan penerapan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Kooperatif tipe STAD berbantuan permainan pengelompokan kartu dalam 

kegiatan pembelajaran, menggunakan Lembar Observasi Kinerja Guru dan 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa. Aspek yang diukur meliputi lima aspek yaitu 

sintakmatik, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, serta dampak 

instruksional dan pengiring. Hasil pengamatan praktik pembelajaran disajikan 

pada tabel 4.11 sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 

Data Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II 

 
No Aspek yang diamati P1 P2 Hasil 

A Sintakmatik 

1 Pemilihan materi ajar dan perumusan indikator 1 1  = 

2 Pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran 1 1  = 

3 Penyusunan RPP 1 1  = 

4 Merancang model pembelajaran STAD 1 1  = 

5 Menyusun penilaian hasil belajar 1 1  = 

6 Kesiapan ruang, alat, dan media pembelajaran 1 1  = 

7 Mengawali pembelajaran dengan mengucap salam 1 1  = 

8 Memeriksa kesiapan siswa 1 1  = 

9 Memeriksa kehadiran siswa 1 1  = 

10 Melakukan kegiatan apersepsi/ motivasi 1 1  = 

11 

Menyampaikan kompetensi/ tujuan yang akan dicapai dan rencana 

pembelajaran 1 1  = 

12 Memperkenalkan materi yang akan dipelajari 1 1  = 

13 Mengaitkan pengetahuan dari pembelajaran sebelumnya 0 1  + 

  Eksplorasi 

14 

Guru melibatkan siswa dalam mencari informasi tentang materi dari 

berbagai sumber 1 1  = 

15 Guru menggunakan metode dan media pembelajaran yang inovatif 1 1  = 

16 

Guru membantu siswa memebentuk kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 

siswa 1 1  = 

  Elaborasi 

17 

Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan diskusi dengan 

kelompoknya 1 1  = 

18 

Guru memberikan soal kelompok untuk dikerjakan sehingga dapat 

memunculkan gagasan dari siswa 1 1  = 

19 Guru mengarahkan siswa dalam permainan pengelompokan kartu 1 1  = 

20 

Guru memberi kesempatan untuk siswa berfikir dan menyelesaikan soal 

tanpa rasa takut 1 1  = 

  Konfirmasi 

21 

Guru memberi kesempatan siswa untuk menyampaikan hasil kerja 

kelompoknya 1 1  = 

22 Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil diskusi 1 1  = 

23 

Guru bersama siswa membuat rangkuman/ simpulan dari pembelajaran 

yang telah dilaksanakan 1 1  = 

24 Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar 1 1  = 

25 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 0 1  + 

D Sistem Sosial 

26 

Guru memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa, serta siswa dengan 

guru, lingkungan, dan sumber belajar 1 1  = 

27 

Guru memfasilitasi siswa untuk berkompetisi secara sehat sehingga dapat 

meningkatkan prestasi siswa 1 1  = 

28 

Guru mampu mengendalikan suasana belajar dengan ketenangan dan 

kesabaran 1 1  = 

C Prinsip reaksi 

29 Guru menjadi fasilitator dalam kegiatan pembelajaran 1 1  = 

30 Guru menjadi motivator 1 1  = 

D Sistem Pendukung 

31 

Guru menggunakan pengelompokan kartu untuk membentuk kelompok 

dan juga untuk memberikan pembagian tugas dalam kelompok 1 1  = 

32 Guru mengatur ruang kelas berbentuk setengah lingkaran 1 1  = 

33 Guru berusaha untuk meningkatkan hasil belajar siswa 1 1  = 

34 Guru menilai kerjasama siswa dalam kelompok 1 1  = 

35 Guru menilai kreativitas dan keaktifan siswa dalam diskusi 1 1  = 

 

TOTAL 33 35 
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Berdasarkan tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa kinerja guru selama 

silkus II dalam pembelajaran matematika yang menerapkan model kooperatif tipe 

STAD berbantuan permainan pengelompokan kartu sudah cukup baik. Dari skor 

maksimal 35, guru memperoleh rata-rata 34 atau 97%. Hal itu membuktikan 

bahwa penerapan pembelajaran yang dilakukan guru sudah sangat baik. Hanya 

saja ada beberapa indikator yang masih belum dilakukan oleh guru, antara lain: 

menyampaikan kompetensi/tujuan yang akan dicapai dan rencana pembelajaran, 

serta kreativitas dan keaktifan siswa semakin meningkat. Dalam indikator 

mengaitkan pengetahuan dengan pengetahuan yang didapat sebelumnya belum 

dilakukan oleh guru pada pertemuan pertama. Namun pada pertemuan kedua hal 

itu sudah dilakukan oleh guru.  

Pada akhir pertemuan pertama, guru belum menyampaikan materi 

pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Pertemuan 

pertama hanya diakhiri dengan simpulan dan penutup. Baru pada pertemuan 

kedua guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada 

pertemuan ketiga. Secara keseluruhan pertemuan pertama dan kedua pada siklus II 

ini sudah berjalan dengan baik. Guru sudah mampu menerapkan semua aspek dan 

indikator yang ditulis dalam lembar observasi.  

Hasil skor meningkat 2 poin. Hal itu didapat dari indikator menyampaikan 

tujuan pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan juga mengaitkan dengan  

pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. Dalam kegiatan observasi bukan 

hanya guru yang diamati, tetapi siswa juga diamati. Pengamatan yang dilakukan 

terhadap siswa adalah respon apa yang dilakukan oleh siswa setelah guru 

memberikan sebuah tindakan. Dalam lembar observasi aktivitas siswa ada 25 

indikator yang diamati. Berikut ini akan disajikan hasil observasi aktifitas siswa 

selama siklus II yang terdiri dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Hasil 

observasi siklus II dapat dilihat dalam tabel 4.12 di bawah ini. 
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Tabel 4.12 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

 

No Aspek yang diamati P1 P2 Hasil 

A Sintakmatik 

1 Siswa duduk rapi di tempat duduk masing-masing 4 4  = 

2 Siswa mempersiapkan alat tulis dan buku untuk proses pembelajaran 4 4  = 

3 Siswa menjawab salam yang diberikan guru 4 4  = 

4 Siswa memperhatikan kegiatan apersepsi yang dilakukan guru 4 4  = 

5 Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang dilakukan guru 3 3  = 

  Eksplorasi 

6 Siswa aktif dalam mencari informasi tentang materi dari berbagai sumber 3 3  = 

7 

 Siswa memperhatikan dengan seksama contoh bangun datar yang dibawa oleh 

guru 4 4  = 

8 Siswa mendengarkan pembahasan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 3 4  + 

9 Siswa mengikuti perintah buru dalam pembentukan kelompok 4 4  = 

  Elaborasi 

10 Siswa menerima lembar soal kelompok yang diberikan oleh guru 4 4  = 

11 Siswa melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing dengan tertib 4 4  = 

12 Siswa melakukan permainan pengelompokan kartu dengan aktif 4 4  = 

  Konfirmasi 

13  Siswa maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 4 4  = 

14 Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami 3 4  + 

15 

Siswa bersama guru membuat rangkuman/ simpulan dari pembelajaran yang 

telah dilaksanakan 3 4  + 

16 

siswa mendengarkan penjelajasn guru mengenai materi yang akan diajarkan 

pada pertemuan berikutnya 3 3  = 

B Sistem Sosial 

17 

Siswa aktif dalam berinteraksi antar siswa, serta siswa dengan guru, lingkungan, 

dan sumber belajar 4 4  = 

18 Siswa mengikuti pembelajaran dengan tenang 3 3 =  

C Prinsip reaksi 

19 

Siswa yang ditunjuk maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasil kerja 

kelompoknya 4 4  = 

20 Siswa termotivasi oleh pembelajaran yang dilakukan oleh guru 3 3  = 

D Sistem Pendukung 

21 Siswa melakukan permainan pengelompokan kartu dengan antusias dan tertib 4 4  = 

E Dampak Intruksional dan pengiring 

22 Hasil belajar siswa mengalami peningkatan 3 4  + 

23 Siswa menjadi lebih bisa bersosialisasi dengan teman sebayanya 4 4  = 

24 Kemampuan bekerjasama siswa mengalami peningkatan 3 4  + 

25 Kreativitas dan keaktifan siswa semakin meningkat 3 3  = 

 

TOTAL 89 94 + 
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Skor: 

1: jika 0-25% siswa  melakukan  

2:jika 26% -50% siswa melakukan 

3:jika 51% -75% siswa melakukan 

4:jika > 75% siswa melakukan 

 

Kategori Hasil Observasi: 

Kurang   = 25-43 

Cukup  =44-62 

Baik  =63-81 

Sangat Baik = 82-100 

 

           Tabel 4.12 menunjukkan bahwa hasil observasi aktifitas siswa selama 

pembelajaran siklus II sangat baik. Dari skor maksimal 100, siswa mendapat rata-

rata 91,5. Hampir seluruh indikator skor yang didapat meningkat. Aktifitas siswa 

selama proses pembelajaran sudah sangat baik. Respon dan keaktifan siswa 

mengalami peningkatan dari siklus pertama.  

 Pertemuan pertama pada siklus II siswa kurang memperhatikan penjelasn 

guru selama proses pembelajaran. Siswa ramai sendiri. Hal itu dapat dilihat dari 

skor hasil pengamatan pada indikator mendengarkan penjelasan guru dalam 

pembelajaran masih mendapat skor 3. Skor 3 berarti hanya 50-75% siswa yang 

memperhatikan penjelasan guru. Dan pada pertemuan berikutnya siswa sudah 

mulai mendengarkan dengan seksama setelah guru mengingatkan merekan untuk 

lebih memperhatikan penjelasan guru. Hasil akhir skor pada indikator 

mendengarkan penjelasan guru mencapai maksimal atau skor 4. Hal itu berarti 

seluruh siswa sudah memperhatikan penjelasan guru.  
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Tabel 4.13 

Data Perbandingan Hasil Observasi Aktivitas Guru 
No Aspek yang diamati S1 S 2 Hasil 

A Sintakmatik 

1 Pemilihan materi ajar dan perumusan indikator 2 2  = 

2 Pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran 2 2  = 

3 Penyusunan RPP 2 2  = 

4 Merancang model pembelajaran STAD 2 2  = 

5 Menyusun penilaian hasil belajar 2 2  = 

6 Kesiapan ruang, alat, dan media pembelajaran 2 2  = 

7 Mengawali pembelajaran dengan mengucap salam 2 2  = 

8 Memeriksa kesiapan siswa 2 2  = 

9 Memeriksa kehadiran siswa 2 2  = 

10 Melakukan kegiatan apersepsi/ motivasi 2 2  = 

11 

Menyampaikan kompetensi/ tujuan yang akan dicapai dan rencana 

pembelajaran 0 2  + 

12 Memperkenalkan materi yang akan dipelajari 2 2  = 

13 Mengaitkan pengetahuan dari pembelajaran sebelumnya 1 1  = 

  Eksplorasi 

14 

Guru melibatkan siswa dalam mencari informasi tentang materi dari 

berbagai sumber 1 2  + 

15 Guru menggunakan metode dan media pembelajaran yang inovatif 2 2  = 

16 

Guru membantu siswa memebentuk kelompok kecil yang terdiri dari 

4-5 siswa 2 2  = 

  Elaborasi 

17 

Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan diskusi dengan 

kelompoknya 2 2  = 

18 

Guru memberikan soal kelompok untuk dikerjakan sehingga dapat 

memunculkan gagasan dari siswa 2 2  = 

19 Guru mengarahkan siswa dalam permainan pengelompokan kartu 2 2  = 

20 

Guru memberi kesempatan untuk siswa berfikir dan menyelesaikan 

soal tanpa rasa takut 1 2  + 

  Konfirmasi 

21 Guru memberi kesempatan siswa untuk menyampaikan hasil kerja 2 2  = 

22 Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil diskusi 2 2  = 

23 

Guru bersama siswa membuat rangkuman/ simpulan dari pembelajaran 

yang telah dilaksanakan 2 2  = 

24 Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar 1 2  + 

25 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 1 1  = 

D Sistem Sosial 

26 

Guru memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa, serta siswa dengan 

guru, lingkungan, dan sumber belajar 1 2  + 

27 

Guru memfasilitasi siswa untuk berkompetisi secara sehat sehingga 

dapat meningkatkan prestasi siswa 2 2  = 

28 

Guru mampu mengendalikan suasana belajar dengan ketenangan dan 

kesabaran 2 2  = 

C Prinsip reaksi 

29 Guru menjadi fasilitator dalam kegiatan pembelajaran 2 2  = 

30 Guru menjadi motivator 2 2  = 

D Sistem Pendukung 

31 

Guru menggunakan pengelompokan kartu untuk membentuk 

kelompok dan juga untuk memberikan pembagian tugas dalam 

kelompok 2 2  = 

32 Guru mengatur ruang kelas berbentuk setengah lingkaran 1 2  + 

E Dampak Intruksional dan pengiring 

33 Guru berusaha untuk meningkatkan hasil belajar siswa 2 2  = 

34 Guru menilai kerjasama siswa dalam kelompok 0 2  + 

35 Guru menilai kreativitas dan keaktifan siswa dalam diskusi 0 2  + 

 

TOTAL 61 78 + 
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Berdasarkan tabel 4.13 dapat disimpulkan bahwa kinerja guru dalam 

proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbatuan permainan pengelompokan kartu memperoleh nilai yang tinggi. Nilai 

yang diperoleh pada siklus I adalah 61, sedangkan pada siklus II adalah 78. Pada 

siklus II guru sudah mulai menilai kerjasama siswa dalam kelompok dan juga 

keaktifan siswa. Dengan demikian siswa merasa lebih diperhatikan oleh guru. 

Perhatian yang diberikan guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih 

aktif dalam pembelajaran.  Itu berarti guru telah menerapkan setiap langkah-

langkah pembelajaran telah diterapkan dengan baik oleh guru pada pembelajaran 

matematika sehingga pembelajaran dapat berjalan seperti yang diharapkan. 

Penyusunan RPP dan kegiatan awal telah dilakukan dengan baik oleg 

guru, baik pada siklus I maupun siklus II. Pada indikator menyampaikan tujuan 

pembelajaran, pada siklus I skor yang didapat 0. Hal itu menunjukkan bahwa guru 

belum melakukan tindakan tersebut. Namun pada siklus II guru telah melakukan 

dan mendapat skor 2, yang berarti guru dengan benar telah melakukan indikator 

tersebut. Guru mulai melibatkan siswa dalam mencari informasi selama proses 

pembelajaran. Skor pada siklus I hanya 1, namun pada siklus II menjasi 2. Berarti 

selama dua pertemuan pada siklus II guru telah melakukan indikator tersebut.  

Guru mulai memberikan kesempatan pada siswa untuk berfikir dan 

menyelesaikan soal yang diberikan. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Pada 

akhir siklus II skor yang didapat dari indikator tersebut menjadi 2. Pada siklus II 

guru memberikan umpan balik dari proses pembelajaran. Guru menugaskan siswa 

untuk mengerjakan soal yang ada di dalam buku paket. Hal itu dilakukan sebagai 

latihan, agar siswa menjadi lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru 

selama proses pembelajaran.  Berikut ini akan disajikan perbandingan hasil 

observasi aktifitas siswa siklus I dan siklus II.  
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Tabel 4.14 

Data Perbandingan Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

 

No Aspek yang diamati 

Siklus 

1 

Siklus 

2 Hasil 

A Sintakmatik 

1 Siswa duduk rapi di tempat duduk masing-masing 7 8  + 

2 Siswa mempersiapkan alat tulis dan buku untuk proses pembelajaran 8 8  = 

3 Siswa menjawab salam yang diberikan guru 8 8  = 

4 Siswa memperhatikan kegiatan apersepsi yang dilakukan guru 8 8  = 

5 Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang dilakukan guru 6 6  = 

  Eksplorasi 

6 

Siswa aktif dalam mencari informasi tentang materi dari berbagai 

sumber 5 6  + 

7 

 Siswa memperhatikan dengan seksama contoh bangun datar yang 

dibawa oleh guru 5 8  + 

8 

Siswa mendengarkan pembahasan kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan 6 7  + 

9 Siswa mengikuti perintah buru dalam pembentukan kelompok 8 8  = 

  Elaborasi 

10 Siswa menerima lembar soal kelompok yang diberikan oleh guru 8 8  = 

11 

Siswa melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing dengan 

tertib 5 8  + 

12 Siswa melakukan permainan pengelompokan kartu dengan aktif 5 8  + 

  Konfirmasi 

13  Siswa maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 6 8  + 

14 Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami 4 7  + 

15 

Siswa bersama guru membuat rangkuman/ simpulan dari pembelajaran 

yang telah dilaksanakan 4 7  + 

16 

siswa mendengarkan penjelajasn guru mengenai materi yang akan 

diajarkan pada pertemuan berikutnya 5 6  + 

B Sistem Sosial 

17 

Siswa aktif dalam berinteraksi antar siswa, serta siswa dengan guru, 

lingkungan, dan sumber belajar 5 8  + 

18 Siswa mengikuti pembelajaran dengan tenang 5 6  + 

C Prinsip reaksi 

19 

Siswa yang ditunjuk maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasil 

kerja kelompoknya 6 8  + 

20 Siswa termotivasi oleh pembelajaran yang dilakukan oleh guru 5 6  + 

D Sistem Pendukung 

21 

Siswa melakukan permainan pengelompokan kartu dengan antusias 

dan tertib 5 8  + 

E Dampak Intruksional dan pengiring 

22 Hasil belajar siswa mengalami peningkatan 5 7  + 

23 Siswa menjadi lebih bisa bersosialisasi dengan teman sebayanya 6 8  + 

24 Kemampuan bekerjasama siswa mengalami peningkatan 6 7  + 

25 Kreativitas dan keaktivan siswa semakin meningkat 4 6  + 

 

TOTAL 147 183 + 

 

Rata-rata tiap siklus 165 
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Dapat dilihat dari hasil observasi aktivitas siswa dari tabel 4.14 bahwa 

hasil skor yang diperoleh dalam proses kegiatan pembelajaran siklus I dan siklus 

II sangat baik. Skor yang diperoleh mengalami peningkatan dari siklus I. Hasil 

skor hampir semua indikator mengalami peningkatan. Peningkatan yang cukup 

signifikan terjadi pada indikator siswa aktif dalam berdiskusi dan iswa bertanya 

tentang hal-hal yang belum mereka pahami. Secara keseluruhan penerapan model 

kooperatif tipe STAD berbantuan permainan pengelompokan kartu telah 

diterapkan dengan baik. Skor rata-rata tiap siklus 165. Hal itu menunjukkan kalau 

guru telah menerapkan sebagian besar dari langkah-langkah pembelajaran telah 

diterapkan dengan baik oleh guru pada pembelajaran matematika sehingga 

pembelajaran dapat berjalan seperti yang diharapkan. 

 

b) Hasil Belajar Matematika 

Hasil belajar Matematika siswa kelas 5 SDN Sidomukti 3 diperoleh dari   

hasil tes evaluasi diakhir pertemuan yaitu pada pertemuan ketiga dari tiap siklus 

yang kemudian diketahui adanya peningkatan hasil belajar matematika walaupun 

diketahui masih ada siswa yang belum tuntas atau masih dibawah KKM.Hasil 

belajar siswa dengan menggunakan metode  kooperatif tipe STAD berbantuan 

permainan pengelompokan kartu sehingga diperoleh nilai pada siklus II yang 

dapat dilihat pada tabel 4.15 

Tabel 4.15 

 Ketuntasan Belajar Siklus II 

 

Nilai   Frekuensi  Persentase 

<68 6 19% 

≥ 68 26 81% 

 

Berdasarkan  tabel 4.15 analisis ketuntasan belajar siswa siklus II  pada 

siswa kelas 5 dengan jumlah siswa sebanyak 32 anak, siswa yang sudah tuntas 

mencapai 26 siswa dan siswa yang belum tuntas berjumlah 6 siswa.  
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Nilai perolehan siswa pada siklus II dapat diolah dalam destribusi 

frekuensi. Destribusi frekuensi hasil belajar pada siklus II dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 4.16 

Destribusi Frekuensi Nilai Belajar Siswa Siklus II 

 

No Nilai Frekuensi Persentase 

1 50-57 2 6% 

2 58-65 3 9% 

3 66-73 12 38% 

4 74-81 8 25% 

5 82-89 5 16% 

6 90-98 2 6% 

 Jumlah 32 100% 

 

Berdasarkan tabel  4.16 tersebut dapat dibuat diagram sebagai berikut: 

siswa yang mendapatkan nilai 90-98 sebanyak 2 siswa atau 6% sedangkan siswa 

yang mendapatkan nilai antara  82-89 sebanyak 5 siswa  atau 16% , sedangkan 

yang memperoleh 74-81 sebanyak 8 siswa  yaitu 25% , yang mendapat nilai 66-73 

sebanyak 12 siswa atau 38%, yang mendapatkan nilai 58-65 ada 3 siswa atau 9% 

dan yang mendapatkan nilai antara 50-57 sebanyak 2 siswa 6%. 

Sama seperti pembelajaran pada siklus pertama, pada siklus kedua ini 

selama proses pembelajaran berlangsung peneliti juga masih  meminta guru kelas 

5 SDN 3 Sidomukti yang melaksanakan pembelajaran untuk mengajar dikelas 

tersebut. Pelaksanaan pembelajaran Matematika menggunakan model kooperatif 

tipe STAD berbantuan permainan pengelompokan kartu. 

Tabel 4.17 

 Perolehan Nilai Siswa Siklus II 

 

No  Uraian Nilai 

1 Nilai Tertinggi 98 

2 Nilai Terendah 55 

3 Nilai Rata- rata 74,06 

 

Berdasarkan tabel 4.17 dapat digambarkan bahwa nilai siswa yang didapat 

dari hasil tes siklus II mengalami peningkatan yang cukup signifikan nilai 
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tertinggi siswa adalah 98 sedangan nilai terendah adalah 55 dengan rata- rata 

74,06.     

 

4.3.4 Evaluasi dan Refleksi 

           Refleksi dilakukan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan 

pengamatan pada siklus II. Guru sudah bisa menerapkan model kooperatif tipe 

STAD berbantuan permainan pengelompokan kartu dengan baik sesuai RPP. 

Dengan pengamatan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa siswa telah mengikuti 

pembelajaran dengan aktif. Diskusi dan presentasi dapat berjalan dengan lancar. 

Siswa terlibat aktif dalam diskusi kelompok, dan setiap anggota kelompok 

bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas kelompok. Model pembelajaran ini 

diterapkan dengan sesungguh-sungguhnya sehingga hasil belajar yang diperoleh 

siswa mengalami peningkatan. 26 siswa dinyatakan tuntas KKM dengan nilai ≥ 

68, dan hanya ada 6 orang siswa yang belum tuntas KKM. Indikator keberhasilan 

sudah tercapai,  81% siswa tuntas KKM. Oleh karena itu penelitian dilaksanakan 

hanya sampai siklus II. 

 

4.4 Analisis Data 

Pada bagian ini akan dibandingkan persentase pada Pra siklus,Siklus I, dan 

Siklus II. Nilai yang diperoleh pada pra siklus, siklus I dan siklus II sangat 

berbeda. Nilai tertinggi dan terendahnya berbeda tiap siklus.  Maka dapat dibuat 

destribusi frekuensi nilai pra siklus, siklus I dan siklus II seperti yang terlihat pada 

tabel 4.18 dibawah ini. 

Tabel 4.18 

Destribusi Frekuensi Nilai Pra Siklus, Siklus I, Siklus II 

 
Interval 

Nilai 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Frek.  (%) Frek. (%) Frek. (%) 
25-36 2 6,25% - - - - 

37-48 1 3,125% 1 3,125% - - 

49-60 8 25% 10 31,25% 2 6,25% 

61-72 19 59,375% 14 43,75% 14 43,75% 

73-84 2 6,25% 7 21,875% 12 37,5% 

85-98 - - - - 4 12,5% 

Jumlah 32 100% 32 100% 32 100% 

Rata-rata 62,38 65,96 74,06 
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Pada pra siklus, siklus I dan siklus II siswa yang memperoleh nilai 25-36 

pada pra siklus  sebanyak 2 siswa atau 6,25% pada siklus I dan siklus II  0 siswa,  

yang memperoleh 37-48 pada pra siklus  1 siswa atau 3,125%, pada siklus I tetap 

1 siswa atau 3,125%, pada siklus 2 menjadi 0 siswa. Pada pra siklus siswa yang 

memperoleh nilai 49-60 adalah 8 siswa atau 25% pada siklus II menjadi 10 siswa 

atau 31,25% sedangkan pada siklus II turun menjadi 2 siswa atau 6,25%. Siswa 

yang memperoleh nilai 61-72  pada pra siklus 19 siswa atau 59,375%, pada siklus 

I naik menjadi 14 siswa atau 43,75%, dan pada siklus II tetap 14 siswa atau 

43,75%. Siswa yang mendapat nilai 73-84 pada pra siklus ada 2 siswa atau 6,25%, 

pada siklus I meningkat menjadi 7 siswa atau 21,875% dan pada siklus II menjadi 

12 siswa atau 37,5%. Pada saat pra siklus dan siklus I tidak ada siswa yang 

mendapat nilai 85-98, pada siklus II adalah 4 siswa atau 12,5%.  

Tabel 4.19 

Perbandingan Ketuntasan Belajar Siswa 

 

Ketuntasan Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Tuntas 53% 63% 81% 

Belum Tuntas 47% 37% 19% 

 

Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran matematika 

pada siswa kelas 5 SD Negeri Sidomukti mengalami peningkatan yang signifikan 

setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

permainan pengelompokan kartu. Ketuntasan belajar siswa pada pra siklus 53% , 

meningkat menjadi 63 % pada siklus I, dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 

81%. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan 10% dari pra siklus ke siklus I. 

Setelah diadakan refleksi dan evaluasi selama siklus I hasil belajar siswa kembali 

mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 18%. Dari yang siklus I 63% 

menjadi 81% pada akhir siklus II. Peningkatan tersebut dapat digambarkan dalam 

diagram batang seperti dibawah ini.  
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Gambar 4.4 

Perbandingan ketuntasan belajar siswa 

 

Ketuntasan belajar siswa pra siklus dan siklus I mengalami peningkatan 

10%. Sedangkan dari sikus I ke siklus II mengalami peningkatan 18%.  

 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Slavin (dalam Sharan,2012:9) menyatakan bahwa STAD sering digunakan 

dalam kelas dan efektif meningkatkan pengetahuan, perilaku siswa dan untuk 

meningkatkan penerimaan terhadap siswa lain. Masih menurut Slavin, STAD juga 

memberikan peningkatan yang cukup signifikan dalam penghargaan diri, 

menyukai kelas, kehadiran, dan perilaku siswa. Model pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD berbantuan Permainan Pengelompokan Kartu  pada pembelajaran 

Matematika mampu meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas 5 SD 

Negeri Sidomukti 3 Kab. Bandungan, tahun pelajaran 2012/2013. Peningkatan 

tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan tiap-tiap aspek dalam aktivitas 

guru selama proses pembelajaran  dan aktivitas siswa saat pembelajaran. Pada 

siklus I ke siklus II mengalami peningkatan. Sedangkan hasil belajar dari awal 

sebelum tindakan, siklus I, dan siklus II juga mengalami peningkatan. Indikator 

kinerja hasil pembelajaran yang ditentukan oleh peneliti sudah tercapai pada 

siklus II. Indikator kinerja 80% pada siklus II sudah terjadi peningkatan menjadi 

81%.  Untuk persentase ketuntasan siswa juga mengalami kenaikan dari 17 siswa 
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yang tuntas atau 53% pada pra siklus, menjadi 63 % atau 21 siswa pada siklus I. 

Dan pada siklus II menjadi 26 dengan jumlah persentase 81%.  

Hambatan yang terjadi guru dan siswa belum terbiasa menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan permainan pengelompokan kartu. 

Tetapi hal tersebut bisa diatasi dengan baik dan melihat aktivitas guru dan siswa 

yang mengalami perkembangan  menjadi lebih baik. Guru memberikan usaha 

yang maksimal untuk lebih baik lagi dalam membimbing siswanya melakukan 

pembelajaran dengan menerapkan model kooperatif tipe STAD berbantuan 

permainan pengelompokan kartu. Guru kelas tidak sungkan bertanya pada peneliti 

tentang RPP dan juga tentang kegiatan yang akan dilakukan selama proses 

pembelajaran. Setiap pertemuan guru melakukan peningkatan dalam menerapkan 

model ini. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan positif dalam 

aktivitas kinerja guru selama proses  pembelajaran.  

Dalam pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berbantuan permainan pengelompokan kartu siswa lebih berperan dalam 

pembelajaran dan guru hanya membimbing dan memfasilitasi siswa. Dengan 

karakteristik siswa kelas 5 SD N Sidomukti 3 yang cukup ramai dan kurang 

disiplin penerapan model kooperatif STAD berbantuan permainan 

pengelompokan kartu saja belum bisa membuat seluruh siswa aktif dalam proses 

pembelajaran. Diperlukan adanya stimulus lain berupa contoh soal dan 

pembahasannya.  

Pada dasarnya siswa sudah bisa memahami berbagai sifat bangun datar secara 

teoritis, namun mereka mengalami kesulitan saat mengimplementasikan 

pengetahuan mereka dalam mengerjakan soal yang bertipe pemahaman. Untuk 

tipe kelas yang ramai seperti kelas 5 SD N Sidomukti 3 kegiatan 

mempresentasikan hasil kerja kelompok menjadi lebih hidup. Siswa lain yang 

tidak maju aktif dalam memberikan tanggapan dan juga saran terhadap hasil 

jawaban kelompok lain. Hal ini melatih keberanian dan juga konsentrasi siswa. 

Ada juga beberapa siswa yang bertipe pendiam menjadi bisa lebih aktif dalam 

menyampaikan pendapat. Secara keseluruhan siswa bisa mengikuti pembelajaran 

dengan tertib, hanya saja beberapa siswa yang bertipe pembuat onar harus bisa 
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diredam oleh guru. Dengan cara diberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan 

dengan materi. Oleh karena itu mereka akan lebih banyak berbicara tentang materi 

dan bukan hal lain diluar pembelajaran.  

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan permainan 

pengelompokan kartu memberikan dampak yang berbeda pada siswa kelas 5. MA 

dan SN pada pra siklus belum tuntas KKM setelah diberi tindakan pada akhir 

siklus II dapat mencapai KKM. Sedangkan R dan AM pada pra siklus sudah 

tuntas KKm dan setelah diberi tindakan tetap tuntas KKM. Berbeda dengan DM 

dan FM, kedua siswa ini tidak mengalami perubahan walau sudah mengalami 

pembelajaran dengan menggunakan metode ini. Mereka berdua tetap tidak tuntas 

KKM. Untuk krakteristik siswa yang terlalu pendiam penerapan model 

pembelajaran ini kurang efektif.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  

Wahyu Nugraha (2010) dengan judul “Peningkatan hasil belajar matematika 

dengan pokok bahasan bangun ruang melalui model Student Team Achievement 

Division (STAD) bagi siswa Kelas 5 SDN 1 Bowongso Kalikajar Wonosobo 

semester II tahun 2010/2011”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

penggunaan Model STAD dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada 

siswa Kelas 5 SDN I Bowongso, Kalikajar, Wonosobo. Hal itu nampak pada (1) 

jumlah siswa yang tuntas dalam pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran 

yg biasa dan tidak menggunakan model STAD sebesar 40%, yang menggunakan 

STAD pada siklus I sebesar 80% dan siklus II sebesar 100% yakni peningkatan 

ketuntasan. (2) skor rata-rata kelas dalam pembelajaran yang tidak meggunakan 

(STAD) sebesar 53,9% yang menggunakan STAD pada siklus I sebesar 66,6% 

dan pada siklus II sebesar 82,6% yakni peningkatan terjadi sebesar 12,7%. (3) 

skor minimal dan skor maksimal dalam pembelajaran yang tidak menggunakan 

model STAD adalah 20 dan 90 yang menggunakan model STAD pada siklus I 

adalah 40 dan 90 dan siklus II adalah 60 dan 100. Ini berarti skor minimum 

mengalami kenaikan 100%, dan skor maksimum mengalami kenaikan 0.Dengan 

demikian dapat dikemukakan bahwa penggunaan metode Kooperatif Tipe Student 

Teams Achievement Division dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 
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pembelajaran matematika di kelas Kelas 5 SDN 1 Bowongso Kalikajar, 

Wonosobo. 

Berdasarkan perolehan nilai pada siklus I dan siklus II didapatkan bahwa 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan Permainan Pengelompokan 

Kartu dalam pembelajara Matematika pada kompetensi dasar mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun dapat meningkatkan hasil belajar Matematika pada siswa Kelas 

5 SD Negeri Sidomukti 3 Tahun  Pelajaran 2012/2013.  

Secara teoritis, hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa penerapan 

model kooperatif tipe STAD mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan kepada 

sekolah dalam upaya untuk mengembangkan konsep pembelajaran yang lebih 

inovatif. Hanya saja penggunaan model kooperatif tipe STAD berbantuan 

permainan pengelompokan kartu tepat digunakan untuk siswa yang berkarakter 

gaduh dan suka membuat onar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar mereka. 

Bagi siswa yang belum tuntas hasil belajarnya walau sudah diterapkan model 

kooperatif tipe STAD, maka guru perlu melakukan tindakan lain agar dapat 

menigkatkan hasil belajarnya. Selain itu, guru juga mempunyai alternatif model 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. 

 


