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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Tindakan

4.1.1 Siklus I

1) Rencana Tindakan

Pelaksanaan perbaikan tindakan untuk meningkatkan hasil belajar

matematika, peneliti memfokuskan pada permasalahan yang ada sebelum

penerapan pembelajaran model kooperatif tipe STAD. Dalam hal ini

peneliti menyusun  strategi yang tepat agar siswa aktif mengikuti

pembelajaran. Siklus I dilaksanakan dalam 3 pertemuan. Pertemuan ke-1

dilaksanakan  pada hari

Rabu, 10 April 2013 jam 07.00 sampai 08.10. Standar

Kompentensi: Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan

antar bangun datar. Kompentensi Dasar: Mengidentifikasikan benda-benda

dan bangun datar simetris. Indikator: (1) Mengidentifikasikan ciri-ciri

bangun datar yang simetris, (2) menyebutkan bangun datar yang simetris,

(3) menyebutkan bangun datar yang tidak simetris, (4)mengelompokkan

bangun datar yang simetirs dan tidak simetris. Langkah-langkah

pembelajaran pada pertemuan ke -1.

Kegiatan Awal: (1) Memotivasi siswa, (2) Menjelaskan cara belajar

dengan model pembelajaran STAD, (3) Menyampaikan tujuan

pembelajaran, (5) Apersepsi. Kegiatan Inti: (1) Menyampaikan materi

pembelajaran tentang Mengenal Bangun Datar Simetris, (2)

Mengelompokan siswa, (3) Membimbing diskusi kelompok, (4) Presentasi

Kelompok (5) Pembahasan diskusi kelompok. Kegiatan Akhir: (1)

Menyimpulkan materi pembelajaran, Menutup kegiatan pembelajaran
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2) Pelaksanaan Tindakan

Pertemuan ke -1

Sebelum proses belajar dimulai, guru menyiapkan peralatan yang

dibutuhkan dalam pembelajaran, dan alat peraga. Awal pembelajaran guru

memberikan salam pembukaan dan mengajak siswa untuk berdoa

kemudian dilanjutkan denga absensi kemudan memberikan apersepsi dan

motivasi. Pada kegiatan ini guru menyampaikan materi yang akan

dipelajari yaitu tentang mengenal bangun datar simetris. Sebagian siswa

sangat antusias dan sebagian siswanya lagi merasa gaduh. Suasana tenang

kembali setelah guru memberikan pengarahan dan nasehat. Dalam

pembelajaran model STAD ini  sebagian besar siswa terlibat aktif,

meskipun masih ada siswa yang belum mau karena masih merasa keulitan,

dalam menyelesaikan lembar kerja kelompok sudah ada kerja sama tetapi

masih belum menyeluruh pada semua kelompok.

Repleksi pertemuan ke -1.

Setelah proses pembelajaran selesai, pengajar bersama

ovserver/teman sejawat mengadakan refleksi, dasar dari refleksi adalah

pengamatan observer berupa catatan hasil temuan saat proses pembelajaran

berlangsung. Guru/ pengajar bersama observer mendiskusikan hal-hal yang

perlu ditingkatkan pada pembelajaran pertemuan ke-2. Hasil diskusi, pada

pertemuan ke-2 adalah: angota kelompok masih sama dengan pertemuan

pertama, dengan harapan siswa sudah saling mengenal karakter satu sama

lain dalam satu angota kelompok. Dalam pembelajaran ini guru perlu

memberikan pengertian pada siswa untuk bekerja sama dengan teman

dalam angota kelompoknya, dalam menyelesaikan tugas karna kerja sama

sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan. Dalam pembelajaran,

hendaknya guru memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk
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berpartisipasi secara aktif. Guru juga harus memberi perhatian kepada

siswa harus secara merata pada kelompoknya.

Pertemuan Ke-2

1. Perencanaan

Proses pembelajaran difokuskan pada perbaikan pembelajaran

pertemuan ke-1. Pelaksanaan pertemuan ke-2 pada hari Sabtu, 13 April

2013, jam 07.15 sampai jam 08.25. Kompentensi Dasar :

Mengidentifikasikan benda-benda dan bangun datar simetris. Indikator (1)

Mengidentifikasikan ciri-ciri bangun datar yang simetris, (2) Menyebutkan

bangun datar yang simetris, (3) menyebutkan bangun datar yang tidak

simetris, (4) mengelompokkan bangun datar yang simetris dan tidak

simetris. Langkah-langkah pembelajaran.

Kegiatan awal: (1) Salam, (2) Memotivasi siswa, (3) menjelaskan

cara belajar dengan model STAD, (4) menyampaikan tujuan pembelajaran

(5) Apersepsi.

Kegiatan Inti: (1) Menyampaikan materi pembelajaran tentang

Mengenal Bangun Datar yang Simetris, (3) Mengelompokkan siswa, (3)

Membimbing diskusi siswa, (4) presentasi kelompok, (5) Pembahasan

diskusi kelompok. Kegiatan Akhir: (1) menyimpulkan materi

pembelajaran, (2) Menutup kegiatan pembelajaran.

2. Pelaksanaan Tindakan

Pada pertemuan ke-2, guru atau pengajar melaksanakan proses

pembelajaran sesuai dengan perencanaan. Saat kegiatan proses belajar

mengajar berlangsung, siswa sangat antusias  mengikuti pembelajaran, hal

itu dapat dilihat dari keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan yang

diajukan guru, dan menyelesaikan tugas yang diberiakn oleh guru, tetapi

ada beberapa siswa masih mengalami kesilitan  untu menangapi pelajaran.
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Refleksi pertemuan ke-2.

Guru atau  peneliti bersama observer mendiskusikan hasil

pengamatan selama proses pembelajaran pada pertemuan ke-2, dari hasil

observasi pelaksaanan tindakan, peneliti mengungkapkan beberapa hal-hal

yang terjadi selama proses pembelajaran: Secara umum, pelaksaan

pembelajaran sudah baik, namun ada kekurangan yaitu maish ada siswa

yang mengalami kesulitan, guru/ pengajar masih belum sepenuhnya

memberikan bantuna kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam kerja

kelompok. Guru hanya melibatkan kelompok siswa yang duduk di bangku

saja dan tidak menyeluruh. Hasil catatan dari observer dijadikan pedoman

untuk perbaikan pertemuan berikutnya

Pertemuan ke-3

1. Perencanaan

Proses pembelajaran difokuskan pada perbaikan pembelajaran

pertemuan ke -2. Pelaksanaan pertemuan ke-3 pada hari Rabu, 17 April

2013, jam 07.00-08.10. Kompentensi Dasar:  Mengidentifikasikan benda-

benda dan bangun datar simetris. Indikator (1) mengidentifikasikan ciri-ciri

bangun datar yang simetris, (2) menyebutkan bangun datar yang simetris,

(3) menyebutkan bangun datar yang tidak simetris, (4) mengelompokkan

bangun datar yang simetris dan tidak simetris. Langkah-langkah

pembelajaran.

Kegiatan Awal : (1) Salam, (2) Memotivasi siswa, (3) menjelaskan

cara belajar dengan model STAD, (4) Menyampaikan tujuan

pembelajaran, (5) Apersepsi. Kegiatan Inti: (1) Menyampaikan materi

pembelajaran tentang Mengenal Bangun Datar yang Simetris, (2)

Mengelompokkan siswa, (3) Membimbing diskusi kelompok, (4)

Presentasi kelompok, (5) Pembahasan diskusi kelompok. Kegiaatan Akhir:



42

(1) Menyimpulkan materi pembelajaran, (2) menutup kegiatan

pembelajaran.

2. Pelaksanaan Tindakan

Pada pertemuan ke-3, guru atau pengajar melaksanakan proses

pembelajaran sesuai dengan perencanaan. Saat kegiatan mengajar

berlansung, siswa tampak antusias mengikuti pembelajaran, hal itu dapat

dilihat dari keaktifan siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru, dan

menyelesaikan tugas yang diberikan guru.

Refleksi pertemuan ke-3

Peneliti bersama obsever mendiskusikan hasil pengamatan selama

proses pembelajaran pada pertemuan ke-3, dari hasil observasi pelaksanaan

tindakan, peneliti mengungkapkan beberapa hal yang terjadi dalam

pembelajaran: secara umum, pelaksanaan pembelajran sudah baik, namun

ada kekurangan yaitu masih ada siswa yang mengalami kesulitan, guru

belum sepenuhnya memberi bantuan pada siswa yang mengalami kesulitan

dalam kerja kelompok, perhatian guru kurang merata hasil catatan dari

observasi dijadikan pedoman untuk memperbaiki pada siklus berikutnya.

3) Hasil Tindakan

siklus I dilaksanakan dalam tiga pertemuan, akhir pertemuan

diadakan tes formatif dengan menerapkan  model STAD, yaitu materi

Mengenal Bangun Datar yang Simetris. Data hasil tes formatif: nilai

tertinggi 90, nilai terendah 60, nilai rata-rata 70,90, siswa yang mencapai

ketuntasan 14 orang  (64%), siswa yang belum mencapai ketuntasan 8

orang (36%). Analisis hasil tes formatif siklus I dapat dilihat pada tabel 4.2
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Tabel 4.1

Analisis Nilai Tes Formatif Siklus I

Nilai Frekuensi % Keterangan Nilai rata-rata

< 63 8 36 Belum tuntas 70, 90

≥ 63 14 64 Tuntas

Jumlah 22 100

Tabel 4.2 menunjukan adanya peningkatkan hasil belajar matematika

dibandingkan dengan sebelum diterapkannya model STAD dalam

pembelajaran.

Hasil Lembar Kerja Kelompok.

Pembelajaran pada siklus I, pertemuan ke-1 siswa dibagi menjadi 5

kelompok, masing-masing kelompok berangota 4 orang, kecuali dua

kelompok berangota 5 orang. Dari 5 kelompok ada masih banyak

kelompok yang belum melampaui KKM, hanya 1 kelompok saja yang telah

mencapai ketuntasan dari KKM, yaitu kelompok III (nilai 70). Kelompok

yang lainya di bawah KKM 63. Pada pertemuan ke-2, pembagian

kelompok masih seperti pertemuan ke-1 dan angota kelompoknya masih

juga. Hasilnya dari 5 kelompok 2 kelompok yang sudah mncapai target

KKM yaitu kelompok III (75) dan kelompok II (70). Yang kelompok

lainya masih di bawah KKM. Pertemuan ke-3 pembagian kelompoknya

sama seperti pada pertemuan sebelumnya jumlah angota dan kelompoknya

masih. Hasil pertemuan ke-3 ini meningkat dari kerja kelompok pertemuan

sebelumnya yang tuntas berjumlah 3 kelompok yaitu kelompok II (nilai

75),kelompokIII (nilai 75) dan kelompok IV (nilai 70), 2 kelompok lainnya

mendapatkan nilai dibawah KKM yaitu kelompok I (nilai 55), kelompok V

(nilai 60). Keseluruhan dari observasi nilai siswa belum memuaskan karna

tindakan siswa sebagai dalam mengikuti pelajaran masih belum efektif,
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dalam tugas kelompok, kerja kelompoknya kurang bekerjasama dan

tanggung jawab masih kurang. Untuk itu peniliti masih merasa belum puas

dari hasil kerja kelompoknya dan peneliti akan melakukan tindak lanjut

lagi dengan mengadakan pembelajaran siklus 2.

4) Hasil Belajar Aspek Kognitif

Dengan penerapan pembelajaran model STAD, hasil belajar aspek

kognitif siswa kelas IV, SD Negeri 01 Kalibeji, Kecamatan Tuntang,

Kabupaten Semarang mengalami peningkatan. Meningkatnya hasil belajar

dapat dilihat dari hasil tes Formatif kondisi awal, dan tes formatif siklus I.

5) Hasil Belajar Aspek Keterampilan Sosial

Sebelum diterapkan permbelajaran STAD, dalam pembelajaran

matematika, siswa pasif, belum bisa diajak bekerjasama. Mereka cenderung

bekerjasama hanya dengan teman tertentu. Setelah diterapkan pembelajaran

model STAD, aspek keterampilan sosial meningkat. Mereka sudah mulai

diajak bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan

guru/pengajar.

6) Efektifitas Cara Pembelajaran Menurut Peserta Didik

Siswa sangat senang dengan diterapkannya model STAD dalam

pembelajaran.  Menurut mereka model  menyenangkan dan memudahkan

mereka memahami materi pembelajaran matematika khususnya materi

Mengenal Bangun Datar Simetris.

7) Refleksi

Penerapan pembelajaran model STAD telah mampu meningkatkan

hasil belajar matematika. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari ketuntasan

belajar yang dicapai siswa yaitu (64%)  atau 14 siswa sudah memperoleh

nilai lebih dari KKM, sedangkan 8 siswa (36%) masih belum mencapai

ketuntasan. Jika dilihat dari indikator kinerja, yaitu penelitian diangap
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berhasil bila siswa yang mencapai ketuntasan ≥ 80%, maka hasil belajar

pada siklus I ini diangap belum berhasil, karena pencapaian ketuntasan

hanya  64%, untu itu peneliti akan melanjutkan pada siklus kedua.

4.1.3 Siklus 2

1) Rencana Tindakan

Pembelajaran pada siklus 2 difokuskan pada perbaikan kekurangan

yang terjadi pada siklus 1, siklus 2 dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan.

Pada siklus 2 ini, kelompok siswa tidak  berubah. Jumlah kelompok tetap

seperti pada siklus 1, karena jumlah murid jumlah murid yang sulit

dipecahkan bila angota 4-5 orang, baik diperkecil maupun diperbesar

angotanya. Letak perbedaan hanya terdapat pada materi. Materi siklus 1

difokuskan pada Mengenal Bangun Datar Simetris, sedangkan materi siklus

2 difokuskan pada Kubus dan Balok.

Pertemuan ke -1

Pertemuan ke-1, dilaksanakan pada hari Jumat, 19 April 2013 jam

07.00 sampai 08.10. Kompentensi Dasar: Menentukan Jaring-Jaring Balok

dan Kubus. Indikator: (1) Mengambar Balok dan Kubus, (2) Menentukan

sisi-sisi bangun kubus dan balok, (3) Menentukan jaring-jaring bangun

ruang. Langkah-langkah pembelajaran pertemuan ke-1:

Kegiatan Awal: (1) Salam pembukaan, (2) Memotivasi siswa, (3)

Menjelaskan cara belajar dengan model STAD, (4) Menyampaikan tujuan

pembelajaran, (5) Apersepsi. Kegiatan Inti: Menyampaikan Materi

pembelajaran tentang Kubus dan Balok, pengertian Kubus dan Balok, (2)

Mengelompokkan siswa, (3) Membimbing diskusi kelompok, (4)

Presentasi kelompok, (5) pembahasan diskusi kelompok. Kegiatan Akhir:



46

(1)Menyimpulkan materi pembelajaran, (2) Menutup kegiatan

pembelajaran.

Pertemuan ke-2

Pertemuan ke-2 dilaksanakan pada hari Senin,  22 April 2013,

jam  09.00 sampai jam 10.10. Kompentensi Dasar: Menentukan Jaring-

jaring Balok dan Kubus. Indokator: (1) Mengambar Balok dan Kubus, (2)

Membedakan sisi-sisi bangun Balok dan Kubus, (3) Menentukan jaring-

jaring bangun ruang.

Kegiatan Awal: (1) Salam pembukaan, (2) Memotivasi siswa,

(3) Menjelaskan cara belajar dengan model STAD, (4) Menyampaikan

tujuan Pembelajaran, (5) Apersepsi. Kegiatan Inti: (1) Menyampaikan

materi pelajaran tentang Kubus dan Balok, jaring- jaring kubus dan balok,

(2) Mengelompokkan siswa, (3) Membimbing diskusi kelompok, (4)

Presentasi Kelompok,(5) Pembahasan diskusi kelompok. Kegiatan Akhir:

(1) Menyimpulkan materi pembelajaran, (2) menutup kegiatan

pembelajaran.

Pertemuan ke-3

Pertemuan ke-3 dilaksanakan pada hari Rabu, 24 April 2013, jam

07.00 sampai jam 08.10. Kompentensi  Dasar: Menentukan jaring-jaring

Balok dan Kubus. Indikator: (1) Mengambar Kubus dan Balok , (2)

Membedakan sisi-sisi bangun Kubus dan Balok, (3) Menentukan Jaring-

jaring Bangun Ruang.

Kegiatan Awal: (1) Salam pembukaan, (2) Memotivasi siswa, (3)

menjelaskan cara belajar dengan model pembelajaran STAD, (4)

Menyampaikan tujuan pembelajaran, (5) Apersepsi. Kegiatan Inti: (1)

Menyampaikan materi pembelajaran tentang Kubus dan Balok, jaring-

jaring Kubus dan Balok, (2) Mengelompokkan siswa, (3) Membimbing

diskusi kelompok, (4) Presentasi Kelompok, (5) Pembahasan diskusi
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kelompok. Kegiatan Akhir: (1) Menyampaikan materi pembelajaran, (2)

Menutup kegiatan pembelajaran.

2) Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan pembelajaran siklus 2 sesuai dengan perencanaan,

semua aspek observasi terlaksanan dengan baik. Siswa tampak antusias

dalam mengikuti pembelajaran, hal itu terlihat dari kerjasama siswa dalam

menyelesaikan  tugas kelompok dan keberanian siswa dalam

mengungkapkan  pendapat.

Refleksi

Guru atau pengajar bersama  observer teman teman sejawat

mengadakan diskusi tentang pengamatan proses pembelajaran siklus 2

pertemuan ke-2. Pada pertemuan ke-2 siswa sudah dapat beradaptasi

dengan cara belajar mengunakan model STAD, yaitu ditandai dengan

keaktivan dan kerjasama siswa dalam kelompok untuk menyelesaikan

tugas dari guru.

3) Hasil Tindakan

Hasil tes formatif siklus 2 nilai tertinggi 95, nilai terendah  60. Nilai

rata-rata 80,45. Siswa yang mencapai ketuntasan belajar 19 atau 86%,

sedangkan siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar 3 siswa atau

14%. Analisis nilai hasil formatif dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.2
Analisis Nilai Tes Formatif Siklus II

Nilai Frekuensi % Keterangan Nilai rata-rata

< 63 3 14 Belum Tuntas 80,45

≥ 63 19 86 Tuntas

Jumlah 22 100
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Analisis data tabel 4.3 menunjukan peningkatan yang signifikan

dibandingkan dengan hasil tes formatif pada siklus 1 atau setelah diadakan

perbaikan pembelajaran.

Hasil lembar kerja kelompok

Pembelajaran siklus 2, siswa dibagi menjadi 5 kelompok (masih

sama dengan siklus 1) masing-masing kelompok berangotakan  4-5 orang.

Hasil lembar kerja siklus 2, pertemuan ke-1. Hasil kerja kelompoknya

masih ada yang belum mencapai KKM yaitu kelompok I (nilai 60 )

kelompok IV (nilai 55), kelompok II,III dan V sudah mencapai KKM. Pada

pertemuan ke-2 hasil dari kerja kelompok sudah memuaskan masih-masing

kelompok mendapatkan nilai diatas KKM yakni kelompok I (nilai 70),

kelompok II (nilai 70), kelompok III (nilai 65), kelompok IV (nilai 80), dan

kelompok V (nilai 70). Hasil analisis kinerja guru secara keseluruhan

pertemuan pertama dan kedua sudah memuaskan indikator-indikator

pembelajaran sudah dilaksanakan oleh guru/ pengajar dan siswa.

4) Hasil Belajar Aspek Kognitif

Dengan penerapan pembelajaran model STAD, hasil belajar aspek

kognitif siswa kelas IV, SD Negeri 01 Kalibeji, Kecamatan Tuntang,

Kabupaten Semarang mengalami peningkatan. Meningkatnya hasil belajar

matematika, dapat dilihat dari hasil tes formatif siklus 1 dan tes formatif

siklus 2 . prosentase ketuntasan hasil belajar siswa siklus 1 adalah 64 %.

Pada siklus 2, mengalami peningkatan menjadi 86%.

5) Hasil Belajar Aspek Keterampilan Sosial

Penerapan model STAD dalam pembelajaran matematika,

berdammpak pada keterampilan sosial. Mereka dapat bekerjasama dalam

kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru/ pengajar,

lebih berani mengemukakan pendapat saat diskusi.
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6) Efektifitas Cara Pembelajaran Menurut Peserta Didik

Berdasarkan hasil  wawancara guru/ pengajar dengan siswa saat

refleksi akhir pembelajaran, diketahui siswa senang mengunakan model

STAD, mereka mengatakan: dengan menerapkan model STAD mereka

menyelesaikan tugas dengan lebih mudah, sehingga mempengaruhi hasil

belajar yang mereka capai.

7) Refleksi

Penerapan pembelajaran dengan model STAD telah mampu

meningkatkan hasil belajar matematika. Peningkatan tersebut dapat dilihat

dari ketuntasan belajar yang dicapai siswa yaitu 86% atau 19 siswa

memperoleh nilai lebih dari KKM, sedangkan 3 siswa masih belum

mencapai ketuntasan, sehingga diperlukan remediasi supaya dapat

menyesuaikan dengan teman-temannya. Jika dilihat dari indikator kinerja,

yaitu penelitian diangap berhasil bila siswa yang mencapai ketuntasan ≥ 80

%, maka penelitan ini dianggap sudah berhasil.

4.2 Hasil Analisis Data

Hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 01 Kalibeji mengalami

peningkatan setelah diterapkan model STAD dalam pembelajaran matematika ,

peningkatan tersebut dapat dilihat dari rata-rata dan prosentase ketuntasan belajar

setiap siklus. Analisis data antar siklus dapat dilihat pada tabel 4.4

Tabel 4.4
Analisis Data Antar Siklus

No Kategori Kondisi Awal Siklus I Siklus 2
Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1 Siswa tuntas 12 55 14 64 19 86
2 siswa belum tuntas 10 45 8 36 3 14
3 Jumlah 22 100 22 100 22 100
4 Nilai Maksimum 89 - 90 - 95 -
5 Nilai Minimum 50 - 60 - 60 -
6 Nilai Rata-rata 64 - 70,90 - 80,45 -
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Analisis data antar siklus pada tabel 4.4 menunjukan adanya

peningkatan hasil belajar siswa dalam pelajaran matematika, terlihat nilai

rata-rata kondisi awal(pra siklus) 64  pada siklus 1 meningkat menjadi

70,90  pada siklus 2 terjadi peningkatan menjadi 80, 45 .

Prosentase ketuntasan siswa pada kondisi awal (pra siklus) pada

kondisi awal adalah 55%, pada siklus 1 meningkat menjadi 64%  dan

meningkat lagi  pada siklus 2 menjadi 86%.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi sebelum tindakan (pra siklus) yang

dilakukan di kelas 4 SD Negeri Kalibeji 01 ditemukan bahwa hasil belajar

matematika siswa masih rendah, ini di sebabkan pemahaman  mengenai

materi ‘’ Mengenal bangun datar yang simetris dan Kubus dan Balok’’

belum secara aktif terlibat dalam pembelajaran. Proses pembelajaran

sebelum tindakan (pra siklus) menunjukan siswa masih pasif selama

pelajaran, yang aktif hanya guru. Siswa lebih cenderung mendengarkan

ceramah dari guru sehingga pelajaran terkesan membosankan. Siswa masih

beberja secara individu, tidak nampak dalam pembelajaran kretifitas  siswa

dan siswa tidak dibiasakan  mengembangkan keterampilan bekerja sama

dalam proses pembelajaran. Siswa terlihat jenuh karena proses

pembelajaran seakan monoton dari guru saja sehingga hasil belajar siswa

rata-rata masih rendah, hasil belajar siswa dalam rata-rata sebelum tindakan

(pra siklus  adalah 64. Siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal

(KKM = 63) hanya 12 siswa  atau 55%, sedangkan siswa yang belum

mencapai kriteria ketuntasan minimal sebanyak 10 siswa atau 45%. Nilai

tertinggi yang berhasil didapatkan oleh  siswa sebelum tindakan adalah   89

sedangkan nilai terendah adalah 50.
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Adanya perbandingan siswa yang tuntas dan tidak tuntas di kelas 4

SD Negeri Kalibeji  01  dikarenakan 12 siswa sudah dapat menerima

materi yang disajikan oleh guru walaupun hanya dengan metode ceramah

saja dan siswa ini memamg mempunyai daya tangkap materi pembelajaran

yang lebih baik dibandingkan teman-teman yang lain walaupun guru

menyampaikan materi dengan menggunakan metode ceramah saja.

Sebaliknya 11 siswa yang belum tuntas disebabkan ketidakmampuan

menerima materi pembelajaran yang disajikan oleh guru menggunakan

metode ceramah karena 10 siswa dalam hal penguasaan materi

pembelajaran masih rendah jika guru hanya menggunakan metode ceramah

saja, sehingga diperlukan tindakan sesuai yaitu bagaimana guru harus

menekankan aktifitas siswa di kelas agar tidak hanya mengandalkan

metode konvensional (ceramah) yang sedikit membosankan. Siswa akan

lebih dapat menguasai materi jika dihadapkan pada suatu yang konkrit dan

pembelajaran yang menyenangkan agar siswa dapat mendapatkan

pengalaman belajar yang berarti serta siswa dapat terlibat aktif selama

kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Hariyumati (2012) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa

dengan penerapan model  pembelajaran STAD dapat meningkatkan

keterampilan sosial siswa. Model pembelajaran STAD memudahkan siswa

dalam memahami materi pembelajaran, ditandai dengan keaktivan siswa

dalam diskusi kelompok, keberanian siswa mengemukakan pendapat dan

kerjasama menyelesaikan lembar kerja kelompok.

Pendapat yang dikemukankan oleh Hariyumati diatas juga selaras

dengan apa yang diterapkan oleh Yatmoko (2012) dan Wartanti, Mey

Syaroh Lies (2012) pada saat melaksanakan penelitian dengan pendekatan

STAD di kelas 4 SD. Hasil penelitan dari ketiga yang telah menerapkan

STAD pada pembelajaran matematika membuktikan bahwa telah terjadi
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peningkatan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar ini juga terjadi

pada saat peneliti membuktikan sendiri penerapan STAD  pada siswa kelas

4  SD Negeri Kalibeji 01. Pada saat mengunakan STAD siswa tidak lagi

terlihat pasif  dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas, siswa terlihat

aktif,  bekerja dalam kelompoknya untuk mengerjakan masalah kontekstual

yang diberikan oleh guru sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi hasil

belajar matematika didapakan dari hasil  perolehan nilai siswa  di siklus I

dan II.

1. Siklus I

Siklus I dengan penerapan Student Teams Achievement Division

(STAD), siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 63

sebanyak 14 siswa atau 64% dan sebanyak 8 siswa  atau 36% yang

mendapatkan nilai di bawah KKM, nilai rata-rata siswa adalah 70,90

sedangkan nilai tertinggi adalah 90 dan nilai terendah 60.

2. Siklus II

Siklus II dengan penerapan pembelajaran  Student Teams Achievement

Division (STAD), siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM) 63 sebanyak 19 siswa atau 86% dan sebanyak 3 siswa atau 14%

yang mendapatkan nilai di bawah KKM, nilai rata-rata adalah 80,45

sedangkan nilai teringgi 95 dan nilai terendah 60.

Berdasarkan perolehan  nilai yang diperoleh siswa pada siklus I dan

siklus II bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe  STAD

sebagai salah satu alternatif model pembelajaran yang memiliki  keunggulan

untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Peningkatan hasil

belajar matematika dengan model pembelajaran tipe STAD, menunjukan

bahwa dalam memahami terhadapt dalam materi pembelajaran meningkat.

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD cocok diterapkan pada siswa

kelas 4. Hal tersebut dapat di tunjukan  dengan perhatian anak terhadap
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tugas yang diberikan guru dan antusias  siswa dalam mengikuti proses

pembelajaran dan ini meningkat kan hasil belajar matematika siswa kelas 4

SD Negeri Kalibeji 01 Semseter 2 Tahun Pelajaran 2012/2013.


