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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian  

Penelitian ini dilaksanankan di SDN Gugus Perkutut  yang terletak di 

kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Sekolah yang dijadikan penelitian ini 

merupakan sekolah satu Gugus di Kecamatan Tuntang, yaitu : 

1. SDN Tlogo sebagai kelas eksperimen. Kelas IV yang berjumlah 32 orang 

siswa.  

2. SD Karangtengah merupakan kelas kontrol. SDN ini terletak di Desa Beran 

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang dengan jumlah siswa kelas IV 

sebanyak  40 orang siswa.  

Pembelajaran yang dilakukan di dalam ada mata pelajaran Matematika 

adalah masih pembelajaran yang konvensional sehingga mengakibatnya 

rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika. Kegiatan 

pembelajaran dilakukan tidak melatih siswa untuk menemukan sendiri apa yang 

siswa hendak  dapat dari apa yang dilakukan. Pembelajaran konvesional yang 

dilakukan hanya terpaku dengan buku paket dan modul yang setiap siswa wajib 

membawa dan mempelajarinya pada saat pembelajaran berlangsung, mengisi saol-

soal tanpa menemukan konsep awalnya.  

Model pembelajaran yang digunakkan  oleh seorang guru sangatlah 

berpengaruh terhadap ketrerlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 

Kemampuan menguasai materi tidak menjadi acuan seorang guru dapat mengajar 

siswanya dengan baik.  Akan tetapi, banyak faktor-faktor lain yang seharusnya 

diperhatikan oleh seorang guru sebagai pendidik, guru tidak hanya menjadi 

pendidik atau mentransfer ilmu yang dimiliki, melainkan bagaimana ilmu itu 

dikembangankan melalui proses pembelajaran yang interaktif dan inovatif melalui 

model pembelajaran  dan alat peraga yang digunakan di dalam kelas.  

Pemilihan model pembelajaran dan penggunaan alat peraga yang sesuai 

dengan tingkat berfikir siswa akan memudahkan guru dalam menyampaikan 

materi-materi yang sederhana menjadi menyenangkan. Naumun sebaliknya, jika 
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 model pembelajaran dan media alat peraga tidak digunakan dengan baik 

maka akan ditemukan kegagalan, baik siswa maupun guru yaitu tidak tercapainya 

hasil belajar sesuai yang sudah ditetapkan.  

Penelitian yang digunakan ini penelitian dengan metode eksperimen pada 

mata pelajaran Matematika siswa kelas 4 SD N Tlogo dan SDN Karangtengah 01 

yang merupakan satu gugus di Kecamatan Tuntang, yaitu gugus Perkutut. Pada 

pokok bahasan bangun ruang semester II tahun ajaran 2013/2014.  

 
4.2 Analisis Data Hasil Penelitian  

4.2.1 Uji Validitas Butir Soal pre test 

Instrumen yang akan digunakan sebagai penelitian terlebih dahulu diuji 

valitasnya, yaitu instrumen pre test dan post test. Instrumen dianggap valid jika 

memiliki coreected item total correlations ≥  0.20. Perhitungan dilakukan 

dengan bantuan SPSS versi 20. Berdasarkan hasil pengujian validitas dengan 

program SPSS, rekapitulasi hasil pengujian uji validitad pre test dapat dilihat 

pada tabel 4.1 dan 4.2 . 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Tes Awal  I (Pre- Test ) 
No 
Soal  

Nilai Hitung 
Validitas 

keterangan No 
soal  

Nilai 
HitungValiditas  

Keterangan  

1 0,393 Valid 16 0,316 Valid 
2 0,190 Tidak Valid 17 0,476 Valid 
3 0,300 Valid 18 0,282 Valid 
4 -0,417 Tidak Valid 19 0,410 Valid 
5 0,266 Valid 20 0,384 Valid 
6 0,435 Valid 21 0,203 Valid 
7 0,581 Valid 22 0,337 Valid 
8 0,337 Valid 23 0,365 Valid 
9 0,319 Valid 24 0,387 Valid 
10 0,372 Valid 25 0,517 Valid 
11 0,191 Tidak Valid 26 0,616 Valid 
12 0,144 Tidak Valid 27 0,398 Valid 
13 0,003 Tidak Valid 28 0,316 Valid 
14 0,226 Valid 29 0,488 Valid 
15 0,365 Valid 30 0,395 Valid 

Hasil uji validitas yang dilakukan terhadap 33 siswa kelas V SDN Tlogo, 

dengan banyak jumlah soal 30 soal,diperoleh 25 soal yang valid dan  5 butir soal 

yang tidak valid yaitu soal nomor , 2,4 11,12,13.  
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Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Tes Awal  II (Pre Test) 
No 
soal  

Nilai hitung Validitas Keterangan  No 
soal 

Nilai hitungValiditas Keterangan 

1 0,393 Valid 19 0,410 Valid 
3 0,300 Valid 20 0,384 Valid 
5 0,266 Valid 21 0,203 Valid 
6 0,435 Valid 22 0,337 Valid 
7 0,581 Valid 23 0,365 Valid 
8 0,337 Valid 24 0,387 Valid 
9 0,319 Valid 25 0,517 Valid 
14 0,226 Valid 26 0,616 Valid 
15 0,365 Valid 27 0,398 Valid 
16 0,316 Valid 28 0,316 Valid 
17 0,476 Valid 29 0,488 Valid 
18 0,282 Valid 30 0,395 Valid 

 

Menurut Arikunto Corrected Item-Total Correlation kurang dari 0,20 tidak 

valid. Dari tabel 4.2  dilihat 25 butir soal valid dengan nilai alpha koefisien 

validitas bergerak -0,47s/d 0,616, sehingga didapatkan 3  kriteria  validitas yaitu, 

validitas tinggi, cukup tinggi, rndah dan tidak ada validitas. Kriteria validitas 

rendah berjumlah 10 butir soal, yaitu nomor 1,3,5,8,9,10,14,15,16,18. Kriteria 

validitas cukup tinggi berjumlah 5 butir soal, yaitu nomor soal 6,7,17,19,39. 

Kriteria tinggi 1 butir soal yaitu nomor 26.  

Berdasarkan hasil pengujian validitas intrumen dengan program SPSS, 

rekapitulasi hasil pengujian uji validitas post- test dapat dilihat pada tabel 4.3 dan 

4.4 .  

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Tes Akhir (Post Test) 
No 
soal  

Nilai hitung 
Validitas 

Keterangan No soal Nilai hitung 
Validitas 

Keterangan 

1 0,319 Valid 16 0,393 Valid 
2 0,142 Tidak Valid 17 0,269 Valid 
3 0,526 Valid 18 0,040 Tidak Valid 
4 0,394 Valid 19 0,356 Valid 
5 0,389 Valid 20 0,538 Valid 
6 0,482 Valid 21 0,605 Valid 
7 0,630 Valid 22 0,544 Valid 
8 0,620 Valid 23 0,232 Valid 
9 0,477 Valid 24 0,334 Valid 
10 0,000 Tidak Valid 25 0,067 Tidak Valid 
11 0,217 Valid 26 -0,038 Tidak Valid 
12 0,581 Valid 27 0,029 Tidak Valid 
13 0,349 Valid 28 0,375 Valid 
14 0,340 Valid 29 0,523 Valid 
15 0,546 Valid 30 0,368 Valid 
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Dari tabel 8, 30 butir soal yang diujikan terhadap 33 siswa SDN Tlogo Pada 

kelas V, terdapat soal-soal yang tidak valid atau kurang dari 0.20, yaitu soal 

nomor 2,10,18, 25, 26 dan 27.  Sedangkan soal yang valid berjumlah 24 butir soal. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Tes Akhir II (Post-test) 
No 
soal 

Nilai 
hitungValiditas 

keterangan No 
soal 

Nilai hitung 
Validitas 

keterangan 

1 0,335 Valid 15 0,519 Valid 
3 0,519 Valid 16 0,404 Valid 
4 0,435 Valid 17 0,266 Valid 
5 0,338 Valid 19 0,357 Valid 
6 0,518 Valid 20 0,555 Valid 
7 0,592 Valid 21 0,581 Valid 
8 0,600 Valid 22 0,572 Valid 
9 0,522 Valid 23 0,216 Valid 
11 0,249 Valid 24 0,334 Valid 
12 0,605 Valid 28 0,335 Valid 
13 0,352 Valid 29 0,859 Valid 
14 0,337 Valid 30 0,863 Valid 

 

Pada tabel 4.4 dapat dilihat perhitungan validitas instrumen soal yang 

kedua, dari perhitungan kedua mengunakan SPSS dapat dilihat dari tabel 4.4 dari  

pembuangan item soal yang tidak valid berjumlah 6 butir soal, dan soal yang valid 

berjumlah 24 butir soal.  

Dari tabel 4.4 jumlah soal yang valid berjumlah 24 butir soal dengan nilai 

validitas hitung bergerak mulai dari 0.216 s/d 0.863 sehingga memiliki kriteria 

yang berbeda-beda setiap butir soal. Kriteria sangat tinggi berjumlah 2 butir soal, 

yaitu nomor 29 dan 30. Kriteria tinggi berjumlah 3 butir soal, yaitu nomor 8,12 

dan 16. Kriteria cukup tinggi berjumlah 8 butir soal yaitu nomor 3, 6, 7, 9, 15, 20, 

21 dan 22. Sedangkan kriteria rendah berjumlah 11 butir soal yaitu nomor 1, 4, 5, 

11, 13, 14, 17, 19, 23, 24 dan nomor 25.  

 

4.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen Pretest dan Posttest 

Instrumen yang digunakkan untuk penelitian, tidak hanya diuji validitas 

namun juga diuji reliabilitas. Untuk mengetahui reliabilitas instrumen yang 

digunakan dihitung menggunakan SPSS 20.0 for windows. Instrumen yang diuji 

reliabilitasnya adalah instrumen tes awal (pre- test) dan instrumen akhir (Post-
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test). Hail uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 10,11 dan 12 untuk reliabilitas 

instrumen. 

Dari uji reliabilitas pre-test, nilai reliabilitas sebesar 0.844 > 0.7. Dengan 

demikian, reliabilitas suatu instrumen tersebut dikategorikan sebagai instrumen 

yang baik. 

Tabel 4.5 

Hasil Reliabilitas Tes Awal (Pre -Test) 

Cronbach's Alpha N of Items 
0.844 25 

 

Adapun kisi-kisi soal tes awal (pretest) setelah melalui uji validitas dan 

reliabilita, yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel 4.6 

berikut ini : 

Tabel 4.6 
Instrumen Tes Awal  (Pre-test) Sesudah Validitas dan Reliabilitas 

 
STANDAR 
KOMPENTENSI 

KOMPENTENSI 
DASAR 

INDIKATOR Rumusan 
Soal 

3. Menggunakan 
pengukuran sudut, 
panjang, dan berat 
dalam pemecahan 
masalah.  

 

3.1Menentukan besar 
sudut dengan satuan 
tidak baku dan satuan 
derajat 
 

 1. Menjelaskan pengertian sudut. 1 

 2. Menyebutkan jenis-jenis sudut. 8,14,15,17
,18,20 

 3. Mendeskripsikan pengertian satuan 
tidak baku dan satuan derajat (baku). 

3,28. 

4. Menentukan besar sudut dengan 
satuan tidak baku dan satuan 
baku. 

5,6,7,9,16,
19,22,23,2
4,25,26,29
,30 

 5. Menyebutkan contoh-contoh benda 
yang memiliki sudut.  

21,27 

 

Instrumen Post-test yang digunakan sebagai alat ukur diuji reliabilitasnya. 

Terlihat nilai reliabilitas sebesar 0.835 > 0,7.  

Tabel 4.7 

Hasil Reliabilitas Tes Akhir (Post-Test) 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

0.866 24 



51 
 

Pada tabel 4.7, analisis reliabilitas instrumen tes akhir (postest) dilihat pada 

kolom cronbach alpha memiliki nilai sebasar 0.866 dengan kriteria reliabilitas 

bagus.  Dengan demikian alat ukur berupa soal yang digunakkan dalam penelitian 

ini layak untuk digunakkan sebagai alat ukur yang valid dan reliabel.  

Adapun kisi-kisi soal Post-test sesudah validitas dan Reliabilitas dapat 

dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini :  

Tabel 4.8 
Instrumen  Tes Akhir (Post-Test) Sesudah Validitas dan Reliabelitas  

 
STANDAR 
KOMPENTENSI  

 
KOMPENTENSI 
DASAR 

 
INDIKATOR 

 
NO SOAL 

8. Memahami sifat 
bangun ruang 
sederhana dan 
hubungan antar 
bangun datar 

8.1Menentukan sifat-
sifat bangun ruamng 
sederhana. 
 

1. Siswa dapat menyebutkan unsur-
unsur  bangun ruang sederhana. 

1,,3,4 
 

2. Siswa dapat menjelaskan 
pengertian bangun ruang kubus 
dan balok. 

5,6 

3. Siswa dapat mengelompokkan 
bangun ruang sederhana.  

7,8,9 
 

4. Siswa dapat menyebutkan sifat-
sifat bangun ruang kubus. 

,11,12,13,14,1
5,16 
 

5. Siswa dapat menyebutkan sifat-
sifat bangun ruang balok. 

17,19,20,21,2
2,23,24 
 

6. Siswa dapat memberikan contoh-
contoh bangun ruang kubus 
dalam kehidupan sehari-hari. 

29 

7. Siswa dapat memberikan contoh 
bangun ruang balok dalam 
kehidupan sehari-hari.  

28,30 

 
4.2.3 Analisis Deskriptif  

4.2.3.1 Analisis Deskriptif Tes Awal (pre- test) 

Analisis uji deskriptif data nilai pre- test kelas  kontrol  SDN 

Karangtengah 01 dan kelas eksperimen SDN Tlogo dengan mengunakan SPSS 

Versi 20. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut: 

Tabel  4.9 
Analisis Deskriptif Tes awal (Pre -test) 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
EKSPERIMEN 32 60,00 88,00 72,1875 9,64010 
KONTROL 40 50,00 92,00 66,4500 11,16301 
Valid N (listwise) 32     
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Berdasarkan tabel 4.9 dapat disimpulkan  nilai minimum kelas eksperimen 

l SDN Tlogo adalah 60, nilai maksimum 88.00, rata-rata nilai 72.18 dan standar 

diviasi adalah 9.64. Untuk kelas eksperimen SDN Karangtengah 01, nilai 

minumum adalah 50 nilai maksimum 92.00 nilai rata-rata adalah 66. 45 dan 

standar deviasinya sebesar 11.16. 

Ketuntusan minimal disesuaikan dengan KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) yang berlaku di SDN Tlogo dan SDN Karangtengah 01. Siswa 

dikatakan tidak tuntas apabila memperoleh nilai < 65, sedangkan jika siswa 

memperoleh nilai ≥ 65 dari KKM yang ditentukan maka, siswa tersebut dikatakan 

hasil belajarnya tuntas atau memenuhi KKM.  

Rentang 88 - 60 = 28 

Panjang Kelas = 1 + 3,3 log n = 1 + 3,3 (1,4) = 5,7 = 6 

Banyak Kelas =  
   

= = 5  

Data hasil belajar kelas eksperimen sebelum diberi perlakuan (Pre test) 

dengan model pembelajaran STAD (Student Teams Achievement Devisionos) 

dengan memanfaatkan alat peraga tiga dimensi dapat dilihat pada tabel 4.10 

sebagai berikut :  

Tabel 4.10 
Hasil Tes Awal (pre test) kelas Eksperimen SD N Tlogo 

No  Nilai Frekuensi Presentase Keterangan 
1 60-65 11 34% Belum Tuntas  
2 66-72 7 22% Tuntas  
3 73-79 5 16% Tuntas  
4 80-86 5 16% Tuntas  
5 87-93 4 12% Tuntas  
 Jumlah  32   

 
Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat nila tes awal (pre test) kelas 

eksperimen dari 32   siswa sebanyak 34 % atau 11 orang siswa memperoleh nilai 

60-65. Pada niliai 66-72 diperoleh 7 orang sisswa ayau dengan presentase 22%. 

Nilai pada interval 73-79  dan 80-86 diperoleh oleh 16% atau 5 orang siswa. 

Sedangkan pada presentase 12% siswa memperoleh nilai dengan interval 87-93 

sebanyak 4 orang.  orang siswa tidak ada siswa yang memperoleh nilai kriteria 

baik sekali. Hal ini menunjukkan di kelas eksperimen  sebelum diberi perlakuan 
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dari 32 orang siswa ada 11  orang  siswa yang tidak memenuhi KKM. Hasil 

belajar tes awal (Pre test) Matematika SDN Karangtengah sebelum diberi 

perlakuan disajikan sebagai berikut.  

Rentang = 92- 50 = 42  

Panjang Kelas = 1 + 3,3 log n (1,6) = 1,9 dibulatkan 6 

Banyak Kelas =  
   

=   7 

Rekapitulasi  hasil belajar sebelum perlakuan kelas kontrol dapat dilihat 

pada tabel 4.11 berikut:  

Tabel 4.11 
Hasil Tes Awal (Pre Test) Kelas Kontrol SDN Karangtengah 01 

No Nilai Frekuensi Presentase Keterangan 
1 50-56 11 27.5% Belum Tuntas 
2 57-63 6 15%% Belum Tuntas 
3 64-70 9 22.5%% Tuntas 
4 71-77 6 15%% Tuntas 
5 78-84 6 15%% Tuntas 
6 85-91 1 2.5% Tuntas 
 <93 1 2.5% Tuntas 

Jumlah  40  100%  
 

Berdasarkan tabel 4.11 data nilai tes awal (pre test) kelas kontrol SDN 

Karangtengah 01, dapat dilihat presentase yang diperoleh paling banyak ialah 

interval nilai 50-56 yaitu 11 orang atau 27.5 %. Sedangkan skor  interval 57-53, 

71-77 dan 78-84 memiliki presentase yang sama yaitu 15% atau diperoleh 6 

orang siswa setiap interval. Sedangkan interval nilai 64-70 diperoleh 9 orang 

siswa atau 22.5%. sedangkan pada interval 88-91 dan < 93  masing-masing 

diperoleh oleh satu orang siswa. Dari data terlihat siswa yang belum memenuhi 

KKM sebanyak 17 orang atau 42.5%. 

Kondisi hasil tes awal (Pre test) kelas kontrol dan eksperimen dapat 

digambarkan pada grafik 4.1 berikut : 
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Grafik 4.1 
Ketuntasan  Tes Akhir (Pre Test ) Kelas Kontrol dan Eksperimen 

 

 
Berdasarkan grafik 4.1 terlihat hasil belajar Matematika kelas kontrol 34% 

siswa tidak memenuhi KKM > 65 dan 66% siswa belum memenuhi KKM > 65. 

Sedangkan kelas kontrol terlihat presentase nilai ketuntasan siswa yaitu 

sebanyak 75.5% siswa sudah memenuhi KKM > 65 dan terdapat 42.5 % siswa 

belum memenuhi KKM > 65.  

4.2.3.2 Analisis Deskriptif Tes Akhir (Post Test) 

Analisis uji deskriptif data nilai post test kelas  kontrol  SD Karangtengah 

01 dan kelas eksperimen SDN Tlogo dengan mengunakan SPSS Versi 20. 

Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut: 

Tabel 4.12 

Analisis Deskriptif Tes Akhir (Post-Test) Kelas Eksperimen dan kontrol 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
EKSPERIMEN 32 50,00 92,00 78,8750 9,10424 
KONTROL 40 45,00 92,00 71,4500 11,75378 
Valid N (listwise) 32     

 
Berdasarkan analisi deskriptif pada tabel 4.12, nilai minumum pada kelas 

eksperimen adalah 50.00 nilai maksimum adalah 92, nilai rata-rata adalah 78.87 

dan nilai standar deviasi adalah 9.10. Sedangkan kelas kontrol, nilai minimum 

0
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adalah 45, nilai maksimum 92 dengan rata-rata nilai sebesar 72.45 dan standar 

deviasi sebesar 11.75.   

Analisis data hasil belajar kelas kontrol dan eksperimen setelah perlakuan 

dapat dilihat pada tabel  4.13 untuk kelas eksperimen dan 4.14 untuk kelas 

kontrol. Adapun rekapitulasi data hasil belajar kelas eksperimen sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Tes Akhir (Post Test) Kelas Eksperimen  
No  Nilai Frekuensi Presentase Keterangan 
1 50-56 1 3% Belum Tuntas  
2 57-63 1 3% Belum Tuntas  
3 64-70 3 9% Tuntas  
4 71-77 6 19% Tuntas  
5 78-84 14 44% Tuntas  
6 85-91 6 19% Tuntas  
 <93 1 3% Tuntas  
 Jumlah  40  100%  

 
Dari tabel 4.13 hasil tes akhir (Post test) pada kelas eksperimen, presentase 

yang paling banyak diperoleh oleh sisiwa kelas IV SDN Tlogo yaitu interval 78-

84 yaitu sebanyak 14 atau 44% orang siswa. Interval 50-56, 57-53 dan < 93 

masing-masing  diperoleh 1 atau 33% orang siswa. Interval nilai 64-70 diperoleh 

3 orang atau 9% orang siswa. Sedangkan interval nilai 71-77 dan 85-91 masing-

masing diperolh 6 atau 19% orang siswa. Dari data hasil tes akhir (Post test). Pada 

tabel 4.13  hanya 2 orang yang memperoleh nilai < 65 atau sebanyak 6% dari 

100%. Sedangkan siswa yang memberoleh nilai ≥ 60 sebanyak 30 orang siswa 

atau 94%  dari 100% sudah mememuhi KKM.  

Data hasil belajar post test kelas kontrol setelah diberi perlakuan dengan 

metode konvensional diasajikan sebagai berikut:  

Rentang = 92- 45 = 47 

Panjang Kelas = 1 + 3,3 log n (1,6) = 5,9 dibulatkan 6 

Banyak Kelas =  
   

=   5 

Tabel hasil belajar tes akhir (post test) Matematika kelas kontrol dapat 

dilihat pada tabel 4.14 berikut: 
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Tabel 4.14 
Hasil Tes Akhir (Post-test) Kelas Kontrol 

No  Nilai Frekuensi Presentase Keterangan 
1 45-51 3 7.5% Belum Tuntas 
2 52-58 3 7.5% Belum Tuntas 
3 59-65 6 15% Belum Tuntas 
4 66-72 8 20% Tuntas 
5 73-79 8 20% Tuntas 
6 80-86 9 22.5% Tuntas 
 89-93 3 7.5% Tuntas 
 Jumlah  40  100%  

 

Berdasarkan tabel 4.14  hasil nilai tes akhir (Post test) kelas kontrol setelah 

perlakuan dengan mnenggunakan metode ceramah (Konvensional). Presentase 

yang paling banyak diperoleh interval 80-86 yaitu 22.5 % atau 9 orang siswa, 

interval 59-65 diperoleh 6 atau 15 % siswa. Interval nilai 66-72 dan 73-79 

masing-masing diperoleh oleh 8 orang siswa atau 20%. Hali ini menunjukkan di 

kelas kontrol terdapat 12 dari 40 siswa atau 30% nilai siswa belum memenuhi 

KKM (nilai >65). 

Kondisi hasil nilai tes akhir (Post test) kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dapat digambarkan dalam grafik 4.2 . 

Grafik 4.2 
Ketuntasan  Tes Akhir (Post-Test ) Kelas Kontrol dan Eksperimen

 
 

Berdasarkan grafik 4.2 terlihat adanya peningkatan hasil belajar siswa 

setelah diberi perlakuan. Pada kelas eksperimenyang diberi perlakuan 

menggunakan model pembelajaran STAD (Student Teams Achievement 

Devisions) dengan memanfaatkan alat peraga tiga dimensi terdapat 94% sudah 

memenuhi KKM > 65 dan terdapat 6% siswa tidak memenuhi KKM. Di kelas 
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kontrol  yang diberi perlakuan metode ceramah (Konvensional) terdapat 30 % 

siswa tidak memenuhi KKM, sedangkan siswa yang memenuhi KKM sebanyak 

70%. Hal ini sangat berbeda dengan hasil belajar kelas eksperimen.  

4.2.3.3 Analisi Deskriftif Data Variabel X 

Kegiatan pengumpulan data variabel X dilaksanakan pada saat proses 

pembelajaran dilakukan. Kegiatan lembar observasi dilakukan menggunakan 

lembar observasi ssuai kisi-kisi yang dibuat untuk kegiatan guru dalam proses 

penerapan pembelajaran dikelas.  Observasi ini dilakukan guru kelas IV yaitu 

Heni Kusumawati, S.Pd.SD terhadap peneliti (Mahasiswa). observasi yang 

dilakukan digunakan untuk mengamati penerapan Model  pembelajaran yang 

dilakukan terhadap tujuan yang diinginkan. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh obsever, pengajar telah 

menerapkan model STAD (Student Team Achiement Devisons) dengan 

memanfaatkan alat peraga tiga dimensi. Sedangkan pada metode ceramah 

(konvensional)  observer dilakukan oleh Ibu Karomah S.Pd.SD. berdasarkan 

observasi yang dilakukan observer peneraan model pembelajaran dan metode 

pembelajaran yang digunakan sudah di terapakan dengan baik. Hal ini terlihat dari 

setiap komponen yang diamati oleh obsever. Dalam pembelajaran yang dilakukan, 

tidak hanya kegiatan guru yang di observasi melainkan respon siswa terhadap 

pembelajaran yang di berikan secara langsung oleh guru juga di observasi.  Hasil 

tindakan guru dan respon siswa dapat dilihat pada tabel 4.15 sebagai berikut :  

Tabel 4.15  

Hasli Lembasr Observasi Respon Siswa 
No Respon Siswa Pertemuan 

1 2 

1 Apakah siswa tertarik dengan pertanyaan yang diberikan guru ? √ √ 

2 Apakah siswa memanfaatkan waktu untuk berfikir bersama maupun individual? √ √ 

3 Apakah siswa memberikan respon positif terhadap pertanyaan dari guru? √ √ 

4 apakah siswa menunjukkan sifat kerja sama antar anggota kelompok? √ √ 

5 Apakah siswa saling menghargai pendapat antar anggota kelompok? √ √ 

6 Apakah siswa menghargai presentasi kelompok lain ? √ √ 

7 Apakah sisw√a menjawab soal-saoal yang diajukan guru secara individual? √ √ 

8 Apakah siswa memberi respon yang positif terhadap penghargaan yang diberikan oleh 
guru ? 

√ √ 
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Tabel 4.16  

Hasil observasi pembelajaran STAD (Student Team Achievement Devisions) 
dengan memanfaatkan alat peraga tiga dimensi 

No Uraian Kegiatan Guru dan Siswa Pertemuan 
1 2 

1 Apakah guru membuka pelajaran ? √ √ 

2 Apakah guru mengecek kehadiran siswa ? √ √ 

3 Apakah guru mngadakan apersepsi dan motivasi? √ √ 

4 Apakah guru menyampaikan tujuan pembelajaran ? √ √ 

5 Apakah guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran √ √ 

6 Apakah guru bertanya kepad siswa tentang bangun ruan yang diketahui ? √ √ 

7 Apakah guru menjelaskan materi sifat-sifat bangun ruang sederahana 
menggunkan alat peraga tiga dimensi? 

√ √ 

8 Apakah guru membagi siswa dalam beberapa kelompok secara heterogen ? √ √ 

9 Apakah guru menjelaskan kegiatan, cara kerja dan waktu dalam kegiatan kerja 
kelompok ? 

√ √ 

10 Apakah guru membagikan LKS beserta alat peraga yang akan diamati siswa √ √ 

11 Apakah guru membimbing siswa dalam kerja kelompok? √ √ 

12 Apakah siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas? √ √ 

13 Apakah siswa mengerjakan kuis secar individual √ √ 

14 Apakah guru  memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal 
yang belum dimengerti 

√ √ 

15 Apakah guru  memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal 
yang belum dimengerti 

√ √ 

16 Apakah guru membagikan soal evaluasi ? √ √ 

17 Apakah guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran √ √ 

Tabel 4.17 

Hasil Lembar Observasi Kegiatan Pembelajaran Metode Konvensional 
No Uraian kegiatan gur dan siswa  Pertemuan 

1 2 

1 Apakah membuka pelajaran ? √ √ 

2 Apakah mengucapkan salam? √ √ 

3 Apakah mengisi daftar hadir siswa? √ √ 

4 Apakah menyampaikan tujuan pelajaran? √ √ 

5 Apakah guru menjelaskan materi pembelajara? √ √ 

6 Apakah guru dan siswa bertanya jawab tentang materi yang sudah dijelaskan ? √ √ 

7 Apakah guru meminta siswa mengerjakan lks yang dibagikan oleh guru? √ √ 

8 Apakah guru dan siswa membahas hasil dari pekerjaan siswa? √ √ 

9 Apakah guru menyimpulkan pemebalajaran yang sudah diajarkan ? √ √ 
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10 Apakah guru meluruskan kesalahpemahaman siswa? √ √ 

11 Apakah guru menutup pelajaran? √ √ 

 
4.2.3.4 Analisis Deskriptif Data Variabel Y 

Setelah observasi  proses pembelajaran dilakukan pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol, kemudian siswa diberikan tes. Tes yang diberikan kepada 

siswa menjadi dua yaitu tes awal (Pre test) sebelum pembelajaran atau sebelum 

perlakuan dan tes akhir  (post test) setelah pembelajaran atau setelah diberikan 

perlakuan X. Tujuan dari tes adalah untuk mengetahui hasil belajar siuswa 

dengan menggabungkan ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Hasil belajar 

siswa dapat dilihat di lampiran.  

 
4.2.3.5 Uji Normalitas  

4.2.3.5.1  Uji Normalitas Pre Test 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data hasil pre test pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen apakah memiliki distribusi normal atau tidak. 

Menurut Priyatno (2010:71) syarat data berdistribusi normal jika nilai signifikansi 

>0.05. Uji normalitas dihitung menggunakan bantuan SPSS versi 20.  

Hasil uji normalitas pre test kelas kontrol SDN Karang tengah 01 dan kelas 

eksperimen SDN Tlogo dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut.  

Tabel 4.18 

Hasil Uji Normalitas Tes Awal (Pre test) Eksperimen dan Kelas Kontrol 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

EKSPERIMEN 0,146 32 0,081 0,907 32 0,009 
KONTROL 0,142 32 0,099 0,948 32 0,124 
a. Lilliefors Significance Correction 

 

Dari tabel 4.18 dapat dilihat hasil kolmogrov-smirnov pada kolom sig. untuk 

kelas eksperimen SDN Tlogo adalah 0.08 > 0.05, sedangkan kelas kontrol sig. 

Adalah 0.09 > 0.05. Hal ini menunjukkan data nilai kelas eksperimen dan kelas 

kontrol  berdistribusi normal. Dari hasil analisis grafik normal dapat dilihat pada 

grafik 4.3 dan 4.4 berikut. 
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Grafik 4.3 
Distribusi Normal Tes Awal (Pre-test) SDN Tlogo (Kelas Eksperimen) 

 
 

Grafik 4.4 

Distribusi Normal Tes Awal (Pre Test) SDN Karangtengah 01 (Kelas 
Kontrol) 

 
 
4.2.3.5.2 Uji Normalitas Post test 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal tidaknya suatu 

distribusi data. Uji normalitas untuk mengtahui normal atau tidaknya hasil tes 

akhir (post test) kelas kontrol dan kelas eksperimen. Menurut Sambas Ali 
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Muhidin (2007),  jika nilai r lebih besar  dari tingkat alpha yang digunakan 

(0,05) maka data tersebut berdistribusi normal. Hasil uji normalitas tes akhir 

(post test) kelas eksperimen  dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.19 

berikut :  

Tabel 4.19 
Hasil Uji Normalitas Tes Akhir (Post Test ) 

 Kelas Eksperimen dan kelas Kontrol 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

EKSPERIMEN ,149 32 ,068 ,914 32 ,015 
KONTROL ,138 32 ,128 ,936 32 ,056 
a. Lilliefors Significance Correction 

 

Dari tabel 4.19 tampak nilai sig  kelas eksperimen > 0,05 yaitu  0.068. 

Pada kelas kontrol nilai sigpada kolomkolmogrov smirnovsebesar 0.128 > 0.05. 

Dengan demikian hasil belajar tes akhir (post test) kelas eksperimen  dan kelas 

kontrol meniliki distribusi normal.  Kondisi kenormalan hasil belajar post test 

kelas eksperimen  dan kelas kontrol digambarkan pada grafik 4.5 dan 4.6 

berikut: 

Grafik 4.5 

Distrubusi Normal Tes Akhir (Post Test) Kelas Eksperimen 
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Grafik 4.6 

Distribusi Normal Tes Akhir (Post test) Kelas Kontrol 

 
 
 
4.2.3.6  Uji Homogenitas  

4.2.3.6.1  Uji Homogenitas Pre Test 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

kelas kontrol dan kelas eksperimen memiliki tingkat varians data yang sama 

sehingga dapat dijadikan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Analisis 

homogenitas dilakukan dengan bantuan SPSS versi 20. Hasil uji homogenitas tes 

awal (pre test) kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel 4.20.  

Tabel 4.20 

Hasil Uji Homogenitas  Pre Test Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
Nama SD N F Sig F Kerteangan 

SD N Tlogo 32 0.648 0.423 Varian sama / 
homogen 

SD N Karang 
Tengah 01 

40 

 
Berdasarkan tabel 4.20 dapat diketahui bahwa nilai nilai hitung F sebesar 

0.648, nilai sig F sebesar 0.423 > 0,05 maka dapat disimpulkan kedua varian 
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memiliki varian yang sama atau dengan kata lain kedua kelas homogen. Oleh 

karena itu, data hasil belajar siswa kelas eksperimen SDN Tlogo dan kelas 

kontrol SDN Karangtengah 01 dapat dikatakan memiliki variance yang sama 

atau dengan kata lain kedua kelas tersebut homogen.  

4.2.3.6.2  Uji Homogenitas Post Test  

Setelah dilakukan uji homogenitas terhadap kedua kelompok, kemudian 

dilaksanakan pembelajaran menggunakan model STAD (Student Teams 

Achiement Devisions) dengan memanfaatkan alat peraga tiga dimensi. Dalam uji 

homogenitas jika nilai Sig F > 0.05 maka uji t menggunakan equal variances 

asumssed (diasumsikan sama). Namun jika nilai Sig F < 0.05 makan analisis 

menggunakan qual variances not asumssed (diasumsikan varain berbeda).  

Analisis homogenitas dilakukan dengan bantuan SPSS versi 20. Hasil uji 

homogenitas tes akhir (Post tes) dapat dilihat pada tabel 4.21 berikut ini:  

Tabel 4.21 

Hasil Uji Homogenitas Tes Akhir (Post Test) Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 
Nama SD N F Sig F Kerteangan 

SD N Tlogo 32 3.274 0.075 Varian sama / 
homogen 

SD N Karang 
Tengah 01 

40 

 
 

Berdasarkan tabel 4.21 dapat diketahui bahwa nilai nilai hitung F sebsear 

3.274 dengan nilai sig F 0.075 > 0.05 maka dapat disimpulkan kedua varian 

memiliki perbedaan atau dengan kata lain kedua kelas homogen. Oleh karena 

itu, data hasil belajar siswa kelas eksperimen SDN Tlogo dan kelas kontrol SDN 

Karangtengah 01 dapat dikatakan memiliki variance yang sama atau dengan 

kata lain kedua kelas tersebut homogen.  

 

4.2.3.7 Analisis Uji Hipotesis  

Jika signifikansi < 0.05 dari nilai alpha yang ditentukan maka H1 diterima, 

sedangkan jika signifikansi  > 0.05 maka H0 ditolak. Pengujian hipotesis 
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dilakukan terhadap hasil belajar tes akhir (post-test) mata pelajaran Matematika, 

siswa kelas IV SD yang diberi perlakuan dengan mengunakan model 

pembelajaran STAD (Student Team Achievement Deviasions) dengan 

memanfaatkan alat peraga tiga dimensi. Pengujian hipotesis di uji melalui uji 

indenpenden sampel T-test. Untuk pengambilan keputusan dengan mengunakkan 

taraf signifikansi 5%. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.22.  

Tabel 4.22 

Hasil Uji Hipotesis 
 NILAI 

Equal 
Variances 
Assumed 

Equal 
Variances 
Not 
Assumed 

Levene’s Test 
for Equality 
of Variances 

F. 
Sig. 

3.274 
0.075 

 

t-test for 
Equality of 
Means 

t 
df 
Sig (2-tailed) 
Mean Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence 
Interval of   

 
 
 
 
 
Lower 
Upper 

2.936 
70 
0,004 
7.4250 
2.52870 
2.38166 
12.32831 

3.020 
69.942 
0,004 
7.4520 
2.45846 
2,01153 
12.32831 

 

Berdasarkan tabel 4.22 dapat dilihat hasil (Uji Levene’s ) hitung F sebesar 

3.274  dengan signifikansi 0.07 > 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kedua populasi memiliki variance sama atau dikatakan kedua populasi 

homogen. Pengujiah hipotesis di uji beda t-test menggunakan equal variances 

assumed.  Pada tabel 24  dapat dilihat nilai t adalah 2.936 dengan probabilitas 

signifikansinya 0.004  < 0,05  maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikansi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran 

Matematika siswa kelas IV mengunakan model pembelajaran STAD (Student 

Team Achievement Deviasions) dengan memanfaatkan alat peraga tiga dimensi.  

Perbedaan rata-rata kedua populasi sebesar 7.4250. 

Berdasarkan hasil hitung t-test maka analisis pengujian hipotesisnya sebagai 

berikut : 
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H1 : Ada pengaruh yang siginfikan terhadap hasil belajar Matematika siswa 

kelas IV yang menggunakan model pembelajaran STAD  (Student Team 

Achievement Deviasions) dengan memanfaatkan alat peraga tiga dimensi.  

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan hasil belajar siswa kelas IV tanpa 

diberi perlakuan mengunakan  model pembelajaran STAD (Student Team 

Achievement Deviasions) dengan memanfaatkan alat peraga tiga dimensi.  

Hasil perhitungan uji t-test tes akhir (post-test) diperoleh sig. 0.04 < 0.05, 

maka dapat disimpulkan   hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima yaitu nilai rata-rata 

kelas eksperimen tidak sama dengan nilai rata-rata kelas kontrol. Dengan 

demikian  terdapat pengaruh yang signifikan  hasil belajar tes akhir (post-test) 

siswa yang diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran STAD (Student 

Team Achievement Deviasions) dengan menfaatkan alat peraga tiga dimensi. 

Kelas yang diberikan perlakuan  model STAD dengan memanfaatkan alat peraga 

tiga dimensi memperoleh hasil belajar tes akhir (post test) lebih baik dari pada 

kelas yang diberikan perlakuan mengunakan model pembelajaran konvensional.  

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian  

Dalam penelitian ini, sebelum melakukan penelitian dilapangan penulis 

sebelumya menyusun rancangan pembelajaran yaitu Rencana Kegiatan 

Pembelajaran (RPP).  Rancangan  pembelajaran yang sudah disusun 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Apabila RPP sudah disetujui untuk 

diterapkan, selanjutnya penulis melakukan microteacing di depan dosen 

pembimbing dan diberi komentar cara mengajar kepada penulis. Jika sudah 

melakukan microtacing, maka penulis melakukan penelitian dengan menerapkan 

model STAD (Student Team Achiement Devision) dengan memanfaatkan alat 

peraga tiga dimensi pada mata pelajaran Matematika di SDN Tlogo dan 

menggunakan motode Konvensional di SDN Karangtengah siswa kela 4.   

Namun sebelum menerapkan model pembelajaran yang dipilih, sebelumnya 

penulis melakukan pre test dikelas kontrol SDN Karangtengah 01 dan kelas 

Eksperimen SDN Tlogo, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelas 

yang diteliti memiliki kemampuan awal yang sama (homogen).  
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Penelitian ini dilakukan dua kali pertemuan untuk kelas eksperimen yaitu 

pada tanggal  3 Mei untuk pertemuan 1 dan 6 Mei untuk pertemuan dua.  Dalam 

penelitian ini yang menjadi obsever adalah guru Kelas IV karena guru lebih bisa 

menilai apa yang penulis lakukan dan bagai mana model itu dapat diterapkan 

sehingga guru bisa menilai respon siswa terahadap model STAD dengan 

memanfaatkan alat peraga tiga dimensi.  Jumlah subyek yang diteliti dalam 

penelitian ini ialah 32 siswa SDN Tlogo yang diberi perlakuan. Dalam 

melaksanakan penelitian dilapangan penulis melaksanakan sesuai dengan rencana 

penelitian tahap-tahap perencanaan pembelajaran yang sudah dirangkum dalam 

RPP.  

Pembelajaran dilaksanakan oleh penulis, dimana setelah siswa memasuki 

kelas penulis membuka pelajaran, menanyakan kesiapan siswa, presensi dan 

melakukan apersepsi dan motivasi berupa lagu. Selain itu, penulis juga 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah proses 

pembelajaran dilakukan.  

Untuk mengetahu hasil belajar siswa SDN Tlogo makan peneliti 

menerapkan model STAD (Student Team Achiement Devisions) dngan 

memanfaatkan alat peraga tiga dimensi pada mata pelajaran Matematika. Dalam 

melakukan model pembelajaran yang dipilih peneliti mengalami kesulitan dimana 

peneliti siswa masih tidak biasa dengan model yang dilaksanakan serta masih 

belum mengenal karakteristik siswa di kelas. Meskipun masih mengalami 

kesulitan dalam menerapkan model pembelajaran STAD dengan memanfaatkan 

alat peraga tiga dimensi, secara keseluruhan model pembelajaran STAD dengan 

memanfaatkan alat peraga tiga dimensi yang dirancang sesuai dengan yang 

diharapkan penulis. Kendala ini dapat diatasi karena sebelumnya penulis sebelum 

melakukan penelitian melakukan observasi saat guru mengajar dan 

memgobservasi respon siswa pada saat proses pembelajaran. Selain itu sebelum 

melakukan pembelajaran di kelas eksperimen penulis  sebelumnya 

mengkonsultasikan RPP yang sudah dirancang dengan baik.  
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Hasil belajar di kelas eksperimen sebelum perlakuan nilai Pre test  terdapat 

34% atau 11 orang tidak tuntas dan setelah diberi perlakuan X 6% atau 2 orang 

siswa yang tidak memenuhi KKM > 65.  

Penelitian pada kelas kontrol dilaksanakan 2 kali pertemuan yaitu pada 

tanggal 8 April dan 12 April 2014 yang berjumlah 40 orang siswa SDN 

Karangtengah 01  pada mata pelajaran Matematika dengan mengunakan metode 

Konvensional dimana pembelajaran lebih berpusat pada guru. Pada saat 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional siswa 

terlihat merasa jenuh, dan merasa bosan dalam mengikut pelajaran Matematika. 

Dalam hal ini guru hanya ceramah, tanya jawab dari awal sampai akhir pelajaran 

sehingga siswa menjadi pasif. Namun dengan metode konvensional yang 

digunakan, penulis berusaha memancing siswa dengan pertanyaan-pertanyaan 

yang setiap siswa berusaha untuk mengetahu jawabannya. Dengan demikian hasi 

belajar tetap ada perbedaan hasil belajar siswa sebelum diberi perlakuan dan 

sesudah perlakuan. Sebelum diberi perlakuan terdapat 17 orang 42.5% siswa tidak 

tuntas dan setelah diberi perlakuan Post tset 6 orang atau 30 % siswa tidak tuntas.  

Berdasarkan analisis data yang telah disajikan dan sudah dianalisis, 

sebelumnya model yang digunakan dalam penelitian eksperimen adalah 

mengunakan model pembelajaran  Studen Teams Achievement Devision (STAD) 

dengan memanfaatkan alat peraga tiga dimensi bahwa hasil belajar ditinjau dari 

perbedaan pengunaan atau pemilihan model pembelajaran.  Hal ini dapat dilihat 

rata-rata pada analisis hasil tes akhir (post-test)  siswa kelas IV SD Tlogo pada 

mata pelajaran Matematika yaitu 78.87  > besar dari KKM (> 65). Sedangkan 

nilai rata-rata post-test  siswa kelas IV SDN Karangtengah yaitu sebesar 58.6 < 

dari KKM > 65.  Dengan adanya rata-rata nilai Post-test antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen dapat diakatakan bahwa nilai rata-rata kelas eksperimen lebih  

tinggi dari kelas kontrol.  

Berdasarkan uji t-test hasil perhitungan tes akhir (Post-test) t-hitung 

menunjukkan 2.93 dengan nilai  sig (2-tailed) sebesar 0.004 < 0.05 artinya 

perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen berbeda dengan kelas kontrol  
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Rata-rata  hasil tes akhir (Post-test) pada kelas eksperimen adalah 78.87 

sedangkan kelas kontrol sebesar 58.8 dengan demikian nilai rata-rata tes akhir 

(Post test) kelas eksperimen yang diberi perlakuan menggunakan model 

pembelajaran STAD (Student Team Achievement Deviasions) dengan 

memanfaatkan alat peraga tiga  dimensi  lebih baik dari pada kelas kontrol yang 

mendapatkan perlakuan dengan metode ceramah. Nilai tes akhir (Post-test) kelas 

eksperimen dapat dikatakan lebih baik dari pada kelas kontrol, karena adanya 

perbedaan rata-rata nilai kelas eksperimnen yaitu sebesar 78.87 dan kelas kontrol 

58.6.  

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar yaitu model 

Pembelajaran STAD (Student Team Achievement Deviasions) dengan 

memanfaatkan alat peraga tiga dimensi, hasil belajar siswa dengan 

mengggunakan model STAD (Student Team Achievement Deviasions) lebih baik 

karena, menurut Anonim (2010: 3) kelebihan STAD (Student Team Achievement 

Deviasions) adalah : 

a) Siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi 

norma-norma kelompok, sehingga meningkatkan jiwa sosial masing-

masing siswa. Siswa aktif saling membantu dan memotivasi semangat 

untuk berhasil bersama. 

b) Semua siswa aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih 

meningkatkan keberhasilan kelompok, sehingga setiap siswa mampu 

mengembangkan pemahaman dan penguasaan materi yang bersifat 

kognitif, psikomotoris, maupun afektif . 

c) Interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka 

dalam berpendapat. 

Dengan adanya kelebihan pada model pembelajaran STAD (Student Team 

Achievement Deviasions), Menurut Hadi Susanto (2013:3) kelebihan 

penggunaan alat peraga dalam pengajaran antara lain : 

1. Menumbuhkan minat siswa 

2. Memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih mudah 

memahaminya.  
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3. Metode mengajar akan lebih bervariasi.  

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Yupensius (2009: 3) yang berjudul 

Penerapan Student Teams Achievement Division (STAD) Untuk Meningkatkan   

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV Sd Negeri Kalibeji  01  Kecamatan  

Tuntang Kabupaten Semarang  Semester  II Tahun Pelajaran 2012 /2013. 

Penelitian menunjukkan penerapan model pembelajaran STAD (Student Team 

Achievement Deviasions) dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dimana setiap 

siklus hasil belajar siswa semakin meningkat dengan menggunakan model 

pembelajaran STAD (Student Team Achievement Deviasions). Oleh karena itu, 

dalam pembelajaran dikelas model pembelajaran STAD (Student Team 

Achievement Deviasions) memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa di SD 

Tlogo kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.  

Penelitian Dwi Rina Sulistyaningsih (2013:10) dengan judul “Efektivitas 

Penggunaan Alat Peraga Tiga Dimensi Dalam Pembelajaran Matematika Pada 

Materi Geometri Kelas V MI”.   

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai hasil uji tHitung 2.313 dan nilai tTabel 

2.06. sehingga t-hitung > t-tabel (2.313 > 2.02) hal ini menunjukkan h0 : ditolak, 

H1: diterima, artinya rata-rata kelas eksperimen mengguakan alat perag tiga 

dimensi lebih besar dari kelas kontrol tanpa menggunakan alat peraga.  

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh alat peraga terhadap 

hasil belajar siswa kelas V MI.  Dengan demikian, penerapan alat peraga tiga 

dimensi memiliki pengaruh terhadap hasil belajar Matematika siswa kelas IV SD. 

Penelitian ini menujukkan hasil belajar kelas yang di ajar dengan menggunkan 

alat peraga  tiga dimensi lebih tinggi dari pada yang di ajar tanpa menggunakan 

alat peraga tiga dimensi.  

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti, diharapkan ada pengaruh model 

pembelajaran STAD (Student Teams Achiement Devisions) dengan memanfaatkan 

alat perag tiga dimensi dan pembelajaran yang dilakukan dengan metode 

konvensional. Perbedaan itu mengguntungkan siswa pada hasil belajarnya. Hasil 

belajar yang baik akan mendorong sekolah menjadi sekolah berprestasi.        
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Penelitian pada kelas eksperimen SDN Tlogo membantu guru dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa sehingga guru dapat menerapkan model 

pembelajaran yang digunakan oleh peneliti secara berkelanjutan. Selain dapa 

diterapkan berkelanjutan model pembelajaran STAD (Student Team Achiement 

Devision) juga memiliki perbedaan dengan model pembelajaran 

Konvensional.perbedan model pembelajaran yang diterapkan dalam proses 

pembelajaran dikelas diharapkan dapat menguntungkan siswa dalam hasil belajar 

sehingga guru berhasil mencapai sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.  Maka 

dapat disimpulkan  bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara siswa yang 

diajar menggunakan model STAD (Student Team Achiement Devisions) dengan 

memanfaatkan alat peraga tiga dimensi dengan siswa yang diberi perlakuan 

metode konvensional terhadap hasil belajar Matematika  pada Sub Pokok Bahasan 

Bangun Ruang Sederhana pada siswa kelas IV SDN Tlogo semester II tahun 

Pelajaran 2013/2014. 

 


