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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas IV semester II SD Negeri 

Karangtengah 01 yang berjumlah 42 siswa yang terbagi menjadi 2 kelas yakni 

kelas IV A dan kelas IV B dengan jumlah siswa pada masing-masing kelas 

sebanyak 21 siswa. Kelas IV A ditetapkan sebagai kelas kontrol sedangkan kelas 

IV B ditetapkan sebagai kelas eksperimen. SD Negeri Karangtengah 01 

merupakan SD imbas di gugus Kutilang Kecamatan Tuntang Kabupaten 

Semarang yang terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Tuntang Kabupaten 

Semarang. Sebagian besar siswa kelas IV SD Karangtengah 01 memiliki 

karakteristik yang cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran. 

Kedua kelas mempunyai varian yang sama pada kemampuan 

akademisnya. Sehingga tidak terjadi ketimpangan antara kemampuan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol.  Penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas dan 

dua variabel terikat. Variabel bebasnya adalah model pembelajaran Kooperatif 

tipe STAD (Student Teams Achevement Divisions), dan sebagai variabel 

terikatnya adalah motivasi belajar dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 

matematika pada pokok bahasan sifat-sifat bangun ruang.  

4.2 Analisis Deskriptif Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Deskriptif Variabel Pembelajaran Kooperatif Metode STAD  

Pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD terdiri dari penyajian materi oleh guru, ke siswa bekerja dalam kelompok 

heterogen yang terdiri dari tingkat akademis yang berbeda (tinggi, sedang, dan 

kurang) serta memperhatikan kesetaraan gender,  kuis individual, pemberian skor 

peningkatan prestasi individu penghargaan kelompok berdasarkan rata-rata 

akumulasi skor peningkatan individu anggota kelompok. Penerapan pembelajaran 

kooperatif metode STAD (Student Teams Achievement Divisions) dikatakan 

berhasil jika semua langkah-langkah metode STAD (Student Teams Achievement 

Divisions) telah dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran khususnya pada
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kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi). Observasi dilakukan oleh 

peneliti dan satu teman sejawat guru di setiap pertemuan. Hal ini bertujuan 

sebagai fungsi kontrol untuk meminimalkan kemungkinan subjektifitas baik dari 

peneliti maupun dari pihak teman sejawat guru sehingga hasil observasi 

penerapan pembelajaran kooperatif metode STAD dapat terjamin.  Hasil observasi 

penerapan pembelajaran kooperatif metode STAD disajikan dalam tabel 4.1 

sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Rekapitulasi Hasil Observasi Penerapan Pembelajaran Kooperatif Metode STAD 

No. Aspek yang diamati 

Skor 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Pertemuan 

III 

Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

1. Guru memberikan presentasi kelas 
untuk memberikan stimulus, 
membangkitkan semangat dan 
mengetahui gambaran umum 
tentang materi yang dipelajari 
melalui penjelasan singkat dan tanya 
jawab 

√  √  √  

2. Pelaksanaan kerja kelompok 
- Siswa bergabung dalam 

kelompok heterogen 
- Siswa berdiskusi dalam 

kelompok 
- Siswa bekerja sama dan saling 

membantu dalam memecahkan 
masalah yang ditemukan dalam 
tugas kelompok 

- Siswa saling mengecek untuk 
memastikan bahwa setiap 
anggota kelompok telah 
menguasai konsep serta materi 
yang dipelajari 

√  √  √  

3. Pelaksanaan tes individual √  √  √  
4. Perhitungan skor peningkatan 

prestasi individu  
√  √  √  

5. Pembuatan rangkuman materi yang 
telah dipelajari 

√  √  √  

6. Pemberian penghargaan Kelompok √  √  √  
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- perhitungan skor perolehan 
kelompok dari rata-rata skor 
peningkatan prestasi individu 
anggota 

- guru memberikan penghargaan 
kepada masing-masing 
kelompok 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat dari rekapitulasi hasil observasi yang 

telah dilakukan peneliti dan teman sejawat guru, menunjukkan bahwa penerapan 

pembelajaran kooperatif metode STAD (Student Teams Achievement Divisions) 

telah berhasil dilaksanakan dalam setiap pertemuan.  

4.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Motivasi Belajar 

Pada variabel motivasi belajar peneliti menggunakan teknik angket pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pemberian angket motivasi belajar diberikan 

diawal sebelum perlakuan dan diakhir perlakuan. Adapun hasil data angket 

motivasi belajar awal dan akhir  kelas eksperimen dan kelas kontrol seperti pada 

tabel 4.2 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Rekapitulasi Skor Angket Motivasi Belajar Awal dan Akhir Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

No. Skor Ket. 

Motivasi Belajar Awal Motivasi Belajar Akhir 

Eksperimen Kontrol Eksperimen Kontrol 

Jml % Jml % Jml % Jml % 

1. 125-132 
Sangat 
Tinggi 

4 19% 1 4,7% 18 85,7% 7 33,1% 

2. 118-124 Tinggi 8 38% 11 52,6% 3 14,3% 11 52,6% 

3. 111-117 Cukup 6 28,7% 5 23,7% -  3 14,3% 

4. 104-110 Rendah 3 14,3% 4 19% -  -  

5. Rata-rata 
117 

(cukup) 
116 

(cukup) 
128 

(sangat tinggi) 
122 

(tinggi) 

6. Tertinggi 128 126 132 128 

7 Terendah 104 106 121 114 
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Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa Perhitungan skor motivasi belajar 

awal kelas eksperimen adalah sebanyak 14,3% siswa memiliki motivasi rendah, 

28,7% siswa memiliki motivasi cukup, 38% siswa memiliki motivasi tinggi, dan 

19% siswa yang memiliki motivasi sangat tinggi. Sedangkan perhitungan motivasi 

belajar awal kelas kontrol adalah sebanyak 19% siswa memiliki motivasi rendah, 

23,7% siswa memiliki motivasi cukup, 52,6% siswa memiliki motivasi tinggi, 

4,7% siswa memiliki motivasi sangat tinggi.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki rata-rata motivasi belajar 

awal cukup. 

Perhitungan skor motivasi belajar akhir kelas eksperimen adalah sebanyak 

14,3% siswa memiliki motivasi tinggi, sedangkan 85,7% siswa memiliki motivasi 

sangat tinggi. Sedangkan perhitungan skor motivasi belajar akhir kelas kontrol 

adalah sebanyak 14,3% siswa memiliki motivasi cukup, 52,6% siswa memiliki 

motivasi tinggi, dan 33,1% siswa memiliki motivasi sangat tinggi. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa setelah diberikan perlakuan berupa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih tinggi dibanding 

dengan motivasi belajar siswa yang mendapat perlakuan tanpa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hal ini dibuktikan dengan skor rata-rata 

motivasi belajar akhir siswa kelas eksperimen adalah 128, sehingga siswa kelas 

eksperimen dikategorikan memiliki motivasi sangat tinggi, sedangkan skor rata-

rata motivasi belajar akhir siswa kelas kontrol adalah 122, sehingga siswa kelas 

kontrol dikategorikan memiliki motivasi tinggi. 

4.2.3 Analisis Deskriptif Variabel Hasil Belajar 

Pada variabel hasil belajar peneliti menggunakan teknik tes pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yakni dengan pretest dan posttest. Sebelum 

pemberian perlakuan diberikan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

kemudian diberikan posttest pada kelas eksperimen dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan kelas kontrol tanpa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Adapun rekapitulasi hasil nilai pretest dan 

posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol seperti pada tabel 4.3 sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Rekapitulasi Nilai Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

No. Nilai 

Pretest Posttest 

Eksperimen Kontrol Eksperimen Kontrol 

jumlah % jumlah % Jumlah % jumlah % 

1 (≥71) 

Tuntas 
4 19% 6 28,7% 21 100% 15 71,3% 

2 (<71) 

Tidak  

Tuntas 

17 

 
81% 15 71,3% 0 0% 6 28,7% 

3 Tertinggi 85 80 100 90 

4 Terendah 40 45 75 60 

5 Rata-rata 62,85 63,52 86,90 76,66 

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa Perhitungan nilai pretest kelas 

eksperimen 19% tuntas dan 81% tidak tuntas, sedangkan untuk nilai posttest kelas 

eksperimen 100% tuntas. Perhitungan nilai pretest kelas kontrol 28,7% tuntas dan 

71,3% tidak tuntas, sedangkan untuk nilai posttest kelas kontrol 71,4% tuntas dan 

28,6% tidak tuntas. 

Analisis perhitungan nilai pretest kelas eksperimen nilai tertinggi adalah 

85, sedangkan nilai terendah adalah 40, dengan rata-rata 62,85. Analisis 

perhitungan nilai posttest kelas eksperimen nilai tertinggi adalah 100, terendah 75, 

dengan rata-rata 86,90. Analisis perhitungan nilai pretest kelas kontrol nilai 

tertinggi adalah 80, nilai terendah adalah 45, dengan rata-rata 63,52. Sedangkan 

analisis perhitungan nilai posttest kelas kontrol nilai tertinggi adalah 90, terendah 

60 dan rata-rata 76,66. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar kelas eksperimen dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD hasilnya lebih tinggi dibandingkan 

dengan hasil belajar pada kelas kontrol tanpa model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. Hal ini dibuktikan dari nilai posttest kelas eksperimen semua tuntas yaitu 
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mencapai 100% dengan rata-rata 86,90, sedangkan pada kelas kontrol yang tuntas 

hanya mencapai 71,4 % dan yang tidak tuntas ada 28,6% dengan rata-rata 76,66. 

 

4.3 Analisis Uji Prasyarat 

4.3.1 Hasil UJi Validitas Lembar Observasi Penerapan Pembelajaran 

Kooperatif Metode STAD 

Uji validasi lembar observasi dilaksanakan pada beberapa siswa dikelas 

eksperimen serta teman sejawat guru yang bertindak sebagai observer melalui 

wawancara untuk mengetahui kebenaran dari hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti dan teman sejawat guru serta memastikan bahwa guru telah menerapkan 

pembelajaran kooperatif metode STAD dalam pembelajaran dan siswa pada kelas 

eksperimen benar-benar telah mengalami pembelajaran dengan menerapkan 

metode STAD di dalamnya. Hasil wawancara dengan siswa dan teman sejawat 

guru menunjukkan bahwa guru telah menerapkan langkah-langkah metode STAD 

secara urut dan benar sesuai dengan RPP yang telah disusun oleh peneliti.  

4.3.2 Hasil Uji Validitas Instrumen Angket Motivasi Belajar 

Uji coba instrumen angket motivasi belajar dilakukan pada 34 responden 

di SD Negeri Tlogo Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang Selanjutnya 

dilakukan uji validitas dengan bantuan SPSS 16 for windows. Untuk mengetahui 

tingkat validitas angket motivasi belajar dengan melihat nilai pada kolom 

corrected item total correlation (R) yang merupakan korelasi antara skor item 

dengan skor total item nilai yang kemudian dibandingkan dengan nilai r (0,3) 

dengan taraf signifikansi 5%. Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat 

atau valid adalah jika R (nilai dalam kolom corrected item total correlation)≥ 0,3.  

Jadi jika nilai korelasi antara butir dengan skor total, R<0,3. maka butir dalam 

instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.  Uji validitas dilakukan sebanyak 2 kali 

dengan hasil uji validitas akhir dari angket motivasi belajar disajikan dalam tabel 

4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4  

Hasil Uji Validitas Angket Motivasi Belajar 

 Corrected   Corrected 
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Item-Total 
Correlation 

Item-Total 
Correlation 

soal_no.1 .766  soal_no.19 .861 
soal_no.2 .509  soal_no.20 .640 
soal_no.3 .515  soal_no.21 .408 
soal_no.4 .856  soal_no.22 .682 
soal_no.5 .692  soal_no.23 .570 
soal_no.6 .378  soal_no.24 .635 
soal_no.7 .771  soal_no.25 .766 
soal_no.8 .851  soal_no.26 .528 
soal_no.9 .723  soal_no.27 .682 
soal_no.10 .512  soal_no.28 .593 
soal_no.11 .434  soal_no.29 .705 
soal_no.13 .368  soal_no.30 .844 
soal_no.14 .418  soal_no.31 .578 
soal_no.15 .710  soal_no.33 .461 
soal_no.16 .454  soal_no.34 .509 
soal_no.17 .538  soal_no.35 .876 
soal_no.18 .670    

Dari tabel 4.4 hasil uji validitas angket motivasi belajar diperoleh data 

bahwa item soal yang valid berjumlah 33 item. Sedangkan soal yang tidak valid 

ada 2 item. Indeks korelasi masing-masing item soal terhadap skor total berkisar 

antara 0,368-0,876. Semua item soal yang valid dimasukkan dalam instrumen 

angket motivasi belajar siswa, sedangkan item soal yang tidak valid tidak gunakan 

atau dibuang. Sebaran item soal valid dan tidak valid angket motivasi belajar 

disajikan dalam tabel 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Sebaran Item Soal Valid dan Tidak Valid Angket Motivasi Belajar 

No Indikator Item Nomor 

Valid Tidak Valid 

1. Perhatian a. Siswa ingin tahu materi 
pelajaran yang akan 
dipelajari 

1,2,3  

b. Siswa terangsang untuk 
mengikuti pembelajaran 
dengan metode STAD  

4,5,6  

c. Siswa memusatkan 
perhatian pada kegiatan 
pembelajaran 

7,8,9,10,11  

2. Relevansi a. Siswa mengetahui 
hubungan materi 

13,14 12 
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pelajaran dengan 
kehidupan sehari-hari 

b. Siswa dapat mengaitkan 
materi dengan kebutuhan 
dan kondisinya. 

15,16,17,18  

3. Percaya Diri a. Siswa  merasa 
berkompeten terhadap 
materi yang dipelajari 

19,20,21,22
, 
23,24 

 

b. Siswa dapat berinteraksi 
secara positif dengan 
lingkungan 

25,26,27  

4 Kepuasan a. Siswa bangga dengan 
keberhasilan yang dicapai 

28,29,30,31  

b. Siswa merasa puas 
setelah berhasil mencapai 
tujuan pembelajaran 

33,34,35 32 

4.3.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Tes Hasil Belajar  

Uji coba instrumen tes hasil belajar dilakukan pada 34 responden di SD 

Negeri Tlogo Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Selanjutnya dilakukan 

uji validitas dengan bantuan SPSS 16 for windows. Instrumen tes hasil belajar 

terdiri dari soal pretest dan posttest. Untuk mengetahui tingkat validitas soal 

pretest dan posttest dengan melihat nilai pada kolom corrected item total 

correlation (R) yang merupakan korelasi antara skor item dengan skor total item 

nilai yang kemudian dibandingkan dengan nilai r (0,3) dengan taraf signifikansi 

5%. Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat atau valid adalah jika R 

(nilai dalam kolom corrected item total correlation)≥ 0,3. Jadi jika nilai korelasi 

antara butir dengan skor total, R<0,3. maka butir dalam instrumen tersebut 

dinyatakan tidak valid. Uji validitas instrumen pretest dilakukan sebanyak 2 kali 

dengan hasil akhir uji validitas pretest disajikan pada tabel 4.6 sebagai berikut: 

Tabel 4.6   

Hasil Uji Validitas Soal Pretest 

 Corrected 
Item-Total 
Correlation 

  Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Soal_no.1 .647  Soal_no.14 .510 
Soal_no.2 .443  Soal_no.15 .438 
Soal_no.3 .418  Soal_no.16 .356 
Soal_no.4 .539  Soal_no.21 .366 
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Soal_no.5 .500  Soal_no.22 .349 
Soal_no.6 .374  Soal_no.24 .490 
Soal_no.7 .369  Soal_no.25 .309 
Soal_no.8 .444  Soal_no.29 .444 
Soal_no.9 .385  Soal_no.33 .500 
Soal_no.10 .371  Soal_no.34 .468 
Soal_no.12 .410  Soal_no.35 .421 
Soal_no.13 .436    

Dari tabel 4.6 hasil uji validitas pretest diperoleh data bahwa item soal 

yang valid berjumlah 23 item.  Sedangkan soal yang tidak valid sebanyak 12 item. 

Indeks korelasi masing-masing item soal dengan skor total berkisar antara 0,309-

0,647.  Dengan demikian dapat disajikan sebaran item soal valid dan tidak valid 

dari soal pretest dalam tabel 4.7 sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Sebaran Item Soal Valid dan Tidak Valid Soal Pretest 

Standar Kompetensi: 7. Menggunakan Lambang bilangan Romawi 
Kompetensi Dasar: 7.1  Mengenal lambang bilangan Romawi 

 7.2  Menyatakan bilangan cacah sebagai bilangan   Romawi 
dan sebaliknya.  

No Indikator Soal Nomor Soal 

Valid Tidak valid 

1. Menulis lambang bilangan romawi 10,15 17, 20 
2. Menyebutkan aturan penulisan lambang 

bilangan romawi 
3, 29 26,28, 30,31 

3. Mengubah lambang bilangan romawi ke 
dalam lambang bilangan cacah 

2,5,9,13 11,32 

4. Mengubah lambang bilangan cacah ke 
dalam lambang bilangan romawi 

1,4,6,8, 
14,21,33 

18,19, 

5. Melakukan Operasi hitung sederhana 
bilangan romawi  

7,16, 35 27 

6. Memakai lambang bilangan romawi 
dalam kehidupan sehari-hari 

12,22,24, 
25,34 

23 

Sedangkan untuk mengetahui tingkat validitas soal posttest dengan melihat 

angka pada kolom corrected item total correlation (R) yang merupakan korelasi 

antara skor item dengan skor total item nilai yang kemudian dibandingkan dengan 

nilai r tabel dengan taraf signifikansi 5%. Syarat minimum untuk dianggap 

memenuhi syarat atau valid adalah jika R (nilai dalam kolom corrected item total 

correlation)≥ 0,3. Jadi jika nilai korelasi antara butir dengan skor total, R<0,3. 
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maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Uji validitas 

instrumen posttest dilakukan sebanyak 2 kali dengan hasil akhir uji validitas 

posttest disajikan pada tabel 4.8 sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Soal Posttest 

 Corrected 
Item-Total 
Correlation 

  Corrected 
Item-Total 
Correlation 

soal_no1 .533  soal_no15 .557 
soal_no2 .603  soal_no16 .586 
soal_no3 .603  soal_no20 .357 
soal_no4 .533  soal_no22 .371 
soal_no6 .401  soal_no24 .357 
soal_no7 .537  soal_no26 .432 
soal_no8 .414  soal_no29 .347 
soal_no9 .322  soal_no31 .397 
soal_no10 .384  soal_no35 .598 
soal_no12 .350  soal_no36 .409 
soal_no13 .414  soal_no39 .533 
soal_no14 .385  soal_no40 .625 

Dari tabel 4.8 hasil uji validitas posttest diperoleh data bahwa item soal 

yang valid berjumlah 24 item. Sedangkan soal yang tidak valid sebanyak 16 item. 

Indeks korelasi masing-masing item soal dengan skor total berkisar antara 0,322-

0,625.  Dengan demikian dapat disajikan sebaran item soal valid dan tidak valid 

dalam tabel 4.9 sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Sebaran Item Soal Valid dan Tidak Valid Soal Posttest 

Standar Kompetensi:8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan    
hubungan antar bangun ruang 

Kompetensi Dasar: 8.1 Menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana 
  8.2 Menentukan jaring-jaring balok dan kubus 
   8.3 Mengidentifikasi benda-benda dan bangun datar 

simetris 
No Indikator Soal Nomor Soal 

Valid  Tidak Valid 

1. Menyebutkan sifat-sifat bangun ruang 
sederhana 

1,2, - 

2. Menyebutkan pengertian sisi,rusuk,dan 
titik sudut pada bangun ruang 

35 
 

 
19,33,34 
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3. Menunjukkan letak sisi,rusuk, dan titik 
sudut pada bangun ruang 

7, 8,9, 
39,40 

 
37,38 

4. Menunjukkan gambar  balok dan kubus 
sesuai dengan sifat sifatnya 

3,4, - 

5. Menyebutkan sifat-sifat bangun ruang 
kubus dan balok 

12,14, 
15,16,29 

11,23, 
27, 17, 32,  

6. Menyebutkan benda-benda di lingkungan 
sekitar yang berbentuk balok dan kubus 

6, 5,18,30 

7. Mengidentifikasi jaring-jaring balok dan 
kubus 

20,22,24, 
26,31,36, 

 
21, 25,28, 

Setelah diketahui item soal yang valid dari masing-masing soal pretest dan 

posttest, peneliti kemudian menggunakan 20 item soal valid pretest dan 20 item 

soal valid posttest sebagai instrumen tes untuk mengukur hasil belajar siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Tidak 

Sedangkan soal-soal yang tidak valid tidak diguanakan dalam instrumen 

penelitian atau dibuang. 

4.3.4 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Angket Motivasi Belajar 

Uji reliabilitas instrumen angket motivasi belajar dilakukan dengan 

bantuan SPSS 16 for windows. Data output hasil uji reliabilitas berupa tabel 

Reliability Statistic. Hasil uji reliabilitas angket motivasi belajar disajikan pada 

tabel 4.10 berikut:  

Tabel 4.10 

Hasil Uji Reliabilitas Angket Motivasi Belajar 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.950 33 

 
Pada tabel Reliability Statistic dapat dilihat bahwa pada kolom Cronbach 

Alpha menunjukkan nilai koefisien Alpha (α) adalah 0,950 untuk jumlah item (N 

of item) sebanyak 33. Dengan melihat skala Aplha bahwa nilai α yang mencapai 

0,950 menunjukkan bahwa instrumen memiliki reliabilitas yang memuaskan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen tes hasil belajar sudah reliabel, dan 

memiliki reliabilitas yang memuaskan. 

4.3.5 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tes Hasil Belajar 

Uji reliabilitas instrumen tes hasil belajar dilakukan dengan bantuan SPSS 
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16 for windows. Data output hasil uji reliabilitas berupa tabel Reliability Statistic. 

Hasil uji reliabilitas pretest disajikan pada tabel 4.11 sebagai berikut:  

 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Reliabilitas Soal Pretest 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.857 23 

 
Pada kolom Cronbach Alpha (α) menunjukkan nilai 0,857 untuk jumlah 

item (N of item) sebanyak 23. Dengan melihat skala Aplha bahwa nilai koefisien 

alpha (α) yang mencapai 0,857 menunjukkan bahwa instrumen memiliki 

reliabilitas yang bagus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen tes hasil 

belajar sudah reliabel, dan memiliki reliabilitas yang bagus. Sedangkan hasil uji 

reliabilitas posttest disajikan pada tabel 4.12 sebagai berikut:  

Tabel 4.12 

Hasil Uji Reliabilitas Soal Posttest 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.871 24 

Pada kolom Cronbach Alpha (α) menunjukkan nilai 0,871 untuk jumlah 

item (N of item) sebanyak 24. Dengan melihat skala Aplha bahwa nilai koefisien 

alpha (α) yang mencapai 0,871 menunjukkan bahwa instrumen memiliki 

reliabilitas yang bagus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen tes hasil 

belajar sudah reliabel, dan memiliki reliabilitas yang bagus. 

4.3.6 Uji Tingkat Kesukaran Instrumen Tes 

Uji tingkat kesukaran instrumen tes dilakukan dengan bantuan SPSS 16 for 

windows berdasarkan hasil soal pretest dan posttest yang diujikan pada siswa 

kelas IV SD Negeri Tlogo yang berjumlah 34 siswa. Data output hasil uji tingkat 

kesukaran dapat dilihat dalam frequencies (lampiran 13 dan 14). Besar tingkat 

kesukaran soal dapat dilihat pada mean dari tiap item soal. Jika nilai mean 

berkisar antara 0-0,30 maka soal masuk kategori sukar, jika nilai mean berkisar 

antara 0,31-0,70 maka soal masuk kategori sedang, Sedangkan nilai mean yang 
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berkisar antara 0,71-1,00 maka soal masuk kategori mudah. Hasil uji tingkat 

kesukaran soal pretest disajikan dalam tabel 4.13 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal Pretest 

Tingkat 

Kesukaran 

No Soal Jumlah 

Mudah 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,18,24,25 
28,33,34,35 

21 

Sedang 13,14,17,19,20,21,22,23,26,27,29,30,31,32 14 
Sukar -  

Hasil uji tingkat kesukaran soal  posttest disajikan dalam tabel 4.14 

sebagai berikut : 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal Posttest 

Tingkat 

Kesukaran 

No Soal Jumlah 

Mudah 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18 
20,26,27,30,39,40 

23 

Sedang 15,19,22, 24,25,28,29,31,32,33,35,36,37 13 
Sukar 21,23,34,38 4 
 

Dari data hasil uji tingkat kesukaran instrumen tes hasil belajar diatas 

dapat diketahui bahwa Pada soal pretest jumlah soal dengan tingkat kesukaran 

kategori mudah ada 21 soal, jumlah soal dengan tingkat kesukaran kategori 

sedang ada 14 soal, sedangkan jumlah soal dengan tingkat kesukaran dengan 

kategori sukar ada tidak ada. Sedangkan pada soal posttest jumlah soal dengan 

tingkat kesukaran kategori mudah ada 23 soal, jumlah soal dengan tingkat 

kesukaran kategori sedang ada 13 soal, sedangkan jumlah soal dengan tingkat 

kesukaran dengan kategori sukar ada 4 soal. 

Dari hasil uji tingkat kesukaran tersebut dapat diketahui bahwa soal 

pretest dan posttest  yang digunakan oleh peneliti sudah termasuk soal yang ideal 

dan setara. Soal pretest terdiri dari 14 soal dengan ringkat kesukaran sedang dan 6 

soal dengan tingkat kesukaran mudah. Sedangkan soal posttest terdiri dari 13 soal 
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dengan tingkat kesukaran sedang, 5 soal dengan tingkat kesukaran mudah dan 2 

soal dengan tingkat kesukaran sukar. 

 

4.3.7 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas varian menggunakan program SPSS 16 for windows, 

yaitu dengan melihat Test of Homogeneity of Variences menunjukkan hasil uji 

homogenitas dari varians. Kaidah keputusannya adalah nilai sig>0,05, maka 

varians dari data yang diuji adalah sama atau homogen. Hasil uji homogenitas 

motivasi belajar awal disajikan dalam tabel 4.15 berikut : 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Homogenitas Motivasi Belajar Awal Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

 
 

 

Dari hasil uji homogenitas motivasi belajar awal didapat bahwa dalam 

tabel Test of Homogeneity of Variances nilai sig adalah 0.072>0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa kedua varians yakni kelas eksperimen dan kontrol adalah 

homogen. Sedangkan hasil uji homogenitas hasil pretest disajikan dalam tabel 

4.16 berikut: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Homogenitas Nilai Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic Sig. 

1.666
a
 .212 

Dari hasil uji homogenitas nilai pretest didapat bahwa dalam tabel Test of 

Homogeneity of  Variances nilai sig. adalah 0.212>0,05, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa kedua varians yakni kelas eksperimen dan kontrol adalah 

homogen. 

4.3.8 Uji Normalitas 

Uji normalitas menggunakan Uji Shapiro-Wilk  dengan bantuan SPSS 16 

for windows. Hasil output SPSS Shapiro Wilk dengan melihat taraf signifikansi 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic Sig. 

3.119
a
 .072 
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yakni nilai sig.>0,05 maka data tersebut dinyatakan berdistribusi normal. Uji 

normalitas dilaksanakan pada variabel motivasi belajar awal dan akhir serta 

variabel hasil belajar yakni hasil pretest dan posttest. Hasil uji normalitas motivasi 

belajar awal kelas eksperimen dan kelas kontrol disajikan dalam tabel 4.17 

berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Normalitas Motivasi Belajar Awal Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Tests of Normality 

 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. 

motivasi_awal_kel.eksperimen .959 21 .502 

motivasi_awal_kel.kontrol .938 21 .196 

a. Lilliefors Significance Correction 

Dari uji normalitas motivasi belajar awal kelas eksperimen dan kelas 

kontrol didapat hasil sebagai berikut : 

1. Motivasi belajar awal kelas eksperimen dengan teknik Shapiro Wilk. Dari 

tabel tersebut nampak nilai sig adalah 0,502. Jika nilai sig>nilai taraf 

signifikansi 0,05, maka berdistribusi normal. Nilai dari sig adalah 0,502> 

0,05, maka diambil kesimpulan motivasi belajar awal kelas eksperimen  

berdistribusi normal. 

2. Motivasi belajar awal kelas kontrol dengan teknik Shapiro Wilk. Dari tabel 

tersebut nampak nilai sig adalah 0,196. Jika nilai sig>nilai taraf signifikansi 

0,05, maka berdistribusi normal. Nilai dari sig adalah 0,196>0,05, maka 

diambil kesimpulan motivasi belajar awal kelas kontrol  berdistribusi normal. 

Sedangkan hasil uji normalitas motivasi belajar akhir kelas eksperimen 

dan kontrol disajikan dalam tabel 4.18 berikut : 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Normalitas Motivasi Belajar Akhir Kelas Ekperimen dan Kelas Kontrol 

Tests Of Normality 

 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. 

motivasi_akhir_kel.eksperimen .920 21 .089 

motivasi_akhir_kel.kontrol .976 21 .859 
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Tests Of Normality 

 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. 

motivasi_akhir_kel.eksperimen .920 21 .089 

motivasi_akhir_kel.kontrol .976 21 .859 

a. Lilliefors Significance Correction 

Dari uji normalitas motivasi belajar akhir kelas eksperimen dan kelas 

kontrol didapat hasil sebagai berikut : 

1. Motivasi belajar akhir kelas eksperimen dengan teknik Shapiro Wilk. Dari 

tabel tersebut nampak nilai sig adalah 0,089. Jika nilai sig>nilai taraf 

signifikansi 0,05, maka berdistribusi normal. Nilai dari sig adalah 0,089> 

0,05, maka diambil kesimpulan motivasi belajar akhir kelas eksperimen  

berdistribusi normal. 

2. Motivasi belajar akhir kelas kontrol dengan teknik Shapiro Wilk. Dari tabel 

tersebut nampak nilai sig adalah 0,859. Jika nilai sig>nilai taraf signifikansi 

0,05, maka berdistribusi normal. Nilai dari sig adalah 0,110>0,859, maka 

diambil kesimpulan motivasi belajar akhir kelas kontrol  berdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas dari nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

pada tabel 4.19 berikut: 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Normalitas Nilai Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol  

 

 

 

 

 

 

Dari uji normalitas nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol didapat 

hasil sebagai berikut : 

1. Nilai pretest kelas eksperimen dengan teknik Shapiro Wilk. Dari tabel 

tersebut nampak nilai sig adalah 0,772. Jika nilai sig>nilai taraf signifikansi 

Tests of Normality 

 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. 

pretest_kel.eksperimen .972 21 .772 

pretest_kel.kontrol .932 21 .151 

a. Lilliefors Significance Correction 



55 

 

 

 

0,05, maka berdistribusi normal. Nilai sig adalah 0,772>0,05, maka diambil 

kesimpulan nilai pretest kelas eksperimen  berdistribusi normal. 

2. Nilai pretest kelas kontrol dengan teknik Shapiro Wilk. Dari tabel tersebut 

nampak nilai sig adalah 0,151. Jika nilai sig>nilai taraf signifikansi 0,05, 

maka berdistribusi normal. Nilai dari sig adalah 0,151>0,05, maka diambil 

kesimpulan nilai pretest kelas kontrol berdistribusi normal.  

Sedangkan Hasil Uji Normalitas nilai posttest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol pada tabel 4.20 Berikut : 

Tabel 4.20 

Hasil Uji Normalitas Nilai Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Tests of Normality 

 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. 

pretest_kel.eksperimen .912 21 .059 

pretest_kel.kontrol .919 21 .083 

a. Lilliefors Significance Correction  

Dari uji normalitas nilai posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

didapat hasil sebagai berikut : 

1. Nilai posttest kelas eksperimen dengan teknik Shapiro Wilk. Dari tabel 

tersebut nampak nilai sig adalah 0,059. Jika nilai sig>nilai taraf signifikansi 

0,05, maka berdistribusi normal. Nilai dari sig adalah 0,059>0,05, maka 

diambil kesimpulan nilai posttest kelas eksperimen berdistribusi normal. 

2. Nilai posttest kelas kontrol dengan teknik Shapiro Wilk. Dari tabel tersebut 

nampak nilai sig adalah 0,83. Jika nilai sig>nilai taraf signifikansi 0,05, maka 

berdistribusi normal. Nilai dari sig adalah 0,83>0,05, maka diambil 

kesimpulan nilai posttest kelas kontrol  berdistribusi normal. 

4.3.9 Uji Kesamaan Dua Rata-rata Skor Motivasi Belajar Awal Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Uji kesamaan dua rata-rata skor motivasi belajar awal kelas eksperimen 

dan kelas kontrol menggunakan SPSS 16 for windows yakni uji Independent 

Sample t-test. Hasil uji kesamaan dua rata-rata motivasi belajar dapat dilihat pada 

output uji independent sample t- test pada tabel 4.21 berikut : 
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Tabel 4.21 

Hasil Uji Kesamaan Dua Rata-rata Skor Motivasi Belajar Awal Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kontrol  Eksperimen     
N Mean N Mean T tStat P 

21 168 21 186 -2,012 -0,967 0,340 
Catatan: skor maksimal = 132 P=>0,05 

 

Berdasarkan tabel 4.21 Output independent samples t- test diperoleh angka 

P atau sig. (2-tailed) sebesar 0,340. Oleh karena nilai sig. (2-tailed) 0,340> 0,05 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata skor motivasi belajar awal 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan  pengambilan keputusan 

berdasarkan uji t, diperoleh -t hitung sebesar -0,967. Karena nilai -t hitung >-t 

tabel yakni -0,967>-2,012 maka dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata skor 

motivasi belajar awal kelas eksperimen dan kontrol adalah sama. Sehingga dapat 

diasumsikan bahwa siswa pada kelas eksperimen dan kelas kotrol memiliki 

motivasi belajar yang sama dengan rata-rata skor motivasi belajar awal kelas 

eksperimen sebesar 118 dan kelas kontrol sebesar 116. 

4.3.10 Uji Kesamaan Dua Rata-rata Nilai Pretest Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

Uji kesamaan dua rata-rata nilai pretest kelas eksperimen dan kontrol 

menggunakan SPSS 16 for windows yakni uji Independent Sample t-test. Uji 

kesamaan digunakan untuk mengetahui apakah kemampuan awal siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sama atau berbeda. Hasil uji kesamaan rata-rata 

nilai pretest dapat dilihat pada output uji independent sample test pada tabel 4.22 

sebagai berikut : 

Tabel 4.22 

Hasil Uji Kesamaan Dua Rata-rata Nilai Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

Kontrol  Eksperimen     
N Mean N Mean T tStat P 

21 63,52 21 62,85 2,423 0,195 0,847 
Catatan: skor maksimal = 100 P=>0,05 
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Berdasarkan tabel 4.22 Output independent samples t- test diperoleh angka 

P atau sig. (2-tailed) sebesar 0,847. Oleh karena nilai sig. (2-tailed) 0,847> 0,05 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata nilai pretest antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan  pengambilan keputusan berdasarkan uji 

t diperoleh t hitung sebesar  sebesar 0,195. Oleh karena t hitung < t tabel, yakni 

0,195<2,423 maka dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata nilai pretest kelas 

eksperimen dan kontrol adalah sama. Sehingga dapat diasumsikan siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol memiliki kemampuan awal yang sama dengan rata-

rata hasil belajar kelas eksperimen sebesar 62,85 dan kelas kontrol sebesar 63,52.  

4.4 Uji Hipotesis 

4.4.1 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Skor Motivasi Belajar Akhir Kelas 

Eksperimen dan Kontrol 

Uji Perbedaan dua rata-rata skor motivasi belajar akhir kelas eksperimen 

dan kontrol menggunakan SPSS 16 for windows yakni uji Independent Sample t-

test. Hasil uji perbedaan dapat dilihat pada output uji independent sample t-test 

pada tabel 4.23 berikut : 

Tabel 4.23 

Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Skor Motivasi Belajar Akhir Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kontrol  Eksperimen     
N Mean N Mean T tStat P 

21 122 21 128 -2,012 -5,230 0,000 
Catatan: skor maksimal = 132 P=≤0,05 

 
Berdasarkan tabel 4.23 Output independent samples t- test diperoleh angka 

P atau sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Oleh karena nilai sig. (2-tailed) 0,000≤ 0,05 

dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata skor motivasi belajar akhir 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan  pengambilan keputusan 

berdasarkan uji t diperoleh -t hitung sebesar -5,230. Oleh karena –t hitung < -t 

tabel yakni -5,230 < -2,021 maka dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata skor 

motivasi belajar akhir kelas eksperimen dan kontrol adalah berbeda. Sehingga 

dapat diasumsikan bahwa siswa pada kelas eksperimen dan kelas kotrol setelah 
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diberikan perlakuan dengan dan tanpa model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

motivasi belajar akhirnya adalah berbeda secara signifikan dengan rata-rata skor 

motivasi akhir kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol yakni rata-rata 

skor motivasi akhir kelas eksperimen sebesar 128 dan kelas kontrol sebesar 122. 

 

4.4.2 Uji Perbedaan Dua Rata-rata Nilai Posttest Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

Uji Perbedaan dua rata-rata nilai posttest kelas eksperimen dan kontrol 

menggunakan SPSS 16 for windows yakni uji Independent Sample t-test. Hasil uji 

perbedaan dapat dilihat pada output uji independent samples t-test pada tabel 4.24 

berikut : 

Tabel 4.24 

Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-rata Nilai Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

Kontrol  Eksperimen     
N Mean N Mean T tStat P 

21 76,67 21 86,90 -2,012 -3,869 0,000 
Catatn: skor maksimal = 100 P=≤0,05 

 
Berdasarkan tabel 4.24 Output independent samples t- test diperoleh angka 

P atau sig. (2-tailed) sebesar 0,340. Oleh karena nilai sig. (2-tailed) 0,000 > 0,05 

dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata nilai posttest antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan  pengambilan keputusan berdasarkan uji 

t diperoleh -t hitung sebesar -3,869. Karena -t hitung < -t tabel, yakni -3,869 < -

2,021  maka rata-rata nilai posttest hasil belajar kelas eksperimen dan kontrol 

adalah berbeda. Sehingga diasumsikan bahwa bahwa siswa pada kelas eksperimen 

dan kelas kotrol setelah diberikan perlakuan dengan dan tanpa model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD hasil belajar akhirnya adalah berbeda secara 

signifikan, dengan rata-rata nilai posttest kelas eksperimen lebih tinggi daripada 

hasil belajar kelas kontrol yaitu nilai rata-rata kelas eksperimen sebesar 86,90 dan 

nilai rata-rata kelas kontrol sebesar 76,66. 

4.5 Pembahasan 
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Penelitian dilakukan SDN Karangtengah 01, Gugus Kutilang kecamatan 

Tuntang, Kabupaten Semarang. Kelas yang digunakan sebagai subjek penelitian 

yakni kelas IV A sebagai kelas kontrol yang terdiri dari 21 siswa dengan jumlah 

siswa laki-laki sebanyak 9 anak dan siswa perempuan sebanyak 12 anak. 

Sedangkan kelas IV B sebagai kelas eksperimen dengan jumlah siswa laki-laki 

sebanyak 11 anak dan siswa perempuan sebanyak 10 anak. 

Berdasarkan data hasil observasi menunjukkan bahwa penerapan 

pembelajaran kooperatif metode STAD (Student Teams Achievement Divisions) 

pada kelas eksperimen telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif metode STAD yang meliputi presentasi kelas oleh guru 

melalui penjelasan singkat dan tanya jawab, kerja kelompok heterogen (terdiri 

dari 4-5 siswa dengan tingkat akademis berbeda yakni tinggi, sedang dan rendah 

serta memperhatikan kesetaraan gender), tes secara individual, perhitungan skor 

peningkatan individu, membuat rangkuman serta penghargaan kelompok. 

Observasi dilakukan oleh peneliti dan 1 orang teman sejawat guru sebagai fungsi 

kontrol yakni menghindari objektifitas baik dari peneliti maupun teman sejawat 

sehingga hasil observasinya dapat lebih terjamin.   

Dalam aspek motivasi belajar, dari hasil uji kesamaan motivasi awal kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberikan perlakuan, diketahui -t hitung 

sebesar -0,967. Karena nilai -t hitung >-t tabel yakni -0,967>-2,012 maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa rata-rata skor motivasi belajar awal kelas eksperimen 

dan kontrol adalah sama. Sehingga dapat diasumsikan bahwa siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kotrol memiliki motivasi belajar yang relatif sama yakni 

dalam kategoti cukup dengan rata-rata skor motivasi belajar awal kelas 

eksperimen sebesar 118 dan kelas kontrol sebesar 116. 

Sedangkan hasil uji beda dua rata-rata motivasi belajar akhir kelas 

eksperimen dan kelas kontrol pada output independent samples t-test 

menunjukkan –t hitung sebesar -5,230. Oleh karena –t hitung < -t tabel yakni -

5,230<-2,021maka dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata motivasi belajar 

akhir kelas eksperimen dan kontrol adalah berbeda. Hal ini membuktikan bahwa 

motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen setelah mendapatkan perlakuan 
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berupa pembelajaran dengan menggunakan metode STAD (Student Teams 

Achievement Divisions) berbeda secara signifikan dengan kelas kontrol yang 

mendapat perlakuan berupa pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah. 

Hasil angket motivasi belajar akhir menunjukkan rata-rata motivasi belajar kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada motivasi belajar kelas kontrol yaitu rata-rata 

kelas eksperimen sebesar 128 yang termasuk dalam level sangat tinggi dan rata-

rata kelas kontrol sebesar 122 yang termasuk dalam level tinggi. 

Dengan menerapkan pembelajaran kooperatif metode STAD dalam 

pembelajaran matematika dengan materi bangun ruang di kelas eksperimen 

menyebabkan motivasi belajar siswa menjadi meningkat. Hal tersebut 

dikarenakan siswa belajar dalam kelompok. Belajar dalam bentuk kelompok 

membuat komunikasi antar siswa terjalin dengan baik sehingga siswa lebih aktif 

dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan menyumbangkan ide. Materi 

bangun ruang juga berperan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa karena 

materi tersebut berhubungan langsung dengan siswa. Siswa dapat menemukan 

berbagai jenis bangun ruang terutama kubus dan balok di lingkungan sekitar 

mereka seperti di sekolah maupun di rumah, sehingga ilmu yang diperoleh setelah 

belajar materi bangun ruang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu tugas kelompok yang disajikan dalam bentuk permainan juga menarik 

perhatian siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran.Penghitungan skor 

peningkatan prestasi individu dari hasil tes individual serta adanya penghargaan 

kelompok yang diberikan guru diakhir pembelajaran membuat siswa merasa 

bangga dan puas terhadap hasil belajarnya sehingga motivasi belajarnya dapat 

meningkat.  

Peningkatan motivasi belajar siswa di kelas eksperimen dengan 

menerapkan metode STAD dalam pembelajaran relevan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Norman (2005) dengan judul “Using STAD in an EFL Elementary 

School Classroom in Shouth Korea: Effects on student Achievement, Motivation, 

and Attitudes Toward  Cooperative Learning” dengan hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa STAD memberikan efek positif yang signifikan terhadap 

hasil belajar,motivasi serta respon siswa terhadap mata pelajaran bahasa Inggris.  
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Hasil uji kesamaan nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

sebelum diberikan perlakuan, diketahui t hitung sebesar  sebesar 0,195. Oleh 

karena t hitung < t tabel, yakni 0,195<2,423 maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa rata-rata nilai pretest kelas eksperimen dan kontrol adalah sama. Sehingga 

dapat diasumsikan siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki 

kemampuan awal yang sama dengan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 

sebesar 62,85 dan kelas kontrol sebesar 63,52. Hasil pretest  kelas eksperimen 

menunjukkan bahwa dari 21 anak, ada 17 anak yang tidak tuntas hasil pretest 

kelas kontrol menunjukkan bahwa dari 21 anak, ada 15 anak yang tidak tuntas. 

Berdasarkan hasil uji beda dua rata-rata nilai posttest kelas eksperimen dan 

kelas kontrol yakni output Independent Samples T-Test diperoleh -t hitung sebesar 

-3,869. Oleh karena -t hitung < -t tabel yakni -3,869 < -2,021  maka dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata posttest kelas eksperimen dan kontrol adalah 

berbeda. Hal ini membuktikan bahwa hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 

setelah mendapatkan perlakuan berupa pembelajaran dengan menggunakan 

metode STAD (Student Teams Achievement Divisions) berbeda secara signifikan 

dengan kelas kontrol yang mendapat perlakuan berupa pembelajaran dengan 

menggunakan metode ceramah. Hasil posttest kelas eksperimen menunjukkan 

semua siswa dinyatakan tuntas sedangkan hasil posttest kelas kontrol 

menunjukkan masih ada 6 siswa yang belum tuntas. Rata-rata nilai posttest kelas 

eksperimen lebih tinggi dibanding kelas kontrol yakni rata-rata kelas kelas 

eksperimen 86,90, sedangkan kelas kontrol  dengan rata-rata nilai posttest 76,66. 

Melalui pembelajaran dengan menggunakann metode STAD ((Student 

Teams Achievement Divisions) pada mata pelajaran matematika dengan materi 

bangun ruang di kelas IV B SDN Karangetangah 01 hasil belajar siswa menjadi 

meningkat. Dalam pembelajaran kooperatif metode STAD siswa belajar dalam 

kelompok heterogen dengan jumlah anggota 4-5 anak yang memiliki latar 

belakang dan tingkat akademis yang berbeda serta memperhatikan kesetaraan 

gender. Penguasaan materi oleh siswa dapat tercapai karena siswa berperan aktif 

dalam pembelajaran, anggota kelompok saling bekerja sama dan saling membantu 

dalam memahami materi dan memecahkan masalah yang ada dalam lembar kerja 
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kelompok. Siswa yang sudah bisa mengajari teman yang masih belum bisa dan 

saling mengecek penguasaan materi dengan dengan saling bertanya jawab antar 

anggota kelompok.  

Peningkatan hasil belajar siwa pada mata pelajaran matematika ini relevan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayuningsih (2011) dalam skripsinya 

yang berjudul “Pengaruh penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas V SD Negeri 

Wadaslintang Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo semester II tahun 

pelajaran 2010/2011” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 

 Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif metode STAD (Student Teams Achievement Divisions) 

dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar siswa kelas IV pada mata 

pelajaran matematika . Implikasi teoritis dan implikasi praktis dari metode STAD 

terhadap hasil belajar dan motivasi belajar siswa dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Implikasi teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan masukan tambahan berupa hasil penelitian 

sebagai gambaran penerapan pembelajaran kooperatif metode STAD (Student 

Teams Achievement Divisions) dalam mata pelajaran matematika di sekolah 

dasar yang hasilnya dapat meningkatkan kualitas proses, motivasi, serta hasil 

belajar siswa. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi 

untuk mengembangkan penelitian yang menggunakan pembelajaran kooperatif 

metode STAD (Student Teams Achievement Divisions). 

2. Implikasi Praktis 

a. Pembelajaran dengan menggunakan metode STAD (Student Teams 

Achievement Divisions) merupakan penerapan metode pembelajaran yang 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Norman (2011) tentang penggunaan metode 

STAD  yang hasilnya dapat meningkatkan hasil belajar, motivasi belajar serta 

respon siswa terhadap pembelajaran. Meningkatnya motivasi belajar siswa 
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dikarenakan dalam pembelajaran dilakukan dalam kelompok sehingga siswa 

menjadi lebih percaya diri dan aktif dalam menyumbangkan pendapat maupun 

ide. Perhitungan skor peningkatan prestasi individu dan penghargaan 

kelompok  menyebabkan siswa menjadi puas dan bangga terhadap hasil 

belajarnya, sehingga motivasi belajarnya pun juga meningkat.  

b. Pembelajaran dengan menggunakan metode STAD (Student Teams 

Achievement Divisions) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rahayuningsih  (2011) yang menyatakan bahwa penggunaan metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD  dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Dalam pelaksanaannya guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok 

heterogen yang terdiri dari 4-5 anak dengan memperhatikan kesetaraan gender 

dan tingkat akademis yang berbeda yakni tinggi, sedang dan rendah. Anggota 

kelompok saling berdiskusi, bekerja sama dan saling membantu untuk 

memahami materi dan memecahkan masalah dalam mengejakan tugas 

kelompok. Siswa juga saling mengecek penguasaan konsep anggota kelompok 

dengan saling bertanya jawab. Dengan demikian maka kegaiatan belajar 

mengajar akan lebih bermakna dan siswa lebih aktif belajar sehingga dapat 

dengan menguasai materi.  

Maka dari itu gunakanlah metode STAD (Student Teams Achievement 

Divisions) di kelas yang karakteristik siswanya pasif  dalam kegiatan belajar 

mengajar, dengan begitu maka siswa akan lebih aktif belajar dan sebagai 

akibatnya motivasi belajar serta hasil belajar siswa dapat meningkat.   

 

 

 

 

 

 

 

 


