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ABSTRAK 

 

Santosa, Irfan Budi. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika 

Melalui Model Kooperatif STAD menggunakan CD Pembelajaran Siswa 

Kelas V SDN Gedangan Rembang. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.  

Drs Moch Ichsan, M.Pd dan Drs Sri Sulistyorini,M.Pd 

 
Dalam proses belajar mengajar siswa kelas V SDN Gedangan pelajaran 

matematika dianggap mata pelajaran yang paling sulit oleh siswa sehingga 

menyebabkan hasil belajar rendah. Hal ini ditunjukan dari 17 siswa, yang 

mendapatkan nilai di atas 60 ada 5 siswa (29%) dan 12 siswa (71) mendapatkan 

nilai di bawah 60. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran matematika. Model kooperatif tipe STAD menggunakan 

CD Pembelajaran merupakan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan : (1) keterampilan 

guru, (2) aktivitas siswa, dan (3) hasil belajar siswa dalam melalui model 

kooperatif tipe STAD menggunakan CD Pembelajaran. 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Gedangan yang terdiri dari 17 

siswa dengan jumlah siswa laki-laki 8 siswa dan 9 siswa perempuan serta seorang guru 

kelas V SDN Gedangan. Variabel / faktor yang diselidiki penelitian ini adalah 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Alat pengumpul data yang 

digunakan adalah lembar observasi, soal tes dan foto kegiatan dengan analisis data 

deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukan peningkatan keterampilan guru yaitu pada siklus I 

skor rata-rata adalah 28.5 dengan kriteria baik, pada siklus II skor rata-rata adalah 31 

dengan kritera sangat baik. Aktivitas siswa mengalami peningkatkan yaitu pada siklus I 

skor rata-rata adalah 17,39 dengan kriteria aktif, pada siklus II skor rata-rata adalah 22,19 

dengan kriteria sangat aktif, hasil belajar siswa mengalami peningkatan yaitu pada siklus 

I nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 66 dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 71 % 

dengan kriteria tinggi. Pada siklus II rata-rata hasil belajar adalah 77,5 dan ketuntasan 

belajar klasikal sebesar88 % dengan kriteria sangat tinggi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian mengenai 

peningkatan kualitas pembelajaran matematika melalui model kooperatif tipe STAD 

menggunakan CD Pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa kelas V SDN Gedangan Rembang.  

 

Kata kunci : PembelajaranMatematika, Model Kooperatif STAD,  

         CD Pembelajaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dalam Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi menyatakan 

bahwa pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan 

kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. 

Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang 

bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara 

bebas, dinamis dan menyenangkan. Disini juga dijelaskan bahwa bahwa 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi 

modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya 

pikir manusia. 

Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan 

bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 

(KTSP, 2006: 66). 

Hal ini juga didukung oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
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bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Untuk mewujudkan hal tersebut, seorang guru harus bisa 

menerapkan sebuah strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa 

terutama dalam pembelajaran matematika sehingga nantinya siswa akan bisa 

menjadi pribadi yang mandiri dan berakhlak mulia. 

Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, mata pelajaran matematika 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 1) Memahami 

konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan 

konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat,dalam pemecahan 

masalah; 2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika; 3) Memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan 

model dan menafsirkan solusi yang diperoleh; 4) Mengomunikasikan gagasan 

dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau 

masalah; 5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Matematika sebagai suatu mata pelajaran disekolah dinilai cukup memegang 

peran penting, karena metematika merupakan suatu sarana berpikir untuk 

mengkaji sesuatu secara logis, dan sistematis. Oleh sebab itu akan sangat penting 
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jika matematika dapat dikuasai sedini mungkin oleh para siswa. Namun faktanya 

banyak orang yang tidak menguasai matematika, termasuk anak-anak yang masih 

duduk dibangku SD-MI. Mereka menganggap bahwa matematika sulit dipelajari, 

serta gurunya kebanyakan tidak menyenangkan, membosankan, menakutkan, 

angker, killer, dan sebagainya. Anggapan ini menyebabkan mereka semakin takut 

untuk belajar matematika. Sikap ini tentu saja mengakibatkan hasil belajar 

matematika mereka menjadi rendah. Akibat lebih lanjut lagi mereka menjadi 

semakin tidak suka terhadap matematika. Sehingga hasil belajar matematika 

mereka menjadi semakin merosot (Pitajeng, 2006 : 1). 

Hal tersebut juga dialami oleh guru kelas V SD Negeri Gedangan dalam 

pembelajaran matematika. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

masih rendah khususnya pada materi tentang bangun datar dan bangun ruang. Hal 

tersebut disebabkan karena pendekatan pembelajaran yang digunakan belum bisa 

mengaktifkan siswa, bahkan jarang menggunakan pembelajaran dengan model 

kelompok heterogen, tidak ada penghargaan pada siswa, selain itu siswa belum 

terlatih mengemukakan pendapat. Hal tersebut menyebabkan hasil belajar siswa 

menjadi rendah. 

Hal tersebut didukung dengan data dari pencapaian hasil evaluasi siswa 

pada materi tentang bangun datar dan bangun ruang siswa kelas V semester 2 

tahun pelajaran 2011 / 2012 yang masih ada nilai dibawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 60. Data hasil belajar matematika 

ditunjukkan dari 17 siswa terdapat 12 siswa atau 71 % yang tidak tuntas dan ada 5 

siswa yang tuntas atau 29 %. Dari penemuan data tentang hasil belajar siswa dan 
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kurang maksimalnya pelaksanaan pembelajaran, maka perlu adanya peningkatan 

kualitas pembelajaran. Hal tersebut perlu dilakukan agar dapat tercipta suasana 

pembelajaran yang kondusif sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat, 

khususnya pada mata pelajaran matematika materi bangun datar dan bangun 

ruang. 

Berdasarkan diskusi dengan teman sejawat, untuk memecahkan masalah 

pembelajaran matematika di kelas V SDN Gedangan Rembang, peneliti 

menetapkan alternatif tindakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran 

matematika, yang dapat mendorong keterlibatan siswa dan meningkatkan 

keterampilan guru, serta meningkatkan hasil belajar siswa. Maka dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan model kooperatif tipe STAD. 

Model kooreratif tipe STAD merupakan model pembelajaran berkelompok 

yang terdiri dari siswa-siswa yang mempunyai latar belakang yang berbeda baik 

dari tingkat akademik, jenis kelamin, ras, suku dan budaya (dalam Trianto, 2007: 

52). Model pembelajaran ini mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan 

masalah untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. Model ini juga menekankan pada aktivitas dan 

interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam 

menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. 

Untuk mendukung penerapan STAD dalam pembelajaran, peneliti 

menggunakan media bantu berupa CD Pembelajaran. Media CD Pembelajaran 

adalah sebuah media yang dapat membantu peserta didik dalam pembelajaran dan 
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berfungsi untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan peserta didik serta 

memberikan fleksibelitas tempat, waktu dan metode dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan model kooperatif tipe STAD 

menggunakan CD Pembelajaran memperkuat keinginan peneliti untuk 

menerapkan model tersebut sebagai pemecahan masalah yaitu Agustina (2009). 

“Implementasi Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD menggunakan CD 

pembelajaran untuk Meningkatkan kualitas pembelajaran matematika kelas V 

Sekolah Dasar Negeri Kedung Pancing 02”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

model pembelajaran Kooperatif Tipe STAD menggunakan CD Pembelajaran pada 

pokok bahasan bilangan dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran matematika. Hal ini ditunjukkan adanya peningkatan hasil 

belajar siswa pada siklus I dan siklus II. 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika, dimana keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dapat meningkat, serta hasil belajar siswa dapat meningkat. 

Dari ulasan latar belakang tersebut maka peneliti akan mengajukan 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

Matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan 

CD Pembelajaran pada Siswa Kelas IV SD Negeri Gedangan Rembang”. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

yang umum dari pembelajaran yaitu bagaimanakah cara untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran matematika pada siswa kelas V SD Negeri Gedangan 

Rembang ? 

Rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

a. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan 

CD pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan guru kelas V SDN 

Gedangan Rembang dalam pembelajaran matematika ? 

b. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan 

CD pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas V SDN Gedangan 

Rembang dalam pembelajaran matematika ? 

c. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan CD 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas V 

SDN Gedangan ? 

1.2.2  Pemecahan Masalah 

Untuk mengatasi masalah sebagaimana dirumuskan di atas, maka dapat 

ditempuh dengan jalan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

menggunakan CD Pembelajaran. Adapun langkah-langkahnya pembelajaran 

kooperatif tipe STAD menurut Slavin (dalam Trianto, 2007: 52) sebagai berikut : 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan memotivasi. 



7 
 

 

 

b. Guru menyajikan / menyampaikan informasi kepada siswa dengan jalan 

mendemonstrasikan atau lewat CD pembelajaran melalui alat proyektor.  

c. Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok 

belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara 

efesien. 

d. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka. 

e. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah diajarkan atau 

masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya.  

f. Guru memberikan penghargaan untuk menghargai baik upaya maupun hasil 

belajar individu dan kelompok. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dirumuskan tujuan penelitian 

sebagai berikut : 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Meningkatkan kualitas pembelajaran matematika siswa kelas V SD Negeri 

Gedangan Rembang pada materi bangun datar dan bangun ruang dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan CD 

pembelajaran. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran mata pelajaran 

matematika materi tentang bangun datar dan bangun ruang dengan 

menggunakan pendekatan kooperatif tipe STAD menggunakan CD 

pembelajaran. 

b. Meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam mata pelajaran matematika 

materi tentang bangun datar dan bangun ruang dengan menggunakan 

pendekatan kooperatif tipe STAD menggunakan CD pembelajaran. 

a. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika pada 

materi tentang bangun datar dan bangun ruang dengan menggunakan 

pendekatan kooperaif tipe STAD menggunakan CD pembelajaran? 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat 

bagi banyak pihak. Adapun manfaat yang ingin dicapai antara lain :  

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan menjadi landasan dalam 

melaksanakan pembelajaran matematika agar kualitas pembelajaran matematika 

dapat meningkat. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Guru 

Menumbuhkan kreativitas dalam proses pembelajaran matematika 

khususnya dalam menerapkan model pembelajaran dan media pembelajaran 

sehingga guru dapat menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan. 

1.4.2.2 Bagi Siswa 

Dengan pendekatan kooperaif tipe STAD menggunakan CD pembelajaran 

siswa dapat memperoleh dan menerima pengalaman belajar yang bervariasi 

sehingga akan meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran serta tujuan 

pembelajaranpun dapat tercapai sesuai harapan. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

menggunakan CD pembelajaran memberikan variasi aplikasi model – model 

pembelajaran, sehingga mutu sekolah dapat meningkat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  KAJIAN TEORI 

2.1.1 Belajar dan Pembelajaran 

2.1.2.2 Pengertian belajar 

 Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkunganya (Slameto dalam 

Hamdani, 2011: 20). 

Menurut Bell-Gredler (dalam Winataputra, 2007: 5) yang menyatakan 

bahwa belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan 

aneka ragam competencies, skill, and attitudes. 

Menurut Hilgrad dan Bower (Bahraruddin, 2010: 13) belajar adalah sebuah 

kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu merupakan usaha manusia untuk 

memenuhi keutuhannya mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum dipunya 

sebelumnya. 

Menurut Anitah (2009: 2.4) belajar adalah proses pengalaman (learninng is 

experiencing), artinya belajar itu suatu proses interaksi antara individu dan 

lingkungannya, dimana interaksi tersebut terjadi proses mental, intelektual, dan 

emosional yang pada akhirnya menjadi suatu sikap, pengetahuan, serta 

keterampilan yang dimilikinya. 
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Menurut Gagne menyatakan bahwa belajar adalah perubahan disposisi atau 

kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktifitas. Perubahan disposisi tersebut 

bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan seseorang secara alamiah 

(Suprijono, 2011: 7). Sedangkan secara psikologis, belajar merupakan suatu 

proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari lingkungannya 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Slameto dalam Hamdani, 2011: 20). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan belajar adalah proses perubahan 

tingkah laku dan kemampuan yang didasari pengalaman atau pengetahuan baru 

yang dimiliki seseorang dengan diikuti interaksi antara individu dan 

lingkungannya secara sengaja untuk memperoleh perubahan sikap, pengetahuan, 

serta keterampilan. 

2.1.2.2 Pengertian Pembelajaran 

  Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang 

diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan, kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada 

peserta didik. Dengan kata lain pembelajaran adalah proses untuk membantu 

peserta didik agar dapat belajar dengan baik (http://id.wikimedia.org/ diunduh 

pada 5 April 2012 jam 22.30 WIB). 

Menurut Briggs (dalam Rifa’i dan Anni, 2009: 191) pembelajaran adalah 

seperangkat peristiwa yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa 

sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-belajar-menurut-ahli/
http://id.wikimedia.org/
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Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, 

memfasilitasi dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada peserta didik 

(Winataputra, 2007: 18). 

Pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan 

dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Aliran kognitif mendefinisikan 

pembelajaran pembelajaran sebagai caraguru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berpikir (Darsono dalam Hamdani, 2011: 23). 

Dari beberapa definisi tentang pembelajaran tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah proses belajar yang terjadi antara siswa dengan guru, 

siswa dengan lingkungan sekitarnya, yang bertujuan untuk mempermudah siswa  

mendapatkan hasil belajar  yang optimal. 

2.1.2. Kualitas Pembelajaran 

2.1.2.1. Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Kualitas atau mutu berarti tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat 

sesuatu (http://id.wikipedia.org/wiki/Kualitas, diunduh tanggal 8 April 2012, 

10.30 WIB). Kualitas pembelajaran berarti tingkat baik buruknya atau taraf atau 

derajat dari pembelajaran. Kualitas pembelajaran akan semakin baik apabila 

seluruh komponen pembelajaran dapat berjalan sebagai sebuah sistem yang baik 

dan terpadu. 

Hamdani (2011: 194) mengartikan kualitas pembelajaran sebagai 

pembelajaran bermutu atau pembelajaran yang efektif. Pembelajaran efektif 

adalah pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan atau sasarannya. Tingkat 

pencapaian tujuan pembelajaran berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kualitas
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dan pengembangan sikap melalui proses pembelajaran. Keberhasilan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa ditentukan oleh tingkat 

keberhasilan dalam mencapai kompetensi belajar. 

Dari pendapat para ahli tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran adalah tingkatan baik buruknya pembelajaran, menyangkut 

pembelajaran yang efektif. Sehingga dari penjelasan tersebut,  supaya terlaksana 

pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan maka harus memperhatikan 

hal hal yang berkaitan mengenai indikator – indikator kualitas pembelajaran.  

2.1.2.2 Indikator Kualitas Pembelajaran 

Menurut Depdiknas (2004: 15) indikator kualitas pembelajaran yang dapat 

dilihat antara lain : dari perilaku guru (keterampilan guru), perilaku siswa ( 

aktivitas siswa), dampak belajar siswa (hasil belajar siswa),  iklim pembelajaran, 

materi pembelajaran yang berkualitas, media pembelajaran yang berkualitas. 

Dalam penelitian ini difokuskan pada tiga (3) indikator saja yaitu : keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. Sedangkan ketiga indikator lainnya yaitu 

iklim pembelajaran, materi pembelajaran, dan media pembelajaran masuk dalam 

RPP dan include dalam indikator keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

2.1.2.3 Keterampilan guru 

Keterempilan guru dalam pembelajaran mengelola pembelajaran pada 

dasarnya merupakan bentuk-bentuk perilaku yang bersifat mendasar dan khusus 

yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai modal awal untuk melaksanakan 

kegiatan pembelajaran secara terencana dan profesional (Rusman, 2011: 80). 
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Menurut Muhammad Ali (2007: 4) guru memegang peranan sentral dalam 

proses pembelajaran, setidaknya menjalankan tiga macam tugas utama, yaitu: 

a. Merencanakan, yang meliputi perencanaan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai, bahan belajar, model pembelajaran, dan alat evaluasi. 

b. Melaksanakan pengajaran. 

c. Memberikan balikan.  

Balikan dapat berupa hadiah (reward) dan hukuman (punishment). Upaya 

memberikan balikan dapat dilakukan dengan jalan memberikan evaluasi. 

Menurut Usman (2009: 74-107) dalam kegiatan belajar mengajar guru memeliki 

peran yang sangat penting. Untuk itu guru harus menguasai sedikitnya delapan 

keterampilan mengajar, yaitu : 

2.1.2.3.1 Keterampilan Bertanya 

Bertanya merupakan salah satu cara untuk memunculkan aktualisasi siswa 

dalam pembelajaran. Jika pertanyaan tersusun dengan baik dan teknik 

melontarkan pertanyaan tepat akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas 

dan kreativitas siswa. Maka dari itu guru harus mampu menguasi keterampilan 

bertanya yang benar. 

Menurut Rusman (2011: 83), komponen-komponen keterampilan 

bertanyaan meliputi: 1) pertanyaan jelas dan mudah dimengerti siswa, 2) 

pemberian acuan jawaban, 3) pemindahan giliran, 4) penyebaran, dan 5) 

pemberian waktu berfikir. 
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2.1.2.3.2. Keterampilan memberi penguatan  

Menurut Rusman (2011: 84), penguatan berarti respon terhadap tingkah 

laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku 

tersebut. Secara psikologis individu membutuhkan penghargaan atas segala 

usaha yang dilakukan. Bentuk-bentuk penguatan yang dapat dilakukan guru 

meliputi penguatan verbal dan penguatan non verbal. Penguatan verbal berupa 

pujian yang diucapkan misalnya seratus, bagus, pintar, betul, dan 

sebagainya.Sedankan penguatan non verbal misalnya berupa gerakan sentuhan, 

elusan, mendekati, dan isyarat (senyuman, mengangguk, tepukan, jempol, dan 

sebagainya). 

2.1.2.3.3. Keterampilan menggunakan variasi 

Menurut Harjati (dalam http://www.purjatifis.com Unduh tanggal 14 April 

2012 jam 21:004) variasi dalam kegiatan belajar mengajar adalah proses 

perubahan dalam pembelajaran yang dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu 

variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam menggunakan alat dan media 

pembelajaran dan variasi dalam pola interaksi dalam kelas. 

Menurut Djamarah (2005: 124-130) keterampilan mengadakan variasi 

dalam proses pembelajaran meliputi tiga aspek yaitu: 1) variasi gaya mengajar 

(variasi suara, pausing, pindah posisi, gesturing), 2) variasi media dan bahan ajar 

(variasi media pandang, variasi media dengar, dan variasi media taktil), dan 3) 

variasi pola interaksi (pola satu arah, dua arah, dan segala arah). 

http://www.purjatifis.com/
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2.1.2.3.4. Keterampilan menjelaskan 

Menurut Rusman (2011: 86-88) dalam menyajikan suatu penjelasan 

hendaknya memperhatikan kejelasan materi yang disampaikan dan menggunakan 

contoh berupa penggunaan media pembelajaran. Komponen-komponen 

keterampilan menjelaskan adalah: 1) merencanakan dan menganalisis isi materi 

dan penerima pesan, dan 2) penyajian suatu penjelasan. Penyajian suatu 

penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan hal-hal berikut: 1) 

kejelasan, 2) penggunaan contoh, 3) penggunaan tekanan, dan 4) penggunaan 

balikan. 

2.1.2.3.5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran  

Rusman (2011: 80) bahwa keterampilan guru dalam membuka pelajaran 

meliputi memotivasi dan menarik perhatian siswa, memberikan acuan dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran, dan  melakukan apersepsi. 

Sedangkan komponen menutup pelajaran menurut permendiknas No 41 

Tahun 2007 adalah: 1) bersama-sama siswa dan atau sendiri membuat kesimpulan 

pembelajaran, 2) melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran, 3) memberikan umpan balik terhadap hasil pembelajaran, dan 4) 

merencanakan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan ini dimaksud untuk memberikan 

gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat 

pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran 

(Djamarah, 2005: 138-140). 
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2.1.2.3.5  Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Menurut Rusman (2011: 89), diskusi kelompok adalah suatu proses teratur 

yang melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka yang informal 

dengan berbagai pengalaman, pengambilan kesimpulan dan pemecahan masalah 

atau pengambilan keputusan. Komponennya antara lain memusatkan perhatian 

siswa pada tujuan dan topik diskusi, memperluas masalah atau urun pendapat, 

menganalisis pandangan siswa, meningkatkan urunan siswa, menyebarkan 

kesempatan berpartisipasi, menutup diskusi. 

2.1.2.3.6  Keterampilan mengelola kelas 

Menurut Uzer Usman (2009: 97), pengelolaan kelas adalah keterampilan 

guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dalam 

proses pembelajaran. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan 

pemeliharaan belajar yang optimal (bersifat preventif). Dan komponennya antara 

lain menunjukkan sikap tanggap, memberi perhatian, memusatkan perhatian 

kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, menegur, memberi penguatan, 

modifikasi tingkah laku. 

2.1.2.3.7  Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan 

Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan mempunyai tujuan 

untuk memciptakan hubungan interpersonal yang sehat dan akrab dapat terjadi 

antara guru-siswa, maupun siswa dan siswa, baik dalam kelompok kecil maupun 

perorangan (Harjati dalam http://www.purjatifis.com Unduh tanggal 14 April 

2012 jam 21:13 WIB). 

 

http://www.purjatifis.com/
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Dalam penelitian ini keterampilan guru yang dikaji adalah keterampilan 

mengajar dengan menerapkan model kooperatif tipe STAD menggunakan CD 

Pembelajaran yang terdiri dari: 

a. Keterampilan membuka pelajaran. 

b. Keterampilan menjelaskan materi pelajaran. 

c. Keterampilan mengorganisasikan siswa dalam kelompok. 

d. Keterampilan membimbing siswa dalam kerja kelompok. 

e. Keterampilan membimbing siswa dalam presentasi hasil kelompok. 

f. Keterampilan mengevaluasi hasil kerja kelompok. 

g. Keterampilan memberi penghargaan. 

h. Keterampilan menutup pelajaran. 

2.1.2.4  Aktivitas siswa dalam belajar 

 

Konsep tentang belajar telah banyak didefinisikan oleh para pakar psikologi. 

Gagne dan berliner (dalam Anni, 2009: 2) menyatakan bahwa belajar merupakan 

proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari 

pengalaman. 

Menurut Sardiman (2011: 100) aktivitas belajar merupakan prinsip atau azas 

yang sangat penting didalam interaksi belajar mengajar. Aktivitas yang 

dimaksudkan di sini bukan hanya aktivitas fisik tetapi mencakup aktivitas mental. 

Pada kegiatan belajar, kedua aktivitas tersebut saling berkait. Aktivitas fisik ialah 

peserta didik giat aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain ataupun 

bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau hanya pasif. 
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Peserta didik yang mempunyai aktivitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya 

jiwanya bekerja sebanyak – banyaknya dalam rangka pembelajaran. Seluruh 

peranan dan kemauan dikerahkan dan diarahkan supaya daya itu tetap aktif untuk 

mendapatkan hasil pengajaran yang optimal. 

Banyak macam-macam aktivitas belajar yang dilakukan siswa dalam proses 

belajar. Menurut  Dierich (dalam Sardiman, 2011: 99) membuat 177 kegiatan 

siswa yang dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

b. Oral activities, seperti : menyatakan, merumuskan, bertanya, dan memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

c. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan : uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

d. Writing activities, misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

e. Drawing activities, misalnya : menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

f. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain : melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 

g. Mental activities, sebagai contoh misalnya : menganggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

h. Emotional activities, seperti misalnya : menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 



22 
 

 
 

Pada umumnya tujuan pembelajaran mengikuti pengklasifikasian hasil 

belajar yang dilakukan oleh Bloom pada tahun 1956 yaitu cognitive, affektive, dan 

psychomotor. Kognitif (cognitive) adalah ranah yang menekankan pada 

pengembangan kemampuan dan keterampilan intelektual. Ranah afektif (affective) 

berkaitan dengan sikap dan nilai. Sedangkan psikomotor (psychomotor) adalah 

ranah yang berkaitan dengan kegiatan motorik. Ada lima tingkatan dalam ranah 

afektif yaitu: 1) menerima/memperhatikan (receiving), 2) menjawab (responding); 

3) menilai (valuing); 4) mengatur/mengorganisasi (organization), 5) karakterisasi 

dengan suatu nilai atau kompleks nilai (Poerwanti, 2008: 1.22-1.29). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh jasmani maupun  rohani  atau fisik dan mental untuk 

memperoleh pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, menguasai 

pengalaman, dan mendapatkan informasi atau menemukan. Kegiatan fisik dapat 

dilihat dari kegiatan aktifitas siswa di kelas sedangkan aktivitas psikis dapat 

diamati dari perubahan sikap dan nilai yang terjadi pada siswa. Dalam penelitian 

ini, peneliti membatasi aktifitas siswa pada : 

a. Kesiapan dalam mengikuti pelajaran (Listening activities) 

b. Antusias dalam pelajaran (Emotional activities). 

c. Aktif menjawab pertanyaan (Oral activities). 

d. Dapat bekerjasama dalam kelompok. (Listening activities) 

e. Menyampaikan hasil kerja kelompok (Oral activities) 

f. Mengerjakan kuis (Mental activities) 
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2.1.2.5  Hasil Belajar 
 

Hasil belajar adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, 

dikerjakan, dan sebagainya (kamus umum bahasa indonesia). Seorang guru akan 

kecewa bila hasil belajar yang dicapai siswa tidak sesuai dengan target kurikulum. 

Dalam kaitannya dengan belajar, hasil berarti  penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh guru melalui mata pelajaran, yang 

lazimnya ditunjukan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru 

(http://uanghipni.blogspot.com/2010/11/artikel-pengertian-hasil-belajar.htm 

diunduh pada 21 April 2012 jam 21.30 WIB). 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang telah dipelajari oleh peserta didik. Dalam 

pembelajaran, perubahan perilaku harus dicapai oleh pembelajar setelah 

melaksanakan aktifitas belajar dirumuskan dalam pembelajaran (Anni, 2009: 85). 

Bloom (Aunurrahman, 2010: 49–53) menyampaikan tiga taksonomi tersebut 

sebagai tiga ranah belajar : ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 

Ranah kognitif berupa menghafal (remember), memahami (understand), 

menerapkan (apply), menganalisis (analyse), mengevaluasi (evaluate), dan 

membuat(create). Ranah afektif berupa Receiving (Penerimaan), Responding 

(Jawaban), Valuing (Penilaian), Organization (Organisasi), dan Characterization 

(Karakteristik). Ranah psikomotorik berupa initiatory, pre-routine dan routinized. 

 

http://uanghipni.blogspot.com/2010/11/artikel-pengertian-hasil-belajar.htm
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Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan tingkah laku yang terjadi sebagai akibat dari proses belajar yang 

mencakup 3 ranah kemampuan yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada ranah 

kognitif. Sehingga peneliti akan melakukan pengolahan data berdasarkan tes yang 

diberikan kepada siswa setelah melaksanakan pembelajaran dengan kooperatif 

tipe STAD menggunakan CD pembelajaran yang akan menentukan tingkat 

ketuntasan belajar siswa.  

2.1.3  Pembelajaran Matematika 

2.1.3.1  Pengertian Matematika 

 

Istilah  mathematics  (Inggris),  mathematik  (jerman),  mathematique 

(Prancis), matematico (Itali), matematiceski  (Rusia),  atau mathematic / wiskunde  

(Belanda)  berasal  dari  kata  latin  mathematica,  yang mulanya  diambil  dari  

perkataan Yunani, mathema  yang  berarti  pengetahuan atau  ilmu  (knowledge,  

science).  Perkataan mathematike  berhubungan  sangat erat dengan sebuah kata 

lainnya yang serupa, yaitu mathein yang mengandung arti belajar (berpikir). 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia (BSNP, 2006: 127). Menurut Ruseffedi (dalam 

Sulianto dan Puniowati, http//dikti.go.id) mengemukakan bahwa matematika 

sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses dan 

penalaran. Matematika merupakan ilmu pasti dan konkret yang bisa diaplikasikan 
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secara langsung dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bentuk, diterapkan 

dalam menyelesaikan masalah.  

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa matematika merupakan ilmu 

pengetahuan yang bersifat universal, berhubungan dengan cara berpikir dan 

mampu berperan sebagai alat atau sarana pemecahan masalah sehari-hari. 

2.1.3.2  Tujuan Matemtika di SD 

 

Tujuan Mata Pelajaran matematika seperti tercantum dalam BSNP (2006: 

128) bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 

a. Memahami  konsep  matematika  menjelaskan  keterkaitan  antar  konsep  dan  

mengaplikasikan  konsep atau  algoritma, secara  luwes, akurat, efisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah.  

b. Menggunakan penaklaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti  atau menjelaskan 

gagasan dan pernyatan matematika.  

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang di peroleh. 

d. Mengkomunikasikan  gagasan  dengan  simbol,  tabel,  diagram,  atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.  

e. Memiliki  sikap menghargai  kegunaan matematika  dalam  kehidupan, yaitu  

memiliki rasa ingin tahu, perhatian,dan minat dalam mempelajari  matematika,  

serta sikap  ulet  dan  percaya  diri  dalam pemecahan masalah. 



26 
 

 
 

2.1.3.3  Teori pembelajaran matematika 

 

Untuk mengajar matemtika diperlukan teori, yang digunakan antar lain 

untuk membuat keputusan di kelas. Sedangkan teori belajar matematika juga 

diperlukan untuk dasar mengobservasi tingkah laku anak didik dalam belajar. 

Kemampuan untuk mengambil keputusan di kelas dengan tepat dan cepat, dan 

kemampuan untuk mengobservasi tingkah laku anak didik dalam belajar, 

merupakan sebagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan guru 

dalam menentukan pendekatan pembelajaran matematika yang tepat, sehingga 

pembelajaran menjadi efektif, bermakna dan menyenangkan. Oleh karena itu para 

guru SD-MI hendaknya memahami teori belajar dan mengajar matematika, agar 

dapat menentukan pendekatan pembelajaran yang tepat, sehingga pembelajaran 

menjadi efektif, bermakna dan juga menyenangkan. Teori belajar yang berkaitan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD  yaitu : 

2.1.3.3.1  Teori Vygostsky 

 

Teori ini mngembangkan model belajar mandiri dari Piaget menjadi belajar 

kelompok. Dalam menbangun sendiri pengetahuannya, peserta didik dapat 

memperoleh pengetahuan melalui kegiatan yang beranekaragaman dengan guru 

sebagai fasilisator. Kegiatan ini dapat berupa diskusi kelompok kecil, diskusi 

kelas, mengerjakan tugas kelompok dan kegiatan lainnya. Dengan kegiatan yang 

beragam peserta didik akan membangun pengetahuannya sendiri melalui 

membaca, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, pengamatan, pencatatan dan 

presentasi. Dengan adanya kelompok belajar, siswa akan lebih bersemangat 
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karena dapat berinteraksi dengan teman sebayanya. Pada saat itu, siswa yang tidak 

mengerti bisa bertanya pada siswa lain yang sudah mengerti. Dengan demikian 

siswa tersebut nantinya akan lebih paham mengenai materi yang diajarkan dan 

akhirnya prestasi belajarnya akan meningkat. 

2.1.3.1.2  Teori Bruner 

 

Dalam Muhsetyo (2008: 1.12) teori Bruner berkaitan dengan perkembangan 

mental, yaitu kemampuan mental anak berkembang secara bertahap mulai dari 

sederhana ke rumit, mulai dari yang mudah ke yang susah, dan mulai yang dari 

nyata atau konkret ke yang abstrak. Urutan tersebu dapat membantu peserta didik 

untuk mengikuti pelajaran dengan mudah. 

Menurut Bruner (dalam Muhsetyo, 2008: 1.12) mengemukakan bahwa 

dalam proses belajar anak melawati 3 tahap yaitu : 

a. Tahap enaktif 

Dalam tahap ini anak secara langsung terlibat dalam memanipulasi (mengotak-

atik) objek. 

b. Tahap ikonik 

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan anak berhubungan dengan mental, 

yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Anak tidak 

langsung memanipulasi objek seperti yang dilakukan siswa dalam tahap 

enaktif. 
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c. Tahap simbolik 

Dalam tahap ini anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang 

objek tertentu. Anak tidak lagi terikat dengan objek-objek pada tahap 

sebelumnya. 

Dalam melaksanakan pembelajaran matematika peserta didik dapat 

membangun sendiri pengetahuannya dalam memperoleh pengetahuannya melalui 

kegiatan yang beranekaragam dengan guru sebagai fasilitator. Kegiatan ini dapat 

berupa diskusi kecil, diskusi kelas, mengerjakan tugas kelompok dan kegiatan 

lainnya. Seorang guru juga harus memahami karakteristik anak sesuai tingkat 

perkembangannya. Anak usia sekolah dasar memasuki tahap operasional konkret 

sehingga dalam menanamkam komsep hendaknya dimulai dengan 

memperkenalkan benda-benda konkret kemudian siswa diarahkan untuk berpikir 

semi konkret dan pada akhirnya siswa diarahkan untuk berpikir abstrak. Pada saat 

guru mengarahkan pada pemikiran abstrak, guru harus memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menemukan sendiri pengetahuannya. Penguatan yang 

diberikan guru dapat meningkatkan minat belajar siswa dan memotivasi siswa.   

2.1.4.  Model Kooperatif 
 

Model Pembelajaran Kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar siswa 

dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan 

(Sanjaya dalam Hamdani,2011: 30). 
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Menurut Slavin (2010: 5) pembelajaran kooperatif merupakan suatu model 

pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

yang berjumlah 4-6 siswa secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa 

lebih bergairah dalam belajar. 

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Rusman (2011: 202), pembelajaran 

kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja 

sama dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri 

dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen.  

Menurut Trianto (2007: 42), pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah 

usaha untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan sikap 

kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta memberi 

kesempatan siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama. Selama belajar 

secara kooperatif siswa diajarkan keterampilan-keterampilan khusus agar dapat 

bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya, seperti menjadi pendengar 

aktif, memberikan penjelasan kepada teman sekelompoknya dengan baik, dan 

berdiskusi. Agar terlaksana dengan baik, siswa diberi lembar kegiatan yang berisi 

pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan. Pembelajaran 

kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatkan partisipasi siswa, 

memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat 

keputusan dalam kelompok, serta memberikan kesempatan dalam kelompok, serta 

memberikan, yaitu kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar 

bersama-sama siswa yang berbeda latar belakangnya. Dengan bekerja secara 
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kolaboratif maka siswa akan mengembangkan keterampilan berhubungan dengan 

sesama manusia yang akan sangat bermanfaat bagi kehidupan di luar sekolah. 

Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar dalam 

kelompok. Ada unsur-unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif yang 

membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan. 

Menurut Rusman (2011: 208), unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yakni 

sebagai berikut : 

a. Siswa dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka sehidup 

sepenanggungan bersama. 

b. Siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya. 

c. Siswa haruslah berpandangan bahwa semua anggota di dalam kelompoknya 

memiliki tujuan yang sama. 

d. Siswa membagi tugas dan berbagi tanggung jawab yang sama diantara anggota 

kelompoknya. 

e. Siswa akan dikenakan evaluasi atau diberikan penghargaan yang juga akan 

dikenakan untuk semua nggota kelompok.  

f. Siswa berbagi kepemimpinan. 

g. Setiap siswa akan diminta pertanggungjawaban secara individu materi yang 

ditanganidalam kelompok kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif mencakup suatu kelompok kecil yang bekerja 

sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan suatu 

tugas, atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainnya 

(http/www.damanhuri.or.id diunduh pada 25 April 2012 jam 21.30 WIB). 
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 Ada beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam pembelajaran koperatif agar 

lebih menjamin para siswa bekerja secara kooperatif, hal-hal tersebut meliputi: 

1. Para siswa yang bergabung dalam suatu kelompok harus merasa bahwa 

mereka adalah bagian dari sebuah tim dan mempunyai tujuan bersama yang 

harus dicapai. 

2. Siswa yang tergabung dalam sebuah kelompok harus menyadari bahwa 

masalah yang mereka hadapi adalah masalah kelompok dan berhasil atau 

tidaknya kelompok itu akan menjadi tanggung jawab bersama oleh semua 

anggota kelompok. 

3. Untuk mencapai hasil yang maksimal, para siswa yang tergabung dalam 

kelompok itu harus berbicara satu sama lain dalam mendiskusikan masalah 

yang dihadapinya. 

4. Para siswa yang tergabung dalam suatu kelompok harus menyadari bahwa 

setiap pekerjaan siswa mempunyai akibat langsung pada keberhasilan 

kelompoknya (Erman, 2003). 

Arends (2008: 5) mengungkapkan bahwa model pembelajaran kooperatif 

dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting 

yakni : hasil akademik, penerimaan terhadap perbedaan individu, dan 

pengembangan keterampilan sosial. 

Berdasarkan penjelasan mengenai pembelajaran kooperatif dapat 

disimpulkan bahwa dengan pembelajaran kooperatif dapat menumbuhkan rasa 

ketergantungan yang positif antar siswa, bertanggung jawab dengan apa yang 
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dilakukan, interaksi yang baik dengan sesama teman, menghargai perbedaan, 

berpikir kritis, berani mengungkapkan pendapat, melatih siswa untuk saling 

bekerja sama, dan saling bertukar pengetahuan yang dimiliki dalam 

menyelesaikan masalah. Jadi dengan adanya pembelajaran kooperatif akan 

tumbuh rasa percaya diri, optimis, senang pada pelajaran, senang kepada semua 

teman kelas, dan senang untuk bersekolah.  

Terdapat beberapa teknik, tipe pendekatan yang bisa digunakan 

pembelajaran koperatif antara lain STAD (Student Teams Achievement Division), 

Jigsaw, TGT (Teams Games  Tournaments), Problem Based Intruction (PBI), 

Course Review Horay (Bingo), Mind Mapping (Peta pikiran), Change of pairs 

(Tukar pasangan), Debate, Group Investigation, Group to arround (keliling 

kelompok)  dan Snowball Throwing. 

2.1.5  STAD (Student Teams Achievement Division) 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah pembelajaran kooperatif yang 

menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling 

memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna 

mencapai prestasi yang maksimal (Isjoni, 2009: 74). 

Menurut Trianto (2007: 52) STAD merupakan salah satu dari tipe 

pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan 

jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen. Diawali dengan 

penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis, 

dan penghargaan kelompok. 
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Menurut Slavin (2010: 143-146) STAD terdiri dari lima (5) komponen 

utama antara lain sebagai berikut : 

a. Prensentasi Kelas 

Presentasi kelas dalam STAD berbeda dari pengajaran biasa hanya pada 

presentasi tersebut harus jelas-jelas memfokuskan pada unit STAD tersebut. 

Dengan cara ini, siswa menyadari bahwa mereka harus sungguh-sungguh 

memperhatikan presentasi kelas tersebut, karena dengan begitu akan 

membantu mereka mengerjakan kuis dengan baik, dan skor kuis mereka 

menentukan skor timnya. Trianto (2007: 60), bahwa dalam kegiatan 

presentasi hasil final semua kelompok menyajikan hasil hasil investigasi 

dengan cara yang menarik kepada seluruh kelas. 

b. Kerja Tim  

Tim atau kelompok tersusun dari 4-5 siswa yang mewakili heterogenitas 

dalam kinerja akademik, jenis kelamin, dan suku. Fungsi utama tim adalah 

menyiapkan anggotanya agar berhasil menghadapi kuis.Kerja tim tersebut 

merupakan ciri terpenting STAD. Tim tersebut menyediakan dukungan teman 

sebaya untuk kinerja akademik yang memiliki pengaruh berarti pada 

pembelajaran, dan tim menunjukkan saling peduli dan hormat, hal itulah yang 

memiliki pengaruh berarti pada hasil-hasil belajar. 

c. Kuis  

Dalam mengerjakan kuis siswa tidak dibenarkan saling membantu selama 

kuis berlangsung. Hal ini menjamin agar siswa secara individual bertanggung 

jawab untuk memahami bahan ajar tersebut. 
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d. Skor Perbaikan Individual 

Setiap siswa dapat menyumbang poin maksimum kepada timnya dalam 

sistem penskoran, namun tidak seorang siswa pun dapat melakukan seperti itu 

tanpa menunjukkan perbaikan  atas kinerja masa lalu. Setiap siswa diberikan 

sebuah skor dasar, yang dihitung dari kinerja rata-rata siswa pada kuis serupa 

sebelumnya. Kemudian siswa memperoleh poin untuk timnya didasarkan 

pada berapa banyak skor kuis mereka melampaui skor dasar mereka. 

e. Rekognisi Tim 

Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan yang lain apabila 

skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. Nur Asma (2006:12) 

mengemukakan bahwa pemberian penghargaan adalah untuk merangsang 

munculnya dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD (Trianto, 2007: 52-56) ini juga 

membutuhkan persiapan yang matang sebelum kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan. Persiapan-persiapan tersebut antara lain : 

a. Perangkat pembelajaran 

Meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), buku siswa, Lembar 

Kegiatan Siswa (LKS) beserta lembar jawabannya. 

b. Membentuk kelompok kooperatif. 

Apabila memungkinkan kelompok kooperatif perlu memperhatikan ras, 

agama, jenis kelamin, dan latar belakang sosial. Apabila dalam kelas terdiri 

atas ras dan latar belakang yang relatif sama, maka pembentukan kelompok 

dapat didasarkan pada prestasi akademik, yaitu : 
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1. Siswa dalam kelas terlebih dahulu dirangking sesuai kepandaian dalam 

mata pelajaran matematika. Tujuannya adalah untuk mengurutkan siswa 

sesuai kemampuan matematikanya dan digunakan untuk mengelompokkan 

siswa dalam kelompok. 

2. Menentukan tiga kelompok dalam kelas yaitu kelompok atas, kelompok 

menengah, dan kelompok bawah. Kelompok atas sebanyak 25% dari 

seluruh siswa yang diambil dari siswa rangking satu, kelompok menengah 

50% dari seluruh siswa yang diambil dari urutan setelah diambil kelompok 

atas, dan kelompok bawah sebanyak 25% dari seluruh siswa terdiri atas 

siswa setelah diambil kelompok atas dan menengah. 

c. Menentukan skor awal 

Skor awal yang dapat digunakan dalam kelas kooperatif adalah nilai ulangan 

sebelumnya.  

d. Pengaturan tempat duduk 

Pengaturan tempat duduk dalam kelas kooperatif perlu diatur dengan baik, 

hal ini dilakukan untuk menunjang keberhasilan pembelajaran kooperatif. 

Apabila tidak ada pengaturan tempat duduk maka mengakibatkan kekacauan 

yang menyebabkan gagalnya pembelajaran. 

e. Kerja kelompok 

Terlebih dahulu diadakan latihan kerjasama kelompok. Hal ini bertujuan 

untuk lebih jauh mengenalkan masing-masing individu dalam kelompok. 
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Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD ini didasarkan pada 

langkah-langkah kooperatif yang terdiri atas enam langkah atau fase. Fase-fase 

dalam pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut :  

Tabel 2.1 

Fase-fase dalam pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut 

 

Fase-fase Periaku Guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan motivasi 

siswa  

Menyampaikan semua tujuan yang 

ingin dicapai selama pembelajaran 

dan memotivasi siswa untuk belajar 

Fase 2 

Menyajikan informasi. 

Menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi atau 

melalui bahan bacaan  

Fase 3 

Mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok-kelompok belajar. 

Menjelaskan kepada siswa cara 

membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar 

melakukan transisi secara efisien. 

Fase 4  

Membimbing kelompok bekerja dan 

belajar. 

Membimbing kelompok belajar 

pada saat mereka mengerjakan tugas 

mereka. 

Fase 5  

Evaluasi  

Menyevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari 

/meminta presentasi hasil kerja 

kepada kelompok. 

Fase 6 

Memberikan penghargaan 

Menghargai upaya dan hasil belajar 

individu dan kelompok. 

        (Trianto, 2007 : 52) 
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Penghargaan atas keberhasilan kelompok dapat dilakukan oleh guru dengan 

melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:  

a. Menghitung Skor Awal 

Menurut Slavin (2010: 159) untuk memberikan skor perkembangan individu 

dihitung pada berikut ini : 

Tabel 2.2 

Perhitungan skor perkembangan 

 

Skor kuis Skor perkembangan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 0 poin 

10 poin-1 poin di bawah skor awal 10 poin 

Skor awal sampai 10 poin di atas skor awal 20 poin 

Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 poin 

Nilai sempurna (tanpa memperhatikan skor awal) 30 poin 

 

b. Menghitung skor kelompok 

Skor kelompok ini dihitung dengan membuat rata-rata skor perkembangan 

anggota kelompok, yaitu dengan menjumlah semua skor perkembangan yang 

diperoleh anggota kelompok dibagi dengan jumlah anggota kelompok. Sesuai 

dengan rata-rata skor perkembangan kelompok, diperoleh kategori skor 

kelompok seperti tercantum pada tabel berikut ini : 
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Tabel 2.3 

Tingkat penghargaan kelompok 

 

Rata-rata tim Predikat 

0 < x < 5 

5 < x < 15 

15 < x < 25 

25 < x < 30 

- 

Tim baik (good teams ) 

Tim hebat (Great Teams ) 

Tim super (Super Teams ) 

 

c. Pemberian hadiah dan pengakuan skor kelompok  

Pemberian hadiah dan pengakuan skor kelompok setelah masing-masing 

kelompok memperoleh predikat, guru memberikan hadiah / penghargaan 

kepada masing-masing kelompok sesuai dengan predikatnya.  

Kaitan STAD (Student Teams Achievement Division) dengan penelitian ini 

yaitu dengan menggunakan STAD ini dapat meningkatkan aktivitas guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

dikarenakan guru memulai pembelajaran dengan penyampaian tujuan 

pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis dan penghargaan 

kelompok sehingga pembelajaran ini menarik bagi siswa dan meningkatkan 

motivasi siswa dalam belajar matematika. 

2.1.6  Media CD Pembelajaran 

2.1.6.1  Media pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin yaitu medius yang secara harfiah 

berarti tengah, perantara atau pengantar. Selain itu kata media juga berasal dari 

bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, dan secara harfiah 
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berarti perantara atau pengantar atau pengantar sumber pesan dengan menerima 

pesan (Ely dalam Hamdani,2011: 243). 

 Media juga diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan, sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses 

belajarmengajar terjadi (http://www.sekolahdasar.net/2012/03/pengertian-dan-

karakteristik-media.html diunduh pada: 25 April 2012 jam 22.09 WIB). 

Sugandi (2008 : 30) menyatakan bahwa media pembelajaran adalah alat / 

wahana yang digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk  membantu 

penyampaian pesan pembelajaran. Sebagai salah satu komponen sistem 

pembelajaran berfungsi meningkatkan peranan strategi pembelajaran. Sebab 

media pembelajaran menjadi salah satu komponen pendukung strategi 

pembelajaran di samping komponen waktu dan metode mengajar. 

Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau 

informasi yang bertujuan intruksional atau mengandung maksud-maksud 

pengajaran. Media pembelajaran digunakan untuk menyampaikan isi materi 

pengajaran yang terdiri atas buku, tape recorder, kaset, video kamera, video 

recorder, film slide (gambar), foto, gambar, gambar, televisi, dan komputer. 

Media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat mengbangkitkan 

keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 

belajar bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa (Hamalik 

dalam Hamdani, 2011: 244).  



40 
 

 
 

Sesuatu baru bisa disebut  sebagai media  jika  sudah memenuhi 2 unsur, 

yaitu: unsur pesan (software) dan unsur perangkat keras (hardware). Unsur pesan 

merupakan  isi  atau bahan  ajar  yang  akan disampaikan kepada  siswa,  

sedangkan unsur perangkat keras merupakan sarana ataupun peralatan yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. 

Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga 

dapat membantu siswa meningkatkan, pemahaman, menyajikan data dengan 

menarik dan tepercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi. 

Berdasarkan definisi tentang media pembelajaran di atas, dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat menyalurkan pesan atau informasi, dapat merangsang pikiran, 

perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya 

proses belajar pada diri peserta didik. 

2.1.6.2  Manfaat Media Pembelajaran 

Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah 

memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran 

akan lebih efektif dan efisien. Akan tetapi, secara lebih khusus ada beberapa 

manfaat media yang lebih rinci.  Nana Sudjana (2009: 2) mengidentifikasi 

beberapa manfaat media dalam pembelajaran sebagai berikut : (1) Menyampaikan 

materi pelajaran dapat diseragamkan, (2) Proses pembelajaran menjadi lebih jelas 

dan menarik, (3) Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, (4) Efisiensi dalam 

waktu dan tenaga, (4) Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, (5) Media 

memungkinkan proses belajar dapat di lakukan di mana saja dan kapan saja, (6) 
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Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar, 

(7) Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini peneliti memilih CD 

pembelajaran sebagai media bantu dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan model Kooperatif tipe STAD. 

2.1.6.3  Media CD Pembelajaran 

Media CD pembelajaran adalah sebuah media yang dapat membantu peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran dan fungsi untuk meningkatkan dan 

memperluas pengetahuan peserta didik serta memberikan fleksibilitas tempat, 

waktu dan metode dalam pembelajaran (Kusnaeni, 2009: Vol.2.1). Pengertian lain 

dikemukakan oleh Susanto (dalam http://edyawm1.wordpress.com/2011/06/23/cd-

pembelajaran/) diunduh pada 26 April 2012 jam 11.30 WIB, CD pembelajaran 

adalah suatu media yang dirancang secara sistematis yang berpedoman pada 

kurikulum yang berlaku dan mengembangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

memungkinkan siswa lebih mudah dan tertarik dalam menerima materi 

pembelajaran. 

Kelebihan dari pemanfaatan media bentuk CD pembelajaran menurut 

Susanto (http://edyawm1.wordpress.com/2011/06/23/kelebihan-dan-kelemahan-

cd-pembelajaran/ diunduh pada 26 April 2012 jam 11.34 WIB) antara lain : 

a. CD merupakan media yang cocok untuk perbagi ilmu pembelajaran, seperti 

kelas kelopok kecil, bahkan satu siswa seorang diri dari sekalipun. 

b. Multimedia juga bisa dimanfaatakan untuk hampir semua topic, tipe pelajar, 

dan setiap ranah: kognitif, efektif dan psikomotorik. 

http://edyawm1.wordpress.com/2011/06/23/cd-pembelajaran/
http://edyawm1.wordpress.com/2011/06/23/cd-pembelajaran/
http://edyawm1.wordpress.com/2011/06/23/kelebihan-dan-kelemahan-cd-pembelajaran/
http://edyawm1.wordpress.com/2011/06/23/kelebihan-dan-kelemahan-cd-pembelajaran/
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c. Mengatasi jarak dan waktu. 

d. Dapat berulang-ulang bila perlu menambah kejalasan. 

e. Pesan yang di sampaikan cepat dan mudah diingat. 

f. Mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa. 

g. Mengambangkan imajinasi. 

h. Memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan yang lebih 

realistik. 

CD pembelajaran dapat dikembangkan dengan software presentasi seperti : 

OpenOffice Impress, Microsoft PowerPoint, dsb. Untuk yang lebih kompleks, 

dapat menggunakan software seperti Macromedia Authorware, Swish, atau Adobe 

Flash. Dalam penelitian ini, CD pembelajaran yang digunakan akan 

dikembangakan dengan Microsoft Office PowerPoint 2007. 

Microsoft Office PowerPoint 2007 

Microsoft Office System 2007 adalah paket program sebagai kelanjutan dari  

Microsoft Office System 2003 yang terdiri dari program Microsoft Office Acces, 

Excel, Groove, Infopath, OneNote,  Outlook, PowerPoint, Publiser, dan Word. 

Program Microsoft Office yang digunakan dalam pembuatan media CD 

pembelajaran adalah  Microsoft Office PowerPoint. 

Microsoft Office PowerPoint adalah aplikasi yang bisa digunakaan untuk 

membuat dokumen presentasi yang ditampilkan dalam bentuk slideshow (Jubilee 

Enterprise dalam Kristi,2012: 28). 
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Microsoft Office PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk 

presentasi yang dikembang oleh microsoft di dalam paket aplikasi kantoran 

Microsoft Office Selain Microsoft Word, Excel, Acees, dan beberapa program 

lainnya.  Microsoft Office PowerPoint dirilis pada Nopember 2006. Mulai dari 

versi Microsoft Office System 2003 nama Microsoft PowerPoint berubah menjadi 

Microsoft Office PowerPoint. Versi paling banyak digunakan saat ini adalah versi 

12 (Microsoft Office PowerPoint 2007) yang tergabung dalam paket Microsoft 

Office System 2007.dibandingkan dengan Microsoft Office PowerPoint 2003, 

Microsoft Office PowerPoint 2007 memiliki banyak keunggulan yaitu terletak 

pada tampilan penggunaa yang lebih mudah, kemampuan grafik yang meningkat, 

dan format data XML dengan ekstensi *.pptx (http.//id.wikipedia.org diunduh 

pada 26 April 2012 jam 13.30 WIB). 

Dalam kaitannya dengan pembelajaranprogram Microsoft Office 

PowerPoint 2007 dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk 

mempresentasikan materi pelajaran. 

Tahapan pembuatan CD pembelajaran mengguakan program Microsoft 

Office PowerPoint 2007 adalah sebagai berikut : 

a. Buka program PowerPoint dengan klik start, pilih all program, pilih 

Microsoft Office, dan pilih Microsoft Office PowerPoint 2007, maka akan 

muncul Microsoft Office PowerPoint. 

b. Pada slide pertama ketik judul presentasi yang akan dibuat dan dilanjutkan 

mengetik di slide-slide berikutnya dengan materi yang telah dirancang. 
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c. Menambah slide baru : pilih menu home, dan kliknew, pilih salah satu tipe 

slide yang diingikan. 

d. Menyisipkan gambar / kreasi, bentuk / kotak, dialog, suara, grafik, tabel : 

pilih menu insert, klik picture, shapes, text box, movie, sound, .chart, 

table.pilih file yang diinginkan, dan klik OK. 

e. Memberi latar belakang pada slide : pilih menu design, dan klik kanan themes 

yang dikehendaki, pilih apply to all slide (latar belakang sama untuk seluruh 

slide) atau apply to selected slide (latar belakang untuk slide yang dipilih). 

f. Memberi animasi : pilih menu animation, pilih transition to the slide, atur 

kecepatan transition dengan transition speed, atau bila ingin menyisipkan 

sound pilih transition sound. Atur pernggantian slide dengan memilih 

advance slide. Tekan play untuk melihat  tampilan preview pengaturan yang 

dilakukan. 

g. Memberi efek-efek menu animation, pilih custom animation, pilih bagian 

tulisan / gambar yang akan diberi efek, klik add efek, pilih efek yang 

dihendaki. Efek dapat diatur kecepatan dan bentuk tampilan dengan klik 

kanan bagian yang akan diatur pada custum animation, lalu pilih effect 

option. Urutan tanpilan efek dapat diatur dengan mengatur order. Tekan play 

untuk melihat tampilan preview pengaturan yang dilakukan. 

h. Membuat hyperlink : pilih tombol / shapes / kata / gambar yang ingin diberi 

link, pilih menu lnsert dan klik hyperlink atau klik kanan tombol yang ingin 

diberi link, klik hyperlink, kemudian pilih materi yang akan dituju pada 

bokmark, dan klik OK. 
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i. Menampilkan slide : jika seluruh slide telah selesai dibuat, kita dapat melihat 

tampilan seluruh slide dengan klik icon slide show, untuk keluar dari slide 

tekan end show. 

2.1.7  Penerapan STAD Menggunakan CD Pembelajaran Dalam 

Pembelajaran Matematika 

Pemebelajaran kooperatif tipe STAD bukanlah model pembelajaran 

konvensional. Sebagai model pembelajaran inovatif, model pembelajaran ini 

dapat dilengkapi dengan media pembelajaran seperti CD Pembelajaran. Penerapan 

STAD menggunakan CD Pembelajaran dalam pembelajaran matematika meliputi 

tahap persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. 

2.1.7.1  Persiapan 

Sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, guru perlu melakukan tahap 

persiapan, meliputi : 

a. Mempelajari materi pelajaran, menyiapkan lembar kerja siswa beserta lembar 

jawabann dan sebuah kuis beserta lembar jawaban untuk setiap topik yang 

diajarkan. 

b. Menentukan konsep / merancang CD Pembelajaran sesuai materi 

pembelajaran. 

c. Menyusun jadwal dengan topik dan program belajara yang dibuat. 

d. Mengatur kelas dan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. 
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2.1.7.2  Pelaksanaan 

Selama proses pembelajaran guru melakukan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran dan 

pemberian motivasi. 

b. Guru menjelaskan materi dengan media CD pembelajaran. 

c. Mengelompokkan siswa secara heterogen dan menjelaskan mengenai sistem 

skor, kerjasama kelompok, dankuis individual. 

d. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka. 

e. Masing-masing kelompok mempersentasikan hasil diskusi kelompoknya di 

depan kelas. 

f. Siswa dan guru membahas bersama-sama materi yang dipreaentasikan. 

g. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah diajarkan atau 

masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 

2.1.7.3  Tindak lanjut 

a. Menyimpulkan materi. 

b. Memberikan kuis dan menghitung skor kemajuan individual dan skor tim. 

c. Menberikan penghargaan untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar 

individu dan kelompok. 

d. Memberikan umpan balik. 
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2.2  KAJIAN EMPIRIS 
 

Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan 

terhadap model pembelajaran STAD menggunakan CD Pembelajaran dalam 

meningkatkan pembelajaran matematika. Adapun hasil penelitian tersebut adalah 

Dalam penelitian Agustina (2009) pada penelitiannya yang berjudul 

“Implementasi Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD menggunakan CD 

pembelajaran untuk Meningkatkan kualitas pembelajaran matematika kelas V 

Sekolah Dasar Negeri Kedung Pancing 02” menyimpulkan bahwa penerapan 

model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD pada mata pelajaran Matematika 

meningkat. Hal itu ditunjukkan dari hasil capaian prestasi belajar siswa sebelum 

dan sesudah diterapkan metode pembelajaran tipe STAD yaitu : Sebelum 

dilakukan tindakan diperoleh rata – rata 55,83 ; setelah dilaksanakan tindakan 

kelas siklus I diperoleh rata – rata 73,90 ; pada siklus II 76,14 ; sedangkan pada 

siklus III 78,95. Secara individual, jumlah siswa yang mencapai batas ketuntasan 

minimal juga mengalami peningkatan hingga mencapai 90% pada siklus III. 

Erwin (2007) pengaruh aktivitas belajar dan minat siswa  dalam 

pembelajaran kooperarif tipe STAD menggunakan CD pembelajaran terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas V SDN Kalirejo Tahun Pelajaran 2006/2007 

Pada Pokok Bahasan Operasi Hitung Bilangan Bulat Melalui Implementasi Model 

Cooperative Learning Tipe STAD menggunakan CD pembelajaran. Berdasarkan 

hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD pada mata pelajaran Matematika meningkat. Hal itu 

ditunjukkan dari hasil capaian prestasi belajar siswa sebelum dan sesudah 
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diterapkan metode pembelajaran tipe STAD menggunakan CD Pembelajaran 

yaitu : Sebelum dilakukan tindakan diperoleh rata – rata 55,83 ; setelah 

dilaksanakan tindakan kelas siklus I diperoleh rata – rata 73,90 ; pada siklus II 

86,14 (http://www.search-docs.com/modelpembelajaran-matematika-Kooperatif 

tipe STAD-doc.html/ diunduh tanggal 17 April 2012: 21:02). 

Dari beberapa hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

model koopearatif tipe STAD menggunakan CD Pembelajaran adalah alternatif 

yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran. 

2.3  KERANGKA BERPIKIR 

Pemahaman siswa akan mata pelajaran matematika materi bangun datar dan 

bangun ruang yang rendah menyebabkan rendahnya tingkat pencapaian hasil 

belajar. Dengan model kooperatif tipe STAD menggunakan CD Pembelajaran 

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman materibangun datar dan bangun 

ruang dengan mudah, mengembangkan kemampuan akadenmik, kecakapan 

pribadi dan sosial, siswa dapat bekerjasama, dan saling bertanggung jawab antar 

anggota kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.search-docs.com/modelpembelajaran-matematika-Kooperatif%20tipe%20STAD-doc.html/%20diunduh%20tanggal%2017%20April%202012
http://www.search-docs.com/modelpembelajaran-matematika-Kooperatif%20tipe%20STAD-doc.html/%20diunduh%20tanggal%2017%20April%202012


49 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

2.4  HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka dan kerangka berpikir diatas, 

maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan CD pembelajaran dapat 

meningkatkan aktivitas guru, aktivitas siswa serta hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika pada kelas V SDN Gedangan Rembang.

Kondisi awal 

Pelaksanaan 

Kondisi Akhir 

 Keterampilan guru meningkat 

 Aktivitas siswa meningkat 

 Hasil belajar siswa meningkat 

 

 Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

menggunkan CD pembelajaran  

 

 Keterampilan guru mengelola 

pembelajaran belum berkembang 

 Aktivitas siswa dalam pembelajaran 

belum maksimal 

 Hasil belajar siswa belum maksimal 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1   SUBJEK PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN Gedangan yang 

beralamatkan di Desa Gedangan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. 

Penelitian ini dilakukan oleh guru kelas V SD Negeri Gedangan sebagai peneliti 

dengan dibantu oleh 1 teman sejawat sebagai pengamat / observer. Subyek 

penelitian adalah siswa kelas V SDN Gedangan Rembang yang berjumlah 17 

siswa terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. 

 

3.2   VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan CD Pembelajaran. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan CD Pembelajaran. 

a. Peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan 

CD Pembelajaran. 
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Observasi 

  

Pelaksanaan Siklus I 

Perencanaan 

Refleksi 

Perencanaan 

Refleksi Pelaksanaan Siklus II 

Observasi 

  
Perencanaan 

Pelaksanaan Siklus III Refleksi 

Observasi 

? 

3.3  PROSEDUR DAN LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN 

Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, dengan 

tahapan sebagai berikut : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur PTK (Arikunto, dkk. 2009: 16): 

3.3.1 Perencanaan 

Perencanaan merupakan rancangan tindakan yang menjelaskan tentang 

apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut akan 

dilaksanakan (Arikunto, 2009 : 75). 
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Dalam tahap perencanaan ini peneliti membuat perencnaan sebagai berikut: 

a. Menelaah materi pembelajaran bangun datar dan bangun ruang serta 

menelaah diskriptor bersama tim kolaborasi. 

b. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran STAD menggunakan CD Pembelajaran. 

c. Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran berupa CD Pembelajaran. 

d. Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan dalam penelitian. 

e. Menyiapkan alat evaluasi yang berupa tes, serta lembar kerja siswa. 

3.3.2 Pelaksanaan tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan penerapan dari rancanagan strategi 

maupun skenario pembelajaran yang telah di buat (Arikunto, 2009 : 76). 

Penelitian ini dilaksanakan dengan melaksanakan perencanaan yang telah dibuat 

sebelumnya yakni melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model 

kooperatif tipe STAD menggunakan CD pembelajaran. Pelaksanaan tindakan 

penelitian ini direncanakan dalam dua siklus dengan masing-masing siklus terdiri 

2 kali pertemuan. 

3.3.3 Observasi 

 Observasi merupakan tindakan pengamatan sekaligus pencatatan semua 

hal yang diperlukan dan terjadi selama tindakan berlangsung (Arikunto,2009: 78). 

Kegiatan observasi dalam penelitian ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan 

guru pengamat untuk mengamati aktivitas guru dan aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan kooperatif tipe STAD 

menggunkan CD pembelajaran.  
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3.3.4 Refleksi  

Refleksi merupakan kegiatan mengkaji secara menyeluruh dari tindakan 

yang telah dilakukan, berdasarkan data yang terkumpul, kemudian dilakukan 

evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya (Arikunto, 2009: 80).  Dalam 

penelitian ini, refleksi dilakukan setelah tindakan dilaksanakan yaitu mengkaji 

pelaksanaan pembelajaran, aktivitas guru, aktivitas siswa, hasil belajar 

matematika, serta mengkaji kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang 

muncul dalam pelaksanaan siklus pertama dan kedua. Selain itu, peneliti juga 

merefleksi tingkat pencapaian siklus yang telah dilaksanakan berdasarkan 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Apabila hasil refleksi telah 

mengalami peningkatan sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan, maka penelitian dapat dikatakan selesai. Akan tetapi, apabila hasil 

refleksi belum menunjukan peningkatan sesuai dengan indikator keberhasilan 

yang ditetapkan, maka tidak menutup kemungkinan penelitian ini akan 

dilanjutkan dalam siklus berikutnya. 

3.4  Siklus Penelitian 

3.4.1  Siklus pertama 

3.4.1.1  Perencanaan 

a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan materi bangun 

datar dan bangun ruang. 

b. Menyiapkan sumber belajar, media pembelajaran,, berupa buku paket SD 

kelas V, buku pegangan guru. 

c. Menyiapkan alat evaluasi dan lembar kerja siswa. 
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d. Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan dalam penelitia 

3.3.2  Pelaksanaan tindakan 

a. Guru melaksanakan apersepsi. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. 

c. Guru mempersiapkan media CD Pembelajaran. 

d. Guru memberi petunjuk dan kesempatan pada siswa untuk memperhatikan 

materi yang ditayangkan. 

e. Guru menjelaskan materi bangun datar dan bangun ruang. 

f. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat pembentukan 

tim belajar. 

g. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka. 

h. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah diajarkan atau 

masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 

i. Guru memberikan penghargaan untuk menghargai baik upaya maupun 

hasil belajar individu dan kelompok. 

j. Penutup. 
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3.3.3  Observasi 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD 

menggunakan CD pembelajaran. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD 

menggunakan CD pembelajaran. 

c. Melihat hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD menggunakan CD 

pembelajaran. 

3.3.4  Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus 1. 

b. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus I. 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi siklus I. 

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus II. 

3.4  Siklus Kedua 

3.4.1  Perencanaan 

a. Menyusun rencana perbaikan dengan materi bangun datar dan bangun 

ruang. 

b. Memadukan hasil siklus I agar siklus II lebih efektif. 

c. Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran, berupa buku paket 

SD kelas V, buku pegangan guru, LCD dan CD Pembelajaran. 
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d. Menyiapkan alat evaluasi dan lembar kerja siswa. 

e. Menyiapakan lembar observasi yang akan digunakan dalam penelitian. 

3.4.2  Pelaksanaan tindakan 

a. Guru melaksanakan apersepsi. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. 

c. Guru mempersiapkan media pembelajaran berupa CD pembelajaran. 

d. Guru memberi petunjuk dan kesempatan pada siswa untuk memperhatikan 

CD pembelajaran yang ditayangkan. 

e. Guru menjelaskan materi bangun datar dan bangun ruang. 

f. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat pembentukan 

tim belajar. 

g. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka. 

h. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah diajarkan atau 

masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 

i. Guru memberikan penghargaan untuk menghargai baik upaya maupun 

hasil belajar individu dan kelompok. 

j. Penutup. 
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3.4.3  Observasi 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD 

menggunakan CD pmebelajaran. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD 

.menggunakan CD pembelajaran. 

c. Melihat hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD menggunakan CD 

pembelajaran. 

3.4.4  Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus kedua. 

b. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus kedua. 

c. Menarik kesimpulan dari siklus kedua. 

3.5  SUMBER DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.5  Sumber Data 

3.5.1  Guru 

Dalam penelitian ini peneliti akan mendapatkan sumber data yang berasal 

dari guru dengan menggunakan catatan lapangan, dan lembar observasi 

keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui model pembelajaran 

koopeartif tipe STAD menggunakan CD pembelajaran. 
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3.5.2  Siswa 

Dalam penelitian ini peneliti akan mendapatkan sumber data yang berasal 

dari siswa melalui observasi secara sistematik selama pelaksanaan siklus pertama 

sampai siklus kedua, hasil evaluasi, dan catatan lapangan. 

3.5.3  Data Dokumen 

Dalam penelitian ini peneliti akan mendapatkan sumber data dokumen 

berasal dari data awal hasil tes sebelum dilakukan penelitian, hasil observasi, 

catatan lapangan selama pembelajaran dan hasil foto. 

3.5.4.  Catatan Lapangan 

Dalam penelitian ini peneliti akan mendapatkan sumber data yang berupa 

catatan lapangan berasal dari catatan selama proses pembelajaran berupa data 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui model pembelajaran koopeartif tipe STAD menggunakan CD 

pembelajaran. 

3.5.2  Jenis Data 

3.5.2.1  Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berupa nilai hasil belajar siswa (Arikunto, 

2009: 131). Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika yang diperoleh siswa. 
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3.5.2.1  Data Kualitatif 

Data kualitatif yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang 

memberikan gambaran tentang ekspresi siswa tentang pemahaman terhadap suatu 

mata pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa terhadap metode belajar 

yang baru (afektif), aktivitas siswa mengikuti pelajaran, perhatian, antusias dalam 

belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar, dan sejenisnya (Supardi, 2009: 131). 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan catatan lapangan dalam 

pembelajaran matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

menggunakan CD pembelajaran. 

3.3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

menggunakan metode observasi, metode tes, metode dokumentasi, metode 

wawancara, dan catatan lapangan. 

3.3.5.1  Metode Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat 

(Arikunto,2009: 19). Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

menggambarkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar matematika 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan CD 

Pembelajaran. 



59 
 

 
 

3.3.5.2  Metode Tes 

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat 

pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan 

sesuai dengan tingkat pengajaran tertentu (Poerwati, 2008: 1-5). 

3.3.5.3  Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal–hal 

atau variabel yang berupa catatan, notulen, dan sebagainya  (Arikunto,2006: 231). 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendokumentasikan 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika. 

3.6  TEKNIS ANALISIS DATA 

Teknis analisis data yang digunakandalam penelitian ini terbagi menjadi dua 

yaitu teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif.  Teknik analisi kuantitatif  

digunakan untuk menganalisis pencapaian hasil belajar siswa. Sedangkan teknik 

analisis kualitatif  digunakan untuk menganalisis aktivitas guru dan siswa dalam 

pembelajaran. 

3.6.1  Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan sistem penilaian 0-

100 %. Menurut Poerwati skala 100 berangkat dari persentase yang mengartikan 
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skor presentasi sebagai proporsi penguasaan peserta didik pada suatu perangkat 

tes dengan batas minimal angka 0 sampai 100%. 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan nilai berdasar skor teoritis : 

  
 

  
 x 100% (rumus bila menggunakan skala 0-100%) 

(Poerwati, 2008: 6-15) 

keterangan:  

N = Nilai 

B = Skor yang diperoleh 

St = Skor teroritia 

b. Menentukan batas minimal nilai ketuntasan 

Batas minimal nilai ketuntasan ini didasarkan pada kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yang sudah ditetapkan terhadap mata pelajaran matematika di 

kelas V SDN Gedangan sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Kriteria ketuntasan 

 

Kriteria ketuntasan Kualifikasi 

≥ 60 Tuntas 

< 60 Tidak Tuntas 

(KKM kelas V SDN Gedangan) 
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c. Menentukan ketuntasan klasikal 

Setelah diperoleh nilai dari masing-masing siswa, kemudian akan akan 

dihitung ketuntasan klasikal dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

(Aqib,dkk,2010: 41) 

Hasil perhitungan, kemudian dikonsultasikan dengan menggunakan tabel 

kriteria deskriptif persentase yang dikelompokkan dalam 5 kategori; yaitu sangat 

tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah, sebagai berikut :  

Tabel 3.2 

Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam (%) 

Tingkat keberhasilan (%) Arti 

> 80 % Sangat tinggi 

60-79% Tinggi 

40-59% Sedang 

20-39% Rendah 

<20% Sangat rendah 

                (Aqib, 2010 : 41) 

3.6.2  Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

menggunakan CD Pembelajaran, serta hasil catatan lapangan dan hasil wawancara 

dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif.  

 

P = 
                            

         
 x 100  
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Menurut Herrhyanto dan Akib Hamid (2008: 5.3) kalau median dapat 

dikatakan sebagai ukuran perduaan maka kuartil dapat dikatakan sebagai ukuran 

perempatan, artinya nilai-nilai kuartil akan membagi 4 sama banyak terhadap 

banyak data. Dengan demikian kita kenal kuartil pertama (K1), kuartil kedua (K2), 

kuartil ketiga (K3) sedangkan kuartil keempat (K4) tidak dibicarakan sebab 

merupakan data lengkap. 

n1______, n2______, n3______, n4______   

    k1 k2 k3 

Untuk menentukan nilai    untuk data digunakan rumus : 

Letak   = 
 

 
(   ) 

Keterangan : 

                 

n = banyak data 

i = 1,2,3 

Kalau median (Me) dapat dikatakan sebagai ukuran perduaan maka kuartil 

dapat dikatakan sebagai ukuran perempatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

nilai k2 sama dengan nilai median (Me) atau nilai tengah. 

 

 

 

 

K2 = Me 
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Untuk menentukan nilai    untuk data digunakan rumus : 

Letak   = 
 

 
(   ) 

Keterangan : 

                 

n = banyak data 

i = 1,2,3 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa membuat instrumen 

keterampilan guru dan aktivitas siswa untuk mengukur keterampilan guru dan 

aktivitas siswa saat proses pembelajaran adalah sebagai berikut : 

3.6.2.1  Keterampilan Guru 

Jika instrumen sikap 8 indikator dengan rentangan yang dipakai 1 sampai 4 

maka : 

Nilai terendah = 8 x 1 = 8 

Nilai tertinggi = 8 x 4 = 32 

Median (Me)  =  
                                

 
 =  

       

 
 

Median          = 
  

 
  = 20 

Jika dibagi menjadi 4 kategori maka pembagiannya menggunakan kuartil 

yang akan membagi 4 sama banyak terhadap banyak data: 

n1______, n2______, n3______, n4______   

k1  k2=Me         k3  

 

Banyak data : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
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27, 28, 29, 30, 31, 32 

dimana n = 25 

Kuartil pertama (  ) :
 

 
(   )  

 

 
(    )   

 

 
 

Besarnya Nilai k1 = nilai data ke 6 + 
 

 
 (nilai data ke 7- nilai data ke 6) 

 = 13+ 
 

 
 (14-13) = 13 

 

 
 =13,5 dibulatkan 14 

Kuartil kedua (K2) = Me = 20  

Kuartil ketiga (K3) = 
 

 
(   )  

 

 
(    )    

 

 
 

Besarnya Nilai k1 = nilai data ke 19 + 
 

 
 (nilai data ke 20 - nilai data ke 19) 

 = 26 +  
 

 
 (27-26) 

 = 26 
 

 
 =26,5 dibulatkan 27 

Tabel 3.3 

Kategori skor keterampilan guru 

Skor Skala Kategori 

27 – 32 ≥ k3 sampai Nilai tertinggi  A (Baik Sekali) 

20 – 26 ≥ k2=Me sampai < k3 B (Baik) 

14 – 19 ≥ k1 sampai < k2 C (Cukup) 

8 – 13 nilai terendah sampai < k1 D (Kurang) 
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3.6.2.2  Aktivitas Siswa 

Jika instrumen sikap 6 indikator dengan rentangan yang dipakai 1 sampai 4 

maka : 

Nilai terendah = 6 x 1 = 6 

Nilai tertinggi = 6 x 4 = 24 

       (  )  
                                

 
  

      

 
= 15 

Jika dibagi menjadi 4 kategori maka pembagiannya menggunakan kuartil 

yang akan membagi 4 sama banyak terhadap banyak data: 

n1______, n2______, n3______, n4______   

    k1 k2    k3 

Banyak data : 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24 

dimana n = 19 

Kuartil pertama (  ) :
 

 
(   )  

 

 
(    )    

Besarnya nilai k1 = nilai data ke 5 = 10 

Kuartil kedua (K2) = Me = 15 

Kuartil ketiga (K3) = 
 

 
(   )  

 

 
(    )     

Besarnya nilai k3 = nilai data ke 15 = 20 
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Tabel 3.4 

Kategori skor aktivitas siswa 

 

SKOR SKALA KATEGORI 

21 – 24 ≥ k3 sampai Nilai tertinggi  A (Baik Sekali) 

15 – 20 ≥ k2=Me sampai < k3 B (Baik) 

11 – 14 ≥ k1 sampai < k2 C (Cukup) 

6 – 10 nilai terendah sampai < k1 D (Kurang) 

 

3.7  INDIKATOR KEBERHASILAN 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe tipe 

STAD menggunakan CD pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika dengan indikator sebagai berikut : 

a. Keterampilan guru meningkat dengan kriteria skor dengan kategori minimal 

baik. 

b. Aktivitas siswa meningkat dengan kriteria skor dengan kategori minimal 

baik. 

c. 85% siswa mengalami ketuntasan belajar individual sebesar ≥ 60 dalam 

pembelajaran matematika.. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

4.1  HASIL PENELITIAN 

Penerapan model kooperatif STAD menggunakan CD pembelajaran pada 

pembelajaran matematika di Kelas V SDN Gedangan Rembang terbukti dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal tersebut ditunjukan dengan 

meningkatnya keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar pada siswa 

Kelas V SDN Gedangan. Berikut ini akan dipaparkan hasil dari penelitian yang 

telah dilaksanakan sebanyak 2 siklus. Pada pemaparan hasil penelitian, akan 

dijabarkan lebih lanjut mengenai hasil yang diperoleh meliputi pemaparan hasil 

observasi keterampilan guru, observasi aktivitas siswa, serta hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika melalui penerapan model kooperatif STAD 

menggunakan CD pembelajaran di Kelas V SDN Gedangan Rembang. 

4.1.1  Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.1.1.1  Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

4.1.1.1.1  Perencanaan siklus I 

Kegiatan penelitian tindakan kelas tentu harus diawali dengan kegiatan 

perencanaan. Perencanaan dimaksudkan agar kegiatan pelaksanaan dapat 

dipersiapkan secara rapi dan terkonsep, sehingga kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. 
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Kegiatan perencanaan pada siklus I adalah sebagai berikut : 

a. Mempersiapkan RPP yang menerapkan model koopertif tipe STAD 

menggunakan CD pembelajaran yang di dalamnya terdapat materi bangun 

datar dan bangun ruang. 

b. Mempersiapkan sumber : KTSP dan Silabus kelas V SD. 

c. Mempersiapkan buku sumber belajar. 

d. Menyiapkan media berupa CD yang berisi materi bangun datar dan bangun 

ruang. 

e. Mempersiapkan alat evaluasi berupa soal tes tertulis. 

f. Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

4.1.1.1.2  Pelaksanaan siklus I 

Siklus I dilaksanakan dalam 2 pertemuan : 

a. Pertemuan pertama Siklus I  

Pertemuan pertama Siklus I dilaksanakan pada : 

Hari, tanggal : Rabu, 2 Mei 2012   

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : V / II 

Waktu  : 2 x 35 menit 
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Uraian Kegiatan 

Kegiatan pada pertemuan ini meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan 

inti dan kegiatan akhir. 

1. Pra kegiatan 

Sebelum pembelajaran dimulai guru mengucapkan salam, kemudian siswa 

bersama-sama berdo’a, setelah itu guru melakukan apsensi, mengkondisikan 

kelas dan menyiapkan buku materi dan media. 

2. Kegiatan awal  

Pada kegiatan awal pembelajaran, guru melakukan apersepsi berupa 

memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa, “Bangun apa ini anak-anak? 

Guru memberikan motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

menyampaikan prosedur pembelajaran yang akan digunakan yaitu 

pembelajaran STAD menggunakan CD pembelajaran. 

3. Kegiatan inti 

Kegiatan inti diawali dengan guru menerangkan materi melalui CD 

pembelajaran yang diputar lewat LCD. Siswa memperhatikan dengan 

seksama. Ada dua siswa yang berbicara sama teman sebangku lalu guru 

menyuruh mereka untuk memperhatikan materi yang dijelaskan. Guru 

bertanya jawab dengan siswa tentang materi yang diterangkan tadi. Guru 

membagi siswa menjadi beberapa kelompok, setiap anggota kelompok 

ditentukan oleh guru berdasalkan nilai, jenis kelamin, ras dll. Guru 

memberikan lembar kerja kelompok kepada setiap kelompok untuk 

dikerjakan secara kelompok. Selama proses pembelajaran guru berkeliling 



72 
 

 
 

kelas untuk mengontrol dan memonitoring proses belajar kelompok. 

Beberapa anggota kelompok masih ada yang ramai dan megerjakan sendiri-

sendiri, melihat hal ini guru menjelaskan agar siswa bekerjasama untuk 

menyelesaikan tugas kelompok. Serta memberi semangat bahwa setiap siswa 

mempunyai kemampuam yang sama dalam memecahkan suatu masalah tetapi 

tergantung dari bagaimana usaha yang dilakukan. Setelah diskusi kelompok 

selesai, guru meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok dan kelompok yang lain menanggapi 

hasil kelompok yang maju. Selanjutnya guru langsung membahasnya 

bersama-sama dan memberikan penjelasan yang sekiranya siswa belum 

mengerti. 

4. Kegiatan akhir 

Pada kegiatan akhir guru dan siswa menyimpulkan materi yang baru saja 

dipelajari. Siswa mengerjakan kuis individu, dikoreksi bersama, kemudian 

guru memberikan penilaian untuk menghitung skor kelompok. Kelompok 

terbaik diberi penghargaan. Guru menutup pembelajaran dengan memberikan 

tindak lanjut berupa PR. 

b. Pertemuan kedua siklus I 

Pertemuan kedua Siklus I dilaksanakan pada : 

Hari, tanggal : Jum’at, 4 Mei 2012   

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : V / II 

Waktu  : 2 x 35 menit 



73 
 

 
 

Uraian Kegiatan 

Kegiatan pada pertemuan ini meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan 

inti dan kegiatan akhir. 

1. Pra kegiatan 

Sebelum pembelajaran dimulai guru mengucapkan salam, kemudian siswa 

bersama-sama berdo’a, setelah itu guru melakukan apsensi, mengkondisikan 

kelas dan menyiapkan buku materi dan media. 

2. Kegiatan awal  

Pada kegiatan awal pembelajaran, guru melakukan apersepsi dengan bertanya 

jawab mengenai pelajaran sebelumnya. Guru memberikan motivasi, 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan prosedur 

pembelajaran yang akan digunakan yaitu pembelajaran STAD menggunakan 

CD pembelajaran. 

3. Kegiatan inti 

Kegiatan inti diawali dengan guru menerangkan materi melalui CD 

pembelajaran yang diputar lewat LCD. Siswa memperhatikan dengan 

seksama. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang materi yang diterangkan 

tadi. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, setiap anggota 

kelompok ditentukan oleh guru berdasalkan nilai, jenis kelamin, ras dll. Guru 

memberikan lembar kerja kelompok kepada setiap kelompok untuk 

dikerjakan secara kelompok. Selama proses pembelajaran guru berkeliling 

kelas untuk mengontrol dan memonitoring proses belajar kelompok. 

Beberapa anggota kelompok masih ada yang ramai dan megerjakan sendiri-
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sendiri, melihat hal ini guru menjelaskan agar siswa bekerjasama untuk 

menyelesaikan tugas kelompok. Serta memberi semangat bahwa setiap siswa 

mempunyai kemampuam yang sama dalam memecahkan suatu masalah tetapi 

tergantung dari bagaimana usaha yang dilakukan. Setelah diskusi kelompok 

selesai, guru meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk 

mempresentasiakan hasil kerja kelompok dan kelompok yang lain 

menanggapi hasil kelompok yang maju. Selanjutnya guru langsung 

membahasnya bersama-sama dan memberikan penjelasan yang sekiranya 

siswa belum mengerti. 

4. Kegiatan akhir 

Pada kegiatan akhir guru dan siswa menyimpulkan materi yang baru saja 

dipelajari. Siswa mengerjakan kuis individu, dikoreksi bersama, kemudian 

guru memberikan penilaian untuk menghitung skor kelompok. Kelompok 

terbaik diberi penghargaan. Guru menutup pembelajaran dengan memberikan 

tindak lanjut berupa PR. 
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4.1.1.2  Deskripsi Observasi hasil pembelajaran 

4.1.1.2.1  Hasil Observasi keterampilan guru 

Hasil observasi keterampilan guru siklus I dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 4.1 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

No Indikator yang diamati Perolehan 

skor 

Skor rata-rata 

siklus I 

Kategori 

P.I P.II 

1 Membuka pelajaran 3,00 3,00 3,00 B 

2 Menjelaskan materi pelajaran 4,00 4,00 4,00 A 

3 Mengorganisasikan siswa 

menjadi beberapa kelompok 

4,00 4,00 4,00 A 

4 Membimbing siswa dalam 

kerja kelompok 

3,00 3,00 3,00 B 

5 Membimbing siswa dalam 

presentasi hasil kelompok 

3,00 3,00 3,00 B 

6 Mengevaluasi hasil kerja 

kelompok 

3,00 4,00 3,50 A 

7 Memberikan penghargaan 3,00 3,00 3.00 B 

8 Menutup pelajaran 3,00 3,00 3,00 B 

Jumlah 26,5 A 

Skor rata-rata 3,31 A 

 

Keterangan : 

PI : Pertemuan pertama  PII : Pertemuan kedua 
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Gambar 4.1 Diagram Keterampilan Guru Siklus I 

Dari hasil observasi keterampilan guru dalam mengajar materi bangun datar 

dan bangun ruang dengan menggunakan model kooperatif STAD menyebutkan 

skor rata-rata siklus I dari pertemuan I dan pertemuan II adalah sebesar 3,31 

dengan persentase 89%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

guru dalam proses pembelajaran pada siklus I masuk dalam kategori sangat baik 

(A). 

Keterampilan guru membuka pelajaran diketahui skor rata-rata yang 

diperoleh guru dari pertemuan I dan pertemuan II adalah sebesar 3,00. Hasil ini 

masuk dalam kategori sangat baik (A). Artinya, dalam kegiatan awal 

pembelajaran sudah melaksanakan apersepsi, memberi motivasi siswa, dan 

menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran. Tapi guru kurang mampu menarik 

perhatian siswa. 
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Skor rata-rata yang sempurna juga didapat dalam keterampilan menjelaskan 

materi pelajaran, dengan skor rata-rata 4 dalam kategori sangat baik (A). Guru 

menyampaikan dengan kalimat sederhana dan mudah dipahami, menggunakan 

contoh dan ilustrasi, penggunaan balikan untuk memberi kesempatan bertanya 

kepada siswa dan guru menyampaikan materi melalui CD Pembelajaran. 

Keterampilan guru mengorganisaikan siswa menjadi beberapa kelompok 

mendapat skor rata-rata 4 dari pertemuan I dan pertemuan II. Termasuk kategori 

sangat baik (A) karena guru mampu mempusatkan perhatian siswa, menggunakan 

pembagian siswa dalam kelompok, mampu mengatur meja untuk setiap 

kelompok, dan membimbing siswa dalam menempatkan masing-masing 

kelompok. 

Hasil yang berbeda didapat guru saat membimbing siswa dalam kerja 

kelompok, diketahui bahwa skor rata-rata dari pertemuan I dan pertemuan II yang 

diperoleh guru sebesar 3,00 itu didapat karena guru mampu memusatkan perhatian 

siswa, memberi kesempatan berpatisipasi, guru menutup diskusi tetapi guru tidak 

memberikan motivasi siswa dalam kelompok. 

Keterampilan guru membimbing siswa dalam menyampailkan hasil 

kelompok mendapat kriteria baik dengan nilai 3,00 dalam ini guru tidak 

memusatkan perhatian siswa pada presentasi hasil kelompok dan memperluas 

masalah atau urusan pendapat. 

Dalam melaksanakan evaluasi, skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,5 

dalam pertemuan 1 dan 2. Itu disebabkan karena guru tidak memberikan tidak 

lanjut kepada siswa.  
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Keterampilan guru dalam memberikan penghargaan memperoleh skor rata-

rata 3,00 dalam kategori sangat baik artinya guru memberikan penghargaan pada 

kelompok berupa sertifikat atau bentuk penghargaan lain, tetapi guru juga 

memberi semangat bagi kelompok yang lemah dan pujian. 

Dalam keterampilan menutup pelajaran diperoleh skor rata-rata dari 

pertemuan 1 dan 2 adalah 3,00. Guru telah mampu memberikan umpan balik 

kepada siswa melalui pertanyaan-pertanyaan, membantu siswa dalam menarik 

simpulan materi bangun datar dan bangun ruang, dan memberikan evaluasi tertulis 

yang dikerjakan secara individu oleh siswa. Namun setelah memberikan evaluasi 

tertulis, guru langsung mengakhiri kegiatan pembelajaran, tanpa memberikan 

tindak lanjut berupa tugas rumah kepada siswa. 

4.1.1.2.2  Hasil Observasi aktivitas siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

model kooperatif tipe STAD menggunakan CD Pembelajaran pada siklus I dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.2  

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No Indikator  Perolehan skor Skor rata-rata 

siklus I 

Kategori 

P I P II 

1 Kesiapan dalam mengikuti 

pelajaran 

2,23 2,76 2,50 B 

2 Antusias dalam pelajaran 2,58 3,11 2,85 B 

3 Aktif menjawab pertanyaan 2,94 3,23 3,14 B 

4 Dapat bekeerjasama dalam 

kelompok 

2,64 3,11 2,88 B 
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5 Menyampaikan hasil kerja 

kelompok 

2,70 3,11 2,97 B 

6 Mengerjakan kuis 2,94 3,17 3,05 B 

Jumlah 16,03 18,49 17,39 B 

  

       Keterangan : 

PI : pertemuan pertama  PII : pertemuan kedua 

Berdasarkan tabel di atas, selengkapnya disajikan dalam diagram berikut : 

 

 

 

 

 

G

a

m

b 

 

Gambar 4.2 Diagram Aktivitas Siswa Siklus I 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I yang tertera pada 

tabel dan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pembelajaran matematika  

melalui model kooperatif tipe STAD menggunakan CD Pembelajaran diperoleh 

skor rata-rata dari pertemuan I dan pertemuan II pada siklus I adalah 17,39 dengan 

persentase 72,45%. Hasil ini termasuk dalam kategori baik (B). Namun ada 

beberapa aktivitas siswa yang kurang maksimal dikarenakan siswa belum pernah 

terlibat dalam proses pembelajaran dengan model kooperatif tipe STAD 
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menggunakan CD Pembelajaran. Siswa harus belajar aktif dan saling membantu 

dalam kelompok. 

Indikator aktivitas siswa yang pertama adalah kesiapan dalam mengikuti 

pelajaran. Hasil pengamatan menyebutkan skor rata-rata yang diperoleh dari 

pertemuan I dan pertemuan II adalah 2,50. Hasil ini termasuk dalam kategori baik 

(B) hanya 58 % siswa yang siap mengikuti pelajaran. Dan 42% siswa belum siap 

mengikuti pelajaran. 

Dalam aktivitas siswa dalam antusias dalam pelajaran di peroleh skor rata-

rata 2,85. Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa diketahui bahwa sebanyak 

82% siswa tertarik dan berpartisipasi aktif dalam mengikuti pelajaran. Dua siswa 

masih kurang antusias karena masih sering bermain dengan teman. Hanya 1 siswa 

yang masih berdiam diri tidak berpartisipasi dalam pelajaran. 

Aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan memperoleh  nilai skor rata-

rata dari dua kali pertemuan pada indikator ini adalah sebesar 3,14. Hasil ini 

masuk dalam kategori sangat baik (A) hal ini termasuk kategori baik. Hanya 11 

siswa yang sering menjawab pertanyaan dari guru, 4 siswa kadang juga menjawab 

pertanyaan dan hanya 2 siswa yang diam saja. 

Aktivitas siswa saat kerja dalam kelompok, skor rata-rata dari 2 pertemuan 

adalah 2,88. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa dalam ada 2 siswa yang 

diam saja dalam kelompok.4 siswa yang melibatkan diri dalam kelompok dan 

sesekali berpendapat dalam kelompok dan sisanya aktif dalam kelompok. 
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Skor rata-rata dalam 2 pertemuan aktivitas siswa dalam menyampaikan hasil 

kerja kelompok  adalah 2,97, ini termasuk kategori baik (B). Hal ini diperoleh dari 

hasil observasi yang menunjukan siswa yang berani dan percaya diri dalam 

menyampaikan pendapat hanya 10 siswa saja. 

Dalam mengerjakan soal kuis diperoleh skor rata-rata dari 2 pertemuan 

adalah 3,05 hal ini termasuk baik siswa mengerjakan soal tidak tetap waktu dan 

bertanya pada teman hanya 3 siswa, 6 siswa mengerjakan soal tanpa bantuan 

teman meskipun tidak tetap waktu dan 7 siswa mengerjakan tetap waktu dan tanpa 

bantuan teman. 

Setelah mengerjakan kuis, guru akan menghitung skor kenajuan tim. Pada 

siklus I terdapat 4 kelompok belajar (kelompok merah, putih, kuning, dan hitam). 

Kelompok putih yang terdiri dari AK, AC, MFH dan FNF memperoleh rata-rata 

skor kemajuan 22,5 dengan kategori tim hebat. Kelompok hitam yang terdiri RP, 

JNP, SAJ, DE dan RS memperoleh rata-rata skor kemajuan 24 dengan kategori 

tim hebat. Kelompok merah yang terdiri MFRM, PDP, P dan NK memperoleh 

rata-rata skor kemajuan 27,5 dengan kategori tim super. Kelompok kuning 

memperoleh rata-rata skor kemajuan 25 dengan kategori tim super. Tim yang 

memperoleh nilai terbaik akan memperoleh penghargaan dari guru. Tim akan 

mendapatkan sertikifikat atau bentuk penghargaan yang lain apabila skor arta-rata 

mereka mencapai kriteria tertentu (Slavin, 2010: 146). 
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4.1.1 2.3  Hasil Observasi hasil belajar 

Nilai pra tes yang dilakukan sebelum tindakan sebagai nilai awal siklus 

diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Nilai Pra Tes 

No. Keterangan Skor 

1. Rerata Kelas 53,52 

2. Nilai Tertinggi 70 

3. Nilai Terendah 40 

4. Siswa yang Memenuhi KKM 5 

5. Siswa yang Belum Memenuhi KKM 12 

6. Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal 31 % 

 

Pada tabel  di atas menunjukkan bahwa terdapat nilai tertinggi 70 dan nilai 

terendah 40. Terdapat 29% yaitu 5 dari 17 siswa tuntas belajar dan 71% yaitu 12 

siswa dari 17 siswa belum tuntas belajar. Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) 

yang ditetapkan adalah sebesar 60. Perolehan rata-rata nilai pre tes siswa adalah 

sebesar 53,52. Persentase ketuntasan hasil belajar Pra tes di atas digambarkan ke 

dalam diagram berikut : 

 

Gambar 4.3 Diagram ketuntasan hasil belajar pra tes 
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Data nilai pra tes tersebut juga dapat dijabarkan dalam bentuk diagram 

batang sebagai berikut : 

 

Gambar 4.4 Hasil Nilai Pre Tes 

Berdasarkan hasil evaluasi tertulis pembelajaran matematika melalui model 

kooperatif tipe STAD menggunakan CD pembelajaran materi bangun datar dan 

bangun ruang  pada akhir siklus I diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Data Hasil Belajar Siswa Siklus I  

 

No Keterangan Skor 

1. Nilai rata-rata 66 

2. Nilai Tertinggi 95 

3. Nilai Terendah 45 

4. Siswa yang Memenuhi KKM 12 

5. Siswa yang Belum Memenuhi KKM 5 

6. Persentase Ketuntasan Belajar  71 % 

 

Pada tabel  menunjukkan bahwa hasil belajar Matematika diperoleh data 

nilai tertinggi adalah 95, nilai terendah adalah 45, rata-rata hasil belajar adalah 
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66,00. Persentase ketuntasan hasil belajar adalah 71%, (12 dari 17 siswa) dengan 

KKM ≥ 60, sedangkan 29% (5 dari 17 siswa) dalam kualifikasi belum tuntas. 

Persentase ketuntasan hasil belajar siklus I di atas digambarkan ke dalam diagram 

berikut : 

 

   Gambar 4.5 Diagram Ketuntasan Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

Data hasil belajar pada siklus I dapat dijabarkan dalam bentuk diagram 

batang sebagai berikut : 

 

Gambar 4.6 Diagram Hasil Evaluasi Tertulis Siklus I 

71% 

29% 

Persentase Ketuntasan 

Tuntas

Tidak Tuntas

45 

95 

66 

12 
5 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 Nilai terendah

nilai tertinggi

Rata-rata

siswa tuntas belajar

siswa belum tuntas
belajar



85 
 

 
 

4.1.1.3  Refleksi 

Berdasarkan hasil penelitian siklus I diperoleh data berupa catatan lapangan, 

hasil observasi aktivitas siswa, hasil observasi keterampilan guru dalam proses 

pembelajaran, dan hasil belajar siswa dari tes tertulis pada pembelajaran 

matematika melalui model kooperatif tipe STAD perlu dianalisis untuk bahan 

pertimbangan memperbaiki pembelajaran pada siklus II. Adapun refleksinya 

adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan kesempatan siswa untuk berpartisipasi sehingga kegiatan ini 

didominasi siswa yang berkemampuan baik. Guru masih terkesan 

memberikan perhatian lebih pada siswa tertentu saja. Guru dalam 

membimbing siswa dalam kegiatan presentasi hasil kerja kelompok perlu 

ditingkatkan. 

b. Kondisi siswa belum sepenuhnya tenang ketika mengikuti pembelajaran 

dikarenakan siswa belum terbiasa mengikuti pembelajaran dengan model 

pembelajaran ini. 

c. Hasil tes menunjukkan bahwa masih ada 5 siswa (29 %) yang belum tuntas 

dan ketuntasan belajar hanya 71 % (12 siswa) sehingga ketuntasan yang 

dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan. 

d. Siswa kurang bekerjasama dalam diskusi kelompok, ada beberapa siswa yang 

masih individual. 

e. Beberapa siswa ada yang belum berani berpendapat. 

f. Pada saat mengerjakan kuis individual ada beberapa siswa yang mengerjakan 

dan mengumpulkan kuis tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan. 
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Berdasarkan hasil refleksi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran matematika melalui model kooperatif tipe STAD menggunakan CD 

pembelajaran perlu diperbaiki dengan melanjutkan ke siklus II karena indikator 

keberhasilan belum terpenuhi secara menyeluruh dan masih banyak kelemahan 

pada setiap variabel yang harus ditingkatkan. 

4.1.1.4  Revisi  

Sesuai dengan kekurangan yang masih ada, maka perlu diadakan revisi. Hal 

yang perlu diperbaiki pada siklus II adalah: 

a. Keterampilan guru 

Guru harus lebih memberikan kesempatan siswa untuk berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan persentasi hasil kerja kelompok sehingga tidak ada siswa 

yang mendominasi atau tidak terlibat dalam kegiatan ini. Selain itu guru harus 

lebih memotivasi siswa untuk mengumukakan pendapat, bertanya, ataupun 

memberikan saran terhadap hasil kerja kelompok lain. 

b. Aktivitas siswa 

Siswa diberi penjelasan bagaimana cara bekerjasama dalam kelompok 

sehingga tidak ada siswa yang mendominasi maupun tidak terlibat dalam 

kerja kelompok. Siswa harus diberi motivasi agar lebih berani menyampaikan 

pendapat dan berperan aktif dalam kegiatan kelompok. 
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4.1.2  Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.2.1  Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

4.1.2.1.1  Perencanaan Siklus II 

Kegiatan penelitian tindakan kelas tentu harus diawali dengan kegiatan 

perencanaan. Perencanaan dimaksudkan agar kegiatan pelaksanaan dapat 

dipersiapkan secara rapi dan terkonsep, sehingga kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Kegiatan 

perencanaan pada siklus II adalah sebagai berikut : 

a. Mempersiapkan RPP yang menerapkan model koopertif tipe STAD  

menggunakan CD pembelajaran yang di dalamnya terdapat materi bangun 

datar dan bangun ruang. 

b. Mempersiapkan Sumber : KTSP dan Silabus kelas V SD. 

c. Mempersiapkan buku sumber belajar. 

d. Menyiapkan media berupa  CD yang berisi materi bangun datar dan bangun 

ruang. 

e. Mempersiapkan alat evaluasi berupa soal tes tertulis. 

f. Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 
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4.1.2.1.2  Pelaksanaan Siklus II 

Siklus II dilaksanakan dalam 2 pertemuan : 

a. Pertemuan pertama Siklus II  

Pertemuan pertama Siklus II dilaksanakan pada : 

Hari, tanggal : Selasa, 8 Mei 2012   

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : V / II 

Waktu  : 2 x 35 menit 

Uraian Kegiatan 

Kegiatan pada pertemuan ini meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan 

inti dan kegiatan akhir. 

1. Pra kegiatan 

Sebelum pembelajaran dimulai guru mengucapkan salam, kemudian siswa 

bersama-sama berdo’a, setelah itu guru melakukan apsensi, mengkondisikan 

kelas dan menyiapkan buku materi dan media. 

2. Kegiatan awal  

Pada kegiatan awal pembelajaran, Guru melakukan apersepsi berupa 

memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa, “Lemari kelas ini berbentuk 

apa ? Guru memberikan motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

menyampaikan prosedur pembelajaran yang akan digunakan yaitu 

pembelajaran STAD menggunakan CD pembelajaran. 
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3. Kegiatan inti 

Kegiatan inti diawali dengan guru menerangkan materi sifat bangun ruang 

melalui CD pembelajaran yang diputar lewat LCD. Siswa memperhatikan 

dengan seksama. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang materi yang 

diterangkan tadi. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, setiap 

anggota kelompok ditentukan oleh guru berdasalkan nilai, jenis kelamin, ras 

dll. Guru memberikan lembar kerja kelompok kepada setiap kelompok untuk 

dikerjakan secara kelompok. Selama proses pembelajaran guru berkeliling 

kelas untuk mengontrol dan memonitoring proses belajar kelompok. Serta 

memberi semangat bahwa setiap siswa mempunyai kemampuam yang sama 

dalam memecahkan suatu masalah tetapi tergantung dari bagaimana usaha 

yang dilakukan. Setelah diskusi kelompok selesai, Guru meminta perwakilan 

dari setiap kelompok untuk mempresentasiakan hasil kerja kelompok dan 

kelompok yang lain menanggapi hasil kelompok yang maju. Selanjutnya guru 

langsung membahasnya bersama-sama dan memberikan penjelasan yang 

sekiranya siswa belum mengerti. 

4. Kegiatan akhir 

Pada kegiatan akhir guru dan siswa menyimpulkan materi yang baru saja 

dipelajari. Siswa mengerjakan kuis individu, dikoreksi bersama, kemudian 

guru memberikan penilaian untuk menghitung skor kelompok. Kelompok 

terbaik diberi penghargaan. Guru menutup pembelajaran dengan memberikan 

tindak lanjut berupa PR. 

 



90 
 

 
 

b. Pertemuan kedua siklus II 

Pertemuan pertama Siklus I dilaksanakan pada : 

Hari, tanggal : Jum’at, 11 Mei 2012   

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : V / II 

Waktu  : 2 x 35 menit 

Uraian Kegiatan 

Kegiatan pada pertemuan ini meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan 

inti dan kegiatan akhir. 

1. Pra kegiatan 

Sebelum pembelajaran dimulai guru mengucapkan salam, kemudian siswa 

bersama-sama berdo’a, setelah itu guru melakukan apsensi, mengkondisikan 

kelas dan menyiapkan buku materi dan media. 

2. Kegiatan awal  

Pada kegiatan awal pembelajaran, Guru melakukan apersepsi “mengingat 

pelajaran sebelumnya? Guru memberikan motivasi, menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan menyampaikan prosedur pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu pembelajaran STAD menggunakan CD pembelajaran. 

3. Kegiatan inti 

Kegiatan inti diawali dengan guru menerangkan materi sifat bangun ruang 

melalui CD pembelajaran yang diputar lewat LCD. Siswa memperhatikan 

dengan seksama. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang materi yang 



91 
 

 
 

diterangkan tadi. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, setiap 

anggota kelompok ditentukan oleh guru berdasalkan nilai, jenis kelamin, ras 

dll. Guru memberikan lembar kerja kelompok kepada setiap kelompok untuk 

dikerjakan secara kelompok. Selama proses pembelajaran guru berkeliling 

kelas untuk mengontrol dan memonitoring proses belajar kelompok. Serta 

memberi semangat bahwa setiap siswa mempunyai kemampuam yang sama 

dalam memecahkan suatu masalah tetapi tergantung dari bagaimana usaha 

yang dilakukan. Setelah diskusi kelompok selesai, guru meminta perwakilan 

dari setiap kelompok untuk mempresentasiakan hasil kerja kelompok dan 

kelompok yang lain menanggapi hasil kelompok yang maju. Selanjutnya guru 

langsung membahasnya bersama-sama dan memberikan penjelasan yang 

sekiranya siswa belum mengerti. 

4. Kegiatan akhir 

Pada kegiatan akhir guru dan siswa menyimpulkan materi yang baru saja 

dipelajari. Siswa mengerjakan kuis individu, dikoreksi bersama, kemudian 

guru memberikan penilaian untuk menghitung skor kelompok. Kelompok 

terbaik diberi penghargaan. Guru menutup pembelajaran dengan memberikan 

tindak lanjut berupa PR. 
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4.1.2.2. Deskripsi Observasi Hasil Pembelajaran 

4.1.2.2.1  Paparan Keterampilan guru 

Hasil observasi ketrampilan guru siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 4.5 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

 

No Indikator yang diamati 

Perolehan 

skor 
Skor rata-rata 

siklus I 
Kategori 

PI PII 

1 Membuka pelajaran 4,00 4,00 4,00 A 

2 Menjelaskan materi pelajaran 4,00 4,00 4,00 A 

3 Mengorganisasikan siswa 

menjadi beberapa kelompok 

4,00 4,00 4,00 A 

4 Membimbing siswa dalam 

kerja kelompok 

4,00 4,00 4,00 A 

5 Membimbing siswa dalam 

presentasi hasil kelompok 

3,00 4,00 3,50 A 

6 Mengevaluasi hasil kerja 

kelompok 

4,00 4,00 4,00 B 

7 Memberikan penghargaan 4,00 4,00 3.50 A 

8 Menutup pelajaran 3,00 4,00 3,50 A 

Jumlah 31  

Skor rata-rata 3,8  

Persentase 96%  

Kategori A  

Keterangan : 

PI : pertemuan pertama  PII : pertemuan kedua 
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Gambar 4.7 Diagram Keterampilan Guru dalam Siklus II 

Dari hasil observasi keterampilan guru dalam mengelola materi bangun 

datar dan bangun ruang dengan menggunakan model kooperatif tipe STAD  

menggunakan CD pembelajaran menyebutkan skor rata-rata siklus I dari 

pertemuan I dan pertemuan II adalah sebesar 3,3 dengan persentase 83%. Dari 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan guru dalam proses 

pembelajaran pada siklus I masuk dalam kategori sangat baik (A). 

Keterampilan guru membuka pelajaran diketahui skor rata-rata yang 

diperoleh guru dari pertemuan I dan pertemuan II adalah sebesar 4,00. Hasil ini 

masuk dalam kategori sangat baik (A). Artinya, dalam kegiatan awal 

pembelajaran, guru mampu menarik perhatian siswa, sudah melaksanakan 

apersepsi, memberi motivasi siswa, menyampaikan topik dan tujuan 

pembelajaran, dan guru mampu menarik perhatian siswa. 
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Skor rata-rata yang sempurna juga didapat dalam keterampilan menjelaskan 

materi pelajaran, dengan skor rata-rata 4 dalam kategori sangat baik (A). Guru 

menyampaikan dengan kalimat sederhana dan mudah dipahami, menggunakan 

contoh dan ilustrasi, penggunaan balikan untuk memberi kesempatan bertanya 

kepada siswa guru menyampaikan materi melalui CD Pembelajaran. 

Keterampilan guru mengorganisaikan siswa menjadi beberapa kelompok 

mendapat skor rata-rata 4 dari pertemuan I dan pertemuan II adalah 4,00 termasuk 

kategori sangat baik (A) karena guru mampu mempusatkan perhatian siswa, 

menggunakan pembagian siswa dalam kelompok, mampu mengatur meja untuk 

setiap kelompok, dan membimbing siswa dalam menempatkan masing-masing 

kelompok. 

Hasil yang sama juga didapat guru saat membimbing siswa dalam kerja 

kelompok, diketahui bahwa skor rata-rata dari pertemuan I dan pertemuan II yang 

diperoleh guru sebesar 4,00 itu didapat karena guru mampu mempusatkan 

perhatian siswa, memberi kesempatan berpatisipasi, guru menutup diskusi dan 

guru memberikan motivasi siswa dalam kelompok. 

Keterampilan guru membimbing siswa dalam menyampailkan hasil 

kelompok mendapat kriteria baik dengan nilai 3,50 dalam ini guru tidak 

memusatkan perhatian siswa pada presentasi hasil kelompok dan memperluas 

masalah atau urusan pendapat. 

Dalam melaksanakan evaluasi, skor rata-rata yang diperoleh adalah 4,00 

dalam pertemuan 1 dan 2. Itu disebabkan karena sudah guru memberikan tidak 

lanjut kepada siswa.  
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Keterampilan guru dalam memberikan penghargaan memperoleh skor rata-

rata 3,5 dalam kategori sangat baik artinya guru memberikan penghargaan pada 

kelompok berupa sertifikat atau bentuk penghargaan lain tetapi guru juga 

memberi semangat bagi kelompok yang lemah dan pujian. 

Dalam keterampilan menutup pelajaran diperoleh skor rata-rata dari 

pertemuan 1 dan 2 adalah 3,50. Guru telah mampu memberikan umpan balik 

kepada siswa melalui pertanyaan-pertanyaan, membantu siswa dalam menarik 

simpulan materi bangun datar dan bangun ruang, dan memberikan evaluasi tertulis 

yang dikerjakan secara individu oleh siswa. Namun setelah memberikan evaluasi 

tertulis, guru langsung mengakhiri kegiatan pembelajaran, tanpa memberikan 

tindak lanjut berupa tugas rumah kepada siswa. 

4.1.2.2.2  Paparan Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 4.6 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No Indikator yang dinilai 
Perolehan skor Skor 

rata-rata 

siklus I 

Kategori 
P I P II 

1 Kesiapan dalam mengikuti pelajaran 3,52 4,00 3,85 A 

2 Antusias dalam pelajaran 3,52 4,00 3,76 A 

3 Aktif menjawab pertanyaan 3,52 3,82 3,67 A 

4 Dapat bekeerjasama dalam kelompok 3,17 3,64 3,41 B 

5 Menyampaikan hasil kerja kelompok 3,58 3,88 3,74 A 

6 Mengerjakan kuis 3,64 3,88 3,76 A 

Jumlah 20,95 23,22 22,19 A 
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Gambar 4.8 Diagram Aktivitas Siswa Siklus II 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I yang tertera pada 

tabel dan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pembelajaran matematika  

melalui model kooperatif tipe STAD  menggunakan CD pembelajaran diperoleh 

skor rata-rata dari pertemuan I dan pertemuan II pada siklus I adalah 22,19 dengan 

persentase 91%. Hasil ini termasuk dalam kategori sangat baik (A). 

Indikator aktivitas siswa yang pertama adalah kesiapan dalam mengikuti 

pelaran. Hasil pengamatan menyebutkan skor rata-rata yang diperoleh dari 

pertemuan I dan pertemuan II adalah 3,85. Hasil ini termasuk dalam kategori 

sangat baik (A). Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa diketahui semua 

siswa sudah siap mengikuti pelajaran. Hanya 1 siswa yang belum siap karena 

masih sering bermain sendiri. 

Dalam aktivitas siswa dalam antusias mengikuti pelajaran di peroleh skor 

rata-rata 3,76. Hasil ini termasuk dalam kategori sangat baik (A). Berdasarkan 

hasil observasi aktivitas siswa diketahui semua siswa tertarik dan berpartisipasi 
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aktif dalam mengikuti pelajaran. Hanya 1 siswa yang masih berdiam diri tidak 

berpartisipasi dalam pelajaran. 

Aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan memperoleh nilai skor rata-rata 

dari dua kali pertemuan pada indikator ini adalah sebesar 3,67. Hal ini termasuk 

kategori sangat baik. Hanya 14 siswa yang sering menjawab pertanyaan dari guru. 

Dan 3 siswa kadang juga menjawab pertanyaan. 

Dalam kerja dalam kelompok, skor rata-rata dari 2 pertemuan adalah 3,41. 

Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (A). Berdasarkan hasil observasi 

diketahui bahwa dalam ada 2 siswa yang diam saja dalam kelompok.15 siswa 

yang melibatkan diri dalam kelompok dan sesekali berpendapat dalam kelompok 

dan sisanya aktif dalam kelompok. 

Skor rata-rata dalam 2 pertemuan aktivitas siswa dalam menyampaikan hasil 

kerja kelompok adalah 3,74, ini termasuk kategori baik. Dalam aktivitas ini, 

diperoleh dari hasil observasi yang menunjukan siswa yang berani dan percaya 

diri dalam menyampaikan pendapat hanya 10 siswa saja. 

Dalam mengerjakan soal kuis diperoleh skor rata-rata dari 2 pertemuan 

adalah 3,76. Dalam aktivitas ini, siswa yang mengerjakan kuis tepat waktu dan 

tanpa bertanya pada teman 13 siswa mengerjakan kuis tanpa bantuan teman 

meskipun tidak tepat waktu 3 siswa,  siswa mengerjakan kuis dengan tetap waktu 

tapi masih bertanya pada teman 1 siswa. 
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Setelah mengerjakan kuis, guru akan menghitung skor kenajuan individual. 

Pada siklus I terdapat 4 kelompok belajar (kelompok merah, putih, kuning, dan 

hitam). Kelompok putih yang terdiri dari AK, AC, MFH dan FNF memperoleh 

rata-rata skor kemajuan 25 dengan kategori tim super. Kelompok hitam yang 

terdiri RP, JNP, SAJ, DE dan RS memperoleh rata-rata skor kemajuan 24 dengan 

kategori tim super. Kelompok merah yang terdiri MFRM, PDP, P dan NK 

memperoleh rata-rata skor kemajuan 20 dengan kategori tim hebat. Kelompok 

kuning memperoleh rata-rata skor kemajuan 25 dengan kategori tim super. Tim 

yang memperoleh nilai terbaik akan memperoleh penghargaan dari guru. Tim 

akan mendapatkan sertikifikat atau bentuk penghargaan yang lain apabila skor 

arta-rata mereka mencapai kriteria tertentu (Slavin, 2010: 146) 

4.1.2.2.3  Paparan Hasil Belajar 

Evaluasi hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika melalui model 

kooperatif tipe STAD materi bangun datar dan bangun ruang pada siklus II 

diperoleh data sebagai berikut : 

   Tabel 4.7 

  Distribusi Frekuensi Nilai Evaluasi Tertulis Siklus II 

NO. KETERANGAN SKOR 

1. Nilai rata-rata 77,5 

2. Nilai Tertinggi 100 

3. Nilai Terendah 50 

4. Siswa yang Memenuhi KKM 15 

5. Siswa yang Belum Memenuhi KKM 2 

6. Persentase Ketuntasan Belajar  88 % 
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Pada tabel  hasil belajar individual pada evaluasi akhir siklus II di atas 

diperoleh data nilai tertinggi adalah 100, nilai terendah adalah 35, rata-rata hasil 

belajar adalah 77,50. Persentase ketuntasan hasil belajar adalah 88% (15 dari 17 

siswa) dengan KKM ≥ 60, sedangkan 12% (2 dari 17 siswa) dalam kualifikasi 

belum tuntas. 

 

Gambar 4.9 Persentase ketuntasan siklus II 

Data hasil belajar pada siklus II dapat dijabarkan dalam bentuk diagram 

batang sebagai berikut : 

 

Gambar 4.10 Hasil Evaluasi Tertulis Siklus II 
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4.1.2.3  Refleksi 

Berdasarkan hasil penelitian siklus II diperoleh data berupa catatan 

lapangan, hasil observasi keterampilan guru, hasil observasi aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran, dan hasil belajar siswa dari tes tertulis pada pembelajaran 

matematika melalui model kooperatif tipe STAD menggunakan CD pembelajaran 

perlu dianalisis untuk bahan pertimbangan memperbaiki pembelajaran pada siklus 

II. 

Adapun refleksinya adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru meningkat, dimana guru sudah menggunakan media 

pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. Adanya media pembelajaran 

akan menarik perhatian siswa sehingga siswa lebih berpartisipasi aktif dalam 

pelajaran. Guru juga telah memberi kesempatan penuh kepada siswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok dengan memotivasi, 

membimbing, dan memfasilitasi kegiatan yang siswa lakukan. Selain itu guru 

juga telah melakukan kegiatan tindak lanjut dalam menutup pelajaran dengan 

memberikan tugas kepada siswa. 

b. Aktivitas siswa meningkat, hal ini terlihat bahwa siswa dalam antusias siswa 

dalam mengikuti pelajaran. Siswa telah lebih berpartisipasi aktif disetiap 

kegiatan kelompok, telihat siswa yang belum berpartisipasi dalam sikus I 

telah ikut andil dalam kegiatan mengerjakan soal  kelompok dan presentasi 

hasil kerja kelompok. Kerjasama siswa dalam kelompok semakin meningkat, 

siswa yang memiliki kemapuan akademik baik saling membantu teman dalam 

kelompoknya yang mengalami kesulitan dan memecahkannya bersama-sama. 
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c. Hasil belajar siswa pada siklus II diperoleh data 88% yaitu 15 dari 17 siswa 

tuntas belajar dan 12% yaitu 2 dari 17 siswa belum tuntas belajar. Sangat 

jelas terlihat sebaran  nilai berkisar dari nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 

100. Adapun nilai rata kelas yaitu 77, 50. Hasil tersebut sudah memenuhi 

kriteria diskriptor keberhasilan yang ditentukan yaitu 80% siswa tuntas 

belajar dengan memenuhi KKM ≥ 60. 

Adapun data observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran, dan hasil belajar siswa sesudah dilakukan tindakan siklus I dan 

siklus II adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.11Diagram Keterampilan Guru  Siklus I dan Siklus II 

Dengan melihat gambar diatas dapat diketahui bahwa keterampilan guru 

dalam proses pembelajaran mengalami peningkatan sebesar 2.5. Pada siklus I 

diperoleh skor 35,50 dengan kategori sangat baik dan pada siklus II meningkat 

dengan perolehan 38 dengan kategori sangat baik. 
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Gambar 4.12 Diagram  Aktivitas Siswa pada Siklus I dan Siklus II 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I dan II mengalami peningkatan 

sebesar 4,71. Pada siklus I rata-rata skor aktivitas siswa sebesar 17,39 dengan 

kategori baik dan meningkat pada siklus II menjadi 22,19 dengan kategori sangat 

baik. 

4.1.2.4  Revisi 

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa pembelajaran matematika melalui 

model kooperatif tipe STAD menggunakan CD Pembelajaran sudah mencapai 

indikator keberhasilan. Sehingga, tidak perlu adanya revisi dan tindakan atau 

siklus berikutnya. 
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4.2  Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1  Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan didasarkan pada hasil observasi dan hasil belajar serta refleksi 

pada setiap siklusnya dengan menerapkan pembelajaran melalui model kooperatif 

tipe STAD menggunakan CD Pembelajaran. 

4.2.1.1  Hasil Observasi Keterampilan guru 

Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada dasarnya 

merupakan bentuk-bentuk perilaku yang bersifat mendasar dan khusus yang harus 

dimiliki oleh seorang guru sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran secara terencana dan professional (Rusman, 2011:80). 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru pada pembelajaran 

matematika melalui model kooperatif tipe STAD menggunakan CD Pembelajaran 

menunjukkan bahwa rerata skor seluruh diskriptor pada siklus I adalah sebesar 

28,50 dengan kategori sangat baik (A). Sedangkan pada siklus II rerata skor 

seluruh indikator keterampilan guru adalah sebesar 38,00 dengan kategori sangat 

baik (A). Peningkatan hasil observasi keterampilan dari siklus I ke siklus II dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.8 

 Peningkatan Keterampilan Guru dari Siklus I dan Siklus II 

No Indikator yang diamati 
Siklus I Siklus II 

PI PII SR K PI PII SR K 

1 Membuka pelajaran  3,00 3,00 3,00 B 4,00 4,00 4,00 A 

2 Menyampaikan materi 4,00 4,00 4,00 A 4,00 4,00 4,00 A 
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3 Mengorganisasikan siswa 

menjadi beberapa 

kelompok 

4,00 4,00 4,00 A 4,00 4,00 4,00 A 

4 Membimbing siswa dalam 

kerja kelompok 

3,00 3,00 3,00 B 4,00 4,00 4,00 A 

5 Membimbing siswa dalam 

presentasi hasil kelompok 

3,00 3,00 3,00 B 3,00 4,00 3,50 A 

6 Mengevaluasi hasil kerja 

kelompok 

3,00 4,00 3,50 A 4,00 4,00 4,00 A 

7 Memberikan penghargaan 3,00 3,00 3,00 B 4,00 4,00 4,00 A 

8 Menutup pelajaran 3,00 3,00 3,00 B 3,00 4,00 3,50 A 

Jumlah skor 26,00 27,00 26,50 A 30,00 40,00 31,00 A 

 

Keterangan : PI : pertemuan pertama PII : pertemuan kedua 

SR : skor rata-rata  K   : kategori 

Berdasarkan hasil observasi dan catatan lapangan pada keterampilan 

membuka pelajaran mengalami peningkatan 1,00. Skor rata pada siklus I 

memperoleh 3,00 dan siklus II memperoleh skor 4,00. Ini dikarenakan  guru 

mampu menarik perhatian siswa, sudah melaksanakan apersepsi, memberi 

motivasi siswa, menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran, dan guru mampu 

menarik perhatian siswa, sehingga skor yang diperoleh guru pada siklus I dan 

siklus II adalah 4,00. Hal ini sesuai dengan pendapat Rusman (2011:80) bahwa 

keterampilan guru dalam membuka pelajaran meliputi memotivasi dan menarik 

perhatian siswa, memberikan acuan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, 

dan melakukan apersepsi. 
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Dalam keterampilan menyampaikan materi memperoleh skor sempurna baik 

siklus I dan Siklus II yaitu 4,00. Dalam menyampaikan materi guru telah 

menyampaikan dengan kalimat sederhana dan mudah dipahami, menggunakan 

contoh dan ilustrasi, penggunaan balikan untuk memberi kesempatan bertanya 

kepada siswa. Guru menyampaikan materi dengan menggunakan media 

pembelajaran.penelitian ini sesuai pendapat Rusman (2011: 86-88) dalam 

menyajikan suatu penjelasan hendaknya memperhatikan kejelasan materi yang 

disampaikan dan menggunakan contoh berupa penggunaan media pembelajaran. 

Skor sempurna juga diapat pada keterampilan mengorganisasikan siswa ke 

dalam kelompok mendapatkan skor 4,00 dengan kategori sangat baik berdasarkan 

4,00 diskriptor yang muncul dalam pembelajaran yaitu menentukan jumlah 

kelompok, menentukan jumlah anggota tiap kelompok dan membimbing siswa 

dalam kelompok. Peran guru sebagai fasilitator yaitu memberikan kemudahan 

dalam proses belajar mengajar. Selain itu juga sebagai director atau pembimbing 

dan pengarah siswa baik secara kelompok maupun secara pribadi (Sardiman, 

2003: 143-146). 

Keterampilan membimbing siswa dalam kerja kelompok belajar mengalami 

peningaktan 1,00 dari 3,00 pada siklus 1 menjadi 4,00 pada siklus 2. Karena guru 

mampu mempusatkan perhatian siswa, guru memberi kesempatan berpatisipasi, 

memberi motivasi siswa dalam kerja kelompok, guru menutup diskusi.hal ini 

sesuai pendapat Sardiman (2003: 143-146) peran guru sebagai organisator atau 

pengelola pembelajaran, guru sebagai fasilitator atau pemberi kemudahan, 
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director atau pembimbing dan pengarah siswa baik secara kelompok maupun 

secara pribadi. 

Keterampilan membimbing siswa dalam presentasi hasil kerja kelompok 

mengalami peningaktan 1,00 dari 3,00 pada siklus 1 menjadi 4,00 pada siklus 2. 

Karena guru sudah memusatkan perhatian siswa pada presentasi hasil kelompok, 

memberikan kesempatan berpartisipasi, memotivasi siswa dalam kegiatan 

presentasi, dan menutup persentasi. Penelitian ini sesuai Rusman (2011: 89) 

dalam membimbing diskusi kelompok kecil adalah memusatkan perhatian siswa, 

meperjelas masalah, meganalisis pandangan siswa, meningkatkan kontribusi 

siswa, memberikan kesempatan partisMatematikasi, dan menutup diskusi. 

Dalam melaksanakan evaluasi guru mengalami peningaktan 0,50 dari 3,50 

pada siklus 1 menjadi 4,00 pada siklus 2. Hal ini menunjukkan bahwa guru telah 

memberikan melakukan evaluasi proses, memberikan tanya jawab sekilas, 

memberikan tes tertulis, memberikan tindak lanjut. Penelitian ini sesuai pendapat 

Rusman (2011: 64) bahwa dalam pembelajaran guru juga berkedudukan sebagai 

evaluator. Penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran 

yang telah dirumuskan tercapai atau tidak, apakah materi yang diajarkan sudah 

dikuasai siswa atau belum, dan apakah metode yang digunakan sudah tepat atau 

belum. 

Dalam keterampilan pemberian penghargaan guru mengalami peningaktan 

1,00 dari 3,00 pada siklus 1 menjadi 4,00 pada siklus 2. Ini menunjukkan bahwa 

guru telah memberikan  penghargaan pada kelompok berupa pujian, memberikan 

penghargaan pada kelompok berupa sertifikat atau bentuk penghargaan lain dan  
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memberikan guru juga memberi semangat bagi kelompok yang lemah. Penelitian 

ini sesuai pendapat Slavin (2010: 146) Tim akan mendapatkan sertikifikat atau 

bentuk penghargaan yang lain apabila skor arta-rata mereka mencapai kriteria 

tertentu (Slavin, 2010: 146).  

Dalam keterampilan menutup pelajaran mengalami peningkatan. Pada siklus 

I memperoleh 3,00 meningkat menjadi 3,50 pada siklus II. Ini disebabkan  Guru 

telah mampu memberikan umpan balik kepada siswa melalui pertanyaan-

pertanyaan, membantu siswa dalam menarik simpulan materi bangun datar dan 

bangun ruang, dan memberikan evaluasi tertulis yang dikerjakan secara individu 

oleh siswa. Namun setelah memberikan evaluasi tertulis, guru langsung 

mengakhiri kegiatan pembelajaran, tanpa memberikan tindak lanjut berupa tugas 

rumah kepada siswa. Ini sesuai pendapat Hasil penelitian ini sesuai dengan 

Permendiknas No. 41 Tahun 2007, mengemukakan bahwa dalam kegiatan 

menutup pembelajaran meliputi komponen menyimpulkan pembelajaran baik 

secara bersama-sama maupun sendiri, melakukan penilaian dan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran, memberikan umpan balik terhadap hasil pembelajaran, 

dan merencanakan kegiatan tindak lanjut. 

Sesuai dengan data di atas terlihat jelas bahwa keterampilan guru 

mengalami peningkatan. Skor rata-rata pada siklus II adalah 31,00 meningkat 4,50 

dari siklus I. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (A). Rusman (2011: 222) 

memaparkan model pembelajaran kooperatif merupakan proses pembelajaran 

yang aktif, sebab siswa akan lebih banyak belajar melalui proses pembentukan 

dan penciptaan, kerja dalam kelompok dan berbagi pengetahuan. 
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4.2.1.2  Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses 

interaksi guru dengan siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas yang 

dimaksud di sini penekannya adalah pada siswa. Adanya siswa dalam 

pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif. Dalam belajar hendaknya diperoleh 

dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, bekerja 

mandiri, dengan fasilitas yang diciptakan sendiri (Sardiman, 2011: 95-97). 

Ada delapan bentuk aktivitas siswa dalam belajar yaitu Visual Activities, 

Oral Activities, Listening Activities, Writing Activities, Drawing Acti-Vities, 

Motor Activities, Mental Activities, dan Emotional Activities. (Sardiman, 2011: 

99). 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I dan siklus II diperoleh data bahwa 

aktivitas siswa mengalami peningkatan. Peningkatan aktivitas siswa pada 

pembelajaran matematika melalui model kooperatif tipe STAD menggunakan CD 

Pembelajaran dari siklus I ke siklus II dapat dilihat pada tabel dan gambar 

dibawah ini : 
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Tabel 4.9 

 Peningkatan aktivitas siswa siklus I dan siklus II 

No 
Indikator yang 

diamati 

Siklus I Siklus II 

PI PII SR K PI PII SR K 

1 Kesiapan dalam 

pembelajaran 

2,23 2,76 2,50 B 3,58 4,00 3,85 A 

2 Antusias dalam 

pembelajaran 

2,58 3,11 2,85 B 3,52 4,00 3,76 A 

3 Aktif menjawab 

pertanyaan 

2,94 3,23 3,14 B 3,52 3,82 3,67 A 

4 Dapat kerjasama 

dalam kelompok 

2,64 3,11 2,88 B 3,17 3,64 3,41 B 

5 Maju prensentasi 

hasil kerja kelompok 

2,70 3,11 2,97 B 3,58 3,88 3,74 A 

6 Mengerjakan kuis 2,94 3,17 3,05 B 3,64 3,88 3,76 A 

Jumlah Skor 16,0

3 

18,4

9 

17,39 B 20,95 23,2

2 

22,1

9 

A 

 

Keterangan : 

PI : pertemuan pertama PII : pertemuan kedua 

SR  : skor rata-rata  K : kategori 

Pada siklus I menunjukkan bahwa skor seluruh diskriptor hasil observasi 

aktivitas siswa adalah sebesar 17,39 dengan kategori baik (B). Sedangkan pada 

siklus II rerata skor seluruh diskriptor aktivitas siswa adalah 22,19 dengan 

kategori sangat baik (A). Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran matematika 

melalui model kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas siswa. 
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Penelitian ini sesuai dengan pendapat Isjoni (2010: 87) bahwa model kooperatif 

tipe STAD menggunakan CD Pembelajaran mampu menumbuhkan kemampuan 

berfikir mandiri pada siswa. Keterlibatan siswa secara aktif terlihat mulai tahap 

pertama hingga akhir pembelajaran. 

Dalam aktivitas siswa yang pertama adalah kesiapan dalam mengikuti 

pelajaran mengalami peningkatan pada siklus I mendapat skor 2,50. Pada siklus II 

,mengalami peningkatan menjadi 3,85. Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa 

diketahui semua siswa sudah siap mengikuti pelajaran. Hanya 1 siswa yang belum 

siap karena masih sering bermain sendiri. Aktivitas siswa dalam penelitian ini 

merupakan visual activies yang meliputi membaca, memperhatikan gambar 

demonstrasi, maupun pekerjaan orang lain. Dan Emotional activities yang 

meliputi menaruh minat, merasa bosan, bersemangat, berani, tenang, gugup 

(Sardiman, 2011: 101). 

Aktivitas siswa dalam antusias dalam pembelajaran pada siklus I 

memperoleh skor rata-rata  2,85. pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 

3,76 hal ini terjadi karena siswa-siswa sudah tertarik dan berpartisipasi aktif 

dalam mengikuti pembelajaran. Aktivitas siswa dalam penelitian ini merupakan 

Emotional activities yang meliputi menaruh minat, merasa bosan, bersemangat, 

berani, tenang, gugup (Sardiman, 2011: 99). 

Dalam aktivitas siswa menjawab pertanyaan pada siklus I mendapat skor 

3,14. Pada siklus II, mengalami peningkatan menjadi 3,67 hal ini terjadi karena 

banyak siswa sudah berani menjawab pertanyaan yaitu 12 siswa (71%) yang 
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sering menjawab pertanyaan. Aktivitas siswa pada penelitian ini merupakan Oral 

activities yang meliputi menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi (Diedrich 

dalam Sardiman 2011: 99). 

Hasil observasi menyebutkan bahwa aktivitas siswa dalam kerjasama dalam 

kelompok  terjadi peningkatan skor rata-rata sebesar 0,53 dari 2,88 pada siklus I 

menjadi 3,41 dengan kategori sangat baik (A) pada siklus II. Hal ini menunjukkan 

bahwa siswa telah bekerjasama dan saling tukar informasi dalam menyesaikan 

tugas dari guru. Penelitian ini sesuai dengan pendapat Isjoni (2010: 20) bahwa 

dalam kelompok kooperatif siswa belajar berdiskusi, saling membantu, 

bekerjasama menuntaskan masalah belajar (Slavin,2010: 144). Pembelajaran itu 

melibatkan pembahasan permasalahan bersama, membandingkan jawaban, dan 

mengoreksi tiap kesalahan pemahaman apabila anggota tim ada yang membuat 

kesalahan. 

Dalam mempresentaskan hasil kelompok, skor rata-rata siswa mengalami 

peningkatan sebesar 0,77 dari 2,97 pada siklus I menjadi 3,74 pada siklus II 

dengan kategori sangat baik (A) pada siklus II. Hasil observasi pada siklus I 

memaparkan hanya siswa yang memiliki kemampuan akademik baik yang 

melakukan kegiatan presentasi hasil kerja kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa 

siswa telah menganalisis data, saling mengajukan gagasan dan menyajikan hasil 

laporan akhir secara menarik dan jelas. Pada siklus II siswa menyajikan hasil kerja 

kelompok dalam bentuk poster rantai makana. Temuan ini sesuai dengan pendapat 

Slavin (2010: 144), bahwa para siswa akan menyadari bahwa mereka harus benar-
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benar memberi perhatian penuh selama persentasi kelas. Trianto (2007: 60), 

bahwa dalam kegiatan presentasi hasil final semua kelompok menyajikan hasil 

hasil investigasi dengan cara yang menarik kepada seluruh kelas. 

Perolehan skor rata-rata siswa pada siklus II saat mengerjakan kuis 

mengalami peningkatan sebesar 0,71 dari 3,05 pada siklus 1 menjadi 3,76 pada 

siklus 2 dengan kategori sangat baik (A). Hasil observasi pada siklus I  

memaparkan siswa yang mengerjakan kuis tepat waktu dan tanpa bertanya pada 

teman 18%, (3 siswa), siswa siswa mengerjakan kuis tanpa bantuan teman 

meskipun tidak tepat waktu 31% (5 siswa),  siswa mengerjakan kuis dengan tetap 

waktu tapi masih bertanya pada teman 25% (4 siswa) dan sisanya siswa 

mengerjakan kuis tidak teap waktu dan masih bertanya pada teman. Hasil yang 

berbeda ditemukan pada siklus II, dalam mengerjakan kuis sudah banyak siswa 

yang tetap waktu dan tidak bertanya pada teman. Temuan ini sesuai dengan 

pendapat Slavin (2010: 144) para siswa tidak diperbolehkan saling membantu 

dalam mengerjakan kuis, sehingga tiap siswa bertanggung jawab secara individu 

untuk memahami materinya. 

4.2.1.3  Hasil Belajar siswa 

Hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika melalui model kooperatif 

tipe STAD menggunakan CD pembelajaran dari siklus I ke siklus II mengalami 

peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah 

ini : 
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Tabel 4.10 

Peningkatan Hasil Belajar Siklus I dan Siklus II 

No Sebaran Data Siklus I Siklus II 

1 Nilai terendah 45 50 

2 Nilai tertinggi 90 100 

3 Rata-rata nilai kelas 67,00 77,50 

4 Banyak siswa yang tuntas 12 15 

5 Banyak siswa yang belum tuntas 5 2 

 

Pada siklus I ketuntasan klasikal mencapai 71% (12 dari 17 siswa) dengan 

nilai rata-rata kelas adalah 67,00 dan pada siklus II me-ningkat menjadi 88% (15 

dari 17 siswa) dengan nilai rata-rata 77,50. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang ditetapkan adalah ≥ 60. Sebaran nilai pada siklus I dengan nilai terendah 45 

dan nilai tertinggi 90, sedangkan siklus II sebaran nilai berkisar dari nilai terendah 

50 dan nilai tertinggi 100. Peningkatan ketuntasan kalsikal sebesar 21%. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan pendapat Slavin (2010: 4-5) bahwa penggunaan 

pembelajaran kooperatif antara lain dapat meningkatkan pencapaian prestasi para 

siswa dan juga memiliki dampak positif yang dapat mengembangkan hubungan 

antar kelompok, penerimaan terhadap teman sekelas yang lemah dan dalam 

akademik, dan meningkatkan rasa harga diri. Senada dengan pendapat Rusman 

(2011: 209) yakni model pembelajaran kooperatif dikembangkan guna mencapai 

hasil belajar kompetensi akademik. Model ini unggul dalam membantu siswa 

memahami konsep-konsep yang sulit. Siswa pada kelompok bawah maupun atas 
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bekerjasama menyelesaikan tugas-tugas akademik, siswa kelompok atas menjadi 

tutor begi siswa kelompok bawah. 

4.2.2  Implikasi Hasil Penelitian 

Pembelajaran STAD muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi 

dengan temannya. Dengan STAD, guru berperan sebagai fasilitator dan 

pembimbing penunjang kegiatan siswa sedangkan siswa aktif, kreatif dan bekerja 

sama untuk mencari tahu tentang konsep matematika. Dengan aktif, kreatif dan 

bekerjasama dalam kelompok, siswa diharapkan dapat memahami konsep 

matematika dengan baik sehingga hasil belajar siswa pun akan meningkat.  

Ini terbukti dari hasil yang dilaksanakan pada setiap akhir siklus. Pada skor 

awal sebelum siklus diperoleh nilai rata-rata 53,52 dengan ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 29 %. Setelah dilakukan siklus I, terjadi peningkatan hasil belajar 

yaitu diperoleh nilai rata-rata 66 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 71 %. 

Pada siklus II juga mengalami peningkatan yaitu diperoleh nilai rata-rata 77,5 

dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 88%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada diagram berikut ini. 
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Gambar 4.13 Diagram Peningkatan hasil belajar siswa 

Selain hasil belajar, aktivitas siswa juga mengalami peningkatan. Pada 

siklus I persentase aktivitas siswa sebesar 72,45 % berkategori baik meningkat 

menjadi 92,45 % berkategori sangat baik pada siklus II. Selain aktivitas siswa, 

aktivitas guru juga mengalami peningkatan yaitu pada siklus I persentase aktivitas 

guru sebesar 84 % berkategori baik meningkat menjadi 96 % berkategori sangat 

baik pada siklus II. 

Dari hasil yang didapatkan di atas, terdapat peningkatan yang cukup 

signifikan baik dari segi hasil belajar maupun dari aktivitas siswa dan guru. Hal 

ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ahli (dalam Trianto, 2007: 42) 

yang telah menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan 

kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik, unggul dalam membantu siswa 

memahami konsep-konsep yang sulit, dan membantu siswa menumbuhkan 

kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran kooperatif dapat memberikan 

keuntungan baik pada siswa kelompok bawah maupun kelompok atas yang 

bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas akademik. Model pembelajaran 
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kooperatif memberikan keuntungan yang begitu besar dalam membangun 

pengetahuan siswa. Hal ini sesuai dengan teori Vygotsky (Muhsetyo, 2001: 1.11)  

yaitu dalam membangun pengetahuannya sendiri, siswa dapat memperoleh 

pengetahuan melalui kegiatan yang beragam yaitu berupa diskusi kelompok kecil, 

diskusi kelas, mengerjakan tugas kelompok, presentasi sesuatu yang terkait 

dengan matematika dan lain sebagainya. Dengan kegiatan yang seperti di atas 

siswa akan membangun pengetahuannya sendiri dengan guru sebagai fasilitator. 

Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD menggunakan CD pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika serta meningkatkan aktivitas guru maupun siswa. 

. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN  

. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran Matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD menggunakan CD Pembelajaran pada Siswa Kelas V SDN Gedangan 

Rembang diperoleh simpulan sebagai berikut :  

1. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran mengalami peningkatan. 

Pada siklus I diperoleh total skor 26,50 dengan kategori baik, meningkat pada 

siklus II perolehan skor meningkat menjadi 31,00 dengan kategori sangat 

baik. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran mengalami peningkatan. Pada siklus I 

rata-rata perolehan skor aktivitas siswa adalah17,39 dengan kategori baik, 

meningkat pada siklus II dengan rata-rata perolehan skor aktivitas siswa 

meningkat menjadi 22,19 dengan kategori sangat baik.  

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran mengalami peningkatan pada 

pembelaajaran awal sebesar 31% dengan nilai rata-rata sebesar 53,52 menjadi 

71% dengan nilai rata-rata kelas adalah 66,00 pada siklus I dan pada siklus II 

mengalami peningkatan menjadi 88% dengan nilai rata-rata 77,50 
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5.2 SARAN 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses 

belajar mengajar Matematika lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal 

maka disarankan sebagai berikut : 

a. Model kooperatif tipe STAD terbukti dapat meningkatkan hasil belajar dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika. Maka pendekatan tersebut 

dapat digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan pembelajaran yang lain. 

b. Melalui pembelajaran model kooperatif tipe STAD, siswa diharapkan dapat 

dapat membangun kerja sama yang baik dari kecil. Dengan adanya 

pembelajaran yang menekankan pada kerja sama yang baik diharapkan dapat  

memunculkan rasa sosialisasi yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. 

c. Hendaknya guru turut memanfaatkan CD pembelajaran untuk pelaksanaan 

pembelajaran pada bidang mata pelajaran lain karena penggunaan CD 

pembelajaran terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 
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LAMPIRAN 1 

KISI – KISI INSTRUMENT 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul : Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika Melalui Model Kooperatif 

tipe STAD menggunakan CD Pembelajaran Siswa Kelas V SDN Gedangan 

Rembang. 

No Variabel Indikator 
Sumber 

data 

Instrumen 

pengumpulan 

data 

1 Keterampilan guru 

dalam pembelajaran 

matematika melaui 

model kooperatif 

tipe STAD 

menggunakan CD 

Pembelajaran 

1. Membuka pelajaran 

2. Menyampaikan materi 

3. Mengorganisasikan siswa 

ke dalam kelompok belajar 

4. Membimbing siswa dalam 

kerja kelompok 

5. Membimbing siswa dalam 

presentasi hasil kelompok 

6. Melaksanakan evaluasi 

7. Memberikan penghargaan 

8. Menutup pelajaran 

Guru 

Foto 

Catatatan 

Lapangan 

Lembar 

observasi 

Catatatan 

Lapangan 

2 Aktivitas siswa 

dalam pembelajaran 

matematika melaui 

model kooperatif 

tipe STAD 

menggunakan CD 

Pembelajaran 

1. Kesiapan dalam mengikuti 

pelajaran 

2. Antusias dalam pelajaran 

3. Aktif menjawab pertanyaan 

4. Dapat bekeerjasama dalam 

kelompok 

5. Menyampaikan hasil kerja 

kelompok 

6. Mengerjakan kuis 

Siswa 

Foto  

Catatatan 

Lapangan 

Lembar 

observasi 

Catatatan 

Lapangan 
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3 Hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran 

matematika melaui 

model kooperatif 

tipe STAD 

menggunakan CD 

Pembelajaran 

Ketuntasan belajar 

individual diharapkan 

sekurang-kurangnya 85% 

dengan nilai ketuntasan ≥ 60 

dalam pembelajaran 

matematika 

Siswa 

Foto 

Tes tertulis 
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LAMPIRAN 2 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Siklus .... Pertemuan .... 

Nama guru :  

Nama SD :  

Kelas   :  

Hari/tangal : 

Petunjuk : Tulis skor yang diperoleh, dengan indikator sebagai berikut 

a. Skor 4 : jika 4 diskriptor yang tampak 

b. Skor 3 : jika 3 diskriptor yang tampak 

c. Skor 2 : jika 2 diskriptor yang tampak 

d. Skor 1 : jika 1 diskriptor yang tampak 

No Indikator Diskriptor Skor 

1 Membuka pelajaran a. Melaksanakan apersepsi 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Memotivasi siswa 

d. Menarik perhatian siswa 

 

2 Menyampaikan materi 

pembelajaran 

a. Menyampaikan dengan kalimat 

sederhana dan mudah dipahami 

b. Menggunakan contoh dan ilustrasi 

c. Penggunaan balikan untuk memberi 

kesempatan bertanya kepada siswa \ 

d. Guru menyampaikan materi melalui CD 

Pembelajaran 

 

3 Mengorganisasikan siswa 

menjadi beberapa kelompok 

a. Guru mampu mempusatkan perhatian 

siswa 

b. Menggunakan pembagian siswa dalam 

kelompok 

c. Mengatur meja untuk setiap kelompok 

d. Membimbing siswa dalam 

menempatkan masing-masing kelompok 

 

4 Membimbing siswa dalam 

kerja kelompok 

a. Guru mampu mempusatkan perhatian 

siswa 
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b. Guru memberi kesempatan berpatisipasi 

c. Guru memberikan motivasi siswa dalam 

kelompok  

d. Guru menutup diskusi  

5 Membimbing siswa dalam 

presentasi hasil kelompok 

a. Memusatkan perhatian siswa pada 

presentasi hasil kelompok 

b. Memberikan kesempatan berpartisipasi 

c. Memperluas masalah atau urusan 

pendapat 

a. Menutup persentasi 

 

6 Mengevaluasi hasil kerja 

kelompok 

a. Melakukan evaluasi proses 

b. Memberikan tanya jawab sekilas 

c. Memberikan tes tertulis 

a. Memberikan tindak lanjut 

 

7 Memberikan penghargaan a. Memberi semangat bagi kelompok yang 

lemah 

b. Memberikan penghargaan pada 

kelompok berupa pujian 

c. Memberikan penghargaan pada 

kelompok berupa sertifikat atau bentuk 

penghargaan lain 

 

8 Menutup pelajaran a. Guru telah mampu memberikan umpan 

balik kepada siswa melalui pertanyaan-

pertanyaan 

b. Membantu siswa dalam menarik 

simpulan materi 

c. Memberikan evaluasi tertulis yang 

dikerjakan secara individu oleh siswa 

d. memberikan tindak lanjut berupa tugas 

rumah kepada siswa 
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Jumlah skor : ..... Kategori : ... 

Nilai tertinggi : 8 x 4 = 32 

Nilai terendah : 8 x 1 = 8 

Median (Me) = 
                                

 
 =  

       

 
 = 15 

Banyak data : 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

 27, 28, 29, 30, 31, 32 

dimana n = 25 

Kuartil pertama (  ) : 
 

 
(   )  

 

 
(    )    

 

 
 

Besarnya Nilai k1 = nilai data ke 6 + 
 

 
 (nilai data ke 7- nilai data ke 6) 

= 13+ 
 

 
 (14-13) = 13 

 

 
 =13,5 dibulatkan 14 

Kuartil kedua (K2) : Me = 20  

Kuartil ketiga (K3) : 
 

 
(   )  

 

 
(    )     

 

 
 

Besarnya Nilai k3 = nilai data ke 19 + 
 

 
 (nilai data ke 20 - nilai data ke 19) 

 = 26 +  
 

 
 (27-26)= 26 

 

 
 =26,5 dibulatkan 27 

 

Skor Skala Kategori 

27 – 32 ≥ k3 sampai Nilai tertinggi  A (Baik Sekali) 

20 – 26 ≥ k2=Me sampai < k3  B (Baik) 

14 – 19 ≥ k1 sampai < k2  C (Cukup) 

8 – 13 nilai terendah sampai < k1  D (Kurang) 

        

 

Rembang,    Mei 2012 

Observer 

 

 

M. Ndhomudin,S.Pd 

NIP. 19871017 200905 1 002 
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LAMPIRAN 3 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus .... Pertemuan ..... 

Nama Siswa  :  

Nama SD  :  

Kelas   :  

Hari / tanggal : 

Petunjuk : berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang  

sesuai dengan diskriptor pengamatan  

 

No Indikator 

Tingkat keterampilan 

Jumlah 

1 2 3 4 

1 Kesiapan dalam mengikutin pelajaran      

2 Antusias dalam pelajaran      

3 Aktif menjawab pertanyaan      

4 Dapat bekeerjasama dalam kelompok      

5 Menyampaikan hasil kerja kelompok      

6 Mengerjakan kuis      

 

Jumlah skor : ..... Kategori : ... 

Nilai terendah = 6 x 1 = 6 

Nilai tertinggi = 6 x 4 = 24 

Median (Me) =  
                                

 
  

      

 
 =  15 

Banyak data : 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
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dimana n = 24. 

Kuartil pertama (  ) : 
 

 
(   )  

 

 
(    )     

Besarnya nilai k1 = nilai data ke 5   

= 10 

Kuartil kedua (K2) : Me = 15 

Kuartil ketiga (K3) : 
 

 
(   )  

 

 
(    )      

Besarnya nilai k3 = nilai data ke 15 = 20  

 
SKOR SKALA KATEGORI 

21 – 24 ≥ k3 sampai Nilai tertinggi  A (Baik Sekali) 

15 – 20 ≥ k2=Me sampai < k3  B (Baik) 

11 – 14 ≥ k1 sampai < k2  C (Cukup) 

6 – 10 nilai terendah sampai < k1  D (Kurang) 

 

Rembang,      Mei 2012 

Observer 

 

 

M.Ndhomudin,S.Pd 

NIP. 19871017 200905 1 002 
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KRITERIA PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

 

No Indikator Skor Diskriptor 

1 Kesiapan dalam 

mengikuti pelajaran 
1 

Siswa terlihat memiliki motivasi untuk mengikuti 

pembelajaran 

2 
Siswa memperhatikan orientasi atau pengenalan materi 

yang akan dipelajari oleh guru 

3 
Siswa terlihat tenang dan siap untuk mengikuti 

pembelajaran 

4 
Siswa mempersiapkan alat tulis dan buku penunjang 

untuk mengikuti pelajaran 

2 Antusias dalam 

pelajaran 

1 Siswa hanya diam saat mengikuti pembelajaran 

2 Siswa bermain dengan teman 

3 Siswa tertarik mengikuti pembelajaran 

4 Siswa tertarik dan berpartisipasi aktif dalam mengikuti 

pembelajaran 

3 Aktif menjawab 

pertanyaan 

1 Siswa tidak pernah menjawab pertanyaan 

2 Siswa hanya menjawab sekalidan jawabannya tepat 

3 Siswa menjawab 2-3 kali dan jawabannya tepat 

4 Siswa sering menjawab pertanyaan dan jawabannya tepat 

4 Dapat bekeerjasama 

dalam kelompok 

1 Siswa hanya diam 

2 Siswa mau bekerja sama jika diminta 

3 Siswa mau bekerja sama jika diminta guru 

4 Siswa mau bekerja sama tanpa disuruh 

5 Menyampaikan hasil 

kerja kelompok 

1 Tidak berani menyampaikan hasil kerja kelompok 

2 Siswa berani menyampaikan hasil kerja kelompok jika 

ditunjuj teman 
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3 Siswa berani menyampaikan hasil kerja kelompok jika 

ditunjuj guru 

4 Siswa berani menyampaikan hasil kerja kelompok 

6 Mengerjakan kuis 1 Siswa mengerjakan soal kuis tidak tepat waktu dan 

bertanya pada teman 

2 Siswa mengerjakan soal kuis tepat tetapi masih bertanya 

pada teman 

3 Siswa mengerjakan soal kuis tanpa bantuan teman 

meskipun tidak tepat  waktu 

4 Siswa mengerjakan soal kuis tanpa bantuan teman dengan 

tepat  waktu 
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LAMPIRAN 4 

KISI-KISI SOAL KUIS 
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KISI-KISI SOAL SIKLUS I 

Standart kompetensi : Memahami bangun datar dan bangun ruang 

KD Materi Indikator Teknik Penilaian Bentuk Instrumen Ramah No Soal 

Mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun 

datar 

Sifat-sifat bangun 

datar dan bangun 

ruang 

PERTEMUAN I 

 Menyebutkan sifat-sifat 

dan menggambar bangun 

persegi dan persegi 

panjang 

 Menyebutkan sifat-sifat 

dan memggambar bangun 

segitiga  dan trapesium 

PERTEMUAN II 

 Menyebutkan sifat-sifat 

dan menggambar bangun 

jajar genjang dan belah 

ketupat 

 Menyebutkan sifat-sifat 

dan menggambar bangun 

layang dan lingkaran 

 

Tes Tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

Tes Tertulis 

 

Isian 

 

 

 

 

 

 

 

Isian  

 

C2 

C6 

 

 

 

 

 

 

C2 

C6 

 

1,2,3 

4,5 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

4,5 
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KISI-KISI SOAL SIKLUS II 

Standart kompetensi : Memahami bangun datar dan bangun ruang 

KD Materi Indikator Teknik Penilaian Bentuk Instrumen Ramah No Soal 

Mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun 

datar 

Sifat-sifat bangun 

datar dan bangun 

ruang 

PERTEMUAN I 

 Menyebutkan sifat-sifat 

dan menggambar jaring-

jaring  kubus, balok dan 

tabung 

PERTEMUAN II 

 Menyebutkan sifat-sifat 

dan menggambar jaring-

jaring  limas, kerucut dan 

prisma 

 

Tes Tertulis 

 

 

 

Tes Tertulis 

 

Isian 

 

 

 

Isian  

 

C2 

C6 

 

 

C2 

C6 

 

1, 2, 3, 4 

5 

 

 

1, 2, 3, 4 

5 

 



206 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 SIKLUS I 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Sekolah  : SD Negeri Gedangan 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / semester  : V / II 

Alokasi waktu   : 4 x 35 (2 pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi  

6. Memahami bangun datar dan bangun ruang. 

II. Kompetensi Dasar 

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. 

III. Indikator 

1 Menyebutkan sifat-sifat dan menggambar bangun persegi dan persegi. 

2 Menyebutkan sifat-sifat dan menggambar bangun segitiga dan trapesium. 

3 Menyebutkan sifat-sifat dan menggambar bangun jajar genjang dan belah  

ketupat 

4 Menyebutkan sifat-sifat dan menggambar bangun layang-layang dan  

lingkaran 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui mengamati CD pembelajaran, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat dan 

menggambar bangun persegi dan persegi. 

2. Melalui diskusi kelompok , siswa dapat menyebutkan sifat-sifat dan menggambar 

bangun segitiga dan trapesium. 

3. Melalui mengamati CD pembelajaran, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat dan 

menggambar jajar genjang dan belah ketupat. 

4. Melalui diskusi kelompok , siswa dapat menyebutkan sifat-sifat dan menggambar 

bangun layang-layang dan lingkaran. 

V. Materi Pokok 

Sifat-sifat bangun datar dan menggambar bangun datar dari sifat-sifat bangun datar. 

VI. Karakter Siswa yang ingin dicapai :  

Disiplin, Kerjasama, Tanggungjawab, dan Toleransi 
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VII. Metode,Media Dan Sumber Belajar 

1. Metode 

 Tanya jawab 

 Diskusi  

 penugasan 

2. Media 

 LCD 

 CD Pembelajaran 

3. Sumber belajar 

 KTSP SD kelas 5 

 Silabus SD kelas 5 

 Buku matematika SD kelas 5 oleh RJ.Soenarjo (hal 127-6) 

 Buku matematika SD kelas 5 oleh YD.Sumanto (hal 127-126) 

VIII. Pendekatan 

Model Kooperatif  tipe STAD  

IX. Langkah-langkah pembelajaran 

Pertemuan 1 (70 menit) 

1. Pra kegiatan (5 menit) 

a. Salam dan do’a. 

b. Absensi. 

c. Pengkondisian kelas. 

d. Menyiapkan alat pembelajaran. 

2. Kegiatan awal (5 menit) 

a. Apersepsi 

Guru bertanya pada siswa : “Anak-anak ini bangun apa”? 

b. Guru menyampaikan tujan pembelajaran dan memotivasi. 

3. Kegiatan inti 

Eksplorasi 

1. Guru menjelaskan materi melalui media berupa CD pembelajaran. 

2. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi yang disajikan. 

 Elaborasi  

1. Siswa membentuk beberapa kelompok heterogen masing-masing  

kelompok beranggotaan 4-5 orang. 



209 
 

 
 

2. Masing-masing kelompok diberi lembar kerja siswa. 

3. Siswa mengerjakan lembar kerja yang diberikan guru secara  

berkelompok dan berdiskusi untuk membantu teman sekelompok yang belum 

jelas. 

4. Siswa mendapat bimbingan dari guru saat berdiskusi berkelompok. 

5. Masing-masing kelompok mempersentasikan hasil diskusi  

kelompoknya di depan kelas. 

6. Siswa dan guru membahas bersama-sama materi yang dipreaentasikan. 

7. Guru mengumungkan kelompok tergiat. 

Konfirmasi 

1. Guru memberikan kuis. 

2. Guru memberikan penghargaan pada kelompok kriteria yang telah  

ditetapkan. 

3. Siswa diberi kesempatan bertanya tentang materi. 

4. Kegiatan akhir  

a. Siswa dan guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

b. Tindak lanjut. 

c. Siswa dan guru mengakhiri pembelajaran. 

Pertemuan 2 (70 menit) 

1. Pra kegiatan (5 menit) 

a. Salam dan do’a. 

b. Absensi. 

c. Pengkondisian kelas. 

d. Menyiapkan alat pembelajaran. 

2. Kegiatan awal 

a. Apersepsi : “ Mengingatkan pelajaran sebelumnya ” 

b. Guru menyampaikan tujan pembelajaran dan memotivasi siswa. 
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3. Kegiatan inti 

Eksplorasi 

1. Guru menjelaskan materi melalui media berupa CD pembelajaran 

2. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi yang disajikan. 

Elaborasi  

1. Siswa membentuk beberapa kelompok heterogen masing-masing kelompok 

beranggotaan 4-5 orang. 

2. Masing-masing kelompok diberi lembar kerja siswa. 

3. Siswa mengerjakan lembar kerja yang diberikan guru secara berkelompok 

dan berdiskusi untuk membantu teman sekelompok yang belum jelas. 

4. Siswa mendapat bimbingan dari guru saat berdiskusi berkelompok. 

5. Masing-masing kelompok mempersentasikan hasil diskusi kelompoknya di 

depan kelas. 

6. Siswa dan guru membahas bersama-sama materi yang dipreaentasikan. 

7. Guru mengumungkan kelompok tergiat. 

Konfirmasi 

1. Guru memberikan kuis 

2. Guru memberikan penghargaan pada kelompok kriteria yang telah 

ditetapkan 

3. Siswa diberi kesempatan bertanya tentang materi. 

4. Kegiatan akhir  

a. Siswa dan guru menyampaikan materi pembelajaran. 

b. Tindak lanjut. 

c. Siswa dan guru mengakhiri pembelajaran. 
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X.  Penilian 

1. Prosedur Tes 

Tes awal  : tidak ada 

Tes dalam proses : ada 

Tes akhir  : ada 

2. Bentuk Tes 

Kognitif  : soal evaluasi 

Afektif   : pengamatan 

Psikomotorik  : pengamatan 

            Rembang,       Mei 2012 

Mengetahui, 

Kepala SDN Gedangan  Guru Kelas V 

  

Mohamad Basroh, S.Pd       Irfan Budi Santosa 

NIP 19650110 198608 I 002       NIM.1401910037 
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MATERI AJAR 

 

Sifat-Sifat  Bangun  Datar 

1. Persegi 

Keempat sisinya sama panjang, sisi AB = sisi BC = sisi CD = sisi AD. Sisi AB 

sejajar sisi CD dan sisi BC sejajar sisi AD, dan <A = <B = <C = <D = 90⁰. 

Sifat-sifat bangun ersegi adalah sebagai berikut.  

        

a. Keempat sisinaya sama panjang 

b. Sisi-sisi yang berhadapan sama dan sejajar 

c. Keempat sudutnya masing-masing besarnya 90⁰ 

d. Diagonal-diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan sehingga 

membagi dua sama panjang, BD = AC dan EF = GH 

2. Persegi Panjang 

Sisi AB sama panjang dan sejajar dengan CD, AD sama panjang dan sejajar dengan 

BC, dan <A = <B = < C = < D = 90⁰ 

 Sifat-sifat bangun persegi panjang adalah sebagai berikut  

 

 

a. Sisi-sisi yang aberhadapan sama dan sejajar 

b. Keempat sudutnya masing-masing besarnya 90⁰ 
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c. Diagonal-diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan sehingga 

membagi dua sama panjang, BD = AC. 

3. Segitiga 

a. Segitiga sama sisi 

 

1) Segitiga di samping adalah segitiga sama sisi 

2) Segitiga sama sisi mempunyai tiga sisi sama panjang 

3) Besar ketiga sudutnya sama, yaitu 60⁰ 

<ABC = <BCA = < CAB = 60⁰ 

b. Segitiga sama kaki 

 

1) Segitiga di samping merupakan segitiga sama kaki 

2) Kedua sisi sama panjang 

3) Dua sudutnya sama besar 

<CAB =  <CBA 

 

c. Segitiga sembarang 

 

Segitiga y ang ketiga sisinya mempunyai panjang yang berbeda-beda disebut 

segitiga sembarang. 

<ABC ≠ <BCA ≠ <CAB 
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d. Segitiga siku-siku 

 

1) Segitiga di samping adalah segitiga siku-siku 

2) Mempunyai satu sudut siku-siku (90⁰). 

<CAB = 90⁰ 

e. Segitiga lancip 

 

Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. 

Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90⁰. 

<ABC,<BCA, dan <CAB merupakan sudut lancip. 

f. Segitiga tumpul 

 

1) Segitiga tumpul ialah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut 

tumpul. 

2) Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90⁰. 

4. Trapesium 

Beberapa jenis trapezium adalah  sebagai berikut. 

 

Sifat-sifat trapezium adalah sebagai berikut 
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a. Memiliki sepasang sisi yang sejajar 

b. Jumlah besar sudut yang berdekatan di antara sisi sejajar adalah 180⁰ 

5. Jajargenjang 

Sifat-sifat jajargenjang adalah sebagai berikut 

a.  Sisi yang berhadapan sejajar dan sama 

panjang 

b. Jumlah sudut-sudut yang berhadapan sama 

besar 

c. Jumlah sudut-sudut yang berdekatan 180⁰ 

d. Kedua diagonalnya saling membagi dan 

sama panjang. 

6. Belah Ketupat 

Sifat-sifat belah ketupat, yaitu sebagai berikut. 

a. Semua sisinya sama panjang 

b. Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri 

c. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar 

d. Kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus 

7. Layang-layang 

 

AC merupakan sumbu simetri layang-layang ABCD. 

Sifat-sifat laying-layang adalah sebgai berikut. 

a. Layang-layang mempunyai satu sumbu simtri 

b. Terdapat 2 pasang sisi yang sama panjang 

c. Terdapat sudut berhadapan yang sama besar. 

8. Lingkaran                                                         A 

Perhatikan gambar lingkaran di samping!    

O = pusat lingkaran  

OA = OB=jari-jari lingkaran            B 

AB = diameter atau garis tengah lingkaran, panjangnya 2 kali jari-jari. 

Sifat-sifat lingkaran adalah sebgai berikut. 

 

oa 
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a. Memiliki sebuah titik pusat 

b. Memiliki garis tengah yang panjangnya 2x jari-jari 

c. Banyak sumbu simetri pada lingkaran adalah tidak terhingga. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS 1 PERTEMUAN 1 

 

Diskusi soal – soal dibawah ini dengan kelompok ! 

1. Gambar disamping merupakan segitiga sama kaki ABC, 

AC = 10 cm dan  CAB = 80
0
 

a. Panjang BC = ... cm  

b. < CBA = ... 0 

c. < ACB = ... 0 

2. Perhatikan trapesium ABCD disamping.  ADC  = 120  

a.  ABC = ... 0 

b.  BCD = ... 0 

c.  BAD = ... 0 

d. AB sejajar dengan ... 

3. Gambar bangun dibawah ini sesuai dengan sifat-sifatnya : 

a. Persegi ( panjang sisi : 4 cm) 

b. Persegi panjang (panjang : 6 cm, lebar  4 cm) 

c. Segitiga sama kaki (panjang sisi 5 cm) 

 

Nilai kelompok = 
                   

             
      

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Kelompok : ........................... 

Anggota : 

1. .................. 

2.  ................. 

3. .................. 

4. .................. 
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Kunci jawaban lembar kerja kelompok 

No Jawaban Skor 

1 a. 19 cm 1 

 b. 800 1 

 c. 200 1 

2 a. 900 1 

 b. 900 1 

 c. 600 1 

 d. DC 1 

3 a.  

 

 

 

 

 

1 

 b.  

 

 

 

 

1 

 c. . 

 

 

 

 

1 

Jumlah skor 10 
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LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS 1 PERTEMUAN 2 

 

Diskusi soal-soal dibawah ini dengan kelompok ! 

1. Perhatikan layang – layang EFGH disamping !  

a. Dua pasang sisi yang sama panjang adalah ... 

b. Sepasang sudut yang sama besar adalah ... 

2. Diketahui panjang OD = 7 cm. 

a. Panjang OC = ... cm 

b. Garis yang sama panjang dengan OB  adalah .... 

c. Panjang EF = ... cm  

d. Panjang DC = ... cm  

 

3. Perhatikan jajar genjang DEFG disamping ! Jika 

panjang DE : 3 cm, EF : 6 cm, dan  DEF 1200, 

tentukan : 

 

a. Panjang FG =  ... cm  c.  DGF = ...0 

b. Panjang DG = ...  cm  d.  EFG = ... 0 

Nilai kelompok = 
                   

             
      

 

 

 

 

 

 

Nama Kelompok : ........................... 

Anggota : 

1. .................. 

2.  ................. 

3. .................. 

4. .................. 
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Kunci jawaban lembar kerja kelompok 

No Jawaban Skor 

1 a. EF,EH dan FG,GH 1 

 b. EFG dan GHE 1 

2 a. 7 1 

 b. OA 1 

 c. 14 1 

 d. 14 1 

3 a. 3 1 

 b. 6 1 

 c. 1200 1 

 d. 600 1 

Jumlah skor 10 
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SOAL KUIS 

SIKLUS 1 PERTEMUAN 1 

 

1.  Gambar disamping berbentuk  

Segitiga sama kaki lancip. KL = KM 

Besar  ∠K, ∠L, dan  ∠M kurang 

dari 90°. 

∠L =  ∠ ...... 

KL = .... 

2. Sudut-sudut pada persegi panjang: 

∠ A =  ∠B =  ∠ . . . 

AD = ..... 

3. ABCD merupakan trapesium siku-siku. 

∠BAD = 90°  ∠ BCD = 120° 

∠ABC = . . .°  ∠ADC = . . .°  

 

4. Gambarlah segitiga ABC dengan ketentuan-ketentuan berikut. 

a. Segitiga siku-siku dengan AB = 3 cm, BC = 4 cm, dan siku-siku di B. 

b. Segitiga sama sisi dengan panjang sisi 5 cm. 

5. Gambarlah persegi panjang ABCD dengan ketentuan berikut. 

a. AB = 4 cm dan BC = 2 cm 

b. AB = 6 cm dan BC = 3,5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

K 

M L 

C D 

A B 

C D 

A B 
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Kunci Jawaban Soal Kuis Pertemuan 1 

No Jawaban Skor 

1 ∠ M 1 

 KL = KM 1 

2 ∠ C 1 

 AD = BC 1 

3 ∠ABC = 60° 1 

 ∠ADC = 90° 1 

4 a.  

 

 

 

1 

 b.  

 

 

 

1 

5 a.  

 

 

 

 

 

1 

 b.  

 

 

 

 

 

1 

Jumlah skor 10 

 

 

B A 

C 

A 

D 

D 

C 

B 

B 

C 

A 
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SOAL KUIS 

SIKLUS 1 PERTEMUAN 2 

1. Diketahui ABCD jajargenjang. ∠BCD = 55° 

a. ∠ADC = . . .° 

b. ∠DAB = . . .° 

c. ∠ABC = . . .° 

d. AB sejajar dengan . . . 

2. ABCD merupakan belah ketupat. 

a. Sisi yang sejajar BC yaitu . . . .  

b. Panjang AO = OC dan BO = . . . . 

c. Sumbu simetrinya yaitu . . . dan . . . . 

3. Diketahui EFGH berbentuk layang-layang. 

∠GHE = 100° dan ∠FGH= 55 ° 

a. EF = EH dan FG = . . . 

b. ∠EFG = ∠ . . . = . . .°  

c. Ruas garis yang merupakan sumbu simetri yaitu . . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

B D 

A 

C 

O 

G 
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Kunci Jawaban Soal Kuis Pertemuan 2 

No Jawaban Skor 

1 125° 1 

 55° 1 

 125° 1 

 DC 1 

2 AD  1 

 OD 1 

 AC dan BD 1 

3 GH 1 

 100° 1 

 EG 1 

Jumlah skor 10 
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LAMPIRAN 6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 SIKLUS II 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Sekolah  : SD Negeri Gedangan 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / semester  : V / II 

Alokasi waktu   : 4 x 35 (2 Pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

6.  Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. 

II. Kompetensi Dasar 

6.2. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. 

III. Indiator 

1. Menyebutkan sifat-sifat dan menggambar jaring-jaring bangun ruang kubus, balok, 

dan tabung. 

2. Menyebutkan sifat-sifat dan menggambar jaring-jaring bangun ruang limas, 

kerucut, dan prisma. 

IV. Tujuan pembelajaran 

1. Melalui mengamati CD pembelajaran, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat dan 

menggambar jaring-jaring bangun ruang kubus, balok, dan tabung dengan baik. 

2. Melalui diskusi kelompok , siswa dapat menyebutkan sifat-sifat dan menggambar 

jaring-jaring bangun ruang limas, kerucut, dan prisma dengan baik. 

V. Materi Pokok 

Sifat-sifat bangun ruang dan menggambar bangun ruang dari sifat-sifat bangun ruang. 

VI. Karakter Siswa yang ingin dicapai : 

Disiplin, Kerjasama, Tanggungjawab, dan Toleransi. 

VII. Metode, Media Dan Sumber Belajar 

1. Metode 

 Tanya jawab 

 Diskusi  

 Penugasan 
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2. Media 

 LCD 

 CD Pembelajaran 

 Personal Computer 

3. Sumber belajar 

 KTSP SD kelas 5 

 Silabus SD kelas 5 

 Buku matematika SD kelas 5 oleh RJ.Soenarjo (hal 44-46) 

 Buku matematika SD kelas 5 oleh YD.Sumanto (hal 23-26) 

VIII. Pendekatan  

Model kooperatif tipe STAD 

IX. Langkah-langkah pembelajaran 

Pertemuan 1 (70 menit) 

1. Pra kegiatan (5 menit) 

a. Salam dan do’a. 

b. Absensi. 

c. Pengkondisian kelas. 

d. Menyiapkan alat pembelajaran. 

2. Kegiatan awal (5 menit) 

a. Apersepsi 

Guru bertanya pada siswa : “ Lemari kelas kita bentuknya bangun apa?” 

b. Guru menyampaikan tujan pembelajaran dan memotivasi. 

3. Kegiatan inti 

Eksplorasi 

1. Siswa menyimak materi melalui media berupa CD pembelajaran. 

2. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi yang Disajikan. 

Elaborasi  

1. Siswa membentuk beberapa kelompok heterogen masing-masing kelompok 

beranggotaan 4-5 orang. 

2. Masing-masing kelompok diberi lembar kerja siswa. 

3. Siswa mengerjakan lembar kerja yang diberikan guru secara berkelompok dan 

berdiskusi untuk membantu teman sekelompok yang belum jelas. 

4. Siswa mendapat bimbingan dari guru saat berdiskusi berkelompok. 
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5. Masing-masing kelompok mempersentasikan hasil diskusi kelompoknya di 

depan kelas. 

6. Siswa dan guru membahas bersama-sama materi yang dipreaentasikan. 

7. Guru mengumungkan kelompok tergiat. 

Konfirmasi  

1. Guru memberikan kuis. 

2. Guru memberikan penghargaan pada kelompok kriteria yang telah ditetapkan. 

3. Siswa diberi kesempatan bertanya tentang materi. 

4. Kegiatan akhir  

a. Siswa dan guru menyampaikan materi pembelajaran. 

b. Evaluasi. 

c. Tindak lanjut. 

d. Siswa dan guru mengakhiri pembelajaran. 

Pertemuan 2 (70 menit) 

1. Pra kegiatan (5 menit) 

a. Salam dan do’a. 

b. Absensi. 

c. Pengkondisian kelas. 

d. Menyiapkan alat pembelajaran. 

2. Kegiatan awal 

a. Apersepsi : “ Mengingatkan pelajaran sebelumnya ” 

b. Guru menyampaikan tujan pembelajaran dan memotivasi siswa. 

3. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

1. Siswa menyimak materi melalui media berupa CD pembelajaran. 

2. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi yang disajikan. 

Elaborasi  

1. Siswa membentuk beberapa kelompok heterogen masing-masing kelompok 

beranggotaan 4-5 orang. 

2. Masing-masing kelompok diberi lembar kerja siswa. 

3. Siswa mengerjakan lembar kerja yang diberikan guru secara berkelompok dan 

berdiskusi untuk membantu teman sekelompok yang belum jelas. 

4. Siswa mendapat bimbingan dari guru saat berdiskusi berkelompok. 
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5. Masing-masing kelompok mempersentasikan hasil diskusi kelompoknya di 

depan kelas. 

6. Siswa dan guru membahas bersama-sama materi yang dipreaentasikan. 

7. Guru mengumungkan kelompok tergiat. 

Konfirmasi 

1. Guru memberikan kuis. 

2. Guru memberikan penghargaan pada kelompok kriteria yang telah ditetapkan. 

3. Siswa diberi kesempatan bertanya tentang materi. 

4. Kegiatan akhir  

a. Siswa dan guru menyampaikan materi pembelajaran. 

b. Evaluasi. 

c. Siswa dan guru mengakhiri pembelajaran. 

X. Penilian 

1. Prosedur Tes 

Tes awal  : tidak ada 

Tes dalam proses : ada 

Tes akhir  : ada 

2. Bentuk Tes 

Kognitif  : soal evaluasi 

Afektif  : pengamatan 

Psikomotorik  : pengamatan 

 

 

            Rembang,       Mei 2012 

Mengetahui, 

          Kepala SDN Gedangan  Guru Kelas V 

 

   

Mohamad Basroh, S.Pd          Irfan Budi Santosa 
NIP 19650110 198608 I 002          NIM.1401910037 
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MATERI AJAR 

 

SIFAT – SIFAT BANGUN RUANG  

1. Balok  

Balok termasuk prisma tegak segi empat. Sifat- sifatnya, 

yaitu sebagai berikut  

a. Mempunyai 6 sisi yang berbentuk persegi dan 

persegi panjang  

b. Sisi yang berhadapan mempunyai luas yang sama  

c. Mempunyai 12 rusak dan rusuk – rusuk yang sejajar 

sama panjang  

d. Mempunyai 8 titik sudut  

2. Kubus  

Kubus termasuk prisma tegak segi empat, Sifat – sifat 

kubus adalah sebagai berikut . 

a. Mempunyai 6 sisi yang berbentuk persegi  

b. Semua sisi mempunyai luas yang sama  

c. Mempunyai 12 rusuk yang sama panjang 

d. Mempunyai 8 titik sudut  

3. Tabung  

Sifat – sifat tabung adalah sebagai berikut. 

a. Memiliki sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran 

yang sebangun dan sejajar  

b. Memiliki sisi lengkung yang disebut selimut tabung  

c. Tidak memiliki titik sudut  

d. Memiliki tinggi, yaitu jarak antara alas dengan sisi 

atas tabung  

4. Limas  

Gambar disamping adalah macam – macam limas.  

T. ABC adalah limas segitiga  

T.ABCD adalah limas segi empat  

T. ABCDE adalah limas segi lima dan sebagainya. 

Sifat – sifatnya adalah sebagai berikut. 

a. Limas segi – n mempunyai jumlah sisi (n + 1) 

b. Sisi tegak berbentuk segitiga  

c. Titik T dinamakan titik puncak limas  
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5. Kerucut  

Sifat – sifat kerucut adalah sebagai berikut . 

a. Mempunyai dua sisi, yaitu sebuah lungkung dan 

sebuah sisi datar ( yang berbentuk lingkaran) 

b. Tidak mempunyai titik sudut  

c. Titik P dinamakan titik puncak kerucut  

d. Jarak titik puncak ke alas disebut tinggi kerucut  

e. Sisi lengkung kerucut disebut selimut kerucut  

6. Prisma tegak  

 

 

 

 

 

Gambar diatas adalah macam – macam prisma tegak. 

ABC. DEF adalah prisma tegak segitiga . 

ABCDE. FGHIJ adalah prisma tegak segilima  

Sifat – sifat prisma tegak adalah sebagai berikut. 

a. Prisma tegak segi – n mempunyai jumlah sisi (n + 2)  

b. Sisi alas dan sisi atas sejajar, serta mempunyai bentuk dan ukuran sama  

c. Sisi tegak berbentuk persegi panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



232 
 

 
 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS 2 PERTEMUAN 1 

 

Diskusikan  sosal-soal dibawah ini dengan kelompok! 

1. Perhatikan gambar disamping ! 

a. Tentukan rusuk yang sama panjang dengan BC!   

b. Tentukan semua sisi titik sudutnya 

 

2. Perhatikan gambar disamping ! 

a. Tentukan sisi yang sejajar dengan ABCD !   

b. Tentukan rusuk yang sejajar dengan EF ! 

c. Tentukan rusuk yang sejajar dengan CH 

d. Tentukan sisi yang sama luas dengan BDGF ! 

3. Gambarlah jaring-jaring bangun ruang dibawah ini (min 2) : 

a. Balok 

b. Tabung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Kelompok : ........................... 

Anggota : 

1. .................. 

2. ................. 

3. .................. 

4. .................. 
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Kunci jawaban lembar kerja siswa  

No Jawaban Skor 

1 a. AB,AD,EH,FG,DC,EF,GH,FB,CG,DH,AE 1 

 b. ∠ABC, ∠BCD, ∠DAB, ∠EFG, ∠FGH, ∠AEF,  

 ∠ADC, ∠EHG,  

1 

2 a. EFGH 1 

 b. GH 1 

 c. DG 1 

 d. AECH 1 

3 a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 b.  

 

 

 

 

 

 

2 

Jumlah skor 10 
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LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS 2 PERTEMUAN 2 

 

Diskusikan dengan kelompok ! 

2. Prisma terdiri atas sisi-sisi tegak yang berbentuk. . . . 

3. Prisma segitiga mempunyai . . . sisi, . . . rusuk,dan . . . titik sudut. 

4. Perhatikan gambar tabung di samping. 

a. selimut tabung berbntuk apa?. 

b. Berbentuk apa sisi-sisi yang sejajar 

 

5. Gambar jaring-jaring bangun ruang (2 minimal) 

a. Prisma segitiga 

b. Kerucut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Kelompok : ........................... 

Anggota : 

1. .................. 

2. ................. 

3. .................. 

4. .................. 
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Kunci jawaban  

No Jawaban Skor 

1 Persegi panjang 1 

2 5 sisi, 9 rusuk dan 6 titik sudut 3 

3 a. Persegi panjang 1 

 b. lingkaran 1 

4 a.  

 

 

 

 

 

 

2 

 c.  

 

 

 

 

 

2 

Jumlah skor 10 
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SOAL KUIS 

SIKLUS 2 PERTEMUAN 1 

 

4. Banyaknya rusuk pada kubus adalah ....... 

5. Sisi  pada AECH bangun disamping sama 

dan sebangun dengan sisi .....  

6. Selimut tabung berbentuk bangun ..... 

7. Balok memiliki ....... titik sudut 

8. Gambar jaring-jaring bangun dibawah ini : 

a. Kubus 

b. Balok 

c. tabung 
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Kunci jawaban  

No Jawaban Skor 

1 12 1 

2 BFGD 1 

3 Persegi panjang 1 

3 a.  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 b.  

 

 

 

 

 

 

2 

 c.  

 

 

 

 

2 

Jumlah skor 10 
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SOAL KUIS 

SIKLUS 2 PERTEMUAN 2 

 

1. Sisi-sisi tegak limas berbentuk bangun ............ 

2. Sisi-alas kerucut berbentuk bangun apa ....... 

3. Berapa jumlah titik sudut prisma segitiga ..... 

4. Sebutkan 3 sifat limas? 

5. Gambar jaring-jaring limas segitiga? 

Kunci jawaban  

No Jawaban Skor 

1 segitiga 1 

2 lingkaran 1 

3 6 1 

4  Limas segi – n mempunyai jumlah sisi (n + 1) 

 Sisi tegak berbentuk segitiga  

 Titik T dinamakan titik puncak limas  

 

3 

5  

 

 

 

 

4 

Jumlah skor 10 
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LAMPIRAN 7 

HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

 

Nama Guru  : Irfan Budi Santosa 

Nama SD  : SDN Gedangan 

Kelas  : V 

Hari/tangal : Rabu, 2 Mei 2012 

Petunjuk : Tulis skor yang diperoleh, dengan diskriptor sebagai berikut 

a. Skor 4 : jika 4 diskriptor yang tampak 

b. Skor 3 : jika 3 diskriptor yang tampak 

c. Skor 2 : jika 2 diskriptor yang tampak 

d. Skor 1 : jika 1 diskriptor yang tampak 

 

No Diskriptor Diskriptor Skor 

1 Membuka pelajaran a. Melaksanakan Apersepsi 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Memotivasi siswa 

d. Menarik perhatian siswa 

3,00 

2 Menyampaikan materi 

pembelajaran 

a. Menyampaikan dengan kalimat 

sederhana dan mudah dipahami 

b. Menggunakan contoh dan ilustrasi 

c. Penggunaan balikan untuk memberi 

kesempatan bertanya kepada siswa 

d. Guru menyampaikan materi melalui 

CD Pembelajaran 

4,00 

3 Mengorganisasikan siswa 

menjadi beberapa kelompok 

a. Guru mampu mempusatkan 

perhatian siswa 

b. Menggunakan pembagian siswa 

dalam kelompok 

c. Mengatur meja untuk setiap 

kelompok 

4,00 
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d. Membimbing siswa dalam 

menempatkan masing-masing 

kelompok 

4 Membimbing siswa dalam 

kerja kelompok 

a. Guru mampu mempusatkan 

perhatian siswa 

b. Guru memberi kesempatan 

berpatisipasi 

c. Guru memberikan motivasi siswa 

dalam kelompok  

d. Guru menutup diskusi  

3,00 

5 Membimbing siswa dalam 

presentasi hasil kelompok 

a. Memusatkan perhatian siswa pada 

presentasi hasil kelompok 

b. Memberikan kesempatan 

berpartisipasi 

c. Memperluas masalah atau urusan 

pendapat 

d. Menutup persentasi 

3,00 

6 Mengevaluasi hasil kerja 

kelompok 

a. Melakukan evaluasi proses 

b. Memberikan tanya jawab sekilas 

c. Memberikan tes tertulis 

d. Memberikan tindak lanjut 

3,00 

7 Memberikan penghargaan a. Memberi semangat bagi kelompok 

yang lemah 

b. Memberikan penghargaan pada 

kelompok berupa pujian 

c. Memberikan penghargaan pada 

kelompok berupa sertifikat atau 

bentuk penghargaan lain 

3,00 

8 Menutup pelajaran a. Guru telah mampu memberikan 

umpan balik kepada siswa melalui 

3,00 
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pertanyaan-pertanyaan 

b. Membantu siswa dalam menarik 

simpulan materi 

c. Memberikan evaluasi tertulis yang 

dikerjakan secara individu oleh 

siswa 

d. memberikan tindak lanjut berupa 

tugas rumah kepada siswa 

Jumlah skor 26 

kriteria B 

 

Skor Kategori 

27 – 32 A (Baik Sekali) 

20 – 26 B (Baik) 

14 – 19 C (Cukup) 

8 – 13 D (Kurang) 

Rembang, 3 Mei 2012 

Observer 

  

M.Ndhomudin,S.Pd 

NIP. 19871017 200905 1 002 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

 

Nama Guru  : Irfan Budi Santosa 

Nama SD  : SDN Gedangan 

Kelas  : V 

Hari/tangal : Jum’at, 4 Mei 2012 

Petunjuk : Tulis skor yang diperoleh, dengan diskriptor sebagai berikut 

a. Skor 4 : jika 4 diskriptor yang tampak 

b. Skor 3 : jika 3 diskriptor yang tampak 

c. Skor 2 : jika 2 diskriptor yang tampak 

d. Skor 1 : jika 1 diskriptor yang tampak 

 

No Diskriptor Diskriptor Skor 

1 Membuka pelajaran a. Melaksanakan Apersepsi 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Memotivasi siswa 

d. Menarik perhatian siswa 

3,00 

2 Menyampaikan materi 

pembelajaran 

a. Menyampaikan dengan kalimat 

sederhana dan mudah dipahami 

b. Menggunakan contoh dan ilustrasi 

c. Penggunaan balikan untuk memberi 

kesempatan bertanya kepada siswa 

d. Guru menyampaikan materi melalui 

CD Pembelajaran 

4,00 

3 Mengorganisasikan siswa 

menjadi beberapa kelompok 

a. Guru mampu mempusatkan 

perhatian siswa 

b. Menggunakan pembagian siswa 

dalam kelompok 

c. Mengatur meja untuk setiap 

kelompok 

4,00 
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d. Membimbing siswa dalam 

menempatkan masing-masing 

kelompok 

4 Membimbing siswa dalam 

kerja kelompok 

a. Guru mampu mempusatkan 

perhatian siswa 

b. Guru memberi kesempatan 

berpatisipasi 

c. Guru memberikan motivasi siswa 

dalam kelompok  

d. Guru menutup diskusi  

3,00 

5 Membimbing siswa dalam 

presentasi hasil kelompok 

a. Memusatkan perhatian siswa pada 

presentasi hasil kelompok 

b. Memberikan kesempatan 

berpartisipasi 

c. Memperluas masalah atau urusan 

pendapat 

d. Menutup persentasi 

3,00 

6 Mengevaluasi hasil kerja 

kelompok 

a. Melakukan evaluasi proses 

b. Memberikan tanya jawab sekilas 

c. Memberikan tes tertulis 

d. Memberikan tindak lanjut 

4,00 

7 Memberikan penghargaan a. Memberi semangat bagi kelompok 

yang lemah 

b. Memberikan penghargaan pada 

kelompok berupa pujian 

c. Memberikan penghargaan pada 

kelompok berupa sertifikat atau 

bentuk penghargaan lain 

3,00 

8 Menutup pelajaran a. Guru telah mampu memberikan 

umpan balik kepada siswa melalui 

3,00 
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pertanyaan-pertanyaan 

b. Membantu siswa dalam menarik 

simpulan materi 

c. Memberikan evaluasi tertulis yang 

dikerjakan secara individu oleh 

siswa 

d. memberikan tindak lanjut berupa 

tugas rumah kepada siswa 

Jumlah skor 27 

kriteria A 

 

Skor Kategori 

27 – 32 A (Baik Sekali) 

20 – 26 B (Baik) 

14 – 19 C (Cukup) 

8 – 13 D (Kurang) 

 

Rembang, 4 Mei 2012 

Observer 

 

M. Ndhomudin,S.Pd 

NIP. 19871017 200905 1 002 
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REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS I 

No Diskriptor 
Skor Siklus I 

P1 P2 Skor rata-rata 

1 Membuka pelajaran 3,00 3,00 3,00 

2 Menjelaskan materi pelajaran 4,00 4,00 4,00 

3 Mengorganisasikan siswa menjadi 

beberapa kelompok 
4,00 4,00 4,00 

4 Membimbing siswa dalam kerja 

kelompok 
3,00 3,00 3,00 

5 Membimbing siswa dalam presentasi 

hasil kelompok 
3,00 3,00 3,00 

6 Mengevaluasi hasil kerja kelompok 3,00 4,00 3,50 

7 Memberikan penghargaan 3,00 3,00 3.00 

8 Mennutup pelajaran 3,00 3,00 3,00 

Jumlah  26,5 

kriteria B 

 

Skor Kategori 

27 – 32 A (Baik Sekali) 

20 – 26 B (Baik) 

14 – 19 C (Cukup) 

8 – 13 D (Kurang) 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

 

Nama Guru  : Irfan Budi Santosa 

Nama SD  : SDN Gedangan 

Kelas  : V 

Hari/tangal : Selasa, 8 Mei 2012 

Petunjuk : Tulis skor yang diperoleh, dengan indikator sebagai berikut 

a. Skor 4 : jika 4 diskriptor yang tampak 

b. Skor 3 : jika 3 diskriptor yang tampak 

c. Skor 2 : jika 2 diskriptor yang tampak 

d. Skor 1 : jika 1 diskriptor yang tampak 

 

No Indikator Diskriptor Skor 

1 Membuka pelajaran a. Melaksanakan Apersepsi 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Memotivasi siswa 

d. Menarik perhatian siswa 

4,00 

2 Menyampaikan materi 

pembelajaran 

a. Menyampaikan dengan kalimat 

sederhana dan mudah dipahami 

b. Menggunakan contoh dan ilustrasi 

c. Penggunaan balikan untuk memberi 

kesempatan bertanya kepada siswa 

d. Guru menyampaikan materi melalui 

CD Pembelajaran 

4,00 

3 Mengorganisasikan siswa 

menjadi beberapa kelompok 

a. Guru mampu mempusatkan 

perhatian siswa 

b. Menggunakan pembagian siswa 

dalam kelompok 

c. Mengatur meja untuk setiap 

kelompok 

d. Membimbing siswa dalam 

menempatkan masing-masing 

kelompok 

4,00 

4 Membimbing siswa dalam 

kerja kelompok 

a. Guru mampu mempusatkan 

perhatian siswa 
4,00 
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b. Guru memberi kesempatan 

berpatisipasi 

c. Guru memberikan motivasi siswa 

dalam kelompok  

d. Guru menutup diskusi  

5 Membimbing siswa dalam 

presentasi hasil kelompok 

a. Memusatkan perhatian siswa pada 

presentasi hasil kelompok 

b. Memberikan kesempatan 

berpartisipasi 

c. Memperluas masalah atau urusan 

pendapat 

d. Menutup persentasi 

3,00 

6 Mengevaluasi hasil kerja 

kelompok 

a. Melakukan evaluasi proses 

b. Memberikan tanya jawab sekilas 

c. Memberikan tes tertulis 

d. Memberikan tindak lanjut 

4,00 

7 Memberikan penghargaan a. Memberi semangat bagi kelompok  

yang lemah. 

b. Memberikan penghargaan pada 

kelompok berupa pujian. 

c. Memberikan penghargaan pada 

kelompok berupa sertifikat atau 

bentuk penghargaan lain. 

4,00 

8 Menutup pelajaran a. Guru telah mampu memberikan 

umpan balik kepada siswa melalui 

pertanyaan-pertanyaan 

b. Membantu siswa dalam menarik 

simpulan materi 

c. Memberikan evaluasi tertulis yang 

dikerjakan secara individu oleh 

siswa 

d. memberikan tindak lanjut berupa 

tugas rumah kepada siswa 

3,00 

Jumlah 30 

Kriteria A 
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Skor Kategori 

27 – 32 A (Baik Sekali) 

20 – 26 B (Baik) 

14 – 19 C (Cukup) 

8 – 13 D (Kurang) 

 

Rembang, 8 Mei 2012 

Observer 

 

M.Ndhomudin,S.Pd 

NIP. 19871017 200905 1 002 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

 

Nama Guru  : Irfan Budi Santosa 

Nama SD  : SDN Gedangan 

Kelas  : V 

Hari/tangal : 11 Mei 2012 

Petunjuk : Tulis skor yang diperoleh, dengan kriteria sebagai berikut 

a. Skor 4 : jika 4 diskriptor yang tampak 

b. Skor 3 : jika 3 diskriptor yang tampak 

c. Skor 2 : jika 2 diskriptor yang tampak 

d. Skor 1 : jika 1 diskriptor yang tampak 

 

No Indikator Diskriptor Skor 

1 Membuka pelajaran a. Melaksanakan Apersepsi 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Memotivasi siswa 

d. Menarik perhatian siswa 

4,00 

2 Menyampaikan materi 

pembelajaran 

a. Menyampaikan dengan kalimat 

sederhana dan mudah dipahami 

b. Menggunakan contoh dan ilustrasi 

c. Penggunaan balikan untuk memberi 

kesempatan bertanya kepada siswa 

d. Guru menunjukan materi yang 

penting dengan gambar, benda 

sesungguhnya, atau demonstrasi 

4,00 

3 Mengorganisasikan siswa 

menjadi beberapa kelompok 

a. Guru mampu mempusatkan 

perhatian siswa 

b. Menggunakan pembagian siswa 

dalam kelompok 

4,00 
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c. Mengatur meja untuk setiap 

kelompok 

d. Membimbing siswa dalam 

menempatkan masing-masing 

kelompok 

4 Membimbing siswa dalam 

kerja kelompok 

a. Guru mampu mempusatkan 

perhatian siswa 

b. Guru memberi kesempatan 

berpatisipasi 

c. Guru memberikan motivasi siswa 

dalam kelompok  

d. Guru menutup diskusi  

4,00 

5 Membimbing siswa dalam 

presentasi hasil kelompok 

a. Memusatkan perhatian siswa pada 

presentasi hasil kelompok 

b. Memberikan kesempatan 

berpartisipasi 

c. Memperluas masalah atau urusan 

pendapat 

d. Menutup persentasi 

4,00 

6 Mengevaluasi hasil kerja 

kelompok 

a. Melakukan evaluasi proses 

b. Memberikan tanya jawab sekilas 

c. Memberikan tes tertulis 

d. Memberikan tindak lanjut 

4,00 

7 Memberikan penghargaan a. Memberi semangat bagi kelompok 

yang lemah 

b. Memberikan penghargaan pada 

kelompok berupa pujian 

c. Memberikan penghargaan pada 

kelompok berupa sertifikat atau 

bentuk penghargaan lain 

4,00 
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8 Menutup pelajaran a. Guru telah mampu memberikan 

umpan balik kepada siswa melalui 

pertanyaan-pertanyaan 

b. Membantu siswa dalam menarik 

simpulan materi 

c. Memberikan evaluasi tertulis yang 

dikerjakan secara individu oleh 

siswa 

d. memberikan tindak lanjut berupa 

tugas rumah kepada siswa 

4,00 

Jumlah 32,00 

Kriteria A 

 

Skor Kategori 

27 – 32 A (Baik Sekali) 

20 – 26 B (Baik) 

14 – 19 C (Cukup) 

8 – 13 D (Kurang) 

 

Rembang, 11 Mei 2012 

Observer 

 

M.Ndhomudin,S.Pd 

NIP. 19871017 200905 1 002 
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REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS II 

No Indikator 
Skor Siklus I 

P1 P2 Skor rata-rata 

1 Membuka pelajaran 4,00 4,00 4,00 

2 Menjelaskan materi pelajaran 4,00 4,00 4,00 

3 Mengorganisasikan siswa menjadi 

beberapa kelompok 
4,00 4,00 4,00 

4 Membimbing siswa dalam kerja 

kelompok 
4,00 4,00 4,00 

5 Membimbing siswa dalam presentasi 

hasil kelompok 
3,00 4,00 3,50 

6 Mengevaluasi hasil kerja kelompok 4,00 4,00 4,00 

7 Memberikan penghargaan 4,00 4,00 3.50 

8 Mennutup pelajaran 3,00 4,00 3,50 

Jumlah  31 

kriteria A 

 

Skor Kategori 

27 – 32 A (Baik Sekali) 

20 – 26 B (Baik) 

14 – 19 C (Cukup) 

8 – 13 D (Kurang) 
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LAMPIRAN 8 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

No 
Nama 

siswa 

Diskriptor yang diamati 
Jumlah 

skor 

Rata-rata 

skor 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 

1 AC 2 3 3 2 3 3 16 2,7 B 

2 ARA 2 2 3 3 3 3 16 2,7 B 

3 AK 3 3 4 3 4 4 21 3,5 A 

4 DE 2 2 3 2 3 3 15 2,5 B 

5 FNS 3 3 4 4 4 4 22 3,6 A 

6 FNF 2 2 2 2 2 2 12 2 C 

7 JNP 2 3 3 3 3 3 17 2,8 B 

8 MFH 3 3 3 3 3 3 18 3 B 

9 MI 3 3 3 2 2 2 15 2,5 B 

10 NK 1 2 2 2 2 2 11 1,8 C 

11 PDP 2 3 3 3 2 3 16 2,7 B 

12 P 2 2 3 2 2 2 13 2,2 B 

13 RS 1 1 2 2 2 2 10 1,6 C 

14 SAJ 2 3 3 3 3 3 17 2,8 B 

15 TK 2 2 3 3 2 3 15 2,5 B 

16 MFRM 3 3 4 3 4 4 21 3.5 A 

17 RP 3 4 4 3 4 4 22 3.6 A 

Jumlah 38 44 52 45 48 50 277 38,9 B 

Rata-rata skor 2,23 2,58 2,94 2,64 2,70 2,94 46,2 2,28 B 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

No 
Nama 

siswa 

Diskriptor yang diamati 
Jumlah 

skor 

Rata-rata 

skor 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 

1 AC 3 3 3 3 3 3 18 3 B 

2 ARA 3 3 3 3 3 3 18 3 B 

3 AK 4 4 4 4 4 4 24 4 A 

4 DE 2 3, 3 3 3 3 17 2,8 B 

5 FNS 4 4 4 4 4 4 24 4 A 

6 FNF 2 2 3 3 3 3 16 2,6 B 

7 JNP 3 3 4 3 3 3 19 3,1 A 

8 MFH 3 4, 4 3 3 4 21 3,5 A 

9 MI 3 3 3 3 3 3 18 3 B 

10 NK 2 2 2 2 2 2 12 2 C 

11 PDP 3 3 3 3 3 3 18 3 B 

12 P 2 3 3 3 3 3 17 2,8 B 

13 RS 1 2 2 2 2 2 11 1,8 C 

14 SAJ 2 3 3 3 3 3 17 2,8 B 

15 TK 2 3 3 3 3 3 17 2,8 B 

16 MFRM 4 4 4 4 4 4 24 4 A 

17 RP 4 4, 4 4 4 4 24 4 A 

Jumlah 47 53 55 53 53 54 315 52,3 A 

Rata-rata skor 2,76 3,11 3,23 3,11 3,11 3,17 18,58 3,07 A 
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REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I 

 

NO NAMA SISWA 
SKOR SIKLUS I 

P1 P2 RATA-RATA SKOR 

1 AC 2,7 3 2,85 

2 ARA 2,7 3 2,85 

3 AK 3,5 4 3,75 

4 DE 2,5 2,8 2,65 

5 FNS 3,6 4 3.85 

6 FNF 2 2,6 2,8 

7 JNP 2,8 3,1 2,95 

8 MFH 3 3,5 3,25 

9 MI 2,5 3 2,75 

10 NK 1,8 2 1,9 

11 PDP 2,7 3 3,85 

12 P 2,2 2,8 2,5 

13 RS 1,6 1,8 1,7 

14 SAJ 2,8 2,8 2,8 

15 TK 2,5 2,8 2,65 

16 MFRM 3.5 4 3,75 

17 RP 3.6 4 3,7 

Jumlah 38,9 52,2 46,7 

Rata-rata skor 2,28 3,07 23,35 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

Nama Siswa  : Rosita Putri 

Nama SD  : SDN Gedangan Rembang 

Kelas   : V 

Hari/tangal : Rabu, 2 Mei 2012 

Petunjuk : berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang 

  sesuai dengan diskriptor pengamatan  

 

No Indikator 
Tingkat keterampilan 

Jumlah 
1 2 3 4 

1 Kesiapan dalam mengikutin pelajaran 

Antusias dalam pelajaran 

  √  3 

2 Antusias dalam pelajaran    √ 4 

3 Aktif menjawab pertanyaan    √ 4 

4 Dapat bekeerjasama dalam kelompok   √  3 

5 Menyampaikan hasil kerja kelompok    √ 4 

6 Mengerjakan kuis    √ 4 

Jumlah skor 22 

Rata-rata skor 3,66 

Kriteria  A 

 

SKOR KATEGORI 

21 – 24 A (Baik Sekali) 

15 – 20 B (Baik) 

11 – 14 C (Cukup) 

6 – 10 D (Kurang) 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus I Pertemuan II 

Nama Siswa  : Anggun Kusumawati 

Nama SD  : SDN Gedangan Rembang 

Kelas   : V 

Hari/tangal : Jum’at, 4 Mei 2012 

Petunjuk : berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang 

  sesuai dengan diskriptor pengamatan 

 

No Indikator 
Tingkat keterampilan 

Jumlah 
1 2 3 4 

1 Kesiapan dalam mengikutin pelajaran 

Antusias dalam pelajaran 

   √ 4 

2 Antusias dalam pelajaran    √ 4 

3 Aktif menjawab pertanyaan    √ 4 

4 Dapat bekeerjasama dalam kelompok    √ 4 

5 Menyampaikan hasil kerja kelompok    √ 4 

6 Mengerjakan kuis    √ 4 

Jumlah 24 

Rata-rata skor 4 

Kriteria  A 

 

SKOR KATEGORI 

21 – 24 A (Baik Sekali) 

15 – 20 B (Baik) 

11 – 14 C (Cukup) 

6 – 10 D (Kurang) 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

 

No 
Nama 

siswa 

Indikator yang diamati Jumlah 

skor 

Rata-rata 

skor 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 

1 AC 4 4 4 3 4 4 23 3,8 A 

2 ARA 4 4 4 3 4 4 23 3,8 A 

3 AK 4 4 4 4 4 4 24 4 A 

4 DE 3 3 3 3 3 3 18 3 A 

5 FNS 4 4 4 4 4 4 24 4 A 

6 FNF 3 3 3 3 3 3 18 3 A 

7 JNP 4 4 4 3 4 4 23 3,8 A 

8 MFH 4 4 4, 3 4 4 23 3,8 A 

9 MI 4 3 3 3 3 3 19 3,2 A 

10 NK 3 3 3 2 3 3 17 2,8 B 

11 PDP 4 4 4 3 4 4 23 3,8 A 

12 P 4 3 3 3 3 3 19 3,2 A 

13 RS 3 3 3 3 3 3 18 3 A 

14 SAJ 4 3 3 3 4 4 21 3,5 A 

15 TK 4 3 3 3 3 4 20 3,3 A 

16 MFRM 4 4 4 4 4 4 24 4 A 

17 RP 4 4 4 4 4 4 24 4 A 

Jumlah 64 60 60 54 61 62 361 60 A 

Rata-rata 

skor 

3,8 3,5 3.5 3,2 3,6 3,6 21,2 3,5 A 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

 

No 
Nama 

siswa 

Indikator yang diamati Jumlah 

skor 

Rata-rata 

skor 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 

1 AC 4 4 4 4 4 4 24 4 A 

2 ARA 4 4 4 4 4 4 24 4 A 

3 AK 4 4 4 4 4 4 24 4 A 

4 DE 4 4 4 3 4 4 23 3.8 A 

5 FNS 4 4 4 4 4 4 24 4 A 

6 FNF 4 4 3 3 4 4 22 3,3 A 

7 JNP 4 4 4 4 4 4 24 4 A 

8 MFH 4 4 4 4 4 4 24 4 A 

9 MI 4 4 4 4 4 4 24 4 A 

10 NK 4 4 3 3 3 3 20 3,3 A 

11 PDP 4 4 4 4 4 4 24 4 A 

12 P 4 4 4 3 4 4 23 3,8 A 

13 RS 4 4 4 3 3 3 21 3,3 A 

14 SAJ 4 4 4 4 4 4 24 4 A 

15 TK 4 4 4 4 4 4 24 4 A 

16 MFRM 4 4 4 4 4 4 24 4 A 

17 RP 4 4 4 4 4 4 24 4 A 

Jumlah 68 68 65 62 65 65 389 61,7 A 

Rata-rata skor 4 4 3,8 3,6 3,8 3,8 22,8 3,6 A 
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REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II 

 

NO NAMA SISWA 
SKOR SIKLUS I 

P1 P2 RATA-RATA SKOR 

1 AC 3,8 4 3,9 

2 ARA 3,8 4 3,9 

3 AK 4 4 4 

4 DE 3 3.8 3,4 

5 FNS 4 4 4 

6 FNF 3 3,3 3,2 

7 JNP 3,8 4 3,9 

8 MFH 3,8 4 3,9 

9 MI 3,2 4 3,5 

10 NK 2,8 3,3 3,1 

11 PDP 3,8 4 3,9 

12 P 3,2 3,8 3,5 

13 RS 3 3,3 3,2 

14 SAJ 3,5 4 3,8 

15 TK 3,3 4 3,6 

16 MFRM 4 4 4 

17 RP 4 4 4 

Jumlah 60 65,5 62,5 

Rata-rata skor 3,5 3,9 3,7 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

Nama Siswa  : Rosita Putri 

Nama SD  : SDN Gedangan Rembang 

Kelas   : V 

Hari/tangal : Selasa, 8 Mei 2012 

Petunjuk : berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang 

  sesuai dengan diskriptor pengamatan  

 

No Indikator 
Tingkat keterampilan 

Jumlah 
1 2 3 4 

1 Kesiapan dalam mengikutin pelajaran 

Antusias dalam pelajaran 

   √ 4 

2 Antusias dalam pelajaran    √ 4 

3 Aktif menjawab pertanyaan    √ 4 

4 Dapat bekeerjasama dalam kelompok    √ 4 

5 Menyampaikan hasil kerja kelompok    √ 4 

6 Mengerjakan kuis    √ 4 

Jumlah 24 

Rata-rata skor 4 

Kriteria   

 

SKOR KATEGORI 

21 – 24 A (Baik Sekali) 

15 – 20 B (Baik) 

11 – 14 C (Cukup) 

6 – 10 D (Kurang) 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

Nama Siswa  : Anggun Kusumawati 

Nama SD  : SDN Gedangan Rembang 

Kelas   : V 

Hari/tangal : Jum’at, 11 Mei 2012 

Petunjuk : berilah tanda chek (√) pada kolom tingkat kemampuan yang 

                          sesuai dengan diskriptor pengamatan  

 

No Indikator 
Tingkat keterampilan 

Jumlah 
1 2 3 4 

1 Kesiapan dalam mengikutin pelajaran 

Antusias dalam pelajaran 

   √ 4 

2 Antusias dalam pelajaran    √ 4 

3 Aktif menjawab pertanyaan    √ 4 

4 Dapat bekeerjasama dalam kelompok    √ 4 

5 Menyampaikan hasil kerja kelompok    √ 4 

6 Mengerjakan kuis    √ 4 

Jumlah 24 

Rata-rata skor 4 

Kriteria  

 

SKOR KATEGORI 

21 – 24 A (Baik Sekali) 

15 – 20 B (Baik) 

11 – 14 C (Cukup) 

6 – 10 D (Kurang) 
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LAMPIRAN 9 

DATA HASIL BELAJAR SISWA 
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DAFTAR NILAI KEMAMPUAL AWAL SISWA 

SEBELUM PENILITIAN 

 

NO NAMA SISWA NILAI KETERANGAN 

1 Abdullah Chafid 55 Belum tuntas 

2 A. Rikky Ariyanto 55 Belum tuntas 

3 Anggun Kusumawati 70 Tuntas 

4 Dewi Elmawati 45 Belum tuntas 

5 Fika Na’maus S. 70 Tuntas 

6 Fitri Nur Faizah. 40 Belum tuntas 

7 Jafar Nur Permadi 55 Belum tuntas 

8 M. Firdaus Hidayat 60 Tuntas 

9 M. Islahuddin 50 Belum tuntas 

10 Nur Khofifah 40 Belum tuntas 

11 Pipit Dian Puspita 55 Belum tuntas 

12 Puspita 50 Belum tuntas 

13 Rohmad Setiawan 40 Belum tuntas 

14 Siti ayu Jumarni 50 Belum tuntas 

15 Tsaubatul Khoiroh 50 Belum tuntas 

16 M.F. Royhan Mu’afi 60 Tuntas 

17 Rosita Putri 65 Tuntas 

Jumlah nilai 910  

Rata-rata 53,52  

Presentase ketuntasan 31 %  
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DAFTAR NILAI SILKUS I 

 

No Nama Siswa 
Nilai 

Nilai Rata-Rata Kategori 
P 1 P 2 

1 Abdullah Chafid 55 75 60 Tuntas 

2 A. Rikky Ariyanto 75 75 75 Tuntas 

3 Anggun Kusumawati 95 95 95 Tuntas 

4 Dewi Elmawati 55 60 60 Tuntas 

5 Fika Na’maus S. 90 90 90 Tuntas 

6 Fitri Nur Faizah. 50 50 50 Belum tuntas 

7 Jafar Nur Permadi 75 75 75 Tuntas 

8 M. Firdaus Hidayat 75 75 75 Tuntas 

9 M. Islahuddin 60 60 60 Tuntas 

10 Nur Khofifah 40 50 45 Belum tuntas 

11 Pipit Dian Puspita 75 75 75 Tuntas 

12 Puspita 60 80 70 Tuntas 

13 Rohmad Setiawan 40 50 45 Belum tuntas 

14 Siti ayu Jumarni 45 55 50 Belum tuntas 

15 Tsaubatul Khoiroh 50 50 50 Belum tuntas 

16 M.F. Royhan Mu’afi 85 95 90 Tuntas 

17 Rosita Putri 80 90 80 Tuntas  

Jumlah 1074 1099 1145  

Rata-Rata 63 65 67  

Presentase ketuntasan   71%  

 

Keterangan 

Nilai < 60 = belum tuntas 

Nilai > 60 = Tuntas 
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DAFTAR NILAI SILKUS II 

 

No Nama Siswa 
Nilai 

Nilai Rata-Rata Kategori 
P 1 P 2 

1 Abdullah Chafid 70 80 75 Tuntas 

2 A. Rikky Ariyanto 75 85 80 Tuntas 

3 Anggun Kusumawati 100 100 100 Tuntas 

4 Dewi Elmawati 75 75 75 Tuntas 

5 Fika Na’maus S. 100 100 100 Tuntas 

6 Fitri Nur Faizah. 65 75 70 Tuntas 

7 Jafar Nur Permadi 80 90 85 Tuntas 

8 M. Firdaus Hidayat 85 85 85 Tuntas 

9 M. Islahuddin 70 90 80 Tuntas 

10 Nur Khofifah 40 60 50 Belum tuntas 

11 Pipit Dian Puspita 85 85 85 Tuntas 

12 Puspita 80 80 80 Tuntas 

13 Rohmad Setiawan 50 60 55 Belum tuntas 

14 Siti ayu Jumarni 60 60 60 Tuntas 

15 Tsaubatul Khoiroh 65 65 65 Tuntas 

16 M.F. Royhan Mu’afi 100 100 100 Tuntas 

17 Rosita putri 100 100 100 Tuntas 

Jumlah 1303 1317 1310  

Rata-rata 76 77 77  

Presentase ketuntasan   88%  

 

Keterangan 

Nilai < 60 = belum tuntas 

Nilai > 60 = Tuntas 
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LAMPIRAN 10 

TABEL PEMBENTUKAN TIM STAD 
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TABEL MEMBAGI SISWA KE DALAM TIM 

Kategori Peringkat No Absen Siswa Nama Tim 

Siswa berprestasi tinggi 1 

2 

3 

4 

3 

5 

16 

17 

Putih 

Kuning 

Merah  

Hitam  

Siswa berprestasi sedang 5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

8 

2 

11 

7 

1 

9 

12 

14 

4 

Putih 

Kuning 

Merah  

Hitam 

Putih 

Kuning 

Merah  

Hitam 

Hitam  

Siswa berprestasi rendah 14 

15 

16 

17 

5 

15 

10 

13 

Putih 

Kuning 

Merah  

Hitam 
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LAMPIRAN 10 

DATA SKOR KEMAJUAN TIM 
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DATA SKOR KEMAJUAN TIM 

 

Siklus I 

Nama Tim : Putih 

No Nama anggota Skor awal Skor siklus I Skor kemajuan 

1 AK 70 95 30 

2 MFH 60 75 30 

3 AC 55 50 10 

4 FNF 40 50 20 

Jumlah skor 90 

Rata-rata skor 22,5 

Penghargaan Tim Tim Hebat 

 

 

Nama Tim : Kuning 

No Nama anggota Skor awal Skor siklus I Skor kemajuan 

1 FNS 70 90 30 

2 ARA 55 75 30 

3 MI 50 60 20 

4 TK 50 55 20 

Jumlah skor 100 

Rata-rata skor 25 

Penghargaan Tim Tim Super 
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Nama Tim : Merah 

No Nama anggota Skor awal Skor siklus I Skor kemajuan 

1 MFRM 60 90 30 

2 PDP 55 75 30 

3 P 50 70 30 

4 NK 40 45 20 

Jumlah skor 110 

Rata-rata skor 27,5 

Penghargaan Tim Tim Super 

 

 

 

Nama Tim : Hitam  

No Nama anggota Skor awal Skor siklus I Skor kemajuan 

1 RP 65 80 30 

2 JNP 55 75 30 

3 SAJ 50 55 20 

4 DE 45 60 30 

5 RS 40 45 20 

Jumlah skor 120 

Rata-rata skor 24 

Penghargaan Tim Tim Hebat 
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DATA SKOR KEMAJUAN TIM 

 

Siklus II 

Nama Tim : Putih 

No Nama anggota Skor Siklus I Skor siklus II Skor kemajuan 

1 AK 95 100 20 

2 AC 50 75 30 

3 MFH 75 85 20 

4 FNF 50 70 30 

Jumlah skor 100 

Rata-rata skor 25 

Penghargaan Tim Tim Super 

 

 

 

Nama Tim : Kuning 

No Nama anggota Skor Siklus I Skor siklus II Skor kemajuan 

1 FNS 90 100 20 

2 ARA 75 80 20 

3 MI 60 80 30 

4 TK 50 65 30 

Jumlah skor 100 

Rata-rata skor 25 

Penghargaan Tim Tim Super 
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Nama Tim : Merah 

No Nama anggota Skor Siklus I Skor siklus II Skor kemajuan 

1 MFRM 90 100 20 

2 PDP 75 85 20 

3 P 70 80 20 

4 NK 45 55 20 

Jumlah skor 80 

Rata-rata skor 20 

Penghargaan Tim Tim Hebat 

 

 

Nama Tim : Hitam 

No Nama anggota Skor Siklus I Skor siklus II Skor kemajuan 

1 RP 80 100 30 

2 JNP 75 85 20 

3 SAJ 50 60 20 

4 DE 60 75 30 

5 RS 45 55 20 

Jumlah skor 120 

Rata-rata skor 24 

Penghargaan Tim Tim Hebat 
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LAMPIRAN 11 

DATA NAMA SISWA KELAS V SDN GEDANGAN 
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DAFTAR NAMA SISWA 

KELAS V SDN GEDANGAN 

 

NO NAMA SISWA SIMBOL NAMA SISWA TIM 

1 Abdullah Chafid AC Putih 

2 A. Rikky Ariyanto ARA Kuning 

3 Anggun Kusumawati AK Putih 

4 Dewi Elmawati DE Hitam 

5 Fika Na’maus S. FNS Kuning 

6 Fitri Nur Faizah. FNF Putih 

7 Jafar Nur Permadi JNP Hitam 

8 M. Firdaus Hidayat MFH Putih 

9 M. Islahuddin MI Kuning 

10 Nur Khofifah NK Merah 

11 Pipit Dian Puspita PDP Merah 

12 Puspita P Merah 

13 Rohmad Setiawan RS Hitam 

14 Siti Ayu Jumarni SAJ Hitam 

15 Tsaubatul Khoiroh TK Kuning  

16 M.F. Royhan Mu’afi MFRM Merah 

17 Rosita putri RP Hitam  
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LAMPIRAN 12 

DOKUMENTASI KEGIATAN 
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Guru menyampaikan materi dengan benda konstektual 

 

 

 

Guru menyampaikan materi melalui proyektor 
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Siswa mendengarkan materi yang ditayangkan di monitor 

 

 

 

 

Siswa aktif dalam pelajaran 
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Guru membimbing kelompok belajar 

 

 

 

Siswa bediskusi dalam kelompok belajar 
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Siswa maju menyampaikan hasil kerja kelompok 

 

 

 

Guru membimbing siswa dalam menyampaikan hasil kelompok belajar 
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Guru memberikan penghargaan 

 

 

Observer 
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LAMPIRAN 13 

SURAT-SURAT DALAM DOKUMEN 
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PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG 

UPT DINAS PENDIDIKAN  KECAMATAN REMBANG 

SEKOLAH DASAR NEGERI GEDANGAN  
Alamat : Ds. Gedangan , 59251 Rembang  

                                                                            

SURAT BUKTI PENELITIAN  

Nomor :  421.2  / ....... 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SDN GEDANGAN 

REMBANG menerangkan bahwa : 

 Nama : Irfan Budi Santosa  

 NIM  : 1401910037 

 Jurusan : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

 Fakultas : Ilmu Pendidikan   

 Universitas : Universitas Negeri Semarang 

 

Telah melakukan penelitian di SDN SDN GEDANGAN REMBANG pada 

tanggal 16 Mei sampai dengan 2 Juni 2012 guna memperoleh data penelitian/ 

skripsi yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika Melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Menggunakan Cd Pembelajaran 

Pada Siswa Kelas V Sdn Gedangan Rembang”. 

Demikian surat ijin ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

        Rembang,16 Mei 2012 

  

 


