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ABSTRAK 
 
Prasetyo, Hari Agus. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika Melalui 

Student Team Achievement Division (STAD) Berbantuan Komputer pada 
Siswa Kelas IVA SDN Bendan Ngisor. Skripsi. Jurusan PGSD. Fakultas Ilmu 
Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing (1) Pitadjeng, S.Pd., 
M.Pd., dan Pembimbing (2) Nursiwi Nugraheni, S.Si., M.Pd. 

 
Proses pembelajaran matematika di kelas IVA SDN Bendan Ngisor 

berlangsung dengan cara kurang variatif. Media dan alat peraga kurang 
dimanfaatkan secara maksimal oleh siswa dan guru. Diskusi kelompok juga 
jarang dilakukan, sehingga pembelajaran kurang efektif dan hasil belajar siswa 
rendah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara 
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada  
pembelajaran matematika siswa kelas IVA SD Bendan Ngisor. Tujuan penelitian 
tindakan kelas ini adalah meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 
hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika. Penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas yang dilakukan dalam 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. 
Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IVA SDN Bendan Ngisor. Metode 
analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dan 
teknik analisis data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)aktivitas 
guru pada siklus I memperoleh skor 41 dengan kategori baik dan pada siklus II 
aktivitas guru meningkat menjadi skor 51 dengan kategori baik. (2)aktivitas siswa 
pada siklus I memperoleh skor rata-rata 24,68 dengan kategori baik dan pada 
siklus II meningkat menjadi skor rata-rata 29,62 dengan kategori baik. 
(3)ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus II >85% sehingga dinyatakan 
berhasil. Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui Model STAD Berbantuan 
Komputer dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas dan hasil belajar 
siswa pada pembelajaran matematika. Saran bagi guru adalah STAD Berbantuan 
Komputer dapat dijadikan salah satu model pembelajaran untuk meningkatkan 
ketrampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran di 
kelas. 
 
Kata kunci :Matematika; STAD; Komputer 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
1.1.  LATAR BELAKANG MASALAH 

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Guru dan Dosen 

Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 disebutkan bahwa “Guru wajib memiliki 

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, 

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.” Salah 

satu jenis kompetensi yang disebutkan dalam UU tentang Guru dan Dosen adalah 

kompetensi pedagogis. Menurut PP No. 74 Tahun 2008 tentang guru, kompetensi 

pedagogis adalah kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik 

yang meliputi: (1) pemahaman wawasan landasan kependidikan; (2) pemahaman 

terhadap peserta didik; (3) pengembangan kurikulum atau silabus; (4) 

pemanfaatan teknologi pembelajaran. Berdasarkan kriteria kompetensi pedagogis 

di atas dapat disimpulkan bahwa guru dituntut mampu menyusun bahan ajar yang 

inovatif sesuai dengan kurikulum, perkembangan kebutuhan siswa, dan 

perkembangan teknologi yang mengacu pada muatan wajib kurikulum pendidikan 

dasar dan menengah. 

Berdasarkan Permendiknas No 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa 

matematika merupakan muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan menengah 

yang penting untuk diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar 

dan menengah, sebagai upaya membekali mereka dengan kemampuan berpikir 

logis, kritis, dan kreatif. Untuk mengakomodasi hal tersebut, pemerintah 
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menyusun Standar Kompetensi Lulusan yang tercantum dalam peraturan menteri 

pendidikan nasional No. 23 Tahun 2006 sebagai landasan dalam pembelajaran 

Matematika.(BSNP, Standar Kompetensi Lulusan 2006:147) 

Berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan Tingkat SD/MI yang tercantum 

dalam peraturan menteri pendidikan nasional No. 23 Tahun 2006 pada mata 

pelajaran matematika, diharapkan bahwa semua peserta didik mempunyai standar 

kompetensi, yaitu: (1) memahami konsep bilangan bulat dan pecahan, operasi 

hitung dan sifat-sifatnya, serta  menggunakannya dalam pemecahan masalah 

kehidupan sehari-hari; (2) memahami bangun datar dan bangun ruang sederhana, 

unsur-unsur dan sifat-sifatnya, serta  menerapkannya dalam pemecahan masalah 

kehidupan sehari-hari; (3) memiliki sikap menghargai matematika dan 

kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Memperhatikan hal tersebut, maka 

diperlukan suatu pembelajaran yang berkualitas untuk dapat memenuhi standar 

yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut Depdiknas (2004:9) pembelajaran 

yang berkualitas mempunyai beberapa indikator, yaitu: (1) perilaku guru dalam 

pembelajaran; (2) perilaku dan dampak belajar siswa; (3) iklim pembelajaran; (4) 

materi pembelajaran; (5) kualitas media pembelajaran; (6) dan sistem 

pembelajaran.  

Praktik di lapangan, menunjukkan masih banyak permasalahan dalam dunia 

pendidikan di Indonesia. Menurut temuan Depdiknas (dalam Trianto, 2007:66) 

diketahui bahwa terdapat permasalahan dalam pembelajaran matematika, yaitu: 

siswa hanya menghafalkan konsep yang diajarkan guru; siswa kurang mampu 

menggunakan konsep yang dipelajari jika menemui masalah dalam kehidupan 
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nyata yang berhubungan dengan konsep yang dimiliki; dan siswa kurang mampu 

menentukan masalah dan merumuskannya. Penumpukan informasi/konsep pada 

subjek didik dapat saja kurang bermanfaat bahkan tidak bermanfaat sama sekali 

kalau hal tersebut hanya dikomunikasikan oleh guru kepada subjek didik melalui 

satu arah seperti menuang air ke dalam gelas (Rampengan dalam Trianto, 

2007:65), Selain itu, berdasarkan penelitian Wijayanti (2011: 2) menyatakan 

sebagian besar siswa masih belum bisa untuk bekerjasama dalam pelajaran 

matematika. Kebanyakan siswa merasa bosan, dan mereka menganggap 

matematika merupakan pelajaran yang sulit untuk dimengerti. Hasil penelitian 

Wijayanti (2011 : 2) menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap konsep 

matematika masih sangat rendah, ini terbukti dari hasil nilai rata-rata yang dicapai 

siswa yaitu 62, padahal Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata pelajaran 

matematika adalah 65 dan ketuntasan belajar klasikal yang dicapai 45 % tetapi 

yang diharapkan ketuntasan belajar klasikal minimal yaitu 80 %. Hal itu 

dikarenakan guru hanya menggunakan model pembelajaran konvensional, yaitu 

metode ceramah, padahal metode ceramah memiliki kekurangan diantaranya 

dapat menimbulkan kejenuhan siswa, dan konsep yang diajarkan tidak bertahan 

lama (Wijayanti 2011: 2).  

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti di kelas IVA SDN 

Bendan Ngisor ditemukan bahwa kegiatan pembelajaran dilakukan oleh guru 

dengan cara memberikan metode penugasan kepada siswa, guru masih 

mendominasi kegiatan pembelajaran dan siswa tidak diberikan kesempatan untuk 

mengemukakan ide dan mengkonstruksi sendiri jawaban soal latihan yang 
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diberikan oleh guru. Kondisi belajar juga berlangsung sangat tegang, selain itu 

penggunaan  media pembelajaran dan alat peraga juga masih jarang digunakan. 

Hal tersebut nampak pada saat kegiatan belajar matematika dengan materi 

masalah keliling dan luas jajargenjang. Siswa diberikan soal menghitung rata-rata 

padi yang dihasilkan setiap m² sawah kakek Marbun yang berbentuk jajargenjang. 

Hasil panen yang diperoleh kakek Marbun 54 kuintal padi dengan luas sawah 360 

m² dan keliling 86 m. Setelah siswa selesai mengerjakan, guru langsung 

memberikan penyelesaian masalah kepada siswa, yaitu: Hasil panen padi sawah 

Kakek Marbun 54 kuintal = 5.400 kg, luas sawah = 360 m2, Rata-rata hasil panen 

= 5.400 kg : 360 m2 = 15 kg per m2. Jadi, rata-rata setiap m2 sawah kakek Marbun 

menghasilkan15 kg padi. Berawal dari kegiatan pembelajaran yang kurang 

berkualitas mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa kelas IVA pada mata 

pelajaran matematika. Hal ini ditunjukkan dari 57,7 % (15 dari 26 siswa) masih 

kurang memenuhi KKM sebesar 62 dengan nilai terendah 33 dan nilai tertinggi 

93. 

Memperhatikan permasalahan kurang variatifnya model pembelajaran yang 

digunakan, guru yang masih sangat dominan dalam pembelajaran, siswa yang 

kurang diberikan kesempatan untuk mengkonstruksi sendiri pemecahan masalah 

yang dihadapi, suasana belajar yang menegangkan, dan masih jarangnya 

penggunaan media pembelajaran peneliti memandang perlu untuk memperbaiki 

kualitas pembelajaran matematika dengan menawarkan model pembelajaran 

Student Teams Achievement Division (STAD) Berbantuan Komputer. Model ini 

adalah pengembangan dari model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang 
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menggunakan komputer dalam kegiatan pembelajarannya. Menurut Slavin 

(2005:5) alasan penggunaan pembelajaran kooperatif atau pembelajaran 

berkelompok dalam praktik pendidikan yaitu untuk meningkatkan pencapaian 

prestasi para siswa dan juga akibat positif lainnya yang dapat mengembangkan 

hubungan antar kelompok, penerimaan terhadap teman sekelas yang lemah dalam 

bidang akademik dan meningkatkan rasa harga diri. Alasan lain adalah 

tumbuhnya kesadaran bahwa para siswa perlu belajar untuk berfikir, 

menyelesaikan masalah, dan mengintegrasikan serta mengaplikasikan 

kemampuan dan pengetahuan mereka dan bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan sarana yang sangat baik untuk mencapai hal-hal semacam itu. 

STAD dikembangkan pertama kali oleh Robert Slavin dan teman-temannya 

di Universitas John Hopkins. Ciri khas dari model ini adalah pembentukan kerja 

kelompok (kerja tim). Menurut Slavin (dalam Rusman 2010:213) model STAD 

merupakan variasi pembelajaran yang paling banyak diteliti. Model ini juga 

sangat mudah diadaptasi, telah digunakan dalam matematika, IPA, IPS, bahasa 

inggris, teknik, dan subjek lainnya, dan pada tingkat sekolah dasar sampai 

perguruan tinggi. Model pembelajaran STAD mempunyai beberapa keuntungan. 

Menurut Roestiyah (2011: 17) keuntungan tersebut, yaitu: (1) dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menggunakan keterampilan bertanya dan 

membahas suatu masalah; (2) dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

lebih intensif mengadakan penyelidikan mengenai suatu masalah; (3) dapat 

mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan keterampilan berdiskusi; 

(4) dapat memungkinkan guru untuk lebih memperhatikan siswa sebagai individu 
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dan kebutuhan belajarnya; (5) para siswa lebih aktif bergabung dalam pelajaran 

mereka dan mereka lebih aktif dalam berdikusi; (6) dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan rasa menghargai, menghormati 

pribadi temannya, dan menghargai pendapat orang lain.  

Komputer pembelajaran digunakan pada penelitian ini sebagai sarana 

pembawa informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa). Komputer 

pembelajaran merupakan aplikasi komputer yang digunakan dalam proses 

pembelajaran (Daryanto 2011:49). Menurut Daryanto (2011:50) ada beberapa 

keuntungan yang dapat diperoleh jika menggunakan komputer, antara lain: (1) 

meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa; (2) menyajikan benda atau 

peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung cepat atau lambat, seperti sistem 

tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, beredarnya suatu planet, dan sebagainya; 

(3) memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan ke 

sekolah, seperti gajah, rumah, gunung, dan sebagainya; (4) menyajikan benda atau 

peristiwa yang jauh, seperti bulan, bintang, salju, dan sebagainya; (5) menyajikan 

benda atau peristiwa yang berbahaya, seperti gunung berapi, binatang buas, dan 

sebagainya; dan (6) memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh 

mata, seperti kuman, bakteri, elektron, dan sebagainya. Dari uraian di atas maka 

peneliti mengembangkan STAD Berbantuan Komputer, dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: (1) persiapan meliputi; (a) pengkondisian kelas dan apersepsi; (b) 

pembentukan kelompok; dan (c) penyampaian tujuan pembelajaran dan motivasi, 

(2) pengenalan dan penyajian materi (guru menyajikan materi menggunakan 

komputer); (3) kegiatan kerja kelompok (siswa secara berkelompok mengerjakan 
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lembar kegiatan diberikan melalui komputer);  (4) mempresentasikan hasil kerja 

kelompok; (5) mengerjakan tes individual (soal dapat diberikan secara tulis/cetak 

maupun menggunakan komputer); (6) pemeriksaan hasil tes; dan (7) penghargaan 

kelompok. 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti akan mengkaji 

permasalahan di atas melalui penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran Matematika Melalui Student Teams Achievement Division 

(STAD) Berbantuan Komputer pada Siswa Kelas IVA SDN Bendan Ngisor. 

 
1.2. RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

 
1.2.1. Rumusan Masalah : 

 
1.2.1.1. Umum  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka masalah dalam 

penelitian dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika pada siswa kelas IVA SDN Bendan Ngisor? 

1.2.1.2. Khusus 

1.2.1.2.1. Apakah STAD Berbantuan Komputer dapat meningkatkan keterampilan 

guru kelas IVA SDN Bendan Ngisor dalam pembelajaran matematika? 

1.2.1.2.2. Apakah STAD Berbantuan Komputer dapat meningkatkan aktivitas 

siswa kelas IVA SDN Bendan Ngisor dalam pembelajaran matematika? 

1.2.1.2.3. Apakah STAD Berbantuan Komputer dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam materi mata pelajaran matematika? 

Hasil belajar siswa pada penelitian kali ini dibatasi hanya pada hasil belajar 

kognitif dan psikomotorik. 



8 

 

 

1.2.2. Pemecahan Masalah 
 

1.2.2.1. Solusi Alternatif Pemecahan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menerapkan model STAD 

Berbantuan Komputer, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) persiapan 

meliputi; a) pengkondisian kelas dan apersepsi; b) pembentukan kelompok; dan c) 

penyampaian tujuan pembelajaran dan motivasi; 2) pengenalan dan penyajian 

materi (guru menyajikan materi menggunakan komputer); 3) kegiatan kerja 

kelompok (siswa secara berkelompok mengerjakan lembar kegiatan diberikan 

melalui komputer);  4) mempresentasikan hasil kerja kelompok; 5) mengerjakan 

tes individual (soal dapat diberikan secara tulis/cetak maupun menggunakan 

komputer); 6) pemeriksaan hasil tes; dan 7) penghargaan kelompok. 

1.2.2.2. Formulasi solusi (hipotesis tindakan) 

Melalui Student Teams Achievement Division (STAD) Berbantuan 

Komputer maka keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran Matematika pada siswa kelas IVA SDN Bendan Ngisor dapat 

meningkat 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1. Tujuan Umum 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti 

menentukan tujuan umum yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. 
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1.3.2. Tujuan Khusus 

1.3.2.1. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas guru kelas IVA SDN Bendan 

Ngisor dalam kegiatan pembelajaran matematika. 

1.3.2.2. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa kelas IVA SDN Bendan 

Ngisor dalam memahami materi pada mata pelajaran matematika. 

1.3.2.3. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IVA pada mata pelajaran 

matematika. 
 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan mampu memberikan sebuah 

kontribusi pemikiran ilmiah, sehingga dapat membantu dalam mengembangkan 

ilmu matematika khususnya pada pembelajaran matematika di sekolah dasar. 

1.4.2. Manfaat Praktis  

1.4.2.1. Bagi siswa 

1.4.2.1.1. Meningkatkan keterampilan belajar siswa pada materi matematika. 

1.4.2.1.2. Meningkatkan aktifitas siswa dalam pembelajaran matematika. 

1.4.2.2. Bagi guru 

1.4.2.2.1. Memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. 

1.4.2.2.2. Memperluas pengalaman mengajar di kelas dalam rangka perencanaan 

pembelajaran yang berkualitas. 

1.4.2.2.3. Mendapatkan kesempatan untuk berperan dalam menyumbangkan  

pengetahuan dan keterampilan sendiri. 
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1.4.2.3. Bagi sekolah 

1.4.2.3.1. Meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, khususnya melalui 

penggunaan metode-metode inovatif dalam pembelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 
 
 

2.1. Kerangka Teori 
 
2.1.1. Belajar dan Pembelajaran 

Menurut Gagne (dalam Rifa’i 2009:84) menyatakan bahwa belajar 

merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat pelbagai unsur yang saling 

kait-mengkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Menurut Slavin (dalam 

Rifa’i 2009:82) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan individu yang 

disebabkan oleh pengalaman. Sedangkan menurut menurut (Bruner dalam Aisyah 

2007:1-4) menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses aktif yang 

memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang 

diberikan kepada dirinya. 

Secara umum dari pengertian belajar di atas peneliti menarik kesimpulan 

bahwa belajar merupakan sebuah aktifitas mengumpulkan informasi yang baru, 

sehingga terjadi sebuah perubahan perilaku. Pada proses selanjutnya perubahan 

yang terjadi melalui proses belajar ini bisa saja ke arah yang lebih baik 

(pedagogik) atau malah sebaliknya, ke arah yang salah (demagogik), dan secara 

tidak langsung kualitas belajar manusia ditentukan oleh pengalaman seseorang 

saat mengumpulkan informasi dan lingkungan di sekitarnya. 

Sementara itu, konsep mengenai pembelajaran dikemukakan oleh Gagne 

(dalam Sugandi 2008:9) disebutkan bahwa pembelajaran yang berorientasi 

bagaimana si belajar berperilaku, memberikan makna bahwa pembelajaran 
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merupakan suatu kumpulan proses yang bersifat individual, yang merubah stimuli 

dari lingkungan seseorang ke dalam sejumlah informasi, yang selanjutnya dapat 

menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang. 

Pendapat lain juga dikemukakan Briggs (dalam Rifa’i 2009:190) yang 

mengatakan pembelajaran merupakan seperangkat peristiwa (events) yang 

mempengaruhi pembelajar sedemikian rupa sehingga pembelajar itu memperoleh 

kemudahan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan suatu kumpulan proses belajar yang terjadi secara perlahan dan 

berulang-berulang sehingga memudahkan orang yang melakukan aktifitas belajar 

untuk mendapatkan hasil belajar. 

2.1.2. Kualitas Pembelajaran 

2.1.2.1. Pengertian Kualitas pembelajaran 

Daryanto (2011:54) menyebutkan bahwa kualitas pembelajaran adalah 

tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran seni. 

Pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan 

serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran. Selain itu, Hamdani 

(2010:193) menyatakan kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau 

keefektifan. Secara definitif, efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat 

keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya (Etzioni dalam Hamdani 

2010:194). Sementara itu, Bramley (dalam Hamdani 2010:194) menyatakan 

bahwa belajar adalah sebuah komunikasi terencana yang menghasilkan perubahan 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam hubungan dengan sasaran khusus 
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yang berkaitan dengan pola perilaku individu untuk mewujudkan tugas atau 

pekerjaan tertentu.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas belajar dapat 

dimaknai dengan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Pencapaian tujuan 

tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan 

sikap melalui proses pembelajaran. 

2.1.3. Indikator Kualitas Pembelajaran 

Indikator kualitas pembelajaran (dalam Depdiknas 2010 : 7-9) dapat dikaji 

melalui beberapa aspek yaitu : 

2.1.3.1. Perilaku pembelajaran pendidik (guru) 

Keterampilan dasar mengajar (teaching skills), merupakan merupakan suatu 

karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Menurut Depdiknas (2010: 8) 

disebutkan bahwa indikator perilaku pembelajaran pendidik (guru): 

a. Membangun persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar. 

b. Menguasai disiplin ilmu. 

c. Memahami keunikan setiap siswa dengan setiap kelebihan, kekurangan, dan 

kebutuhannya. 

d. Menguasai pengelolaan pembelajaran yang tercermin dalam kegiatan 

merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi dan memanfaatkan hasil 

evaluasi pembelajaran. 

2.1.3.2. Perilaku/aktivitas siswa 

Sekolah adalah salah satu pusat kegiatan belajar. Dengan demikian, di 

sekolah merupakan arena untuk mengembangkan aktivitas. Banyak jenis aktivitas 
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yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. Aktivitas siswa tidak cukup hanya 

mendengarkan dan mencatat seperti lazim terdapat di sekolah-sekolah tradisional. 

Menurut Depdiknas (2010: 8) disebutkan bahwa indikator perilaku siswa antara 

lain: 

a. Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar. 

b. Mau dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilan serta membangun sikapnya. 

c. Mau dan mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya secara 

bermakna. 

d. Mau dan mampu memperluas serta memperdalam pengetahuan dan 

keterampilan serta memantapkan sikapnya. 

e. Mau dan mampu membangun kebiasaan berpikir, bersikap dan bekerja 

produktif. 

f. Mampu menguasai materi ajar mata pelajaran dalam kurikulum sekolah. 

2.1.3.3. Iklim pembelajaran 

Menurut Depdiknas (2010:8) disebutkan bahwa iklim pembelajaran mencakup: 

a. suasana kelas yang kondusif. 

b. perwujudan nilai dan semangat ketauladanan. 

c. suasana sekolah latihan dan tempat berpraktik lainnya yang kondusif bagi 

tumbuhnya penghargaan siswa. 
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2.1.3.4. Materi pembelajaran 

Menurut Depdiknas (2010:8) materi pembelajaran yang berkualitas tampak 

dari: 

a. kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus 

dikuasai siswa. 

b. ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang 

tersedia. 

c. sistematis dan kontekstual. 

d. dapat mengakomodasi partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal 

mungkin. 

e. dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan bidang 

ilmu, teknologi, dan seni. 

f. materi pembelajaran memenuhi kriteria filosofis, profesioanal, psiko-

pedagogis, dan praktis. 

2.1.3.5. Media pembelajaran 

Berdasarkan Depdiknas (2010:9) kualitas media pembelajaran tampak dari: 

a. dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. 

b. mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan guru, siswa dan siswa, 

serta siswa dengan ahli bidang ilmu yang relevan. 

c. dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. 

d. mampu mengubah suasana belajar dari siswa pasif dan guru sebagai sumber 

ilmu satu-satunya, menjadi siswa aktif berdiskusi dan mencari informasi 

melalui berbagai sumber belajar yang ada. 
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2.1.3.6. Sistem pembelajaran 

Depdiknas (2010:9) menyebutkan sistem pembelajaran di sekolah mampu 

menunjukkan kualitasnya jika: 

a. sekolah dapat menonjolkan ciri khas keunggulannya, memiliki penekanan dan 

kekhususan lulusannya, responsif terhadap berbagai tantangan secara internal 

maupun eksternal. 

b. memiliki perencanaan yang matang dalam bentuk rencana strategis dan 

rencana operasional sekolah. 

c. ada semangat perubahan yang dicanangkan dalam visi dan misi sekolah yang 

mampu membangkitkan upaya kreatif dan inovatif dari semua sivitas 

akademika. 

d. dalam rangka menjaga keselarasan antar komponen sistem pendidikan di 

sekolah, pengendalian dan penjaminan mutu perlu menjadi salah satu 

mekanismenya. 

2.1.3.7. Keterampilan Dasar Mengajar Guru 

Menurut Rusman (2011:80) keterampilan dasar mengajar (teaching skiils), 

merupakan suatu karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan 

pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Keterampilan 

dasar mengajar guru menurut Rusman (2011: 80) secara aplikatif indikatornya 

dapat digambarkan melalui sembilan keterampilan mengajar, yakni: 

2.1.3.7.1. Keterampilan membuka pelajaran (Set Induction Skiils) 

Kegiatan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

memulai pembelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang 
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dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pra-kondisi 

bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan 

dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif 

terhadap kegiatan belajar. 

Menurut Usman (dalam Rusman 2011:81) komponen dalam membuka 

pelajaran adalah sebagai berikut: 

a. menarik perhatian siswa dengan gaya mengajar, penggunaan media 

pembelajaran, dan pola interaksi pembelajaran yang bervariasi. 

b. menimbulkan motivasi, disertai kehangatan dan keantusiasan, menimbulkan 

rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan, dan memperhatikan 

minat atau interes siswa. 

c. memberi acuan melalui berbagai usaha, seperti mengemukakan tujuan 

pembelajaran dan batas-batas tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan 

dilakukan, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, dan mengajukan 

beberapa pertanyaan. 

d. memberikan apersepsi. 

2.1.3.7.2. Keterampilan Bertanya 

Menurut Hamdani (2010:62) bertanya merupakan ucapan verbal yang 

meminta respons dari seseorang yang dikenai. Respon yang diberikan dapat 

berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. 

Menurut Rusman (2011:82) indikator keterampilan bertanya adalah sebagai 

berikut : 

a. kejelasan pertanyaan yang disampaikan guru 
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b. kejelasan hubungan antara pertanyaan guru dengan masalah yang dibicarakan 

c. pertanyaan ditujukan keseluruh kelas lebih dahulu, baru menunjuk salah satu 

siswa 

d. pemberian waktu berpikir untuk bertanya dan menjawab 

e. pendistribusian pertanyaan secara merata di antara para siswa 

f. pemberian tuntunan : pengungkapan pertanyaan dengan cara lain,  mengajukan 

pertanyaan lain yang lebih sederhana, mengulang penjelasan sebelumnya. 

2.1.3.7.3. Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skiils) 

Secara psikologis individu membutuhkan penghargaan atas segala usaha 

yang telah dilakukannya, apalagi pekerjaan itu dinilai baik, sukses, efektif dan 

seterusnya (Rusman 2011:84). Menurut Hasibuan (2010:59) komponen dalam 

keterampilan memberi penguatan adalah sebagai berikut: 

a. penguatan verbal 

b. penguatan gestural 

c. penguatan dengan cara mendekati 

d. penguatan dengan sentuhan 

e. penguatan dengan cara memberikan kegiatan yang menyenangkan 

f. penguatan berupa tanda atau benda 

2.1.3.7.4. Keterampilan Mengadakan Variasi (Variation Skiils) 

Hasibuan (2010:64) menyatakan menggunakan variasi diartikan sebagai 

perbuatan guru dalam konteks proses belajar-mengajar yang bertujuan mengatasi 

kebosanan siswa, sehingga dalam proses belajarnya siswa senantiasa 

menunjukkan ketekunan, keantusiasan, dan berperan serta secara aktif. Menurut 
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Rusman (2011:102) ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan guru dalam 

variasi pembelajaran: 

a. gerak bebas guru 

b. isyarat guru (tangan, badan, wajah) 

c. suara guru (variasi kecepatan/besar kecil/intonasi) 

d. pemusatan perhatian pada murid (penekanan pada hal yang penting-penting 

dengan verbal/gertural) 

2.1.3.7.5. Keterampilan Menjelaskan (Explaining Skiils) 

Menurut Rusman (2011:86) mengajar adalah menyampaikan ilmu 

pengetahuan kepada siswa (transfer of knowledge). Pelaksanaannya, guru dapat 

menggunakan media pembelajaran dan sumber-sumber belajar yang relevan 

dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Rusman (2011:86-87) 

menyebutkan komponen-komponen dalam keterampilan menjelaskan adalah 

sebagai berikut : 

a. Merencanakan 

Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan yang terencana. Guru sebelum 

melakukan kegiatan pembelajaran terlebih dahulu membuat perencanaan, baik 

itu berupa silabus maupun RPP. 

b. Penyajian Suatu Penjelasan 

Penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan 

memperhatikan hal-hal berikut: 

1. Kejelasan 

2. Penggunaan contoh dan ilustrasi  
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3. Pemberian tekanan 

4. Penggunaan balikan 

2.1.3.7.6. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Menurut Rusman (2011:88) keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem 

pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. Untuk itu 

keterampilan guru harus dilatih dan dikembangkan sehingga para guru memiliki 

kemampuan untuk melayani siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran 

kelompok kecil. 

Menurut Rusman (2011:89) komponen-komponen yang perlu dikuasai guru 

dalam membimbing diskusi kelompok, yaitu: 

a. memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. 

b. memperjelas masalah. 

c. menganalisis pandangan siswa. 

d. meningkatkan urunan pendapat siswa. 

e. memberikan kesempatan siswa untuk berpendapat. 

f. menutup diskusi. 

g. menghindari dominasi dalam diskusi. 

2.1.3.7.7. Keterampilan Mengelola Kelas 

Menurut Usman (dalam Rusman 2011:90) pengelolaan kelas adalah 

keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang 

optimal dan mengembalikannya jika terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. 
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Rusman (2011:90) menyatakan komponen-komponen dalam mengelola kelas 

adalah sebagai berikut : 

a. keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi 

belajar yang optimal, seperti menunjukkan sikap tanggap dan memberikan 

perhatian. 

b. keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang 

optimal, yaitu berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang 

berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat melakukan tindakan remidial 

untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. 

c. menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. 

2.1.3.7.8. Keterampilan Pembelajaran Perseorangan 

Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang paling humanis untuk 

memenuhi kebutuhan interes siswa. Komponen yang ada di keterampilan ini 

adalah : 

a. keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi 

b. keterampilan mengorganisasi 

c. keterampilan membimbing dan memudahkan belajar 

d. keterampilan merencanakan dan memudahkan belajar 

2.1.3.7.9. Keterampilan Menutup Pelajaran (Closure Skiils) 

Pengertian menutup pelajaran (Closure) adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh 
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siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam 

proses pembelajaran. 

 Komponen menutup pelajaran menurut Usman (dalam Rusman 2011:92) 

adalah sebagai berikut: 

a. meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan merangkum atau 

menyimpulkan hasil pembelajaran. 

b. melakukan evaluasi antara lain dengan cara mendemonstrasikan keterampilan, 

mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, mengeksplorasi pendapat siswa 

sendiri, dan memberikan soal-soal tertulis. 

Dari beberapa keterampilan dasar mengajar guru di atas, maka guru dapat  

disimpulkan komponen  keterampilan dasar mengajar, yaitu : (1) keterampilan 

membuka pelajaran (set induction skiils); (2) keterampilan bertanya; (3) 

keterampilan memberi penguatan (reinforcement skiils); (4) keterampilan 

mengadakan variasi (variation skiils); (5) keterampilan menjelaskan (explaining 

skiils); (6) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil; (7) keterampilan 

mengelola kelas; (8) keterampilan pembelajaran perseorangan; dan (9) 

keterampilan menutup pelajaran (closure skiils). 

2.1.4. Aktivitas Siswa 

Macam kegiatan aktivitas siswa menurut Diedrich (dalam Sardiman 

2011:101) antara lain dapat digolongkan sebagai berikut: 

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

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 
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b. oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, 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 didalamnya antara lain: melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 

g. mental activities, sebagai contoh misalnya : menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

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

bergembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Mengacu dari beberapa aktivitas belajar siswa di atas dapat disimpulkan 

bahwa aktivitas siswa yang dilakukan siswa dalam pembelajaran sangat beragam 

dan guru harus mengetahui hal tersebut agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan maksimal. 

2.1.5. Hasil Belajar 

Menurut Anni (2007:5) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas 

belajar. Oleh karena itu, hasil belajar dapat dilihat dari sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan yang dimiliki oleh pembelajar setelah mengalami proses belajar. Ada 

banyak hal yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Menurut Natawidjaja 
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(dalam Taufiq 2010:5.20) dijelaskan bahwa ada lima unsur yang mempengaruhi 

kegiatan belajar siswa di sekolah, yaitu unsur tujuan, pribadi siswa, bahan 

pelajaran, perlakuan guru, dan fasilitas. Kemudian, Natawidjaja juga menjelaskan 

bahwa kegiatan belajar mungkin akan kurang, jika salah satu dari unsur itu tidak 

memadai keadaannya. 

Bloom (dalam Hamdani, 2011:69) menyatakan perubahan perilaku yang 

terjadi sebagai hasil belajar meliputi perubahan dalam kawasan (domain) kognitif, 

afektif, dan psikomotorik, beserta tingkatan aspek-aspeknya. Ranah kognitif 

tersebut mencakup pengembangan intelektual yang terdiri atas enam kategori: 

menghafal (C1) yang mencakup proses mengenali dan mengingat; memahami 

(C2) yang mencakup proses menafsirkan, memberikan contoh, 

mengklasifikasikan, meringkas, menarik inferensi, membandingkan, dan 

menjelaskan; mengaplikasikan (C3) yang mencakup proses menjalankan dan 

mengimplementasikan; menganalisis (C4) yang proses membedakan, 

mengorganisir, dan menemukan pesan tersirat; mengevaluasi (C5) yang 

mencakup proses memeriksa dan mengritik; membuat (C6) mencakup proses 

membuat, merencanakan, dan memproduksi (Bloom dalam Widodo, 2006:18-29). 

2.1.6. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk 

pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

secara kolaboratif (Rusman 2011:203). Pembelajaran ini lahir dari gagasan Piaget 

dan Vigotsky didasarkan pada sebuah teori belajar yaitu teori konstruktivisme. 

Slavin (dalam Rusman 2010:201) menyatakan pembelajaran kooperatif 
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menggalakkan siswa berinteraksi secara aktif dan positif dalam kelompok. Ini 

membolehkan pertukaran ide dan pemeriksaan ide sendiri dalam suasana yang 

tidak terancam, sesuai dengan falsafah konstruktivisme. Dengan demikian, 

pendidikan hendaknfya mampu mengkondisikan, dan memberikan dorongan 

untuk dapat mengoptimalkan dan membangkitkan potensi siswa, sehingga akan 

menjamin terjadinya dinamika di dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang disajikan melalui kerja 

kelompok untuk dapat meningkatkan pengetahuan siswa dan memotivasi siswa 

untuk dapat meningkatkan kemauan belajar mereka. 

2.1.6.1. Karakteristik Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif beda dengan model pembelajaran yang lain. 

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih menekankan 

pada proses kerjasama dalam kelompok. Hal ini berbeda dengan model 

pembelajaran kompetitif ataupun individualistik. Menurut Rusman (2010:207) 

karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran kooperatif dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. pembelajaran secara tim 

b. didasarkan pada manajemen kooperatif 

c. kemauan untuk bekerja sama 

d. keterampilan bekerja sama 
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2.1.6.2. Model-Model Pembelajaran Kooperatif 

Pengembangan atau macam-macam model pembelajaran kooperatif sangat 

bervariasi, akan tetapi dalam penelitian kali ini peneliti akan membatasi hanya 

model pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) yang dikaji. 

2.1.6.2.1. Model Pembelajaran Student Teams Achievements Division (STAD) 

Model pembelajaran STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-

temannya di Universitas John Hopkins. Menurut Slavin (Rusman , 2010 : 213) 

model STAD merupakan variasi pembelajaran yang paling banyak diteliti. Model 

ini juga sangat mudah diadaptasi, telah dugunakan dalam matematika, IPA, IPS, 

bahasa inggris, teknik, dan subjek lainnya,dan pada tingkat sekolah dasar sampi 

perguruan tinggi. 

Menurut Slavin (2010:143) menyatakan bahwa STAD terdiri atas lima 

komponen utama yaitu : 

a. Persentasi kelas. Materi dalam STAD pertama-tama diperkenalkan dalam 

presentasi di dalam kelas. Ini merupakan pengajaran langsung seperti yang sering 

kali dilakukan atau diskusi pelajaran yang dipimpin oleh guru, tetapi bisa juga 

memasukan presentasi audiovisual. Bedanya presentasi kelas dengan pengajaran 

biasa hanyalah bahwa presentasi tersebut haruslah benar-benar berfokus pada unit 

STAD. Dengan cara ini, para siswa akan menyadari bahwa mereka harus benar-

benar memberi perhatian penuh selama presentasi kelas, karena dengan demikian 

akan sangat membantu mereka mengerjakan kuis-kuis, dan skor kuis mereka 

menentukan skor tim mereka. 

b. Tim. Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian dari 

kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan etnis. Fungsi utama dari 
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tim ini adalah memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar belajar, dan 

lebih khususnya lagi, adalah untuk mempersiapkan anggotanya utuk bisa 

mengerjakan kuis dengan baik. Setelah guru menyampaikan materinya, tim 

berkumpul untuk mempelajari lembar kegiatan atau materi lainnya. Yang paling 

sering terjadi, pembelajaran itu melibatkan pembahasan permasalahan bersama, 

membandingkan jawaban, dan mengoreksi tiap kesalahan pemahaman apabila 

anggota tim ada yang membuat kesalahan. Tim adalah fitur yang paling penting 

dalam STAD. Pada tiap poinnya, yang ditekankan adalah membuat anggota tim 

melakukan yang terbaik untuk tim, dan tim pun harus melakukan yang terbaik 

untuk membantu tiap anggotanya. Tim ini memberikan dukungan kelompok bagi 

kinerja akademik penting dalam pembelajaran, dan itu adalah untuk memberikan 

perhatian dan respek yang mutual yang penting untuk akibat yang dihasilkan 

seperti hubungan antar kelompok, rasa harga diri, penerimaan terhadap siswa-

siswa mainstream. 

c. Kuis. Setelah sekitar satu atau dua periode setelah guru memberikan presentasi 

dan sekitar satu atau dua periode praktik tim, para siswa akan mengerjakan kuis 

individual. Para sisa tidak diperbolehkan untuk saling membantu dalam 

mengerjakan kuis. Sehingga, tiap siswa bertanggungjawab secara individual untuk 

memahami materinya. 

d. Skor Kemajuan Individual. Gagasan dibalik skor kemajuan individual adalah 

untuk memberikan kepada tiap siswa tujuan kinerja yang akan dapat dicapai 

apabila mereka bekerja lebih giat dan memberikan kinerja yang lebih baik 

daripada sebelumnya. Tiap siswa dapat memberikan kontribusi poin yang 
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maksimal kepada timnya dalam sistem skor ini, tetapi tidak ada siswa yang dapat 

melakukannya tanpa memberikan usaha mereka yang terbaik. Tiap siswa 

diberikan skor “awal”, yang diperoleh dari rata-rata kinerja siswa tersebut 

sebelumnya dalam mengerjakan kuis yang sama. Siswa selanjutnya akan 

mengumpulkan poin untuk tim mereka berdasarkan tingkat kenaikan skor kuis 

mereka dibandingkan dengan skor awal mereka. 

Menurut Slavin (2005:159) dalam kegiatan kelompok ada beberapa kegiatan 

yang perlu dilakukan guru, yaitu: 

a. Menentukan skor awal pertama 

Skor awal mewakili skor rata-rat siswa pada kuis-kuis sebelumnya. Apabila 

memulai STAD setelah memberikan tiga kali atau lebih kuis, gunakan rata-rata 

skor kuis siswa sebagai skor awal. Atau jika tidak, gunakan hasil nilai terakhir 

siswa dari tahun lalu.  

b. Membangun tim 

c. Belajar tim 

d. Menghitung skor individual dan tim 

Sesegera mungkin setelah melakukan tiap kuis, hitunglah skor kemajuan 

individual dan skor tim, dan berikah sertifikat atau bentuk penghargaan lain 

kepada tim dengan skor tertinggi. 

1) Poin kemajuan  

Para siswa mengumpulkan poin untuk tim mereka berdasarkan tingkat dimana 

skor kuis mereka (presentase yang benar) melampaui skor awal mereka : 
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Tabel 2.1 
Skor kuis poin kemajuan 

 

Skor kuis Poin kemajuan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 5 
10-1 poin di bawah skor awal 10 
Skor awal sampai 10 poin di atas skor awal 20 
Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 

Kertas jawaban sempurna (terlepas dari skor awal) 30 

 

2) Skor tim digunakan untuk mencatat poin kemajuan semua anggota pada lembar 

rangkuman dengan membagi jumlah poin untuk seluruh anggota yang hadir. 

e. Merekognisi prestasi tim 

Tiga macam tingkatan penghargaan diberikan, ketiganya didasarkan pada rata-

rata skor tim, sebagai berikut : 

Tabel 2.2 
Rekognisi Prestasi Tim 

 

Skor maksimal = 30 Tim super 
Skor urutan ke-2 dibawah skor 
maksimal Tim sangat baik 

Skor urutan ke-3 dibawah skor 
urutan ke-2 Tim baik 

 
Berdasarkan rata-rata skor tim = jumlah poin kemajuan tim 

Jumlah anggota tim yang hadir 

e. Rekognisi Tim. Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan 

yang lain apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. Skor tim 

siswa dapat juga digunakan untuk menentukan dua puluh persen dari peringkat 

mereka. 
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2.1.6.2.2. Karakteristik STAD 

Menurut Arends (2008:18) karakteristik STAD adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan kognitif : informasi akademik secara sederhana. 

b. Tujuan sosial : kerja kelompok dan kerja sama 

c. Struktur tim : kelompok belajar heterogen dengan 4-5 orang anggota 

d. Pemilihan topik pelajaran : biasanya dilakukan oleh guru 

e. Tugas utama : siswa dapat menggunakan lembar kegiatan dan saling membantu 

untuk menuntaskan materi sebelumnya. 

f. Penilaian : tes mingguan 

2.1.6.2.3. Keunggulan STAD 

Menurut Febrianto (2012:3) pembelajaran kooperatif STAD mempunyai 

keunggulan, antara lain: 

a. Siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-

norma kelompok 

b. Siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama 

c. Aktif berperan sebagai tutor sebaya 

d. Meningkatkan kecakapan individu 

e. Meningkatkan kecakapan kelompok 

2.1.6.2.4. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif Model STAD 

Menurut Rusman (2010:217) langkah pembelajaran kooperatif model STAD 

adalah sebagai berikut: 

a. Penyampaian tujuan dan motivasi 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran 

tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar. 
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b. Pembagian kelompok 

 Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, dimana setiap kelompoknya terdiri 

dari 4 – 5 siswa yang memprioritaskan heterogenitas (keragaman) kelas dalam 

prestasi akademik, gender/jenis kelamin, ras atau etnik. 

c. Presentasi dari guru 

 Guru menyampaikan materi pelajaran dengan terlebih dahulu menjelaskan 

tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut serta pentingnya 

pokok bahasan tersebut dipelajari. Guru memberi motivasi siswa agar dapat 

belajar dengan dengan aktif dan kreatif. Di dalam proses pembelajaran guru 

dibantu oleh media, demonstrasi, pertanyaan atau masalah nyata yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Kegiatan belajar dalam tim (kerja tim) 

 Siswa belajar dalam kelompok yang telah dibentuk. Guru menyiapkan 

lembaran kerja sebagai pedoman bagi kerja kelompok, sehingga semua anggota 

menguasai dan masing-masing memberikan kontribusi. Selama tim bekerja, 

guru melakukan pengamatan, memberikan bimbingan, dorongan dan bantuan 

bila diperlukan. Kerja tim ini merupakan ciri terpenting dari STAD. 

e. Kuis (evaluasi) 

 Guru mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis tentang materi yang 

dipelajari dan juga melakukan penilaian terhadap presentasi hasil kerja masing-

masing kelompok. Siswa diberikan soal secara individual dan tidak dibenarkan 

bekerja sama. Ini dilakukan untuk menjamin agar siswa secara individu 

bertanggung jawab kepada diri sendiri dalam memahami bahan ajar tersebut. 
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Guru menerapkan skor batas penguasaan untuk stiap soal, misalnya 60, 75, 84, 

dan seterusnya sesuai dengan tingkat kesulitan siswa. 

f. Penghargaan prestasi tim 

 Setelah pelaksanaan kuis, guru memeriksa hasil kerja siswa dan diberikan 

angka dengan rentang 0-100. Selanjutnya pemberian penghargaan atas 

keberhasilan kelompok dapat dilakukan oleh guru dengan melakukan tahapan-

tahapan sebagai berikut : 

1) menghitung skor individu. 

2) menghitung skor kelompok. 

3) pemberian hadiah dan pengakuan skor kelompok. 

Menurut Slavin (2005:159) dalam menghitung skor tim guru menghitung 

skor kemajuan individual dan skor tim, dan memberikan sertifikat atau bentuk 

penghargaan lainnya kepada tim dengan skor tertinggi. Kemudian Slavin 

(2005:160) juga menyatakan bahwa guru menghitung skor tim dengan mencatat 

tiap poin kemajuan semua anggota tim pada lembar rangkuman tim dan bagilah 

jumlah total poin kemajuan seluruh anggota tim dengan jumlah anggota tim yang 

hadir, bulatkan semua pecahan.  

2.1.7. Media Pembelajaran 

2.1.7.1. Definisi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses 

pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan berlangsung secara 

optimal. Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat 
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didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari 

pengirim menuju penerima (Ibrahim dalam Daryanto 2011:4). Media merupakan 

salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator 

menuju komunikan (Criticos dalam Daryanto 2011:4-5). Berdasarkan definisi 

tersebut, peneliti menyusun kesimpulan bahwa media pembelajaran merupakan 

sarana komunikasi untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran) sehingga 

dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta didik dalam 

kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2.1.7.2. Manfaaat Media Pembelajaran 

Beberapa manfaat dari penggunaan media pembelajaran menurut Daryanto 

(2011:4-5), antara lain: 

a) memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

b) mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indra. 

c) menimbulkan gairah belajar, berinteraksi secara langsung antara peserta didik 

dan sumber belajar. 

d) memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori, dan kinestetiknya. 

e) memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 
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2.1.8. Pembelajaran Berbantuan Komputer 

2.1.8.1. Definisi Pembelajaran Berbantuan Komputer 

Menurut Ardiansyah (2011:1) Pembelajaran Berbantuan Komputer (PBK) 

merupakan suatu cara/metode pembelajaran yang menggunakan aplikasi komputer 

sebagai media utamanya untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. Dengan 

kata lain, komputer sebagai jembatan penghubung antara siswa dengan guru 

dalam menyampaikan materi. Semua materi berada pada komputer sehingga siswa 

bisa mengulang materi sesuai dengan tingkat kecepatannya dalam  menangkap 

pelajaran. Menurut Anderson (dalam Prastowo, 2011:331) kemajuan kemampuan 

komputer untuk secara cepat berinteraksi dengan individu, menyimpan dan 

memproses sejumlah besar informasi, serta bergabung dengan media lain untuk 

menampilkan serangkaian besar stimulasi audiovisual, menjadikan komputer 

sebagai media yang dominan dalam pembelajaran. 

2.1.8.2. Kategori  Pembelajaran Berbantuan Komputer 

Ada dua kategori dari Pembelajaran Berbantuan Komputer yaitu, menurut 

Yulianto (2011:3) kategori tersebut adalah: 

2.1.8.2.1. Computer-based Training (CBT) 

CBT merupakan proses pendidikan berbasiskan komputer, dengan 

memanfaatkan media CD ROM dan disk-based sebagai media pendidikan 

(Horton, 2000). CD ROM tersebut berisi aplikasi yang akan digunakan oleh 

peserta didik dalam pendidikannya seperti video klip, animasi, grafik dll. Dengan 

memanfaatkan aplikasi tersebut interaksi dalam  kelas tetap berlangsung yang 

juga didukung oleh kemandirian peserta didik dalam memanfaatkan CBT. 
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2.1.8.2.2. Web-based training (WBT) 

Disebut juga dengan e-learning. Metode ini memanfaatkan internet supaya 

peserta didik dapat mengakses materi pelajaran dimanapun dan kapanpun selama 

terhubung dengan jaringan Internet. 

2.1.8.3. Model Pembelajaran Berbantuan Komputer 

2.1.8.3.1. Tutorial (Penjelasan) 

Jenis PBK ini digunakan untuk menyampaikan suatu materi pengajaran. 

Tutorial bertujuan untuk menyampaikan atau menjelaskan materi tertentu, dimana 

komputer menyampaikan materi, sesuai dengan bahan yang akan diajarkan. 

Dalam menyajikan materi, tutorial dapat dibedakan menjadi tutorial linier dan 

tutorial bercabang (Hastuti, 1997). Tutorial linier menyajikan suatu topik ke topik 

berikutnya sesuai urutan yang telah ditetapkan oleh pemrogram, sehingga siswa 

tidak dapat memilih materi pembelajaran sesuai keinginan dan kemampuannya. 

Sebaliknya pada tutorial bercabang perbedaan individu diperhatikan dengan 

memberikan kebebasan pada siswa untuk mempelajari materi sesuai keinginan 

dan kemampuannya. Penyajian materi dan topik pada tutorial bercabang 

menyesuaikan dengan pilihan dan kemampuan siswa. Dalam hal ini, tutorial 

bercabang memiliki kelebihan dibanding tutorial linier, karena hal-hal sebagai 

berikut: 

a. siswa dapat menentukan materi yang akan dipelajari. 

b. pembelajaran lebih menarik, kreatif dan fleksibel. 

c. pembelajaran lebih efektif. 
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Dalam beberapa hal pula, tutorial diperlukan agar membantu siswa dalam 

mengatasi masalah belajarnya. Biasanya dengan bantuan navigasi materi yang 

diajarkan, tutorial akan memudahkan siswa mempelajari bagian-bagian materi 

tertentu. 

2.1.8.3.2. Drill and Practice (Latihan dan Praktik) 

Jenis ini digunakan untuk menguji tingkat pengetahuan siswa dan 

mempraktikkan pengetahuan mereka, sehingga pembuatannya disesuaikan dengan 

tingkat kemampuan masing-masing siswa. Dalam hal ini, siswa bertugas 

menjawab soal setelah selesai menjawab seluruh soal komputer memberikan 

feedback, atau juga memberi feedback setelah menjawab satu soal sebelum 

beralih ke soal berikutnya. Latihan dan praktik juga dapat diterapkan pada siswa 

yang sudah mempelajari konsep (kemampuan dasar) dengan tujuan untuk 

memantapkan konsep yang telah dipelajari, di mana siswa sudah siap mengingat 

kembali atau mengaplikasikan pengetahuan yang telah dimiliki. 

2.1.8.3.3. Simulation (Simulasi) 

Simulasi digunakan untuk memperagakan sesuatu (keterampilan) sehingga 

siswa merasa seperti berada dalam keadaan yang sebenarnya. Simulasi banyak 

digunakan pada pembelajaran materi yang membahayakan, sulit, atau 

memerlukan biaya tinggi, misalnya untuk melatih pilot pesawat terbang atau 

pesawat tempur. Pada perangkat ajar simulasi siswa dihadapkan pada situasi yang 

mirip dengan kehidupan nyata. Intinya, dunia nyata dipresentasikan dalam bentuk 

model dan kemudian dengan teknik simulasi siswa dapat mempelajari kelakuan 

sistem. 
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2.1.8.3.4. Games (Permainan) 

Berdasarkan tujuan belajarnya jenis permainan dibagi menjadi dua tipe, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Permainan Intrinsik (Intrinsic Games) 

Mempelajari aturan permainan dan keahlian dalam suatu permainan 

(games). 

b. Permainan Ekstrinsik (Extrinsic Games) 

Permainan hanya sebagai perangkat tambahan sebagai fasilitas belajar dan 

membangkitkan motivasi siswa. Pada dasarnya, jenis PBK ini tepat jika 

diterapkan pada siswa yang senang bermain. Bahkan, jika didesain dengan baik 

sebagai sarana bermain sekaligus belajar, maka akan lebih meningkatkan motivasi 

belajar siswa. 

2.1.8.3.5. Penemuan (Discovery) 

Model ini siswa diminta untuk melakukan percobaan yang bersifat trial dan 

error dalam memecahkan suatu permasalahan. Sama halnya dengan interaksi 

tutorial, bentuk interaksi penemuan berisi banyak alternatif solusi untuk 

memecahkan suatu permasalahan (Munir, 2010). Dalam program yang berbentuk 

penemuan, siswa dapat mencari informasi dan membuat kesimpulan dari sejumlah 

informasi yang telah dipelajarinya. Dari proses belajar yang dilakukannya siswa 

dapat menemukan konsep dan pengetahuan baru yang belum pernah dipelajari 

sebelumnya. 
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2.1.8.3.6. Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

Model seperti ini memberi kemungkinan terhadap siswa untuk melatih 

kemampuan dalam memecahkan suatu masalah. Siswa dituntut untuk berfikir 

logis dan sistematis dalam memecahkan suatu permasalahan. Program komputer 

interaktif berbentuk pemecahan masalah memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada didalamnya (Munir, 2010). 

Program komputer interaktif berbentuk pemecahan masalah biasanya berisi 

beberapa soal atau masalah yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesulitan 

yang dikandung di dalamnya. Siswa dapat mencoba memecahkan masalah yang 

lebih tinggi tingkatannya setelah berhasil memecahkan masalah dengan tingkat 

kesulitan yang lebih rendah. 

2.1.8.4. Kelebihan Pembelajaran Berbantuan Komputer 

Kelebihan komputer sebagai media pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. meningkatkan perhatian dan konsentrasi siswa. 

b. meningkatkan motivasi siswa. 

c. menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa. 

d. mereduksi penggunaan waktu penyampaian materi. 

e. membuat pengalaman belajar lebih menyenangkan, memuaskan dan 

menguatkan siswa. 

f. dapat mengakomodasikan banyak siswa dan menjalankan fungsinya dengan 

sedikit kesalahan. 

g. komputer tidak akan lelah, benci, marah, dan lupa. 
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h. dapat menggunakan fasilitas penyimpanan untuk mengetahui kemajuan belajar 

siswa. 

i. materi dapat di desain lebih menarik. 

2.1.9. STAD Berbantuan Komputer 

Berdasarkan pembahasan mengenai model pembelajaran kooperatif Student 

Teams Achievement Division (STAD) dan Komputer pembelajaran maka peneliti 

menggunakan model pembelajaran STAD yang dipadukan dengan komputer pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. Adapun langkah-langkah STAD 

Berbantuan Komputer adalah sebagai berikut: 

1) persiapan. 

a) pengkondisian kelas dan apersepsi. 

b) pembentukan kelompok. 

c) penyampaian tujuan pembelajaran dan motivasi. 

2) pengenalan dan penyajian materi. 

guru menyajikan materi menggunakan macromedia flash player atau power point. 

3) kegiatan kerja kelompok. 

    siswa secara berkelompok mengerjakan lembar kegiatan (lembar kegiatan 

diberikan melalui power point). 

4) mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

5) mengerjakan tes individual. 

     (soal dapat diberikan secara tulis/cetak maupun menggunakan power point). 

6) pemeriksaan hasil tes. 

7) penghargaan kelompok 
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2.1.10. Pembelajaran Matematika 

2.1.10.1. Pengertian matematika 

Menurut “James dan James (dalam Maswin 2010) mengatakan bahwa 

matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan 

konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang 

banyak yang terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. 

Sebagai contoh, adanya pendapat yang mengatakan bahwa matematika itu timbul 

karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan 

penalaran yang terbagi menjadi empat wawasan yang luas yaitu aritmetika, 

aljabar, geometri, dan analisis dengan aritmetika mencakup teori bilangan dan 

statistika. 

Menurut Sumardyono (2004:30) menyatakan bahwa ada beberapa karakter 

umum matematika, yaitu : 

a) memiliki objek kajian yang abstrak 

b) bertumpu pada kesepakatan 

c) berpola pikir deduktif 

d) konsisten dalam sistemnya 

e) memiliki symbol yang kosong dari arti 

f) memperhatikan semesta pembicaraan. 

2.1.10.2. Mata Pelajaran Matematika untuk Sekolah Dasar 

Menurut Kline (dalam Pitadjeng, 2006:1), belajar matematika bagi anak SD 

akan efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Agar dapat 

memenuhi kebutuhan anak untuk dapat belajar matematika dalam suasana 
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menyenangkan, guru harus mengupayakan adanya situasi dan kondisi yang 

menyenangkan, strategi belajar yang menyenangkan, maupun materi matematika 

yang menyenangkan.  Muhsetyo (2009:1.2) menyatakan matematika mempunyai 

ciri-ciri khusus antara lain abstrak, deduktif, konsisten, hierarkis, dan logis. 

Soedjadi (dalam Muhsetyo 2009:1.2) menyatakan ciri keabstrakan matematika 

beserta ciri lainnya yang tidak sederhana, menyebabkan matematika tidak mudah 

untuk dipelajari, dan pada akhirnya banyak siswa yang kurang tertarik terhadap 

matematika. Hal tersebut menyebabkan perlu adanya suatu pemilihan model 

pembelajaran yang menarik, mudah dipahami siswa, menggugah semangat, 

menantang terlibat, dan pada akhirnya menjadikan siswa cerdas matematika 

(Soedjadi dalam Muhsetyo 2009:1.2). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika di SD adalah kegiatan guru dalam menciptakan kondisi dan situasi 

yang menyenangkan sehingga menyebabkan siswa tertarik dan mudah untuk 

mempelajari matematika. 

2.1.10.3. Materi Pembelajaran 

Materi yang akan disampaikan dalam  penelitian pembelajaran matematika 

pada kelas IVA adalah bangun ruang sederhana dengan Standar Kompetensi :8. 

Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar, dan 

Kompetensi Dasar :8.1. Menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana;8.2. 

Menentukan jaring-jaring balok dan kubus dengan penjabaran materi sebagai 

berikut : 
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A

F 

B 
G

D

H

Gambar 2.2. Kubus Gambar 2.3. Tabung 

E 

C

2.1.10.3.1. Sifat-sifat bangun ruang sederhana 

Berikut ini adalah gambar beberapa bangun ruang sederhana.  

 

      

 

 

Rusuk adalah : garis yang merupakan pertemuan dari 2 sisi bangun ruang 

Sisi adalah : bidang atau permukaan yang membatasi bangun ruang 

Titik sudut adalah : titik pertemuan dari 3 buah rusuk pada bangun ruang 

Berikut ini adalah  rusuk, sisi, dan titik sudut dari bangun ruang: 

a. Balok   

 

 

 

 

 
 
 

 

Balok memiliki 8 buah titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagian berwarna ungu 

pada gambar di samping  

merupakan rusuk balok 

ABCDEFGH. Balok mempunyai 

12 rusuk yaitu : AB, AD, AE, 

BC, BF, CD, CG, DH, HG, FG, 

HE, dan EF, sedangkan bagian 

yang berwarna selain warna 

ungu merupakan sisi dari balok. 

Gambar 2.1. Balok Gambar 2.5. BolaGambar 2.4. Kerucut 

Gambar 2.6. Balok 
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Bangun ruang kerucut 

mempunyai dua buah sisi, yaitu 

sisi alas dan sisi lengkung. 

Kerucut hanya mempunyai 

sebuah rusuk dan sebuah titik 

sudut yang biasa disebut titik 

puncak. 

b. Kubus 

 

 

 

 

 

Kubus memiliki 8 buah titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H. 

c. Tabung 

     

            

 

 

             

                    

d. Kerucut 
 

 

 

 

 

   
 
        
2.1.10.3.2. Jaring-jaring kubus dan balok 

Jaring-jaring kubus adalah gabungan dari beberapa persegi yang 

membentuk kubus. Sedangkan jaring-jaring balok adalah gabungan dari beberapa 

A

F 

E

C

D

G

H

B

Bagian berwarna ungu 
pada gambar merupakan rusuk 
kubus ABCDEFGH. Kubus 
mempunyai 12 rusuk yaitu : AB, 
AD, AE, BC, BF, CD, CG, DH, 
HG, FG, HE, dan EF, sedangkan 
bagian yang berwarna selain 
warna ungu merupakan sisi dari 
balok.

Gambar di samping 

merupakan contoh dari bangun 

ruang tabung. Tabung memiliki 3 

buah sisi, yaitu sisi atas, sisi 

bawah, dan sisi lengkung. Selain 

itu tabung juga memiliki 2 buah 

rusuk, akan tetapi tidak memiliki 

titik sudut. 

Gambar 2.7. Kubus 

Sisi lengkung 

Rusuk

Sisi atas

Sisi bawah

Rusuk

Gambar 2.8. Tabung 

Titik sudut / 
titik puncak 

Sisi lengkung 

Sisi alas

Rusuk 

Gambar 2.9. Kerucut 
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persegi panjang yang membentuk balok. Berikut ini adalah contoh dari jaring-

jaring kubus dan balok. 

a. Jaring-Jaring Kubus 

        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Jaring-Jaring Balok 

c.  

 

 

 

Gambar 2.10. Jaring-jaring kubus 
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2.1.11. Teori Belajar Matematika 

2.1.11.1. Konsep Dasar Teori Belajar Van Hiele 

Van Hiele adalah seorang pengajar matematika Belanda yang telah 

mengadakan penelitian di lapangan, melalui observasi dan tanya jawab, kemudian 

hasil penelitiannya ditulis dalam disertasinya pada tahun 1954 (Aisyah 2007:4-2). 

Penelitian yang dilakukan Van Hiele melahirkan beberapa kesimpulan mengenai 

tahap-tahap perkembangan kognitif anak dalam memahami geometri. Menurut 

Van Hiele (dalam Aisyah 2007:4-2) menyatakan bahwa terdapat 5 tahap 

pemahaman geometri yaitu: Tahap pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi, dan 

keakuratan. 

1) Tahap pengenalan 

Pada tahap ini siswa hanya baru mengenal bangun-bangun geometri seperti 

bola, kubus, segitiga, persegi dan bangun-bangun geometri lainnya. Siswa 

secara eksplisit tidak terfokus pada sifat-sifat obyek yang diamati, tetapi 

memandang obyek sebagai keseluruhan. Oleh karena itu, pada tahap ini siswa 

tidak dapat memahami dan menentukan sifat geometri dan karakteristik bangun 

yang ditunjukkan. 

Gambar 2.11. Jaring-jaring Balok 
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2) Tahap analisis 

Pada tahap ini anak sudah dapat memahami sifat-sifat dari bangun-bangun 

geometri. Siswa dapat menentukan sifat-sifat suatu dengan melakukan 

pengamatan, pengukuran, eksperimen, menggambar dan membuat model. 

Meskipun demikian, siswa belum sepenuhnya dapat menjelaskan hubungan 

antara sifat-sifat tersebut, belum dapat melihat hubungan antara beberapa 

geometri dan definisi tidak dapat dipahami oleh siswa. 

3) Tahap pengurutan 

Pada tahap ini anak sudah mampu mengetahui hubungan yang terkait antara 

suatu bangun geometri dengan bangun geometri lainnya.  

4) Tahap deduksi 

Pada tahap ini anak sudah dapat memahami deduksi, yaitu mengambil 

kesimpulan secara deduktif. Pengambilan kesimpulan secara deduktif yaitu 

penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus.  

5) Tahap keakuratan 

 Pada tahap ini anak sudah memahami betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-

prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Anak pada tahap ini sudah 

memahami mengapa sesuatu itu dijadikan postulat atau dalil. Dalam 

matematika kita tahu bahwa betapa pentingnya suatu sistem deduktif. Tahap 

keakuratan merupakan tahap tertinggi dalam memahami geometri. 
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2.2. KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian yang dilakukan Prasetya (2012:2) menunjukkan bahwa penerapan 

model kooperatif STAD dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

kelas IV SDN Sawojajar 4 Kedungkandang Malang. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan peningkatan hasil belajar siswa kelas 4 SDN Sawojajar 4 Kedungkandang 

Malang pada siklus I rata-rata hasil belajar yang dicapai 63, 75 sedangkan pada 

siklus II 65,36. Ketuntasan klasikal yang dicapai 61,66 % pada siklus I dan 55 % 

pada siklus II. Selain itu, STAD juga diterapkan pada penelitian yang dilakukan 

oleh Budi (2011:2). Menurut penelitian Budi (2011:2) keterampilan guru 

menunjukkan peningkatan pada siklus I rata-rata skor 4,37 pada siklus II rata – 

rata skor 4,58, demikian juga dengan aktivitas siswa mengalami peningkatan dari 

siklus ke siklus dengan perolehan hasil belajar siswa rata – rata siswa pada siklus I 

nilainya adalah 74,75 dengan prosentase ketuntasan 62,5 %, rata – rata nilai pada 

siklus II adalah 87,25 dengan prosentase 82,5 %. Penelitian yang dilakukan 

Purnomo (2007:2) menunjukkan bahwa penerapan model kooperatif tipe STAD 

dapat meningkatkan hasil belajar dan kemampuan komunikasi matematika siswa 

kelas V SDN Kalipucangkulon 02 Jepara. Selain itu, penelitian lain yang 

dilakukan oleh Wakhidah (2007:2) menunjukkan bahwa model cooperative 

learning tipe STAD dengan berbantuan mistar bilangan dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar peserta didik kelas IV SDN Ujungbatu 03 Kecamatan 

Jepara Kabupaten Jepara tahun pelajaran 2006/2007 pada pokok bahasan operasi 

hitung bilangan bulat 
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Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

di Sekolah Dasar. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini tidak hanya 

untuk matematika di Sekolah Dasar saja tetapi dapat diterapkan dalam mata 

pelajaran lain dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

2.3. KERANGKA BERPIKIR 

Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali mereka dengan kemampuan berpikir 

logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja sama. Dalam 

membelajarkan  matematika kepada siswa, apabila guru masih menggunakan 

paradigma pembelajaran  lama dalam arti komunikasi dalam pembelajaran 

matematika cenderung berlangsung satu arah umumnya dari guru ke siswa, guru 

lebih mendominasi pembelajaran maka pembelajaran cenderung monoton 

sehingga mengakibatkan siswa merasa jenuh dan tersiksa. Oleh karena itu dalam 

membelajarkan matematika kepada siswa, guru hendaknya lebih memilih 

berbagai variasi pendekatan, strategi, metode yang sesuai dengan situasi sehingga 

tujuan pembelajaran yang direncanakan akan tercapai. Perlu diketahui bahwa baik 

atau tidaknya suatu pemilihan model pembelajaran akan tergantung tujuan 

pembelajarannya, kesesuaian dengan materi pembelajaran, tingkat perkembangan 

siswa, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran serta mengoptimalkan 

sumber-sumber belajar yang ada.  

Salah satu metode yang dikembangkan dan dapat diharapkan membawa 

siswa untuk meningkatkan aktivitasnya dalam pembelajaran matematika adalah 
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Metode STAD Berbantuan Komputer. Pembelajaran matematika dengan 

menggunakan metode ini dapat melatih siswa bekerja sama dalam mencapai 

tujuan dengan menjunjung tinggi norma-norma kelompok, siswa aktif membantu 

dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama, aktif berperan sebagai tutor 

sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan kelompok, interaksi antar siswa 

seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam berpendapat. Hal ini akan 

dapat berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar matematika siswa yang lebih 

baik. Dalam hal ini peneliti akan meneliti aktivitas siswa, keterampilan guru 

dalam mengajar, dan hasil belajar siswa. Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir 

dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

PELAKSANAAN 

STAD Berbantuan Komputer 

a. kebiasaan guru yang masih 
mendominasi pembelajaran  

b. penggunaan metode pembelajaran 
yang kurang tepat 

c. perilaku anak di dalam kelas tidak 
menunjukkan perilaku yang ideal 

d. kualitas pembelajaran rendah 

KONDISI AKHIR 

a. Meningkatkan aktivitas siswa 
dalam pembelajaran matematika 

b. Meningkatkan keterampilan guru 
dalam pembelajaran matematika 

c. Meningkatkan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran matematika  

KONDISI AWAL 
SIKLUS I

SIKLUS II

KUALITAS PEMBELAJARAN 
MENINGKAT 

2.1. Bagan Kerangka Berpikir
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2.4. HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas, maka 

hipotesis tindakan penelitian ini adalah dengan menggunakan Metode STAD 

Berbantuan Komputer Kualitas Pembelajaran Matematika pada Siswa Kelas IVA 

di SDN Bendan Ngisor dapat meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

3.1. JENIS DAN DESAIN PENELITIAN 

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 

Menurut Arikunto (2010:3) PTK merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan 

belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam 

sebuah kelas secara bersama-sama. 

Menurut Subadi (2010:76) PTK dilaksanakan melalui proses pengkajian 

berdaur, yang terdiri dari 4 tahap, yaitu merencanakan, melakukan tindakan, 

mengamati, dan melakukan refleksi. Berikut ini adalah bagan daur penelitian 

menurut Subadi (2010: 86): 

 

 

  

 

 Bagan 3.1. Bagan langkah-langkah PTK 

3.1.1. Perencanaan 

Tahap perencanaan ini meliputi sebagai berikut: 

a. Menelaah materi pembelajaran matematika serta menelaah indikator; 

b. Menyusun rpp sesuai indikator yang telah ditetapkan dengan metode STAD 

berbantuan komputer; 

c. Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS diberikan melalui tayangan power 

point); 

Merencanaka

Melakukan 

Mengamati

Merefleksi 
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d. Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar soal (evaluasi hanya diberikan di 

pertemuan ke-2 karena keterbatasan alokasi waktu pada pertemuan ke-1) 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru. 

3.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Dalam pelaksanaan tindakan, guru akan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan RPP  yang sudah direncanakan.  

3.1.3. Observasi 

Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan tim observasi 

untuk mengamati keterampilan guru dan aktifitas siswa dalam mata pelajaran 

matematika dengan menggunakan Metode STAD Berbantuan Komputer, serta 

mengamati ada tidaknya  peningkatan kualitas pembelajaran matematika  dengan 

mengunakan Metode STAD Berbantuan Komputer. 

3.1.4. Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah 

dilakukan (Arikunto 2008: 19). Kegiatan refleksi itu terdiri atas 4 komponen 

kegiatan, yaitu: analisis data hasil observasi, pemaknaan data hasil analisa, 

penjelasan hasil analisa, dan penyimpulan apakah masalah itu selesai/teratasi atau 

tidak. Jika teratasi berapa persen yang teratasi dan berapa persen yang belum. Jika 

ada yang belum teratasi, maka perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya. Jadi dalam 

refleksi akan ditentukan apakah penelitian itu berhenti disitu atau terus. 
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3.2. VARIABEL PENELITIAN 
 
Variabel yang diselidiki dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

3.2.1. keterampilan guru kelas IVA SDN Bendan Ngisor dalam melaksanakan 

pembelajaran matematika dengan metode STAD Berbantuan Komputer. 

3.2.2. aktivitas siswa kelas IVA SDN Bendan Ngisor dalam pembelajaran 

matematika dengan metode STAD Berbantuan Komputer. 

3.2.3. Hasil belajar kognitif siswa pada materi mata pelajaran matematika dengan 

pembelajaran STAD Berbantuan Komputer. 

3.3. SUBJEK PENELITIAN 
 
Pelaksanaan penelitian tindakan ini diterapkan untuk seluruh siswa kelas 

IVA SDN Bendan Ngisor Semarang yang berjumlah 26 siswa. Namun untuk 

mengefektifkan hasil pengamatan maka pengamatan difokuskan pada 8 siswa 

yang dipilih berdasarkan hasil diskusi dengan guru kelas serta meninjau 

kemampuan kognitif siswa dari hasil tes sebelumnya. Delapan siswa tersebut 

terdiri dari 2 siswa berkemampuan tinggi, 4 siswa berkemampuan sedang, dan 2 

siswa berkemampuan rendah. 

3.4. SIKLUS PENELITIAN 
 

Penelitian kali ini akan dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus adalah putaran 

secara berulang dari kegiatan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi (Asrori 2009: 103).  

3.4.1. Siklus I 

Siklus I ini dilakukan dalam 2 pertemuan dengan langkah sebagai berikut. 
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3.4.1.1. Pertemuan 1 

3.4.1.1.1. Perencanaan 

a. Menyusun RPP matematika SD kelas IV dengan materi sifat-sifat bangun 

ruang sederhana tabung, kerucut, bola, kubus, dan balok 

b. Menyiapkan Lembar Kegiatan Siswa (Lembar Kerja Siswa diberikan melalui 

tayangan power point) 

c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam pembelajaran matematika. 

d. Menyiapkan alat peraga bangun ruang (kubus, balok, tabung, kerucut) 

3.4.1.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Persiapan 

1. Pengkondisian kelas dan apersepsi. 

2. Pembentukan kelompok. 

3. Penyampaian tujuan pembelajaran dan motivasi. 

b. Pengenalan dan Penyajian Materi 

Guru menyajikan materi menggunakan macromedia flash player atau power 

point . 

c. Kegiatan Kerja Kelompok 

Siswa secara berkelompok mengerjakan lembar kegiatan (lembar kegiatan 

diberikan melalui power point). 

d. Mempresentasikan Hasil Kerja Kelompok 
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3.4.1.1.3. Observasi 

a. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

b. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran matematika 

yang dibantu oleh kolaborator dan teman sejawat. 

3.4.1.1.4. Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada pertemuan 1 

b. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada pertemuan 1 

c. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk pertemuan 2 

3.4.1.2. Pertemuan 2 

3.4.1.2.1. Perencanaan 

a. Menyusun RPP matematika SD kelas IV dengan materi sifat-sifat bangun 

ruang sederhana kubus dan balok 

b. Menyiapkan Lembar Kegiatan Siswa (Lembar Kerja Siswa diberikan melalui 

tayangan power point) 

c. Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar soal (evaluasi hanya diberikan di 

pertemuan ke-2 karena keterbatasan alokasi waktu pada pertemuan ke-1) 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam pembelajaran matematika. 

e. Menyiapkan alat peraga bangun ruang (kubus, balok, tabung, kerucut) 

3.4.1.2.2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Persiapan 

1. Pengkondisian kelas dan apersepsi. 

2. Pembentukan kelompok. 
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3. Penyampaian tujuan pembelajaran dan motivasi. 

b. Pengenalan dan Penyajian Materi 

Guru menyajikan materi menggunakan macromedia flash player atau power 

point . 

c. Kegiatan Kerja Kelompok 

Siswa secara berkelompok mengerjakan lembar kegiatan (lembar kegiatan 

diberikan melalui power point). 

d. Mempresentasikan Hasil Kerja Kelompok 

e. Mengerjakan Tes Individual 

Soal dapat diberikan secara tulis/cetak maupun menggunakan media power 

point. 

f. Pemeriksaan Hasil Tes 

g. Penghargaan Kelompok 

3.4.1.2.3. Observasi 

a. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

b. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran matematika 

yang dibantu oleh kolaborator dan teman sejawat. 

3.4.1.2.4. Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I 

b. Mengkaji pelakasaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus I 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I 

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus 2 
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3.4.2. Siklus II 

Siklus II dilakukan dalam 2 pertemuan dengan langkah sebagai berikut. 

3.4.2.1. Pertemuan 1 

3.4.2.1.1. Perencanaan 

a. Menyusun RPP matematika SD kelas IV dengan materi jaring-jaring kubus dan 

balok 

b. Menyiapkan Lembar Kegiatan Siswa (Lembar Kerja Siswa diberikan melalui 

power point) 

c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam pembelajaran matematika. 

3.4.2.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Persiapan 

1. pengkondisian kelas dan apersepsi. 

2. pembentukan kelompok. 

3. penyampaian tujuan pembelajaran dan motivasi. 

b. Pengenalan dan Penyajian Materi 

Guru menyajikan materi menggunakan macromedia flash player atau power 

point. 

c. Kegiatan Kerja Kelompok 

Siswa secara berkelompok mengerjakan lembar kegiatan (lembar kegiatan 

diberikan melalui power point). 

d. Mempresentasikan Hasil Kerja Kelompok 

 



58 

 

 

3.4.2.1.3. Observasi 

a. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

b. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran matematika 

yang dibantu oleh kolaborator dan teman sejawat. 

3.4.2.1.4. Refleksi 

1. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus 2. 

2. Mengkaji pelakasaan pembelajaran dan hasil tindakan pada siklus 2. 

3. Membuat kesimpulan. 

3.4.2.2. Pertemuan II 

3.4.2.2.1. Perencanaan 

a. Menyusun RPP matematika SD kelas IV dengan materi jaring-jaring kubus  

b. Menyiapkan Lembar Kegiatan Siswa (Lembar Kerja Siswa diberikan melalui 

power point) 

c. Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar soal (evaluasi hanya diberikan di 

pertemuan ke-2 karena keterbatasan alokasi waktu pada pertemuan ke-1). 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam pembelajaran matematika. 

3.4.2.2.2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Persiapan 

1. pengkondisian kelas dan apersepsi. 

2. pembentukan kelompok. 

3. penyampaian tujuan pembelajaran dan motivasi. 

b. Pengenalan dan Penyajian Materi 
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Guru menyajikan materi menggunakan macromedia flash player atau power 

point. 

c. Kegiatan Kerja Kelompok 

Siswa secara berkelompok mengerjakan lembar kegiatan (lembar kegiatan 

diberikan melalui power point). 

d. Mempresentasikan Hasil Kerja Kelompok 

e. Mengerjakan Tes Individual 

Soal dapat diberikan secara tulis/cetak maupun menggunakan komputer. 

f. Pemeriksaan Hasil Tes 

g. Penghargaan Kelompok. 

3.4.2.2.3. Observasi 

a. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

b. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran matematika 

yang dibantu oleh kolaborator dan teman sejawat. 

3.4.2.2.4. Refleksi 

a. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus 2. 

b. Mengkaji pelakasaan pembelajaran dan hasil tindakan pada siklus 2. 

c. Membuat kesimpulan. 

Namun apabila sampai dua siklus yang telah direncanakan peneliti tidak 

mendapatkan hasil yang diharapkan sesuai dengan indikator keberhasilan, maka 

akan dilanjutkan ke siklus berikutnya. 

 

3.5. DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
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3.5.1. Sumber Data 
 
3.5.1.1. Siswa 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara 

sistematik selama siklus pertama sampai siklus kedua yang berupa lembar 

aktivitas dan hasil belajar siswa. 

3.5.1.2. Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar pengamatan keterampilan guru dalam 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran STAD 

Berbantuan Komputer. 

3.5.1.3. Data Dokumentasi 

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoeh dokumen 

bukti aktivitas siswa dan guru dalam bentuk foto dan video saat pembelajaran 

berlangsung. 

3.5.1.4. Catatan Lapangan 

Berupa catatan kegiatan yang dilakukan selama observasi yang telah 

dilakukan sehingga menemukan permasalahan. 

3.5.2. Jenis Data 
 

3.5.2.1. Data Kuantitatif 
 

Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar berupa kemampuan siswa 

memahami materi pembelajaran matematika. 

 

 

3.5.2.2. Data Kualitatif 
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Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan  keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

3.5.3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

observasi, tes, dan dokumentasi. 

3.5.4. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat 

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

mendeskripsikan ketrampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model pembelajaran STAD Berbantuan 

Komputer. 

3.5.5. 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 (Poerwanti, 2008:1-5). Tes dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

3.5.6. Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui data 

awal dari hasil evaluasi kemampuan siswa dan data-data lain dari hasil evaluasi 

yang dilakukan pada siklus I dan siklus 2 dalam pembelajaran matematika. 
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3.6. TEKNIK ANALISIS DATA 
 

Teknik analisis data yang digunakan adalah: 

3.6.1. Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan 

menggunakan Pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) disebut juga penilaian 

dengan norma absolut atau kriteria. Pendekatan PAP berarti membandingkan 

skor-skor hasil tes peserta didik dengan kriteria atau patokan yang secara 

absolut/mutlak telah ditetapkan oleh guru. Jadi skor peserta didik tidak 

dibandingkan dengan kelompoknya tetapi skor-skor itu akan dikonversi menjadi 

nilai-nilai berdasarkan skor teoritisnya.  dengan sistem penilaian skala – 100. 

Menurut Poerwanti (2008:6-15) skala 100 berangkat dari persentase yang 

mengatikan skor prestasi sebagai proporsi penguasaan peserta didik pada suatu 

perangkat tes dengan batas minimal angka 0 sampai 100 persen (%). Adapun 

langkah-langkah PAP menurut Poerwanti (2008:6-15) sebagai berikut: 

 

1. Menentukan skor berdasar proporsi 

Skor =  x 100% (rumus bila menggunakan skala-100%) 

Dimana: 

B = banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda)  

atau jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal (pada tes bentuk 

penguraian). 

 = skor teoritis 
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2. Menentukan batas minimal nilai ketuntasan  

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan kualifikasi 

penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah dikontrakan dalam 

pembelajaran. Untuk menentukan batas minimal nilai ketuntasan peserta tes 

dapat menggunakan pedoman yang ada. Hasil perhitungan dibandingkan 

dengan kriteria ketuntasan belajar siswa yang dikelompokkan ke dalam 

kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria sebagai berikut. 

Tabel 3.1 
KKM SDN Bendan Ngisor kelas IV 

 
Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 62 Tuntas 

< 62 Tidak Tuntas 
 

3. Rata – rata nilai (Mean) 

 Nilai rata-rata =  
 
∑ X = jumlah keseluruhan nilai 
 
∑ N = banyak data 
 
 
 

3.6.2. Kualitatif  

Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran memahami materi pembelajaran matematika dengan 

analisis deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang 

dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data kualitatif 

ini diperoleh dari pengolahan data yang didapat dari instrumen pengamatan  

keterampilan guru instrumen atau pengamatan aktivitas siswa. 
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Dalam (Poerwanti, dkk 2008 :6-9) menerangkan cara untuk mengolah data skor 

sebagai berikut.  

1) Menentukan skor terendah 

2) Menentukan skor tertinggi 

3) Mencari median 

4) Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori ( sangat baik, baik, cukup, kurang ) 

Selanjutnya perhitungan untuk menentukan interval dilakukan sebagai berikut. 

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor 

Q2 = median  

Letak Q2 =  ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 =  ( n +2 ) untuk data genap atau Q1 =  ( n +1 ) untuk data ganjil. 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 =  (3n +2 ) untuk data genap atau Q3 =  ( 3n +1 ) untuk data ganjil 

Q4= kuartil keempat = T 

Maka akan didapat : 

Tabel 3.2 
Interval dan kategori menurut (Herrhyanto dan Hamid, 2008:5.3) 

 
Interval Kategori 
Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik 
Q2 ≤ skor < Q3 Baik 
Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 
R ≤ skor < Q1 Kurang 
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Tabel 3.3 
Keterampilan Guru 

 
Dengan rincian sebagai berikut : 

R = 16 (skor terendah)  

n = jumlah data = 43 

data di urutkan dari terendah sampai tertinggi = 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52,53,54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 

Q1 =  (n + 1)  

 (49 + 1) 

 . 50 

Q1= 12,5 dibulatkan menjadi 13. Jadi Q1 adalah nilai data ke-13 = 28 
Q2 =  ( n+1 ) 

 (49 + 1) 

. 50 

Q2 = 25. Jadi Q2 adalah nilai data ke-25 = 40 
 
Q3 =  ( n +1 ) 

 (49 + 1) 

 . 50 

Q3 = 37,5 dibulatkan menjadi 38. Jadi Q3 adalah nilai data ke-38 = 53 
Q4 = T = 64 
 

 
 
 
 
 

Interval Kategori 
53 ≤ skor < 64 Sangat baik 
40 ≤ skor < 53 Baik 
28 ≤ skor < 40 Cukup 
16 ≤ skor < 28 Kurang 
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Tabel 3.4 
Klasifikasi kategori per indikator keterampilan guru 

 
Interval Kategori 
Rata-rata 0  1 Kurang 
Rata-rata 1  2 Cukup 
Rata-rata 2  3 Baik 
Rata-rata 3  4 Sangat baik 

 
Kemudian aktivitas siswa dapat dijelaskan sebagai berikut : 
 

Tabel 3.5 
Aktivitas siswa 

 
Interval Kategori 
33 < skor ≤ 40 Sangat baik 
25 ≤ skor < 33 Baik 
17 ≤ skor < 25 Cukup 
10 ≤ skor < 17 Kurang 

 

Dengan rincian sebagai berikut : 

R = 10 (skor terendah)  

n = jumlah data = 31 

data di urutkan dari terendah sampai tertinggi =10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

Q1 =  (n + 1)  

 (31+ 1) 

 . 32 

Q1= 8. Jadi Q1 adalah nilai data ke-8 = 17 
 
 
Q2 =  ( n+1 ) 

 (31 + 1) 

. 32 

Q2 = 16. Jadi Q2 adalah nilai data ke-16 = 25 
Q3 =  ( n +1 ) 
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 (31 + 1) 

 . 32 

Q3 = 24. Jadi Q3 adalah nilai data ke-24= 33 
Q4 = T = 40 

Tabel 3.6 
Klasifikasi kategori per indikator aktivitas siswa 

 
Interval Kategori 
Rata-rata 1  1,5 Kurang 
Rata-rata 1,51  2,5 Cukup 
Rata-rata 2,51  3,5 Baik 
Rata-rata 3,51  4 Sangat baik 

 

3.7. INDIKATOR KEBERHASILAN 

Pembelajaran STAD Berbantuan Komputer dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika pada siswa kelas IVA di SDN Bendan Ngisor. 

3.7.1. Keterampilan guru kelas IVA SDN Bendan Ngisor dalam memahami materi 

pada mata pelajaran matematika dengan pembelajaran STAD Berbantuan 

Komputer minimal baik dengan skor 43 ≤ skor < 56. 

3.7.2. Aktivitas siswa dalam pelaksanaan pembelajaran matematika dengan 

pembelajaran STAD Berbantuan Komputer minimal baik dengan skor 25≤skor 

<34. 

3.7.3. Hasil belajar siswa pada materi mata pelajaran matematika dengan 

pembelajaran STAD Berbantuan Komputer minimal 62 (KKM SDN Bendan 

Ngisor) dengan ketuntasan klasikal 85%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1. HASIL PENELITIAN 
 

Penelitian di SDN Bendan Ngisor untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika siswa kelas IVA melalui Student Teams Achievement 

Division (STAD) Berbantuan Komputer dilaksanakan dalam 2 siklus. Tiap siklus 

terdiri atas 2 pertemuan pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal pelajaran 

matematika di kelas IVA. Berikut dipaparkan hasil penelitian tindakan kelas yang 

meliputi indikator keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, aktivitas 

siswa dalam pembelajaran matematika, dan hasil belajar siswa pada pelajaran 

matematika setelah dilakukan pembelajaran dengan STAD Berbantuan Komputer.  

4.1.1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.1.1.1. Perencanaan  

Hal-hal yang dilakukan pada perencanaan siklus I meliputi: 

a. menelaah materi pembelajaran matematika serta menelaah indikator; 

b. menyusun RPP matematika SD kelas IV dengan materi sifat-sifat bangun ruang 

sederhana; 

c. menyiapkan lembar kegiatan siswa; 

d. menyiapkan alat evaluasi berupa soal tes evaluasi; 

e. menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru. 
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4.1.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan pada siklus I dilaksanakan pada: 

hari/ tanggal   : Senin dan Rabu, 28 dan 30 Mei 2012 

pokok bahasan  : Menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana 

kelas/semester   : IV (empat) / II (dua) 

waktu   : 6 x 35 menit (2 x pertemuan) 

uraian kegiatan  : 

Siklus I dilaksanakan dalam 2 pertemuan, dengan masing-masing pertemuan 

terdiri dari tiga kegiatan, yaitu: kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. 

Pertemuan 1 siklus I 

a. Kegiatan Awal 

Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan guru telah menyiapkan RPP, 

bahan ajar, dan merancang lembar kegiatan siswa. Kemudian pada kegiatan awal 

yang berlangsung sekitar 15 menit, guru memberikan persepsi positif kepada 

siswa agar termotivasi dalam belajar dan memberikan penjelasan bahwa kegiatan 

belajar akan dilakukan secara berkelompok. Setelah itu, guru memberikan 

apersepsi kepada siswa “anak-anak! siapa yang di rumah mempunyai lemari 

pakaian?” siswa FZ menjawab “saya pak” kemudian guru menanyakan kepada 

siswa untuk mengetahui pengetahuan awal mereka mengenai bangun ruang 

“Siapa yang tahu bentuk dari lemari yang ada di rumah kalian?” dan AR 

menjawab kotak, RA menjawab balok, dan GA menjawab kubus. Guru 

menuliskan jawaban siswa di papan tulis, dan menanyakan “anak-anak dari 

jawaban bentuk lemari pakaian kalian, siapa yang tahu sekarang kita akan belajar 
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mengenai apa?” AR menjawab “bangun ruang pak!” guru memberikan pujian 

“pintar!”. Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

melalui STAD Berbantuan Komputer. Setelah menyampaikan tujuan 

pembelajaran guru membagi siswa secara heterogen menjadi 5 kelompok. 

b. Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti yang berlangsung sekitar 60 menit, guru memulai 

pembelajaran dengan memberikan siswa contoh bangun kubus, balok, tabung, dan 

kerucut melalui tayangan macromedia flash player. Setelah itu, siswa 

menyebutkan contoh bangun ruang yang ada di kehidupan sehari-hari siswa. guru 

berkeliling ke setiap meja siswa supaya siswa antusias dalam menyebutkan contoh 

bangun ruang yang ada di kehidupan sehari-hari mereka. Setelah selesai 

melakukan kegiatan tanya jawab. Guru memberikan Lembar Kegiatan Siswa 

melalui tayangan power point. Alat peraga disediakan guru untuk membantu 

siswa menemukan banyak sifat yang dimiliki setiap bangun ruang yang 

disebutkan di dalam lembar kerja. Saat mengerjakan LK kelompok 1 banyak 

bertanya kepada guru mengenai cara menjawab dan guru menjelaskan langkah 

pengerjaan LK kepada siswa.  

Setelah semua kelompok menyelesaikan soal dalam lembar kerja, guru 

memanggil salah satu anggota kelompok pada masing-masing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Siswa yang tidak ditunjuk 

guru mulai gaduh karena ingin maju untuk mempresentasikan hasil kelompok 

mereka, siswa terlihat antusias dalam presentasi kelompok. Kelompok 1 

membacakan jawaban dari soal no.1 mengenai bagian-bagian yang dimiliki 
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tabung dan kelompok 5 menanggapi jawaban dari kelompok 1. MZ mewakili 

kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi mereka “bagian yang dimiliki tabung 

yaitu sisi dan rusuk” kemudian guru berkata “bagaimana kelompok 5 jawaban 

kelompok 1, benar atau salah?” kelompok 5 menjawab “benar pak!” guru berkata 

“bagus! silahkan duduk MZ”. Jawaban nomor 2 dibacakan oleh kelompok 2 dan 

kelompok 3 menanggapi. Perwakilan kelompok 2  BB membacakan hasil diskusi 

kelompoknya “tabung memiliki 2 rusuk” guru berkata “bagaimana kelompok 3 

jawaban kelompok 2”, kelompok 3 menjawab “betul pak!” kemudian guru 

menjawab “Pintar! ternyata kelas IVA anaknya pintar-pintar”. Selanjutnya  

kelompok 3 membacakan jawaban no.3 dan kelompok 1 menanggapi. AP 

mewakili kelompok 3 maju mempresentasikan hasil diskusi kelompok “panjang 

rusuk AE=8 cm dan GF=8 cm”. Guru kemudian meminta pendapat kelompok 1 

“benar atau salah jawaban dari kelompok 3?”, kemudian kelompok 1 menjawab 

“benar Pak! rusuk kubus semuanya sama panjang”. Terakhir kelompok 4 

menjawab soal nomor 4 dan kelompok 2 menanggapi. Kelompok 4 menjawab 

“kawat yang harus disediakan pak hari panjangnya 80 cm!”. Kemudian guru 

meminta pendapat kelompok 2 “Bagaimana kelompok 2?”, kelompok 2 menjawab 

“salah pak!banyak rusuk kubus 12 buah. Jadi 12x7=84 cm pak!”. Kemudian guru 

memberikan penjelasan “bagus!kelompok 2 berani memberikan pendapatnya 

sendiri. Memang benar susunan tabung yang dapat dibentuk ada 8 buah”. Setelah 

semua soal sudah terselesaikan siswa kembali duduk dalam posisi masing-masing 

tanpa berkelompok. 
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Guru menyimpulkan hasil dari pembelajaran dalam mengerjakan lembar 

kerja tersebut bersama-sama dengan siswa, dan memberikan kesempatan pada 

siswa yang ingin bertanya. Saat diberikan kesempatan untuk bertanya, siswa 

cenderung terdiam dan tidak ada yang bertanya. 

c. Kegiatan akhir 
 

Kegiatan ini berlangsung dalam 30 menit. Guru menanyakan kesan-kesan 

apa yang didapat siswa pada pembelajaran yang telah berlangsung. Semua siswa 

antusias untuk menjawab dan guru menunjuk 2 siswa untuk menyampaikan 

kesan-kesan mereka, menurut AZ, pembelajaran berjalan menyenangkan karena 

berkelompok, kemudian menurut KA senang belajar dalam kelompok dan 

mendapatkan bintang penghargaan. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan pesan-pesan untuk tidak jajan sembarangan saat istirahat. 

4.1.1.3. Hasil Observasi Proses Pembelajaran pertemuan 1 Siklus I 
 
4.1.1.3.1. Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Matematika 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran matematika dengan 

STAD Berbantuan Komputer pada pertemuan 1 siklus I diperoleh data sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.1 
Hasil observasi keterampilan guru pertemuan 1 siklus I 

 
No. Indikator keterampilan guru Skor Kategori 
1. Merencanakan pembelajaran 3 Baik 
2. Membangun persepsi dan sikap positif 2 Cukup 
3. Guru membuka pelajaran dengan mengkondisikan 

kelas dan memberikan apersepsi 2 Cukup 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi 
siswa 3 Baik 

5. Guru membimbing dan mengorganisasi siswa ke 
dalam beberapa kelompok belajar  2 Cukup 

6. Guru mengenalkan dan menyajikan materi 
menggunakan komputer 2 Cukup 

7. Guru memfasilitasi siswa dalam kerja kelompok 2 Cukup 
8. Guru menganalisis presentasi hasil kerja kelompok 

siswa 2 Cukup 

9. Guru mengawasi siswa dalam mengerjakan tes 
individual 2 Cukup 

10. Guru memeriksa hasil tes individual 3 Baik 
11. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok  3 Baik 
12. Kualitas media pembelajaran 2 Cukup 
13. Kualitas materi pembelajaran 3 Baik 
14. Guru menciptakan suasana kelas/belajar yang 

kondusif 2 Cukup 

15. Guru memberikan nilai ketauladanan yang baik 
kepada setiap siswa 2 Cukup 

16. Menutup pembelajaran 2 Cukup 
Jumlah perolehan skor 37 Cukup 

 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah skor yang diperoleh 

dari observasi keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui STAD 

Berbantuan Komputer sebesar 37 dengan kategori baik. Data tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

a. Merencanakan pembelajaran 

Pada indikator ini diperoleh skor 3 dengan kategori baik. Sebelum 

pelaksanaan siklus I pertemuan 1, guru sudah mempersiapkan RPP untuk 

mengajar pada pertemuan 1. Guru telah mempersiapkan bahan ajar dalam 

mengajar dan guru merancang instrumen untuk alat penilaian evaluasi siswa. 

Namun, guru kurang memperhatikan situasi dan kondisi di kelas IVA pada saat 
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akan memberikan media belajar. Semula guru akan memberikan media LCD akan 

tetapi listrik di sekolah padam sehingga pembelajaran hanya menggunakan laptop 

yang dibawa guru, selain itu guru juga kurang persiapan dalam alat peraga. Alat 

peraga kubus yang terbuat dari bahan yang transparan tertinggal, sehingga guru 

hanya menggunakan alat peraga kubus yang terbuat dari kertas asturo. 

b. Membangun persepsi dan sikap positif 

Pada indikator ini diperoleh skor 2 dengan kriteria cukup. Pada awal 

kegiatan guru memberikan persepsi positif kepada siswa mengenai kegiatan 

belajar yang akan dilakukan. Guru juga mendorong siswa untuk bekerja secara 

kelompok dengan cara memberitahu siswa bahwa dalam kegiatan belajar, para 

siswa akan belajara secara berkelompok. Deskriptor yang tidak muncul pada 

indikator ini adalah memberi motivasi untuk belajar dan mendorong siswa untuk 

bekerja secara individu. 

c. Guru membuka pelajaran dengan mengkondisikan kelas dan memberikan 

apersepsi 

Pada indikator ini diperoleh skor 2, dengan kategori cukup. Saat membuka 

pelajaran guru memberikan apersepsi kemudian guru juga memberikan 

penghargaan kepada siswa yang aktif pada saat pemberian apersepsi. Namun, 

guru tidak mengkondisikan kelas agar siswa tertib pada saat mengikuti pelajaran, 

sehingga pada saat pemberian apersepsi masih ada siswa yang berbicara sendiri 

dengan teman sebangku. Selain itu, guru juga tidak mengkaitkan materi yanng 

akan dipelajari dengan materi sebelumnya.  
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d. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa 

Dalam indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Setelah 

kegiatan pemberian apersepsi dilakukan, kemudian guru memancing siswa agar 

berpendapat mengenai materi yang akan dibahas pada saat pembelajaran, setelah 

terjawab materi apa yang akan dipelajari kemudian guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Penyampaian tujuan pembelajaran dilakukan guru dengan nada 

suara yang keras sehingga dapat didengar oleh seluruh siswa. Guru juga 

memotivasi siswa agar siswa fokus dalam belajar. Namun, guru tidak memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada yang belum jelas dalam 

penyampaian tujuan pembelajaran.    

e. Guru membimbing dan mengorganisasi siswa ke dalam beberapa kelompok 

belajar 

Pada indikator ini mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup. Setelah guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian guru membagi siswa menjadi 5 

kelompok. Pembagian kelompok dilakukan guru dengan memperhatikan 

heterogenitas siswa. Namun guru belum memperhatikan penyusunan letak tempat 

duduk kelompok sesuai denngan karakter dan kebutuhan siswa serta guru belum 

menyampaikan strategi pembelajaran yang akan dilakukan.  

f. Guru mengenalkan dan menyajikan materi menggunakan komputer 

Pada indikator ini mendapatkan skor 2, dengan kategori cukup. Dalam 

kegiatan pembelajaran guru menjelaskan materi dengan nada suara yang dapat 

dapat didengar seluruh siswa. Penyajian materi dari guru juga sudah tepat dengan 

tujuan pembelajaran, akan tetapi dalam kegiatan belajar guru hanya menggunakan 
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media belajar laptop dari guru saja yang berisi power point dan flash player tanpa 

menggunakan LCD proyektor hal ini dikarenakan listrik di sekolah padam. Selain 

itu guru juga tidak memberikan bimbingan kepada siswa agar fokus ke materi 

yang diberikan baik secara verbal maupun gestural. 

g. Guru memfasilitasi siswa dalam kerja kelompok 

Indikator ini mendapatkan skor 2, dengan kategori cukup. Stelah 

menyajikan materi, guru hanya memberikan Lembar Kerja melalui Power Point 

tanpa memberikan kertas pengerjaan kepada kelompok. Setelah itu guru 

menjelaskan petunjuk pengerjaan LK dan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya apabila ada yang belum jelas. Akan tetapi guru tidak memberikan 

alat peraga ke kelompok agar dapat dipergunakan untuk memecahkan maslah 

yang dihadapi.  

h. Guru menganalisis presentasi hasil kerja kelompok siswa 

Pada indikator ini mendapatkan skor 2, dengan kategori baik. Pada saat 

presentasi hasil kerja kelompok guru memberikan kesempatan kepada setiap 

siswa untuk menanggapi hasil pekerjaan kelompok yang sedang presentasi. Guru 

juga memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk mempresentasikan 

hasil pekerjaan kelompoknya. Akan tetapi pada indikator ini deskriptor yang tidak 

muncul adalah guru memberikan penegasan terhadap permasalahan yang telah 

diselesaikan siswa secara kelompok dan juga guru membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil pemikirannya.   
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i. Guru mengawasi siswa dalam mengerjakan tes individual 

Pada indikator ini mendapatkan skor 2, dengan kategori cukup. Setelah 

kegiatan kerja kelompok, kemudian guru memberikan tes individual. Pada saat 

siswa sedang mengerjakan tes, guru menegur siswa apabila ramai dan guru 

menegur siswa apabila ada yang kerjasama dalam mengerjakan tes individual. 

Akan tetapi, guru tidak memberikan motivasi kepada siswa agar bersemangat 

dalam mengerjakan tes individual dan guru tidak berkeliling ke setiap meja siswa 

pada saat pengerjaan tes individual. 

j. Guru memeriksa hasil tes individual 

 Pada indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Setelah siswa 

selesai mengerjakan tes, kemudian guru bersama dengan siswa mengkoreksi hasil 

pengerjaan tes. Kemudian, guru menjelaskan langkah penyelesaian masalah pada 

soal yang dianggap sulit oleh siswa. Setelah itu guru memberikan penilaian pada 

lembar pengerjaan siswa. Namun, guru tidak menjumlahkan nilai setiap siswa 

dalam satu kelompok bersama-sama dengan seluruh siswa. 

k. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok 

Dalam indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Setelah 

diketahui skor masing-masing kelompok, kemudian guru memberikan 

penghargaan kepada kelompok dengan skor tertinggi. Penghargaan diberikan 

dalam bentuk bintang penghargaan maupun pujian seperti “kelompok ini 

prestasinya sangat bagus”, “ternyata kelompok ini siswanya sangat kompak”. 

Siswa yang mendapatkan penghargaan terlihat sangat senang. Kemudian, guru 

memberikan motivasi kepada kelompok lain untuk meningkatkan prestasinya jika 
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ingin mendapatkan bintang penghargaan juga. Akan tetapi, guru tidak memotivasi 

kelompok yang mendapatkan penghargaan untuk mempertahankan prestasi yang 

diperoleh. 

l. Kualitas media pembelajaran 

 Pada indikator ini mendapatkan skor 2, dengan kategori cukup. Penggunaan 

media pembelajaran yang digunakan oleh guru membuat pembelajaran menjadi 

menyenangkan bagi siswa, hal itu terlihat siswa sangat cepat untuk menanggapi 

materi yang dipelajari, sehingga dapat memperkaya pengalaman belajar yang 

dimiliki siswa. Hal itu dikarenakan pada saat pertemuan pertama walaupun 

terkendala listrik, tapi guru menggunakan media laptop yang berisi power point 

dan flash player yang jarang ditemui siswa sebelumnya dalam kelas. Akan tetapi, 

karena hanya menggunakan sebuah laptop yang dimiliki guru membuat 

pembelajaran kurang interaktif sehingga kurang dapat memfasilitasi prose 

interaksi antara siswa dengan siswa, dan siswa dengan ahli bidang ilmu. Selain itu 

dengan proses pembelajaran yang berlangsung lebih banyak guru yang berperan 

dalam penyajian materi sehingga kurang mampu mengubah suasana belajar dari 

siswa pasif dan guru sebagai sumber ilmu satu-satunya, menjadi siswa aktif 

berdiskusi dam mencari informasi melalui berbagai sumber belajar yang ada. 

m. Kualitas materi pembelajaran 

 Pada indikator ini mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Dalam 

pemilihan materi guru sudah memberikan materi secara sistematis, sesuai dengan 

kompetensi dasar yang ingin dicapai dan juga pemilihan materi juga sesuai 

dengan tujuan belajar yang akan dicapai. Selain itu materi yang diberikan juga 
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telah memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi. Hal itu tampak pada saat 

pemberian materi, guru telah memanfaatkan media laptop untuk menyajikan 

materi yang telah disusun. Akan tetapi, karena kurang interaktif, sehingga kurang 

mampu mengakomodasi partisipasi aktif siswa dalam belajar. 

n. Guru menciptakan suasana kelas/belajar yang kondusif 

 Dalam indikator ini mendapatkan skor 2, dengan kategori cukup. Pada saat 

awal pembelajaran, kondisi kelas sangat bersih dan rapi, sehingga menarik siswa 

untuk belajar. Selain itu, pada saat pembelajaran guru mampu menemukan dan 

memecahkan tingkah laku yang menimbulkan gangguan dalam pembelajaran. Hal 

itu terlihat pada saat salah seorang siswa yang ramai karena posisi duduknya 

berada di belakang, kemudian dipindah ke bangku yang berdekatan dengan meja 

guru sehingga siswa tersebut menjadi fokus ke materi yang dipelajari. Akan tetapi 

pada pertemuan awal, guru kurang mampu menciptakan kondisi belajar yang 

menantang siswa untuk belajar sehingga siswa hanya terpusat pada ruang lingkup 

materi yang diberikan guru, tanpa adanya siswa yang berusaha menanyakan 

materi tersebut jika diterapkan pada kondisi siswa sehari-hari. Selain itu, guru 

juga kurang mampu mengembalikan kondisi belajar yang menyenangkan jika 

terjadi gangguan dalam pembelajaran. Pada saat ada siswa yang gaduh, guru 

menegur siswa tersebut bahkan memindah posisi duduknya, akan tetapi karena hal 

tersebut membuat siswa yang lain menjadi diam dan nampak kurang komunikatif 

dalam kegiatan pembelajaran. 

o. Guru memberikan nilai ketauladanan yang baik kepada setiap siswa 

 Pada indikator ini mendapatkan skor 2, dengan kategori cukup. Pada saat 

pembelajaran guru memberikan bimbingan kepada siswa untuk memudahkan 
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siswa dalam belajar. Guru juga tidak mengucapkan kata-kata yang tidak sopan 

dalam pembelajaran. Pada indikator ini deskriptor yang tidak tampak adalah guru 

membimbing siswa agar tidak  mudah putus asa dalam bekerja dan memberikan 

senyuman, anggukan, mengakomodasi keingintahuan siswa. 

p. Menutup pelajaran 

 Pada indikator ini mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup. Pada 

kegiatan akhir guru telah memberikan evaluasi dana juga memberikan refleksi. 

Akan tetapi guru belum memberikan pesan moral sesuai dengan materi 

pembelajaran dan tindak lanjut pada pertemuan pertama. 

4.1.1.3.2. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Matematika 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui STAD Berbantuan Komputer, diperoleh data aktivitas siswa pada 

pertemuan 1 siklus I sebagai berikut. 
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Tabel 4.2 
Hasil observasi aktivitas siswa pertemuan 1 siklus I 

 

N
o Indikator 

Nama siswa Jumlah 
skor tiap 
indikator 

Skor 
rata-
rata 

Kategori A
Z 

A
R 

SA FR RI RF K
A 

B
B 

1. Siswa siap dalam 
pembelajaran 3 3 3 3 2 2 2 2 20  2,5  Cukup 

2. memiliki persepsi dan 
sikap positif terhadap 
belajar 

3 3 2 3 3 3 2 1 20  2,5  Cukup 

3. 
 
 

Membentuk beberapa 
kelompok 3 2 2 4 2 2 2 2 19  2,375  Baik 

4. Mendengarkan 
penyampaian tujuan 
pembelajaran dan 
motivasi yang 
diberikan oleh guru 
(Listening activities) 

2 3 2 3 2 2 2 2 18 2,25 Cukup 

5. Memperhatikan 
penyajian materi 
menggunakan 
komputer yang 
diberikan oleh guru 
(visual activities & 
listening activities) 

3 3 2 3 2 2 2 2 19  2,375  Cukup 

6. Mengintegrasikan 
pengetahuan dan 
keterampilan yang 
dimiliki serta serta 
membangun sikapnya 
dalam kegiatan kerja 
kelompok (oral 
activities) 

3 3 3 3 2 2 3 2 21  2,625  Baik 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengaplikasikan 
pengetahuan dan, 
keterampilan, dan 
sikapnya serta 
memperluas dan 
memperdalam 
pengetahuannya 
melalui presentasi 
hasil kerja kelompok 
(oral activities & 
listening activities) 

2 2 2 2 2 2 1 1 14  1,75  Kurang 

8. Membangun kebiasaan 
berpikir, bersikap, dan 
bekerja produktif 
melalui pengerjaan tes 
individual (Writing 
activities dan Mental 
activities) 

2 2 2 3 3 2 3 2 19  2,375  Baik 

9. 
 
 
 

Bersama-sama dengan 
guru memeriksa hasil 
tes individual (Mental 
activities) 

3 3 3 2 2 2 2 2 19  2,375  Cukup 

10 Menerima 
penghargaan dari guru 
bagi kelompok yang 
mendapatkan nilai 
tertinggi 

3 3 2 3 2 2 2 2 19  2,375  Cukup 

Jumlah skor 28  28 25 27 22 21 22 38 191 23,75 Cukup 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa aktivitas siswa pada pembelajaran 

matematika melalui STAD Berbantuan Komputer pada pertemuan 1 siklus I 

diperoleh skor 23,75 dengan kategori cukup. Hasil observasi pada aktivitas siswa 

siklus I dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Siswa siap dalam pembelajaran 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata 2,5 dengan kategori cukup. Saat 

pembelajaran akan dimulai guru mengecek kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Siswa sebagai sampel yaitu AZ, AR, FZ, dan SA memperoleh skor 

3, keempat siswa sampel tersebut datang tepat waktu, menyiapkan bahan dan alat 

yang digunakan untuk kegiatan belajar, serta memperhatikan penjelasan guru. 

Namum mereka belum termotivasi untuk belajar. Kemudian siswa lain yaitu RI, 

RF, KA, BB mendapatkan skor 2, karena RI kurang dalam menyiapkan bahan dan 

alat yang digunakan untuk belajar serta kurang termotivasi untuk belajar, namun 

RI sudah datang tepat waktu dan memperhatikan penjelasan dari guru; RF, KA 

dan BB mereka kurang memperhatikan penjelasan dari guru dan kurang 

termotivasi untuk belajar. Namum mereka sudah datang tepat waktu bahan dan 

alat yan digunakan untuk belajar. 

 

b. Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar 

Pada indikator ini menperoleh skor rata-rata yaitu 2,5 dengan kriteria cukup. 

Siswa yang menjadi fokus pengamatan RF mendapatkan skor 3 karena sudah 

belajar secara mandiri dan kelompok, serta sudah bergembira dalam kelompok. 

Namum RF kurang memiliki persepsi positif terhadap belajar. Selanjutnya siswa 

lain yang menjadi fokus pengamatan AZ, FZ, AR, mendapatkan skor 3 karena 
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sudah memiliki persepsi positif terhadap belajar, belajar mandiri, dan belajar 

secara kelompok. Namun mereka kurang bergembira dan bosan dalam 

pembelajaran. Selanjutnya, siswa RI, KA, SA, mendapatkan skor 2 karena mereka 

sudah belajar secara mandiri dan kelompok, namun belum memiliki persepsi 

kepada belajar dan kurang bergembira serta merasa bosan dalam belajar; 

Selanjutnya BB mendapatkan skor 1 karena kurang memiliki persepsi terhadap 

belajar, belum mampu belajar secara mandiri, dan kurang bergembira serta bosan 

dalam pembelajaran. Namun, BB sudah mampu belajar secara kelompok. 

c. Siswa membentuk beberapa kelompok 

Pada indikator ini mendapatkan skor rata-rata 2,375 dengan kategori cukup. 

Siswa yang menjadi fokus pengamatan yaitu FZ mendapatkan skor 4, karena FZ 

berkelompok sesuai pembagian dari guru, konsentrasi pada tujuan dan topik 

diskusi, berkelompok berdasarkan heterogenitas siswa, dan tidak membedakan 

antara teman yang satu dengan yang lain; Selanjutnya AZ mendapatkan skor 3, 

karena sudah berkelompok sesuai pembagian dari guru, berkelompok berdasarkan 

heterogenitas siswa, dan tidak membedakan antara teman yang satu dengan yang 

lain. Akan tetapi AZ kurang berkonsentrasi pada tujuan dan topik diskusi; siswa 

selanjutnya adalah RI, RF, AR, KA, BB, dan SA mendapatkan skor 2. RF dan KA 

berkelompok sesuai pembagian dari guru dan konsentrasi pada tujuan dan topik 

diskusi, namun RF dan KA tidak berkelompok berdasarkan heterogenitas siswa, 

dan membedakan antara teman yang satu dengan yang lain. Kemudian RI, AR, 

BB, dan SA berkelompok sesuai pembagian dari guru, tidak membedakan antara 

teman yang satu dengan yang lain, namun RI, AR, BB, dan SA kurang 
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berkonsentrasi pada tujuan dan topik diskusi dan tidak berkelompok berdasarkan 

heterogenitas siswa. 

d. Siswa mendengarkan penyampaian tujuan pembelajaran dan motivasi yang 

diberikan oleh guru (visual activities dan listening activities) 

Pada indikator ini memperoleh rata-rata skor 2,25 dengan kategori cukup. 

Pada pertemuan ini, FZ dan AR mendapatkan skor 3. FZ bersemangat dalam 

kegiatan belajar, memberikan balikan terhadap motivasi yang diberikan guru, dan 

bertanya kepada guru mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai, namun 

FZ kurang mampu untuk menjelaskan tujuan pembelajaran yang telah 

disampaikan guru; AR bersemangat dalam kegiatan belajar, memberikan balikan 

terhadap motivasi yang diberikan guru, dan, dapat menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang telah disampaikan guru namun AR tidak memberikan 

pertanyaan kepada guru mengenai tujuan pembelajaran telah disampaikan; 

selanjutnya AZ, RI, RF, KA, BB, dan SA mendapatkan skor 2, hal itu karena AZ 

dan RF memberikan balikan terhadap motivasi yang diberikan guru, dan bertanya 

kepada guru mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai, namun AZ dan RF 

kurang mampu untuk menjelaskan tujuan pembelajaran yang telah disampaikan 

guru dan kurang bersemangat dalam kegiatan belajar. RI dan KA bersemangat 

dalam kegiatan belajar, memberikan balikan terhadap motivasi yang diberikan 

guru, namun RI dan KA kurang mampu untuk menjelaskan tujuan pembelajaran 

yang telah disampaikan guru dan tidak bertanya kepada guru mengenai tujuan 

pembelajaran telah disampaikan. BB bersemangat dalam kegiatan belajar, mampu 

menjelaskan tujuan pembelajaran yang telah disampaikan guru namun BB kurang 
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memberikan balikan terhadap motivasi yang diberikan guru, dan tidak bertanya 

kepada guru mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. SA, memberikan 

balikan terhadap motivasi yang diberikan guru, dan mampu untuk menjelaskan 

tujuan pembelajaran yang telah disampaikan guru, namun FZ kurang bersemangat 

dalam kegiatan belajar dan tidak bertanya kepada guru mengenai tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

e. Siswa memperhatikan penyajian materi menggunakan komputer yang 

diberikan oleh guru (visual activities dan listening activities) 

Pada indikator ini memdapatkan rata-rata 2,375 dengan kategori cukup. Saat 

penyajian materi, siswa yang menjadi fokus pengamatan AZ, FZ, AR, SA 

mendapatkan skor 3 karena AZ dan FZ sudah mencatat materi yang diberikan 

oleh guru, bertanya kepada guru mengenai materi yang diberikan, dan aktif dalam 

kegiatan tanya jawab mengenai materi yang diberikan. Namun, mereka kurang 

fokus terhadap materi yang disajikan oleh guru; AR sudah fokus terhadap materi 

yang disajikan oleh guru dan mencatat materi yang diberikan oleh guru, serta 

sudah bertanya kepada guru mengenai materi yang diberikan. Namun kurang aktif 

dalam kegiatan tanya jawab; SA sudah fokus terhadap materi yang disajikan oleh 

guru, mencatat materi yang diberikan guru, aktif dalam kegiatan tanya jawab. 

Namun, tidak memberikan pertanyaan kepada mengenai materi yang diberikan. 

Selanjutnya RI, RF, KA, BB mendapatkan skor 2. RI dan KA sudah mencatat 

materi yang diberikan oleh guru dan memberikan pertanyaan kepada guru 

mengenai materi yang diberikan. Namun, mereka kurang fokus terhadap materi 

yang disajikan dan kurang aktif dalam kegiatan tanya jawab. RF dan BB sudah 
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fokus terhadap materi yang disajikan dan mencatat materi yang diberikan guru. 

Namun, tidak mengajukan pertanyaan kepada guru dan kurang aktif dalam 

kegiatan tanya jawab. 

q. Siswa mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki serta 

membangun sikapnya dalam kegiatan kerja kelompok (oral activities) 

Pada indikator ini mendapatkan rata-rata skor 2,625 dengan kategori baik. 

Siswa AZ, FZ, AR, KA, SA mendapatkan skor 3. AZ aktif dalam memecahkan 

masalah dalam kelompok dan bekerja sama dalam kelompok serta mencatat hasil 

diskusi kelompok. Namun, tidak memberikan pendapat dalam kelompok. KA 

Memberikan pendapat dalam kelompok, bekerjasama dalam kelompok dan 

mencatat hasil diskusi dalam kelompok, namun kurang aktif dalam pemecahan 

masalah dalam kelompok. Selanjutnya FZ, AR, SA sudah memberikan pendapat 

dalam kelompok, aktif dalam memecahkan masalah, bekerjasama dalam 

kelompok. Namun tidak mencatat hasil diskusi kelompok. RI, RF, BB  

mendapatkan skor 2 karena mereka sudah memberikan pendapat dalam kelompok, 

bekerjasama dalam kelompok. Namun kurang aktif dalam pemecahan masalah 

dan tidak mencatat hasil diskusi kelompok. 

r. Siswa mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dan sikapnya serta 

memperluas dan memperdalam pengetahuannya melalui presentasi hasil kerja 

kelompok (oral activities dan listening activities) 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata 1,75 dengan kategori baik. AZ, FZ, RI, 

RF, AR, SA memperoleh skor 2, AZ sudah mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok, secara bergantian antar kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja 

kelompok. Namun, tidak menanggapi hasil diskusi kelompok dan tidak 
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memberikan pertanyaan mengenai hasil presentasi kelompok. FZ, AR, SA sudah 

menanggapi hasil diskusi kelompok dan memberikan pertanyaan menganai hasil 

diskusi kelompok. Namun mereka tidak mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok serta tidak bergantian antar kelompok untuk memprsentasikan hasil 

diskusi kelompok. RI sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan 

menanggapi hasil diskusi kelompok, namun belum secara bergantian antar 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan tidak memberikan 

pertanyaan kepada kelompok lain mengenai hasil presentasi kelompok. KA dan 

BB mendapat skor 1 karena mereka belum menanggapi hasil diskusi kelompok, 

tidak secara bergantian antar kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok, tidak memberikan pertanyaan mengenai hasil diskusi kelompok. 

Namun mereka sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 

s. Siswa membangun kebiasaan berpikir, bersikap, dan bekerja produktif melalui 

pengerjaan tes individual (writing activities dan mental activities) 

Pada indikator ini mendapatkan rata-rata skor 2,375 dengan kategori cukup. 

Siswa yang diamati sebagai sampel yaitu FZ, RI, KA, SA mendapatkan skor 3. FZ 

dan KA tertib dalam mengerjakan soal tes, tidak bekerjasama dalam mengerjakan 

soal tes, memperhatikan penjelasan dari guru mengenai petunjuk pengerjaan soal. 

Namun, mereka tidak tepat waktu dalam menyelesaikan soal tes; RI dan SA tertib 

dalam mengerjakan soal tes, tidak bekerja dalam mengerjakan soal tes, dan 

menyelesaikan soal tes secara tepat waktu. Namun, kurang memperhatikan 

penjelasan dari guru mengenai petunjuk pengerjaan soal; selanjutnya AZ, RF, AR, 

BB mendapatkan skor 2. AZ tidak bekerjasama dalam mengerjakan soal tes dan 
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menyelesaikan soal tes secara tepat waktu, namun kurang tertib dalam 

mengerjakan soal tes, serta kurang memperhatikan penjelasan dari guru mengenai 

petunjuk pengerjaan soal. RF dan AR tertib dalam mengerjakan soal tes, dan tidak 

bekerjasama dalam mengerjakan soal tes. Namun, kurang memperhatikan 

penjelasan dari guru mengenai petunjuk pengerjaan soal dan tidak menyelesaikan 

soal tes secara tepat waktu. BB tertib dalam mengerjakan soal tes dan 

memperhatika penjelasan dari guru mengenai petunjuk pengerjaan soal. Namun, 

bekerjasama dalam mengerjakan soal tes dan tidak secara tepat waktu dalam 

menyelesaikan soal tes. 

t. Siswa bersama-sama dengan guru memeriksa hasil tes individual (mental 

activities) 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 2,375 dengan kategori cukup. 

Siswa sebagai fokus pengamatan yaitu AZ, AR, SA, mendapatkan skor 3. AZ dan 

SA bekerjasama dengan guru memeriksa hasil tes, tidak membenarkan hasil 

pengerjaan tes yang diperiksanya, aktif memberikan solusi pada saat pemeriksaan 

soal tes. Namun, gaduh pada saat memeriksa hasil tes. AR bekerjasama dengan 

guru untuk memeriksa hasil tes, tidak membenarkan hasil pengerjaan tes yang 

diperiksanya, dan tidak gaduh pada saat memeriksa hasil tes. Namun, kurang aktif 

memberikan solusi saat pemeriksaan soal tes; selanjutnya FZ, RI, RF, KA, BB 

mendapatkan skor 2. FZ tidak membenarkan hasil pengerjaan tes yang 

diperiksanya dan aktif memberikan solusi pada saat pemeriksaan soal tes, namun 

tidak bekerjasama dengan guru untuk memeriksa hasil tes dan gaduh saat 

memeriksa hasil tes. RI, RF, KA, BB bekerja sama dengan guru untuk memeriksa 

hasil tes dan tidak membenarkan hasil pengerjaan tes yang diperiksanya, namun 



89 

 

 

tidak memberikan solusi pada saat pemeriksaan soal tes dan gaduh saat 

memeriksa hasil tes. 

u. Siswa menerima penghargaan dari guru bagi kelompok yang mendapatkan 

nilai tertinggi 

Indikator ini mendapatkan rata-rata skor 2,375 dengan kategori baik. AZ, 

FZ, AR mendapatkan skor 3. AZ dan AR menunjukkan sikap senang saat 

menerima penghargaan, bersemangat untuk meningkatkan prestasinya, tidak 

mengejek kelompok yang tidak mendapatkan penghargaan. Namun, mereka tidak 

mengucapkan terima kasih pada saat menerima penghargaan. FZ mengucapkan 

terima kasih, menunjukkan sikap senang saat menerima penghargaan, dan tidak 

mengejek kelompok yang tidak mendapatkan penghargaan, namun FZ kurang 

bersemangat untuk meningkatkan prestasinya; selanjutnya siswa yang menjadi 

fokus penelitian yaitu RI, RF, KA, BB, SA. RI mendapatkan skor 2. RI 

mengucapkan terima kasih dan menunjukkan sikap senang saat menerima 

penghargaan. Namun, kurang bersemangat untuk meningkatkan prestasinya dan 

mengejek kelompok yang tidak mendapatkan penghargaan. RF, BB, dan SA 

menunjukkkan sikap senang pada saat menerima penghargaan dan bersemangat 

untuk meningkatkan prestasinya, namun tidak mengucapkan terima kasih dan 

mengejek kelompok yang tidak mendapatkan penghargaan; Selanjutnya KA 

mendapatkan skor 2 karena tidak mengucapkan terima kasih dan tidak 

bersemangat untuk meningkatkan prestasinya. Namun, menunjukkan sikap senang 

saat menerima penghargaan dan tidak mengejek kelompok yang tidak 

mendapatkan penghargaan. 
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4.1.1.3.3. Refleksi 

 Refleksi tindakan pada pertemuan 1 siklus I ini lebih difokuskan pada 

masalah dan keberhasilan yang nampak selama tindakan. Adapun permasalahan 

dan keberhasilan yang nampak dalam pembelajaran sebagai berikut: 

1. LCD yang akan digunakan untuk menyorot tayangan flash player dan power 

point tidak dapat digunakan karena pada saat pembelajaran di kelas, guru 

komputer juga mengadakan pembelajaran yang menggunakan komputer, 

sehingga daya listrik yang ada di sekolah tidak kuat. 

2. Kerjasama siswa dalam kelompok belum berjalan dengan baik, karena masih 

terlihat masih ada siswa yang tidak mau bekerja dalam kelompok dan ada 

siswa yang masih mendominasi kerja kelompok. 

3. Masih ada siswa yang malu-malu untuk menyampaikan pendapatnya. 

4. Masih ada siswa yang kurang berkonsentrasi dan sungguh-sungguh dalam 

pembelajaran. 

5. Guru tidak lagi mendominasi pembelajaran dan guru melaksanakan 

pembelajaran masuk dalam ketegori baik. 

6. Guru menggunakan pembelajaran STAD Berbantuan Komputer dirasa tepat 

karena siswa menjadi lebih aktif dari kegiatan pembelajaran sebelumnya. 

7. Aktivitas siswa dalam pembelajaran kurang ideal  kategori cukup. 

4.1.1.3.4. Revisi 

Berdasarkan refleksi yang telah diuraiakan di atas, maka hal-hal yang perlu 

diperbaiki dan diadakan revisi untuk tahap pelaksanaan pertemuan 2 siklus I 

yaitu: 
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a. Guru berkoordinasi dengan guru komputer agar daya listrik yang ada si sekolah 

dapat mencukupi untuk menghidupkan LCD. 

b. Guru membimbing siswa dalam kerjasama kelompok agar berjalan dengan 

baik. 

c. Siswa diberikan motivasi agar tidak malu-malu dalam menyampaikan 

pendapatnya, dengan memberikan hadiah yang relevan pada siswa yang berani 

mengemukakan pendapatnya. 

d. Guru harus menigkatkan pengelolaan kelasnya sehingga siswa dapat 

berkonsentrasi dalam pembelajaran, atau diberikan penghargaan pada siswa. 

e. Aktivitas siswa dalam pembelajaran perlu ditingkatkan menjadi kategori baik 

Pertemuan 2 siklus I 
 
a. Kegiatan Awal 

Sebelum pertemuan ke-2 dilaksanakan guru telah menyiapkan bahan ajar, 

dan merancang instrumen sebagai alat evaluasi, serta menyiapkan media/alat 

peraga. Kemudian pada kegiatan awal yang berlangsung sekitar 10 menit, guru 

menanyakan mengenai materi telah dipelajari kepada siswa “anak-anak, kalian 

kemarin sudah mempelajari sifat-sifat dari bangun ruang. Coba siapa yang masih 

ingat mengenai macam sifat dari bangun ruang?”. CW menjawab “saya pak! Sifat 

bangun ruang sisi, rusuk, dan titik sudut”, kemudian guru memberi pujian kepada 

CW “Bagus sekali!pintar kamu CW”. CW terlihat tambah bersemangat untuk 

mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan ke-2 ini guru memberitahukan kepada 

siswa bahwa mereka akan berkelompok lagi seperti pertemuan pertama, selain itu 

guru juga memberitahukan bahwa setelah berkelompok para siswa akan 
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mengerjakan soal evaluasi, dan mereka harus mengerjakan soal tersebut secara 

individual. Setelah semua siswa mngerti penjelasan dari guru, kemudian guru 

membagi siswa menjadi 5 kelompok  yang berisi 5-6 orang siswa. Karena siswa 

kelas IVA BK tidak dapat melihat tulisan di papan tulis jika berada di deretan 

kursi siswa paling belakang, maka guru menyusun letak tempat duduk kelompok 

yang telah terbentuk. Guru lalu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

b. Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti yang berlangsung sekitar 50 menit, guru  meminta siswa 

untuk menyebutkan kembali banyak sifat yang dimiliki setiap bangun ruang yang 

dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. “Coba siapa yang bisa menyebutkan 

banyak rusuk kubus?”, kemudian EZ menjawab “Pak! rusuk kubus ada 12” 

kemudian guru menjawab “pintar kamu EZ”. Guru kemudian memberi pertanyaan 

“sekarang, siapa yang bisa menyebutkan sisi yang dimiliki balok?” Dilanjutkan 

HF yang menjawab “pak hari, sisi balok ada 6 ” lalu guru menjawab “bagus, 

jawaban kamu benar”. Setelah kegiatan menyebutkan banyak sifat yang dimiliki 

bangun ruang selesai, guru menyajikan materi mengenai bangun ruang melalui 

tayangan flash player. Kemudian guru memberi lembar kerja kepada siswa 

melalui power point. Sebelum siswa megerjakan LK, guru menjelaskan petunjuk 

pengerjaan LK dan mempersilahkan setiap siswa apabila ada yang ingin bertanya. 

Pada saat mengerjakan LK, kelompok 5 tampak masih bingung mengenai cara 

mengerjakan LK kemudian guru menghampiri dan bertanya “bagaimana, ada 

kesulitan?” kemudian ketua kelompok 5 GA menjawab “pak, kalau menghitung 
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banyak tabung yang dapat disusun, kertas asturonya dicoret boleh tidak pak?” 

kemudian guru menjawab “boleh, tidak apa-apa”, setelah itu guru berkeliling lagi 

ke setiap kelompok. Anggota kelompok 3 AZ bertanya “pak hari, jawabannya 

ditulis di bawah nama kelompok boleh tidak pak?” kemudian guru menjawab 

“terserah, yang penting jelas”. Setelah semua kelompok selesai mengerjakan LK, 

kemudian guru menunjuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya. Kelompok 2 diwakili SA membacakan hasil pengerjaan 

kelompoknya. “banyak tabung yang dapat disusun di kertas asturo adalah 6 buah” 

kemudian guru berkata”SA, coba kamu bacakan dulu ukuran diameter tabung 

yang kelompokmu miliki” SA menjawab ”baik pak, panjang diameter tabung 

adalah 6 cm, jadi banyak tabung yang dapat disusun di atas kertas asturo adalah 6 

buah”. Setelah SA selesai presentasi, guru memberi kesempatan anggota 

kelompok 2 yang ingin menyempurnakan jawaban dari SA “bagaimana anggota 

kelompok 2? Apakah ada yang ingin menyempurnakan jawaban SA?” kelompok 

2 menjawab “tidak pak!”. Lalu guru memberikan penegasan mengenai jawaban 

soal yang dipresentasikan kelompok 2 “anak-anak, coba perhatikan! Diameter 

tabung yang dimiliki kelompok 2 panjangnya 6 cm. Sekarang kita periksa kertas 

asturo panjangnya 18cm dan lebarnya 12 cm. Jadi tabung yang dapat disusun di 

atas kertas asturo adalah 6 buah”. Kemudian kelompok 4 jawaban soal nomor 2 

“pak hari tidak bisa membuat kerangka kubus tersebut, karena kawat yang 

dimiliki pak hari panjangnya hanya 100 cm.” 

c. Kegiatan akhir 

Kegiatan ini berlangsung dalam 45 menit. Guru memberikan soal evaluasi 

melalui power point. Siswa mengerjakan soal secara individual dan dilarang 
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mencontek pekerjaan milik teman. Soal evaluasi terdiri dari 6 soal, yang 

merangkum dari kegiatan siswa dalam kelompok dan soal dikerjakan dalam waktu 

30 menit, dan guru menjelaskan petunjuk pengerjaan soal evaluasi. Setelah siswa 

sudah selesai mengerjakan soal evaluasi guru bersama-sama dengan siswa 

mengkoreksi hasil pengerjaan siswa, setelah itu hasil pengerjaan siswa 

mengumpulkan hasil pengerjaan mereka, kemudian guru menanyakan kesan-

kesan apa yang didapat siswa pada pembelajaran yang telah berlangsung. Guru 

menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

4.1.2. Hasil Observasi Proses Pembelajaran pertemuan 2 Siklus I 
 

4.1.2.1. Keterampilan guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran matematika dengan 

STAD Berbantuan Komputer pada pertemuan 2 siklus I diperoleh data sebagai 

berikut. 

Tabel 4.3 
Hasil observasi Keterampilan guru pertemuan 2 siklus I 

No. Indikator keterampilan guru Skor Kategori 
1. Merencanakan pembelajaran 3 Baik 
2. Membangun persepsi dan sikap positif 2 Cukup 
3. Guru membuka pelajaran dengan mengkondisikan kelas dan 

memberikan apersepsi 3 Baik 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa 4 Sangat Baik 
5. Guru membimbing dan mengorganisasi siswa ke dalam 

beberapa kelompok belajar  2 Cukup 

6. Guru mengenalkan dan menyajikan materi menggunakan 
computer 3 Baik 

7. Guru memfasilitasi siswa dalam kerja kelompok 3 Baik 
8. Guru menganalisis presentasi hasil kerja kelompok siswa 2 Cukup 
9. Guru mengawasi siswa dalam mengerjakan tes individual 3 Baik 
10. Guru memeriksa hasil tes individual 2 Cukup 
11. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok  3 Baik 
12. Kualitas media pembelajaran 3 Baik 
13. Kualitas materi pembelajaran 4 Sangat Baik 
14. Guru menciptakan suasana kelas/belajar yang kondusif 3 Baik 
15. Guru memberikan nilai ketauladanan yang baik kepada setiap 

siswa 3 Baik 

16. Menutup pembelajaran 2 Cukup 
Jumlah perolehan skor 45 Baik 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah skor yang diperoleh 

dari observasi keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui STAD 

Berbantuan Komputer sebesar 45 dengan kategori baik. Data tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

a. Merencanakan pembelajaran 

Pada indikator ini diperoleh skor 3 dengan kategori baik. Pada pelaksanaan 

siklus I pertemuan 2. Guru sudah mempersiapkan bahan ajar dalam mengajar dan 

guru juga sudah merancang instrumen untuk alat penilaian evaluasi siswa. Guru 

juga sudah memperbaiki kekurangan yang ada pada pertemuan pertama yaitu 

penggunaan LCD dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran berjalan lebih 

interaktif. Akan tetapi guru masih menggunakan RPP yang telah disusun sebelum 

pelaksanaan pertemuan pertama, karena RPP tersebut digunakan untuk dua kali 

pertemuan. 

b. Membangun persepsi dan sikap positif 

Pada indikator ini diperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Guru telah 

mendorong siswa untuk bekerja secara kelompok dan juga guru telah 

mengingatkan pada saat pengerjaan tes individual siswa harus bekerja secara 

individu. Deskriptor yang tidak tampak adalah memberi motivasi untuk belajar 

dan memberi persepsi positif terhadap belajar.  

c. Guru membuka pelajaran dengan mengkondisikan kelas dan memberikan 

apersepsi 

Pada indikator ini diperoleh skor 3, dengan kategori baik. Saat membuka 

pelajaran guru mengkondisikan kelas terlebih dahulu, kemudian guru memberikan 

apersepsi. Guru juga memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif pada saat 



96 

 

 

pemberian apersepsi. Namun, guru tidak mengkaitkan materi yang akan dipelajari 

dengan materi sebelumnya. 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa 

Dalam indikator ini mendapatkan skor 4, dengan kategori sangat baik. 

Setelah kegiatan pemberian apersepsi dilakukan, kemudian guru memancing 

siswa agar berpendapat mengenai materi yang akan dibahas pada saat 

pembelajaran, setelah terjawab materi apa yang akan dipelajari kemudian guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Penyampaian tujuan pembelajaran dilakukan 

guru dengan nada suara yang keras sehingga dapat didengar oleh seluruh siswa. 

Guru juga memotivasi siswa agar siswa fokus dalam belajar dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada yang tidak jelas dalam 

pemnyampaian tujuan pembelajaran.    

e. Guru membimbing dan mengorganisasi siswa ke dalam beberapa kelompok 

belajar 

Pada indikator ini mendapatkan skor 2, dengan kategori cukup. Setelah 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian guru membagi siswa menjadi 

5 kelompok. Guru juga menyusun letak tempat duduk kelompok sesuai dengan 

karakter dan kebutuhan setiap siswa. Akan tetapi, guru tidak menyampaiakan 

strategi pembelajaran pada saat itu dan guru kurang memperhatikan heterogenitas 

anggota kelompok.  

f. Guru mengenalkan dan menyajikan materi menggunakan komputer 

Pada indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Dalam 

kegiatan pembelajaran guru menyajikan materi menggunakan macromedia flash 

player dan juga power point. Guru juga menjelaskan materi pembelajaran dengan 



97 

 

 

nada suara yang dapat didengar oleh seluruh siswa. Selain itu, guru menyajikan 

materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Akan tetapi, guru tidak 

membimbing siswa agar fokus ke materi yang diberikan dengan cara verbal 

maupun gestural. 

g. Guru memfasilitasi siswa dalam kerja kelompok 

Indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Setelah menyajikan 

materi, guru hanya memberikan lembar kerja melalui power point tanpa lembar 

kerja tertulis. Setelah itu guru menjelaskan petunjuk pengerjaan LK dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada yang belum 

jelas. Guru juga menyediakan alat peraga yang dapat digunakan siswa untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi. Akan tetapi guru tidak memberikan lembar 

kerja secara tertulis karena lembar kerja diberikan melalui power point. 

h. Guru menganalisis presentasi hasil kerja kelompok siswa 

Pada indikator ini mendapatkan skor 2, dengan kategori cukup. Pada saat 

presentasi hasil kerja kelompok guru memberikan kesempatan kepada setiap 

siswa untuk menanggapi hasil pekerjaan kelompok yanng sedang presentasi. guru  

juga memberikan penegasan terhadap permasalahan yang telah diselesaikan siswa 

secara kelompok. Namun, guru belum membimbing siswa untuk 

mempresentasikan hasil pemikirannya. Guru hanya menegur siswa yang gaduh 

pada saat ada kelompok yang sedang presentasi. Guru juga belum memberikan 

kesempatan kepada kelompok lain untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya karena setelah ada kelompok yang selesai presentasi, guru langsung 

menunjuk kelompok yang lain untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. 
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i. Guru mengawasi siswa dalam mengerjakan tes individual 

Pada indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Setelah 

kegiatan kerja kelompok, kemudian guru memberikan tes individual. Pada saat 

siswa sedang mengerjakan tes, guru berkeliling ke setiap meja siswa dan 

memberikan motivasi kepada siswa agar bersemangat dalam mengerjakan tes 

individual. Guru juga menegur siswa apabila ada yang ramai. Deskriptor yang 

tidak tampak adalah guru menegur siswa apabila ada yang kerjasama dalam 

mengerjakan tes individual  

j. Guru memeriksa hasil tes individual 

 Pada indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Setelah siswa 

selesai mengerjakan tes, kemudian guru bersama dengan siswa mengkoreksi hasil 

pengerjaan tes. Setelah itu guru memberikan penilaian pada lembar pengerjaan 

siswa. Deskriptor yang tidak tampak adalah guru menjelaskan langkah 

penyelesaian masalah pada soal yang dianggap siswa terlalu sulit dan guru 

bersama dengan siswa menjumlahkan nilai setiap siswa per kelompok.  

k. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok 

 Dalam indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Setelah 

diketahui skor masing-masing kelompok, kemudian guru memberikan 

penghargaan kepada kelompok dengan skor tertinggi. Penghargaan diberikan 

dalam bentuk bintang penghargaan maupun pujian seperti “kelompok ini 

prestasinya sangat bagus”, “ternyata kelompok ini siswanya sangat kompak”. 

Siswa yang mendapatkan penghargaan terlihat sangat senang. Kemudian, guru 

memberikan motivasi kepada kelompok untuk mempertahankan prestasinya. 
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Akan tetapi, guru tidak memotivasi kelompok lain untuk meningkatkan prestasi 

mereka. 

l. Kualitas media pembelajaran 

 Pada indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Penggunaan 

media pembelajaran dalam pembelajaran dapat memfasilitasi proses interaksi 

antara siswa dan guru, siswa dan siswa, serta siswa dengan ahli bidang ilmu yang 

relevan. Hal tersebut dapat memperkaya pengalaman belajar yang dimiliki siswa 

serta mengubah suasana belajar dari siswa pasif menjadi siswa aktif berdiskusi. 

Deskriptor yang tidak tampak pada indikator ini adalah menciptakan pengalaman 

belajar yang menyenangkan. 

m. Kualitas materi pembelajaran 

 Pada indikator ini mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Dalam 

pemilihan materi guru sudah memberikan materi secara sistematis, sesuai dengan 

kompetensi dasar yang ingin dicapai dan juga pemilihan materi juga sesuai 

dengan tujuan belajar yang akan dicapai. Selain itu materi yang diberikan juga 

telah memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi. Hal itu tampak pada saat 

pemberian materi, guru telah memanfaatkan media laptop untuk menyajikan 

materi yang telah disusun. Selain itu, pemberian materi telah mampu 

mengakomodasi partisipasi aktif siswa dalam belajar. 

n. Guru menciptakan suasana kelas/belajar yang kondusif 

 Dalam indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Pada saat 

pembelajaran guru dapat memelihara kondisi belajar yang menyenangkan yang 

menantang siswa untuk belajar. Guru juga mampu mengembalikan kondisi belajar 
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yang menyenangkan jika terjadi gangguan, selain itu guru dapat menemukan dan 

memecahkan tingkah laku yang menimbulkan gangguan dalam pembelajaran. 

Deskriptor yang tidak muncul adalah penciptaan kondisi kelas yang bersih dan 

rapi yang menarik siswa untuk belajar. 

o. Guru memberikan nilai ketauladanan yang baik kepada setiap siswa  

 Pada indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Pada saat 

pembelajaran guru memberikan bimbingan kepada siswa untuk memudahkan 

siswa dalam belajar. Guru juga tidak mengucapkan kata-kata yang tidak sopan 

dalam pembelajaran serta memberikan bimbingan kepada siswa agar tidak mudah 

putus asa dalam bekerja.  Deskriptor yang tidak muncul adalah memberikan 

senyuman, anggukan, mengakomodasi keingintahuan siswa. 

p. Menutup pembelajaran 

 Pada indikator ini mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup. Pada 

kegiatan akhir guru telah memberikan evaluasi dan juga memberikan pesan moral 

sesuai dengan materi pembelajaran. Akan tetapi guru belum memberikan tindak 

lanjut pada pertemuan pertama dan pemberian refleksi kepada siswa. 

Berdasarkan kedua pertemuan tersebut terlihat jumlah skor bertambah dari 

pertemuan 1 ke pertemuan 2 pada keterampilan guru dalam pembelajaran. 

Pertemuan 1 memperoleh skor 37 dengan kategori cukup dan pada pertemuan 2 

skor menjadi 45 dengan kategori baik.  
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Tabel 4.4 
Keterampilan guru siklus I 

No. Indikator Pert.1 Pert.2 Jumlah Rata-rata Kategori 
1. Merencanakan pembelajaran 3 3 6 3 Baik 
2. Membangun persepsi dan sikap 

positif 2 2 4 2 Cukup 

3. Guru membuka pelajaran dengan 
mengkondisikan kelas dan 
memberikan apersepsi 

2 3 5 2,5 Cukup 

4. Menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan memotivasi 
siswa 

3 4 7 3,5 Baik 

5. Guru membimbing dan 
mengorganisasi siswa ke dalam 
beberapa kelompok belajar  

2 2 4 2 Cukup 

6. Guru mengenalkan dan 
menyajikan materi menggunakan 
computer 

2 3 5 2,5 Cukup 

7. Guru memfasilitasi siswa dalam 
kerja kelompok 2 3 5 2,5 Cukup 

8. Guru menganalisis presentasi hasil 
kerja kelompok siswa 2 2 4 2 Cukup 

9. Guru mengawasi siswa dalam 
mengerjakan tes individual 2 3 5 2,5 Cukup 

10. Guru memeriksa hasil tes 
individual 3 2 5 2,5 Cukup 

11. Guru memberikan penghargaan 
kepada kelompok  3 3 6 3 Baik 

12. Kualitas media pembelajaran 2 3 5 2,5 Cukup 
13. Kualitas materi pembelajaran 3 4 7 3,5 Baik 
14. Guru menciptakan suasana 

kelas/belajar yang kondusif 2 3 5 2,5 Cukup 

15. Guru memberikan nilai 
ketauladanan yang baik kepada 
setiap siswa 

2 3 5 2,5 Cukup 

16. Menutup pembelajaran 2 2 4 2 Cukup  
Jumlah skor 37 45 82 41 Baik 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa keterampilan guru dari 

pertemuan 1 dengan jumlah skor 37 dan jumlah skor bertambah pada pertemuan 2 

yaitu dengan jumlah skor 45 kemudian didapatkan rata-rata skor 41 dengan 

kategori baik. 

2. Aktivitas siswa 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran  

matematika melalui STAD Berbantuan Komputer, diperoleh data aktivitas siswa 

pada pertemuan 2 siklus I sebagai berikut. 
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Tabel 4.5 
Hasil observasi aktivitas siswa pertemuan 2 siklus I 

N
o Indikator 

Nama siswa Jumlah 
skor tiap 
indikator 

Skor 
rata-rata Kategori A

Z 
A
R 

S
A 

F
Z 

RI R
F 

K
A 

BB 

1. Siap dalam pembelajaran 4 4 3 3 3 3 3 3 26  3,25  Baik 
2. memiliki persepsi dan 

sikap positif terhadap 
belajar 

3 3 3 3 2 2 2 2 20  2,5  Cukup 

3. 
 

Membentuk beberapa 
kelompok 3 3 3 3 3 3 3 3 24  3  Baik 

4. Mendengarkan 
penyampaian tujuan 
pembelajaran dan 
motivasi yang diberikan 
oleh guru (Listening 
activities) 

3 3 3 3 2 3 2 2 21  2,625  Baik 

5. 
 
 
 
 
 

Memperhatikan 
penyajian materi 
menggunakan komputer 
yang diberikan oleh guru 
(visual activities & 
listening activities) 

3 3 3 2 3 2 3 2 21  2,625  Baik 

6. Mengintegrasikan 
pengetahuan dan 
keterampilan yang 
dimiliki serta serta 
membangun sikapnya 
dalam kegiatan kerja 
kelompok (oral activities) 

3 3 3 3 1 1 2 2 18  2,25  Baik 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengaplikasikan 
pengetahuan dan, 
keterampilan, dan 
sikapnya serta 
memperluas dan 
memperdalam 
pengetahuannya melalui 
presentasi hasil kerja 
kelompok (oral activities 
& listening activities)  

3 2 2 2 2 2 2 2 17  2,125  Baik 

8. 
 
 
 
 
 
 

Membangun kebiasaan 
berpikir, bersikap, dan 
bekerja produktif melalui 
pengerjaan tes individual 
(Writing activities dan 
Mental activities) 

3 3 3 3 2 3 2 2 21  2,625  Baik 

9. Bersama-sama dengan 
guru memeriksa hasil tes 
individual (Mental 
activities) 

2 2 3 2 2 2 2 2 17  2,125  Baik 

10
. 

Menerima penghargaan 
dari guru bagi kelompok 
yang mendapatkan nilai 
tertinggi 

3 3 2 2 2 2 2 2 18  2,25  Baik 

Jumlah skor 
3
0 

2
9  28  26  22  22  24  23 

221 25,5 Baik 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa aktivitas siswa pada pembelajaran 

matematika melalui STAD Berbantuan Komputer pada pertemuan 2 siklus I 

diperoleh skor 26 dengan kategori baik. Hasil observasi pada aktivitas siswa 

siklus I dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Siswa siap dalam pembelajaran 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata 3,25 dengan kategori baik. Saat 

pembelajaran akan dimulai guru mengecek kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Siswa sebagai fokus penelitian yaitu AZ dan AR memperoleh skor 

4, ini merupakan skor terbaik karena 2 siswa ini sudah siap dalam pembelajaran 

dengan datang tepat waktu, menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan untuk 

kegiatan belajar, memperhatikan penjelasan guru untuk memulai pembelajaran 

serta termotivasi untuk belajar. Kemudian siswa lain yang menjadi fokus 

penelitian yaitu FZ, RI, RF, KA, BB, SA mendapatkan skor 3. RI, RF, dan KA 

sudah datang tepat waktu sebelum pelajaran dimulai, menyiapkan bahan dan alat-

alat yang digunakan untuk kegiatan belajar, dan memperhatikan penjelasan guru 

untuk memulai pembelajaran. Namun RI, RF, KA kurang termotivasi untuk 

belajar. Selanjutnya FZ, BB, dan SA juga mendapatkan skor 3 karena mereka 

sudah datang tepat waktu sebelum pelajaran dimulai, menyiapkan bahan dan alat-

alat yang digunakan untuk kegiatan belajar, dan termotivasi untuk belajar. Namun 

RI, RF, KA kurang memperhatikan penjelasan guru untuk memulai pembelajaran 

b. Memiliki persepsi dan bersikap positif terhadap belajar 

Pada indikator ini menperoleh skor rata-rata yaitu 2,87 dengan kriteria 

cukup. Siswa sampel yang diamati yaitu AZ, FZ, AR, SA mendapatkan skor 3. 
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AR Sudah belajar secara mandiri dan kelompok, serta bergembira dan tidak bosan 

dalam pembelajaran. Namun, AR kurang memiliki persepsi positif terhadap 

belajar. Selanjutnya AZ, FZ, SA juga mendapatkan skor 3 karena mereka 

memiliki persepsi positif terhadap belajar, belajar mandiri, belajar secara 

kelompok. Namun mereka kurang bergembira dan bosan dalam pembelajaran. 

Siswa yang menjadi fokus penelitian yang lain adalah RI, RF, BB, KA 

mendapatkan skor 2 karena mereka telah mampu untuk belajar secara mandiri dan 

berkelompok. Namun, kurang memiliki persepsi positif terhadap belajar dan 

kurang bergembira dalam pembelajaran. 

c. Siswa membentuk beberapa kelompok 

Pada indikator ini mendapatkan skor rata-rata 3 dengan kategori baik. 

Semua siswa yang diamati yaitu AZ, FZ, RI, RF, AR, KA, BB dan SA 

mendapatkan skor 3. FZ, RI, RF, KA, BB, dan SA berkelompok sesuai pembagian 

dari guru, konsentrasi pada tujuan dan topik diskusi, berkelompok berdasarkan 

heterogenitas siswa, namun mereka membedakan antara teman yang satu dengan 

yang lain. Sedangkan AZ berkelompok sesuai pembagian dari guru, berkelompok 

berdasarkan heterogenitas siswa, dan tidak membedakan antara teman yang satu 

dengan yang lain, namun AZ kurang berkonsentrasi pada tujuan dan topik diskusi. 

AR berkelompok sesuai pembagian dari guru, konsentrasi pada tujuan dan topik 

diskusi, dan tidak membedakan antara teman yang satu dengan yang lain, namun 

tidak berkelompok berdasarkan heterogenitas siswa.  
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d. Siswa mendengarkan penyampaian tujuan pembelajaran dan motivasi yang 

diberikan oleh guru (visual activities dan listening activities) 

Pada indikator ini memperoleh rata-rata skor 2,625 dengan kategori baik. 

Saat pembelajaran siswa yang diamati yaitu AZ, FZ, RF, AR, dan SA  

memperoleh skor 3. AZ, AR, dan SA bersemangat dalam kegiatan belajar, 

memberikan balikan terhadap motivasi yang diberikan guru, dan bertanya kepada 

guru mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai, namun mereka kurang 

mampu untuk menjelaskan tujuan pembelajaran yang telah disampaikan guru. 

Sedangkan FZ dan RI bersemangat dalam kegiatan belajar, memberikan balikan 

terhadap motivasi yang diberikan guru, dan mampu untuk menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang telah disampaikan guru, namun tidak bertanya kepada guru 

mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya RI, KA, dan BB 

mendapatkan skor 2. KA dan BB bersemangat dalam kegiatan belajar, 

memberikan balikan terhadap motivasi yang diberikan guru, namun KA dan BB 

kurang mampu untuk menjelaskan tujuan pembelajaran yang telah disampaikan 

guru, dan tidak bertanya kepada guru mengenai tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. Sedangkan RI sudah memberikan balikan terhadap motivasi yang 

diberikan guru, dan mampu untuk menjelaskan tujuan pembelajaran yang telah 

disampaikan guru, akan tetapi RI kurang bersemangat dalam kegiatan belajar, dan 

tidak bertanya kepada guru mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

e. Siswa memperhatikan penyajian materi menggunakan komputer yang 

diberikan oleh guru (visual activities dan listening activities) 

Pada indikator ini memdapatkan rata-rata 3,625 dengan kategori baik. Saat 

penyajian materi siswa yang menjadi fokus penelitian yaitu RI, AR, KA, SA, AZ 
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mendapatkan skor 3. AR fokus terhadap materi yang disajikan guru, mencatat 

materi yang disajikan, dan aktif dalam kegiatan tanya jawab. Namun, AR tidak 

memberikan pertanyaan kepada guru mengenai materi yang diberikan; selanjutnya 

RI, KA, SA, dan AZ sudah fokus terhadap materi yang diberikan guru, mencatat 

materi yang diberikan oleh guru, dan memberikan pertanyaan kepada mengenai 

materi yang disajikan guru, namun kurang aktif dalam kegiatan tanya jawab 

mengenai materi yang diberikan guru; Selanjutnya siswa yang juga menjadi fokus 

penelitian yaitu FZ, RF, dan BB mendapatkan skor 2. BB fokus terhadap materi 

yang disajikan guru, dan mencatat materi yang diberikan guru. Namun BB tidak 

memberikan pertanyaan kepada guru mengenai materi yang diberikan guru dan 

tidak aktif dalam kegiatan tanya jawab mengenai materi yang diberikan guru; FZ 

dan RF mencatat materi yang diberikan guru, dan memberikan pertanyaan kepada 

guru mengenai materi yang diberikan, namun mereka kurang fokus terhadap 

materi yang disajikan guru dan kurang aktif dalam kegiatan tanya jawab mengenai 

materi yang disajikan. 

f. Siswa mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki serta 

membangun sikapnya dalam kegiatan kerja kelompok (oral activities) 

Pada indikator ini mendapatkan rata-rata skor 2,25 dengan kategori cukup. 

Saat kegiatan kelompok siswa AZ, FZ, AR, SA mendapatkan skor 3. FZ dan AR 

memberikan pendapat dalam kerja kelompok, mereka juga aktif dalam pemecahan 

masalah di kerja kelompok, serta mencatat hasil diskusi kerja kelompok, namun 

kurang bekerja sama dalam kerja kelompok; Selanjutnya AZ sudah memberikan 

pendapat dalam kerja kelompok, aktif dalam pemecahan masalah di kerja 
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kelompok, serta mampu bekerja sama dalam kerja kelompok, namun tidak 

mencatat hasil diskusi kerja kelompok; SA memberikan pendapat dalam kerja 

kelompok, mampu bekerja sama dalam kerja kelompok, dan mencatat hasil 

diskusi kerja kelompok. Namun, kurang aktif dalam pemecahan masalah di kerja 

kelompok; Siswa yang menjadi fokus penelitian yang selanjutnya yaitu KA dan 

BB mendapatkan skor 2. KA dan BB mampu bekerja sama dalam kelompok dan 

mencatat hasil diskusi kerja kelompok. Namun, tidak memberikan pendapat 

dalam kerja kelompok dan kurang aktif dalam pemecahan masalah dalam 

kelompok; Selanjutnya RI dan RF mendapatkan skor 1. RI memberikan pendapat 

dalam kerja kelompok, namun kurang aktif dalam pemecahan masalah dalam 

kelompok, kurang mampu bekerjasama dalam kelompok, serta tidak mencatat 

hasil diskusi kelompok; RF mencatat hasil diskusi kerja kelompok, namun tidak 

memberikan pendapat dalam kerja kelompok, kurang aktif dalam pemecahan 

masalah dalam kelompok, serta kurang mampu bekerja sama dalam kerja 

kelompok.  

g. Siswa mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dan sikapnya serta 

memperluas dan memperdalam pengetahuannya melalui presentasi hasil kerja 

kelompok (oral activities dan listening activities) 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata 2,125 dengan kategori kurang. Siswa 

yang menjadi fokus penelitian yaitu AZ mendapatkan skor 3 karena 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok, menanggapi hasil diskusi kelompok, 

serta memberikan pertanyaan mengenai hasil diskusi kelompok, namun tidak 

secara bergantian antar kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok; 
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selanjutnya siswa yang juga menjadi fokus penelitian FZ, RI, RF, AR, KA, BB, 

SA mendapatkan skor 2. FZ mampu menanggapi hasil diskusi kelompok dan 

memberikan pertanyaan mengani hasil diskusi kelompok yang presetasi, namun 

belum mempresentasikan hasil diskusi kelompok, dan tidak secara bergantian 

antar kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya; Sedangkan RI, RF, 

KA, BB sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing, dan 

secara bergantian antar kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

Namun, tidak menanggapi hasil diskusi kelompok, dan tidak memberikan 

pertanyaan mengenai hasil diskusi kelompok yang presentasi; AR dan SA sudah 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, menanggapi hasil diskusi 

kelompok. Namun, belum bergatian antar kelompok untuk mempresentasikan 

hasil kerja kelompoknya masing-masingdan tidak memberikan pertanyaan kepada 

kelompok yang presentasi. 

h. Siswa membangun kebiasaan berpikir, bersikap, dan bekerja produktif melalui 

pengerjaan tes individual (writing activities dan mental activities) 

Pada indikator ini mendapatkan rata-rata skor 2,625 dengan kategori baik. 

Siswa yang diamati sebagai fokus penelitian yaitu AZ, FZ, RF, AR, SA 

mendapatkan skor 3. AR tidak bekerja sama dalam mengerjakan soal tes, 

memperhatikan penjelasan dari guru mengenai petunjuk pengerjaan soal, dan 

menyelesaikan soal tes secara tepat waktu. Namun, kurang tertib dalam 

mengerjakan soal tes; AZ, dan SA tertib dalam mengerjakan soal tes, 

memperhatikan penjelasan dari guru mengenai petunjuk pengerjaan soal, serta 

tidak bekerja sama dalam mengerjakan soal tes. Namun, tidak tepat waktu dalam 
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menyelesaikan soal tes; sedangkan FZ dan RF tertib dalam mengerjakan soal tes, 

tidak bekerja sama dalam mengerjakan soal tes, serta meyelesaikan soal tes secara 

tepat waktu. Namun, tidak memperhatikan penjelasn dari guru mengenai petunjuk 

pengerjaan soal tes; siswa yang menjadi fokus penelitian yang selanjutnya yaitu 

RI, KA, BB mendapatkan skor 2. RI tidak bekerja sama dalam mengerjakan soal 

tes, dan secara tepat waktu menyelesaikan soal tes. Namun, kurang tertib dalam 

menyelesaikan soal, dan tidak memperhatikan penjelasn dari guru mengenai 

petunjuk pengerjaan soal; KA dan BB tidak bekerja sama dalam mengerjakan soal 

tes, serta menyelesaikan soal tes secara tepat waktu. Namun, kurang tertib dalam 

mengerjakan soal tes, dan kurang memperhatika penjelasan dari guru mengenai 

petunjuk pengerjaan soal tes. 

i. Siswa bersama-sama dengan guru memeriksa hasil tes individual (mental 

activities) 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 2,125 dengan kategori kurang.  

Siswa sebagai fokus pengamatan yaitu SA mendapatkan skor 3 karena bekerja 

sama dengan guru memeriksa hasil tes, tidak membenarkan hasil pengerjaan tes 

yang diperiksanya, dan tidak gaduh pada saat memeriksa hasil tes. Namun, kurang 

aktif dalam memberikan solusi pada saat pemeriksaan hasil tes; selanjutnya AZ, 

FZ, RF, RI, AR, KA, BB mendapatkan skor 2. AZ dan FZ tidak membenarkan 

hasil pengerjaan tes yang diperiksanya, dan aktif dalam memberikan solusi pada 

saat pemeriksaan soal tes, namun kurang mampu bekerja sama dengan guru untuk 

memeriksa hasil tes, serta gaduh pada saat pemeriksaan hasil tes; RI, dan BB tidak 

membenarkan hasil pengerjaan tes yang diperiksanya, dan tidak gaduh pada saat 
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pemeriksaan hasil tes, namun kurang mampu bekerjasama dengan guru untuk 

memeriksa hasil tes, dan kurang aktif memberikan solusi pada saat pemeriksaan 

hasil tes; sedangkan RF, AR, dan KA bekerja sama dengan guru untuk memeriksa 

hasil pengerjaan tes, dan tidak membenarkan hasil pengerjaan tes yang 

diperiksanya, namun kurang aktif memberikan solusi pada saat pemeriksaan hasil 

pengerjaan soal tes, dan gaduh pada saat memeriksa hasil tes. 

j. Siswa menerima penghargaan dari guru bagi kelompok yang mendapatkan 

nilai tertinggi 

Pada indikator ini mendapatkan rata-rata skor 2,25 dengan kategori kurang. 

AZ dan AR mendapatkan skor 3. AZ mengucapkan terima kasih kepada guru 

pada saat menerima penghargaan, menunjukkan sikap senang pada saat menerima 

penghargaan, dan bersemangat untuk meningkatkan prestasinya. Namun AZ 

mengejek salah satu siswa  yang tidak mendapatkan penghargaan; AR 

menunjukkan sikap senang pada saat menerima penghargaan, bersemangat untuk 

meningkatkan prestasinya, serta tidak mengejek teman yang tidak mendapatkan 

penghargaan. Namun, AR tidak mengucapkan terima kasih pada saat menerima 

penghargaan; selanjutnya FZ, RI, KA, BB, SA, RF mendapatkan skor 2. FZ 

menunjukkan sikap senang pada saat menerima penghargaan, dan bersemangat 

untuk meningkatkan prestasinya. Namun, FZ tidak mengucapkan terima kasih 

pada saat menerima penghargaan, dan mengejek salah satu teman yang tidak 

mendapatkan penghargaan; RI menunjukkan sikap senang pada saat menerima 

penghargaan, dan tidak mengejek teman yang tidak mendapatkan penghargaan. 

Namun, RI tidak mengucapkan terima kasih pada saat menerima penghargaan, 

serta kurang bersemangat untuk meningkatkan prestasinya; KA mengucapkan 
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`terima kasih pada saat menerima penghargaan, dan tidak mengejek teman yang 

tidak mendapatkan penghargaan. Namun, KA kurang menunjukkan sikap senang 

pada saat meneriima penghargaan, dan kurang bersemangat untuk meningkatkan 

prestasinya; BB mengucapkan terima kasih pada saat menerima penghargaan, dan 

bersemangat untuk meningkatkan prestasinya. Namun, tidak menunjukkan sikap 

senang pada saat menerima penghargaan, serta mengejek salah satu teman dari 

kelompok lain yang tidak menerima penghargaan; SA dan RF bersemangat untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya, dan tidak mengejek kelompok yang tidak 

mendapatkan penghargaan. Namun, SA dan RF tidak mengucapkan terima kasih 

pada saat menerima penghargaan, dan kurang bersemangat untuk meningkatkan 

prestasinya.;  

Tabel 4.6 
Aktivitas siswa pada siklus I 

N
o Indikator 

Rata-
rata 
Pert 1 

Rata-
rata Pert 
2 

Jumlah  Rata-
rata Kategori 

1. Siap mengikuti pembelajaran 2,62 2,87 5,59 2,7 Baik 
2. Memiliki persepsepsi dan bersikap 

positif terhadap belajar 2,75 2,87 5,62 2,8 Baik 

3. Siswa membentuk beberapa 
kelompok 2,62 2,75 5,37 2,6 Baik 

4. Siswa mendengarkan penyampaian 
tujuan pembelajaran dan motivasi 
yang diberikan oleh guru 

2,62 2,75 5,37 2,6 Baik 

5. Pengelompokan siswa dengan 
memperhatikan keunikan dan 
memprioritaskan heterogenitas siswa 

3,25 3,37 6,62 3,3 Sangat Baik 

6. Menanggapi, membandingkan dan 
mendiskusikan jawaban 2,62 2,87 5,59 2,7 Baik 

7. Menyimpulkan hasil diskusi 
kelompok 2,75 2,87 5,62 2,8 Baik 

8. Menerapkan pengetahuan yang 
diperoleh melalui kuis 3,25 3,37 6,62 3,3 Sangat Baik 

9. Mendapat, memperluas, 
memperdalam, mengintegrasikan 
pengetahuan 

2,5 2,75 5,25 2,6 Baik 

1
0. 

Membangun kebiasaan berpikir 
melalui mendengarkan hal-hal positif 
yang disampaikan guru 

2,62 2,75 5,37 2,6 Baik 

Jumlah skor 27,6 29,2 56,8 28,4 Baik  
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Berdasarkan tabel aktivitas siswa siklus I di atas diperoleh rata-rata skor 

28,4 pada siklus I. Dan memperoleh kategori baik dan perlu ditingkatkan lagi 

pada siklus II. 

3.  Hasil belajar siswa 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di siklus I pada siswa kelas IVA 

SDN Bendan Ngisor diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil belajar siswa pertemuan 2 siklus I 
Interval Nilai Frekuensi Kualifikasi 

88 – 100 3 Tuntas 

75 – 87 10 Tuntas 

62 – 74 8 Tuntas 

0 – 61 5 Tidak tuntas 

Jumlah siswa 26  

Keterangan : 

NIlai rata-rata =  =  = 73,69   

Nilai terendah = 42 

Nilai tertinggi = 98 

Siswa tuntas = 21 

Siswa tidak tuntas = 5 

Dari data hasil evaluasi siswa pada siklus I dapat diketahui bahwa nilai 

rata-rata kelas sebesar 73 (kategori cukup), nilai terendah 42 (kategori kurang), 

nilai tertinggi 98 (kategori baik sekali), dengan ketuntasan klasikal yang dicapai 

siswa yaitu 81% (21 siswa tuntas, dan 5 siswa tidak tuntas).  
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Berikut ini disajikan diagram ketuntasan klasikal siswa kelas IV SDN 

Bendan ngisor setelah dilaksanakan tindakan pada pertemuan 1. 

Diagram 4.1 
Ketuntasan klasikal siswa pertemuan 2 siklus I 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

tuntas tidak tuntas

81%

19%

tuntas tidak tuntas

 

Diagram hasil belajar siklus I menunjukkan bahwa 81% siswa mengalami 

ketuntasan dan 19% siswa tidak tuntas. Ketuntasan belajar yang dicapai siswa 

pada siklus I belum mencapai ketuntasan klasikal minimal yang telah ditetapkan 

dalam indikator keberhasilan penelitian yaitu minimal 85% siswa kelas IVA 

mengalami ketuntasan belajar. Oleh karena itu, penelitian dilanjutkan ke siklus II. 

4.1.1.4. Refleksi pertemuan 2 siklus I 

 Refleksi tindakan pada pertemuan 2 siklus I ini lebih difokuskan pada 

masalah dan keberhasilan yang nampak selama tindakan. Adapun permasalahan 

dan keberhasilan yang nampak dalam pembelajaran sebagai berikut: 

1. Kerjasama siswa dalam kelompok sudah mulai berjalan dengan baik, namun 

masih terlihat masih ada siswa yang tidak mau bekerja dalam kelompok dan ada 

siswa yang masih mendominasi kerja kelompok. 
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2. Hasil evaluasi menunjukkan masih ada 19% siswa yang belum tuntas, 

sedangkan ketuntasan belajar klasikal yang diperoleh sebesar 81% sehingga 

belum mencapai batas ketuntasan klasikal yang ditetapkan sebesar 85%. 

3. Guru tidak lagi mendominasi pembelajaran dan guru melaksanakan 

pembelajaran masuk dalam ketegori baik. 

4. Skor rata-rata aktivitas siswa meningkat dari pertemuan 1 sebesar 27,6 menjadi 

29,2 sehingga dapat disimpulkan STAD berbantuan komputer tepat untuk 

diterapkan dalam pembelajaran. 

5. Aktivitas siswa dalam pembelajaran sudah menunjukkan perilaku yang ideal, 

hal ini ditunjukkan dengan perolehan rata-rata skor pengamatan pada siklus I 

yaitu 28,4 dengan kategori baik. 

4.1.1.5. Revisi 

Berdasarkan refleksi yang telah diuraiakan di atas, maka hal-hal yang perlu 

diperbaiki dan diadakan revisi untuk tahap pelaksanaan pertemuan 1 siklus II 

yaitu: 

1. Pemberian motivasi dan persepsi positif terhadap belajar sebaiknya dilakukan 

setiap kali proses pembelajaran berlangsung. 

2. Pengawasan guru pada saat pengerjaan tes individual harus lebih ditingkatkan 

3. Ketuntasan klasikal pada siklus I yaitu sebesar 81% masih perlu ditingkatkan 

sehingga dapat mencapai ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan dalam 

indikator penelitian yaitu sebesar 85%. 

4.1.2. Deskripsi Data Penelitian Tindakan Kelas Siklus II 

4.1.2.1. Perencanaan  

Hal-hal yang dilakukan pada perencanaan siklus II meliputi:  
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a. menyusun RPP matematika dengan metode STAD Berbantuan Komputer pada 

KD menentukan jaring-jaring kubus dan balok; 

b. menyiapkan materi pembelajaran dan media berupa  bangun kubus dan balok, 

tayangan flash player, dan power point; 

c. menyiapkan lembar kegiatan dan tes evaluasi beserta kunci jawabannya; 

d. menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika. 

4.1.2.2. Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan pada siklus II dilaksanakan pada: 

hari/ tanggal  : Senin dan Rabu, 4 dan 6 Juni 2012 

pokok bahasan  : jaring-jaring kubus dan balok 

kelas/semester   : IV (empat) / II (dua) 

waktu   : 6 x 35 menit (2 x pertemuan) 

uraian kegiatan  : 

Siklus II dilaksanakan dalam 2 pertemuan, dengan masing-masing 

pertemuan terdiri dari tiga kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan 

kegiatan akhir. 

4.1.2.3. Hasil Observasi Proses Pembelajaran Pertemuan 1 siklus II 

. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan menyuruh siswa 

yang bertugas untuk  memimpin doa memimpin doa, dilanjutkan dengan presensi 

secara klasikal. 

a. Kegiatan Awal 

Sebelum pembelajaran dimulai, guru sudah menyiapkan semua yang 

diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu RPP, media berupa bangun 

kubus dan balok, tayangan flash player dan power point, lembar kerja siswa, dan 
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lembar observasi keterampilan guru serta aktivitas siswa. kemudian kegiatan awal 

yang berlangsung sekitar 15 menit guru mengaitkan dengan pembelajaran 

sebelumnya, dan menanyakan “anak-anak coba siapa yang masih ingat bangun 

ruang yang semua sisinya sama panjang, mempunyai 12 rusuk, dan 8 titik 

sudut?”. Siswa mulai berfikir untuk menjawab pertanyaan guru. Siswa terlihat 

antusias untuk menjawab pertanyaan. Guru menunjuk salah satu siswa yaitu AR 

untuk mewakili teman-temannya menjawab pertanyaan, dan AR menjawab 

“kubus bu!”. Guru menanyakan jawaban tersebut benar atau salah pada siswa lain 

dalam kelas kemudian seluruh siswa serentak menjawab benar pak. Guru lalu 

memberi pujian “bagus!ternyata anak-anak kelas IVA semuanya pintar!”. Setelah 

itu guru memberikan apersepsi dengan “anak-anak! siapa yang dirumah pernah 

membantu ibu membuat kotak makanan?” FA menjawab “saya pak!” lalu guru 

menjawab ”bagus, coba kalian ingat! sebelum kalian susun, kotak makanan itu 

berbentuk seperti apa?” FA menjawab “bentuknya seperti kertas biasa pak, tapi 

sudah dipotong-potong bagiannya”, lalu guru memberi pertanyaan lagi “nah FA 

kamu tahu tidak kenapa kertas yang akan disusun menjadi kotak makanan itu 

sudah dipotong-potong beberap bagiannya?”. FA menjawab ”mungkin supaya 

mudah untuk meyusun jadi kotak pak”, guru menjawab “pintar kamu FA!”. 

Setelah itu guru menjelaskan “anak-anak! untuk menyusun bangun ruang yang 

kalian pelajari kemarin kira-kira butuh kertas yang dipotong bagian-bagiannya 

seperti yang disebutkan FA tadi tidak ya?”. Siswa nampak kebingungan, 

kemudian guru menyuruh AZ untuk menjawab “bagaimana AZ? Kira-kira butuh 

tidak?”. AZ menjawab “butuh pak!”. guru kemudian memberi pujian “pintar”. 
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Setelah kegiatan tanya jawab selesai, guru menanyakan kepada siswa “anak-anak 

dari penjelasan yang diberikan FA dan AZ, siapa yang bisa menyebutkan 

sekarang kita akan belajar mengenai apa?”. Kemudian VO menjawab “jaring-

jaring pak!”. guru berkata “pintar”, setelah itu guru memberikan penghargaan 

berupa bintang kepada VO. Setelah penyampaian apersepsi selesai, guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian guru menjelaskan 

“anak-anak sekarang kita akan belajar berkelompok, nanti seperti biasa pak hari 

akan memberikan lembar kerja yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. 

Setelah itu nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk presentasi di depan, 

dan kelompok lain harus menanggapi jawaban dari kelompok yang sedang 

presentasi. Setuju?” siswa menjawab “setuju pak!”. setelah selesai guru membagi 

siswa menjadi 5 kelompok secara heterogen. 

b. Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti yang berlangsung sekitar 60 menit. Guru memberikan 

lembar kerja kelompok melalui power point dan membagikan alat peraga kubus 

dan balok kepada setiap kelompok untuk membantu mereka menyelesaikan 

lembar kerja. Pada saat mengerjakan LK SS anggota kelompok 3 masih belum 

jelas cara mengerjakan LK “pak, bangun kubusnya ini cara membelahnya 

bagaimana?” kemudian guru menjelaskan “kalian coba belah bangun kubus 

tersebut, di pinggir-pinggirnya, sehingga nanti belahan kubus tersebut akan 

membentuk jaring-jaring, kemudian gambar jaring-jaring yang sudah kalian 

dapatkan di kertas kalian” kemudian SS bertanya kembali “kalau yang pertanyaan 

kedua, apakah ada bentuk jaring-jaring kubus yag lainnya itu bagaimana pak?” 
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guru menjawab “menurut kalian kira-kira ada atau tidak jaring-jaring kubus yang 

lain, selain jaring-jaring yang sudah kalian peroleh?”.  

Setelah semua kelompok menyelesaikan soal dalam lembar kerja, guru 

kemudian menunjuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. TO 

perwakilan dari kelompok 2 menunjukkan hasil belahan kubus yang mereka 

miliki. Setelah itu guru menanyakan pertanyaan kedua kepada kelompok 2 ”TO 

apakah kelompokmu mempunyai contoh gambar jaring-jaring kubus yang lain?” 

TO menjawab “punya pak!”. 

Gambar hasil pekerjaan siswa kelompok 2 

   

 

 

 

 

Setelah itu guru memberikan pujian kepada kelompok 2 “bagus, ternyata 

kelompok 2 pintar!”. Saat kelompok 2 selesai presentasi, kemudian guru 

memberikan kesempatan kelompok lain untuk presentasi. Kelompok 4 

mendapatkan giliran untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok mereka.  

 

 

 

 

            

Gambar hasil belahan kubus kelompok 4 
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Perwakilan kelompok 4 RI menunjukkan hasil pekerjaan kelompok mereka. 

Setelah itu guru menanyakan soal kedua “RI! Apakah kelompokmu mempunyai 

contoh jaring-jaring kubus yang lain?” RI menjawab “tidak pak!”, kemudian guru 

merespon “baiklah, tidak apa-apa”.  

Setelah semua kelompok selesai mengerjakan LK, kemudian guru 

memberikan tayangan flash player mengenai jaring-jaring bangun ruang kubus 

dan balok. Setelah itu guru menyimpulkan hasil dari pembelajaran dalam 

mengerjakan lembar kerja tersebut bersama-sama dengan siswa, dan memberikan 

kesempatan pada siswa yang ingin bertanya. Saat diberikan kesempatan untuk 

bertanya, siswa cenderung terdiam dan tidak ada yang bertanya. 

c. Kegiatan akhir 

Kegiatan ini berlangsung dalam 30 menit. Guru memberikan soal evaluasi 

pada masing-masing siswa, siswa mengerjakan soal secara individual dan dilarang 

mencontek pekerjaan milik teman. Soal evaluasi terdiri dari 6 soal. Setelah siswa 

selesai mengerjakan soal evaluasi guru mengumpulkan dan guru menanyakan 

kesan-kesan apa yang didapat siswa pada pembelajaran yang telah berlangsung. 

Semua siswa antusias untuk menjawab dan guru menunjuk 1 siswa untuk 

menyampaikan kesan-kesan mereka, menurut NS, pembelajaran berjalan 

menyenangkan karena berkelompok dan mendapatkan “bintang” penghargaan. 

Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan pesan-pesan untuk 

tidak jajan sembarangan saat istirahat. 
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4.1.2.3.1. Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Matematika 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran matematika 

dengan STAD Berbantuan Komputer pada pertemuan 1 siklus II diperoleh data 

sebagai berikut. 

Tabel 4.9 
Hasil observasi keterampilan guru pertemuan 1 siklus II 

No. Indikator keterampilan guru Skor Kategori 

1. Merencanakan pembelajaran 4 Sangat Baik 

2. Membangun persepsi dan sikap positif 3 Baik 

3. Membuka pelajaran dengan mengkondisikan kelas dan 
memberikan apersepsi 

3 Baik 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa 4 Sangat baik 

5. Membimbing dan mengorganisasi siswa ke dalam beberapa 
kelompok belajar  

2 Cukup 

6. Mengenalkan dan menyajikan materi menggunakan computer 3 Baik 

7. Memfasilitasi siswa dalam kerja kelompok 3 Baik 

8. Menganalisis presentasi hasil kerja kelompok siswa 3 Baik 

9. Mengawasi siswa dalam mengerjakan tes individual 3 Baik 

10. Guru memeriksa hasil tes individual 3 Baik 

11. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok  3 Baik 

12. Kualitas media pembelajaran 3 Baik 

13. Kualitas materi pembelajaran 4 Sangat baik 

14. Menciptakan suasana kelas/belajar yang kondusif 2 Cukup 

15. Memberikan nilai ketauladanan yang baik kepada setiap siswa 2 Cukup 

16. Menutup pembelajaran 4 Sangat baik 

Jumlah perolehan skor 49 Baik 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah skor yang diperoleh 

dari observasi keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui STAD 

Berbantuan Komputer sebesar 49 dengan kategori baik. Data tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

a. Merencanakan pembelajaran 

Pada indikator ini diperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Pada 

pelaksanaan siklus II pertemuan 1. Guru sudah mempersiapkan bahan ajar dalam 
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mengajar dan guru juga sudah merancang instrumen untuk alat penilaian evaluasi 

siswa. Guru juga sudah memperbaiki kekurangan yang ada pada pertemuan 

pertama yaitu penggunaan LCD dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran 

berjalan lebih interaktif. Selain itu guru juga sudah menyiapkan RPP yang 

digunakan dalam pembelajaran. Sehingga kategori pada indikator ini adalah 

sangat baik. 

b. Membangun persepsi dan sikap positif 

Pada indikator ini diperoleh skor 3 dengan kategori baik. Guru telah 

mendorong siswa untuk bekerja secara kelompok. Guru juga telah memberi 

persepsi positif terhadap kegiatan belajar yang akan dilaksanakan. Selain itu guru 

juga mendorong siswa untuk bekerja secara kelompok. Deskriptor yang tidak 

tampak adalah mendorong siswa untuk bekerja secara individu.  

c. Guru membuka pelajaran dengan mengkondisikan kelas dan memberikan 

apersepsi 

Pada indikator ini diperoleh skor 3, dengan kategori baik. Saat membuka 

pelajaran guru mengkondisikan kelas terlebih dahulu, kemudian guru memberikan 

apersepsi. Guru juga memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif pada saat 

pemberian apersepsi. Namun, guru tidak mengkaitkan materi yang akan dipelajari 

dengan materi sebelumnya.  

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa 

Dalam indikator ini mendapatkan skor 4, dengan kategori sangat baik. 

Setelah kegiatan pemberian apersepsi dilakukan, kemudian guru memancing 

siswa agar berpendapat mengenai materi yang akan dibahas pada saat 

pembelajaran, setelah terjawab materi apa yang akan dipelajari kemudian guru 
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menyampaikan tujuan pembelajaran. Penyampaian tujuan pembelajaran dilakukan 

guru dengan nada suara yang keras sehingga dapat didengar oleh seluruh siswa. 

Guru juga memotivasi siswa agar siswa fokus dalam belajar dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada yang tidak jelas dalam 

pemnyampaian tujuan pembelajaran.    

e. Guru membimbing dan mengorganisasi siswa ke dalam beberapa kelompok 

belajar 

Pada indikator ini mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Setelah guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian guru membagi siswa menjadi 5 

kelompok secara heterogen. Guru juga menyampaikan strategi pembelajaran yang 

digunakan. Akan tetapi pada pertemuan ini guru kurang memperhatikan susunan 

letak tempat duduk kelompok sesuai dengan karakter dan kebutuhan setiap siswa.  

f. Guru mengenalkan dan menyajikan materi menggunakan komputer 

Pada indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Dalam 

kegiatan pembelajaran guru menyajikan materi menggunakan macromedia flash 

player dan juga power point. Guru juga menjelaskan materi pembelajaran dengan 

nada suara yang dapat didengar oleh seluruh siswa. Selain itu, guru menyajikan 

materi yng sesuai dengan tujuan pembelajaran. Akan tetapi, guru kurang 

memberikan bimbingan kepada siswa agar fokus ke materi yang diberikan dengan 

cara verbal maupun gestural. 

g. Guru memfasilitasi siswa dalam kerja kelompok 

Indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Setelah menyajikan 

materi, guru memberikan lembar kerja secara tertulis maupun melalui power 

point. Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Selain 
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itu, Guru menyediakan alat peraga yang dapat digunakan siswa untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi. Deskriptor yang tidak muncul adalah guru 

menjelaskan petunjuk pengerjaan lembar kerja. 

h. Guru menganalisis presentasi hasil kerja kelompok siswa 

Pada indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Pada saat 

presentasi hasil kerja kelompok guru membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil pemikirannya. Guru juga memberikan penegasan 

terhadap permasalahan yang telah diselesaikan siswa secara kelompok. Setelah 

satu kelompok selesai presentasi, guru juga memberikan kesempatan kepada 

kelompok lain untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Namun guru 

tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi presentasi 

kelompok. 

i. Guru mengawasi siswa dalam mengerjakan tes individual 

Pada indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Setelah 

kegiatan kerja kelompok, kemudian guru memberikan tes individual. Pada saat 

siswa sedang mengerjakan tes, guru berkeliling ke setiap meja siswa dan menegur 

siswa apabila ada yang kerjasama dalam mengerjakan tes individual. Guru juga 

menegur siswa apabalia ada yang ramai. Deskriptor yang tidak tampak adalah 

guru memberi motivasi kepada siswa agar bersemangat dalam mengerjakan tes 

individual. 

j. Guru memeriksa hasil tes individual 

 Pada indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Setelah siswa 

selesai mengerjakan tes, kemudian guru bersama dengan siswa mengkoreksi hasil 

pengerjaan  tes. Setelah itu, guru bersama dengan siswa menjumlahkan nilai 
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setiap siswa per kelompok. Deskriptor yang tidak tampak adalah guru 

memberikan penilaian pada soal tes siswa. Penialian dilakukan oleh siswa yang 

mengkoreksi hasil pekerjaan temannya. 

k. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok 

Dalam indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Setelah 

diketahui skor masing-masing kelompok, kemudian guru memberikan 

penghargaan kepada kelompok dengan skor tertinggi. Penghargaan diberikan 

dalam bentuk bintang penghargaan maupun pujian seperti “kelompok ini 

prestasinya sangat bagus”. Siswa yang mendapatkan penghargaan terlihat sangat 

senang. Kemudian, guru memberikan motivasi kepada kelompok lain untuk 

meningkatkan prestasinya jika ingin mendapatkan bintang penghargaan juga. 

Akan tetapi, guru tidak memotivasi kelompok yang mendapatkan penghargaan 

untuk mempertahankan prestasi yang diperoleh. 

l. Kualitas media pembelajaran 

Pada indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Media yang 

diciptakan guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. 

Selain itu dengan memanfaatkan penggunaan LCD untuk menyajikan materi guru 

dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan dapat mengubah suasana 

belajardari siswa pasif menjadi siswa aktif dalam berdiskusi dan belajar. Akan 

tetapi, media pembelajaran yang digunakan pada saat tersebut kurang mampu 

memfasilitasi interaksi antara siswa dengan guru, siswa dan siswa, siswa dengan 

ahli ilmu yang relevan. 
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m. Kualitas materi pembelajaran 

Pada indikator ini mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Dalam 

pemilihan materi guru sudah memberikan materi secara sistematis, sesuai dengan 

kompetensi dasar yang ingin dicapai dan juga pemilihan materi juga sesuai 

dengan tujuan belajar yang akan dicapai. Selain itu materi yang diberikan juga 

telah memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi. Hal itu tampak pada saat 

pemberian materi, guru telah memanfaatkan media laptop untuk menyajikan 

materi yang telah disusun. Selain itu, pemberian materi telah mampu 

mengakomodasi partisipasi aktif siswa dalam belajar. 

n. Guru menciptakan suasana kelas/belajar yang kondusif 

Dalam indikator ini mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup. Kondisi 

kelas pada saat siklus II pertemuan 1 tampak bersih dan rapi. Guru juga dapat 

menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan gangguan dalam 

pembelajaran. Deskriptor yang tidak tampak adalah pemeliharaan kondisi belajar 

yang menyenangkan yang menantang siswa untuk belajar dan pengembalian 

kondisi belajar yang menyenangkan jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. 

o. Guru memberikan nilai ketauladanan yang baik kepada setiap siswa  

Pada indikator ini mendapatkan skor 2, dengan kategori cukup. Pada saat 

pembelajaran guru memberikan bimbingan kepada siswa untuk memudahkan 

siswa dalam belajar. Guru juga tidak mengucapkan kata-kata yang tidak sopan 

dalam pembelajaran. Deskriptor yang tidak muncul adalah memberikan 

senyuman, anggukan, mengakomodasi keingintahuan siswa dan memberikan 

bimbingan kepada siswa agar tidak mudah putus asa dalam bekerja. 
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p. Menutup pembelajaran 

Pada indikator ini mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Pada 

kegiatan akhir guru telah memberikan evaluasi dan juga memberikan pesan moral 

sesuai dengan materi pembelajaran. Setelah itu, guru juga memberikan refleksi 

kepada siswa serta guru juga telah memberikan tindak lanjut dalam pembelajaran, 

sehingga kriteria pada indikator ini adalah sangat baik. 

4.1.2.3.2. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Matematika 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui STAD Berbantuan Komputer, diperoleh data aktivitas siswa pada 

pertemuan 1 siklus II sebagai berikut. 
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Tabel 4.10 
Hasil observasi aktivitas siswa pertemuan 1 siklus II 

N
o Indikator 

Nama siswa Jumlah 
skor tiap 
indikator 

Skor 
rata-
rata 

Kategori A
Z 

A
R 

SA FR RI RF KA BB 

1. Siap dalam 
pembelajaran 4 4 4 4 3 3 2 3 27 3,375 Baik 

2. memiliki persepsi dan 
sikap positif terhadap 
belajar 

4 4 3 3 2 2 2 2 22 2,75 Baik 

3. 
 

Membentuk beberapa 
kelompok 3 3 3 3 2 2 3 2 21 2,625 Baik 

4. Mendengarkan 
penyampaian tujuan 
pembelajaran dan 
motivasi yang 
diberikan oleh guru 
(Listening activities) 

3 3 3 2 2 2 2 2 19  2,375  Baik 

5. Memperhatikan 
penyajian materi 
menggunakan 
komputer yang 
diberikan oleh guru 
(visual activities & 
listening activities) 

3 3 3 3 2 2 2 2 20 2,5 Baik 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengintegrasikan 
pengetahuan dan 
keterampilan yang 
dimiliki serta serta 
membangun sikapnya 
dalam kegiatan kerja 
kelompok (oral 
activities) 

3 3 3 3 3 2 2 2 21 2,625 Baik 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengaplikasikan 
pengetahuan dan, 
keterampilan, dan 
sikapnya serta 
memperluas dan 
memperdalam 
pengetahuannya 
melalui presentasi 
hasil kerja kelompok 
(oral activities & 
listening activities) 

4 4 4 3 2 3 3 2 25 3,125 Baik 

8. Membangun kebiasaan 
berpikir, bersikap, dan 
bekerja produktif 
melalui pengerjaan tes 
individual (Writing 
activities dan Mental 
activities) 

3 4 3 3 3 3 3 3 25 3,125 Baik 

9. Bersama-sama dengan 
guru memeriksa hasil 
tes individual (Mental 
activities) 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 Cukup 

10
. 

Menerima 
penghargaan dari guru 
bagi kelompok yang 
mendapatkan nilai 
tertinggi 

4 4 4 3 3 2 2 3 25 3,125 Baik 

Jumlah skor 33 34 31 32 25 24 23 24 221 27.6 Baik 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa aktivitas siswa pada 

pembelajaran matematika melalui STAD Berbantuan Komputer pada pertemuan 1 

siklus II diperoleh rata-rata skor 25,6 dengan kategori baik. Hasil observasi pada 

aktivitas siswa pertemuan 1 siklus II dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Siswa siap dalam pembelajaran 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata 3,375 dengan kategori baik. Saat 

pembelajaran akan dimulai guru mengecek kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Siswa sebagai fokus penelitian yaitu AZ, FZ, AR, dan SA 

mendapatkan skor 4 karena mereka datang tepat waktu sebelum pembelajaran 

dimulai, menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan belajar, 

memperhatikan penjelasan dari guru untuk memulai pembelajaran, dan 

termotivasi untuk belajar; sedangkan siswa selanjutnya yang menjadi fokus 

penelitian yaitu RI, RF, dan BB mendapatkan skor 3. RI datang tepat waktu 

sebelum pembelajaran dimulai, memperhatikan penjelasan dari guru untuk 

memulai pembelajaran, dan termotivasi untuk belajar. Namun, RI kurang 

menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan belajar. RF 

datang tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai, memperhatikan penjelasan dari 

guru untuk memulai pembelajaran, dan menyiapkan bahan dan alat-alat yang 

digunakan untuk kegiatan belajar, namun, RF kurang termotivasi untuk belajar. 

BB, memperhatikan penjelasan dari guru untuk memulai pembelajaran, 

menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan belajar dan 

termotivasi untuk belajar. Namun, BB datang terlambat pada saat pembelajaran 

dimulai; selanjutnya siswa yang menjadi fokus penelitian KA mendapatkan skor 2 
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karena datang terlambat pada saat pembelajaran dimulai, kurang termotivasi 

dalam belajar, namun KA menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan untuk 

kegiatan belajar, dan memperhatikan penjelasan dari guru. 

b. Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar 

Pada indikator ini memperoleh skor rata-rata yaitu 2,75 dengan kriteria baik. 

Siswa sampel yang diamati yaitu AZ dan AR, mendapatkan skor 4 karena AZ dan 

AR terlihat senang dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan dapat 

belajar secara individu maupun kelompok serta AZ dan AR memiliki persepsi 

positif terhadap pembelajaran yang akan berlangsung; FZ dan SA mendapatkan 

skor 3  FZ senang dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan dapat 

belajar secara individu maupun kelompok, namun FZ kurang memiliki persepsi 

positif terhadap pembelajaran. SA kurang bergembira dan tidak bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran, namun SA dapat belajar secara individu maupun 

kelompok serta SA memiliki persepsi positif terhadap pembelajaran yang akan 

berlangsung; selanjutnya RI, RF, KA, dan BB mendapatkan skor 2. RI dan RF 

kurang gembira dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan kurang 

mampu untuk belajar secara mandiri, akan tetapi RI dan RF  dapat belajar secara 

kelompok serta memiliki persepsi positif terhadap pembelajaran yang akan 

berlangsung. Kemudian, KA dan BB kurang gembira dan bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran dan kurang memiliki persepsi positif terhadap 

pembelajaran yang akan berlangsung, akan tetapi KA dan BB dapat belajar secara 

individu maupun kelompok. 
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c. Siswa membentuk beberapa kelompok 

Pada indikator ini mendapatkan skor rata-rata 2,625 dengan kategori baik. 

Siswa yang diamati yaitu AZ, FZ, AR, KA, SA mendapatkan skor 3 karena AZ an 

SA mereka sudah berkelompok sesuai pembagian dari guru, konsentrasi pada 

tujuan dan topik diskusi, dan berkelompok berdasarkan heterogenitas siswa. 

Namun, mereka membedakan antara teman yang satu dengan yang lain; 

selanjutnya FZ, AR, KA sudah berkelompok sesuai dengan pembagian dari guru, 

konsentrasi pada tujuan dan topik diskusi, dan tidak membedakan antara teman 

yang satu dengan yang lain. Namun, tidak berkelompok berdasarkan heterogenitas 

siswa. Siswa yang menjadi fokus pengamatan RI, RF, BB mendapatkan skor 2. 

Mereka sudah berkelompok sesuai pembagian dari guru dan konsentrasi pada 

tujuan dan topik diskusi. Namun, mereka tidak berkelompok berdasarkan 

heterogenitas siswa dan tidak tidak membedakan antara teman yang satu dengan 

yang lain.   

d. Siswa mendengarkan penyampaian tujuan pembelajaran dan motivasi yang 

diberikan oleh guru (visual activities dan listening activities) 

Pada indikator ini memperoleh rata-rata skor 2,25 dengan kategori cukup. 

Pada pertemuan ini, FZ dan AR mendapatkan skor 3. FZ bersemangat dalam 

kegiatan belajar, memberikan balikan terhadap motivasi yang diberikan guru, dan 

bertanya kepada guru mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai, namun 

FZ kurang mampu untuk menjelaskan tujuan pembelajaran yang telah 

disampaikan guru; AR bersemangat dalam kegiatan belajar, memberikan balikan 

terhadap motivasi yang diberikan guru, dan, dapat menjelaskan tujuan 
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pembelajaran yang telah disampaikan guru namun AR tidak memberikan 

pertanyaan kepada guru mengenai tujuan pembelajaran telah disampaikan; 

selanjutnya AZ, RI, RF, KA, BB, dan SA mendapatkan skor 2, hal itu karena AZ 

dan RF memberikan balikan terhadap motivasi yang diberikan guru, dan bertanya 

kepada guru mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai, namun AZ dan RF 

kurang mampu untuk menjelaskan tujuan pembelajaran yang telah disampaikan 

guru dan kurang bersemangat dalam kegiatan belajar. RI dan KA bersemangat 

dalam kegiatan belajar, memberikan balikan terhadap motivasi yang diberikan 

guru, namun RI dan KA kurang mampu untuk menjelaskan tujuan pembelajaran 

yang telah disampaikan guru dan tidak bertanya kepada guru mengenai tujuan 

pembelajaran telah disampaikan. BB bersemangat dalam kegiatan belajar, mampu 

menjelaskan tujuan pembelajaran yang telah disampaikan guru namun BB kurang 

memberikan balikan terhadap motivasi yang diberikan guru, dan tidak bertanya 

kepada guru mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. SA, memberikan 

balikan terhadap motivasi yang diberikan guru, dan mampu untuk menjelaskan 

tujuan pembelajaran yang telah disampaikan guru, namun FZ kurang bersemangat 

dalam kegiatan belajar dan tidak bertanya kepada guru mengenai tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

e. Siswa memperhatikan penyajian materi menggunakan komputer yang 

diberikan oleh guru (visual activities dan listening activities) 

Pada indikator ini memdapatkan rata-rata 2,5 dengan kategori cukup. Saat 

penyajian materi, siswa AZ, FZ, AR, dan SA mendapatkan skor 3. Hal ini 

dikarenakan FZ dan AR fokus terhadap materi yang disajikan guru, mencatat 
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materi yang diberikan guru, dan bertanya kepada guru mengenai materi yang 

disajikan, namun FZ dan AR kurang aktif dalam kegiatan tanya jawab mengenai 

materi yang disajikan. AZ mencatat materi yang diberikan guru, dan bertanya 

kepada guru mengenai materi yang disajikan, aktif dalam kegiatan tanya jawab 

mengenai materi yang disajikan, namun AZ kurang fokus terhadap materi yang 

disajikan guru. SA fokus terhadap materi yang disajikan guru, mencatat materi 

yang diberikan guru, dan aktif dalam kegiatan tanya jawab mengenai materi yang 

disajikan, namun SA tidak bertanya kepada guru mengenai materi yang disajikan; 

selanjutnya RI, RF, KA, BB mendapatkan skor 2 karena mereka mencatat materi 

yang diberikan guru, dan bertanya kepada guru mengenai materi yang disajikan, 

namun RI, RF, KA, BB kurang aktif dalam kegiatan tanya jawab mengenai materi 

yang disajikan dan tidak fokus terhadap materi yang disajikan guru. 

f. Siswa mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki serta 

membangun sikapnya dalam kegiatan kerja kelompok (oral activities) 

Pada indikator ini mendapatkan rata-rata skor 2,625 dengan kategori baik. 

Siswa AZ, FZ, RI, AR, SA mendapatkan skor 3 karena FZ dan SA memberikan 

pendapat dalam kerja kelompok, aktif dalam pemecahan masalah di kelompok, 

dan bekerja sama dalam kerja kelompok, akan tetapi FZ dan SA tidak mencatat 

hasil diskusi kerja kelompok; sedangkan RI dan AR memberikan pendapat dalam 

kerja kelompok, mencatat hasil diskusi kerja kelompok, dan bekerja sama dalam 

kerja kelompok, akan tetapi FZ dan SA kurang aktif dalam pemecahan masalah di 

kelompok. Selanjutnya AZ memberikan pendapat dalam kerja kelompok, aktif 

dalam pemecahan masalah di kelompok, dan, mencatat hasil diskusi kerja 
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kelompok akan tetapi AZ kurang bekerja sama dalam kerja kelompok; RF KA, 

dan BB mendapatkan skor 2 disebabkan KA dan BB memberikan pendapat dalam 

kerja kelompok, dan bekerja sama dalam kerja kelompok, akan tetapi KA dan BB 

tidak mencatat hasil diskusi kerja kelompok dan kurang aktif dalam pemecahan 

masalah di kelompok. Sedangkan RF, mencatat hasil diskusi kerja kelompok, 

aktif dalam pemecahan masalah di kelompok, dan, akan tetapi RF tidak 

memberikan pendapat dalam kerja kelompok dan kurang bekerja sama dalam 

kerja kelompok. 

g. Siswa mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dan sikapnya serta 

memperluas dan memperdalam pengetahuannya melalui presentasi hasil kerja 

kelompok (oral activities dan listening activities) 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata 3,125 dengan kategori baik. AZ, AR, 

dan SA mendapatkan skor 4 karena mereka sudah mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok, menanggapi hasil diskusi kelompok, secara bergantian antar kelompok 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, dan memberikan pertanyaan 

kelompok yang sedang presentasi mengenai hasil hasil diskusi kelompok; 

sedangkan FZ, RF, dan KA mendapatkan skor 3 karena FZ dan KA sudah 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok, menanggapi hasil diskusi kelompok, 

secara bergantian antar kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, 

namun FZ dan KA belum memberikan pertanyaan kelompok yang sedang 

presentasi mengenai hasil hasil diskusi kelompok. RF sudah mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok, memberikan pertanyaan kelompok yang sedang 

presentasi mengenai hasil hasil diskusi kelompok, dan secara bergantian antar 
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kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, namun RF tidak 

menanggapi hasil diskusi kelompok. Siswa yang menjadi fokus penelitian 

selanjutnya yaitu RI dan BB. RI menanggapi hasil diskusi kelompok, secara 

bergantian antar kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, namun RI 

tidak memberikan pertanyaan kelompok yang sedang presentasi mengenai hasil 

hasil diskusi kelompok, dan tidak mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

mereka. Sedangkan, BB sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok , dan 

secara bergantian antar kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, 

tapi BB tidak memberikan pertanyaan kelompok yang sedang presentasi 

mengenai hasil diskusi kelompok dan tidak menanggapi hasil diskusi 

kelompoknya. 

h. Siswa membangun kebiasaan berpikir, bersikap, dan bekerja produktif melalui 

pengerjaan tes individual (writing activities dan mental activities) 

Pada indikator ini mendapatkan rata-rata skor 3,125 dengan kategori baik. 

Siswa sebagai fokus pengamatan yaitu AR mendapatkan skor 4 karena tertib 

dalam mengerjakan soal tes, tidak bekerja sama dalam mengerjakan soal tes, 

memperhatikan penjelasan dari guru mengenai petunjuk pengerjaan soal, dan 

menyelesaikan soal tes tepat waktu; selanjutnya AZ, FZ, RI, RF, KA dan BB 

mendapatkan skor 3. AZ, RF, dan BB  tidak bekerja sama dalam mengerjakan 

soal tes, memperhatikan penjelasan dari guru mengenai petunjuk pengerjaan soal, 

dan menyelesaikan soal tes tepat waktu, namun kurang tertib tertib dalam 

mengerjakan soal tes. FZ dan KA tertib dalam mengerjakan soal tes, tidak bekerja 

sama dalam mengerjakan soal tes, memperhatikan penjelasan dari guru mengenai 
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petunjuk pengerjaan soal, tapi FZ dan KA tidak tepat waktu dalam menyelesaikan 

soal tes. RI dan BB tertib dalam mengerjakan soal tes, tidak bekerja sama dalam 

mengerjakan soal tes, dan menyelesaikan soal tes tepat waktu, namun kurang 

memperhatikan penjelasan dari guru mengenai petunjuk pengerjaan soal 

i. Siswa bersama-sama dengan guru memeriksa hasil tes individual (mental 

activities) 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 3 dengan kategori baik. Pada 

indikator ini semua siswa yang menjadi fokus penelitian mendapat skor 3. AZ, 

AR, dan SA bekerja sama dengan guru memeriksa hasil tes, tidak membenarkan 

hasil pengerjaan tes yang diperiksanya, aktif memberikan solusi pada saat 

pemeriksaan soal tes, namun gaduh pada saat memeriksa hasil tes. Kemudian FZ, 

RI, RF, KA, dan BB bekerja sama dengan guru memeriksa hasil tes, tidak 

membenarkan hasil pengerjaan tes yang diperiksanya, dan tidak gaduh pada saat 

memeriksa hasil tes, tetapi kurang aktif memberikan solusi pada saat pemeriksaan 

soal tes 

j. Siswa menerima penghargaan dari guru bagi kelompok yang mendapatkan 

nilai tertinggi 

Pada indikator ini mendapatkan rata-rata skor 3,125 dengan kategori baik. 

AZ, AR, dan SA memperoleh skor 4 karena mereka mengucapkan terima kasih 

pada saat menerima penghargaan, menunjukkan sikap senang pada saat menerima 

penghargaan, bersemangat untuk meningkatkan prestasinya, dan tidak mengejek 

siswa di kelompok lain yang tidak menerima penghargaan. Selanjutnya siswa 

yang juga menjadi fokus penelitian yaitu FZ, RI, dan BB mendapatkan skor 3. FZ 
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dan BB mengucapkan terima kasih pada saat menerima penghargaan, 

menunjukkan sikap senang pada saat menerima penghargaan, dan tidak mengejek 

siswa di kelompok lain yang tidak menerima penghargaan, namun kurang 

bersemangat untuk meningkatkan prestasinya, sedangkan RI mengucapkan terima 

kasih pada saat menerima penghargaan, bersemangat untuk meningkatkan 

prestasinya, dan tidak mengejek siswa di kelompok lain yang tidak menerima 

penghargaan, tetapi kurang menunjukkan sikap senang pada saat menerima 

penghargaan. Selanjutnya RF dan KA mendapatkan skor 2. RF mengucapkan 

terima kasih pada saat menerima penghargaan, menunjukkan sikap senang pada 

saat menerima penghargaan, namun kurang bersemangat untuk meningkatkan 

prestasinya, dan mengejek siswa di kelompok lain yang tidak menerima 

penghargaan, sedangkan KA menunjukkan sikap senang pada saat menerima 

penghargaan, bersemangat untuk meningkatkan prestasinya, dan tidak mengejek 

siswa di kelompok lain yang tidak menerima penghargaan, akan tetapi tidak 

mengucapkan terima kasih pada saat menerima penghargaan. 

4.1.2.4.Refleksi 

 Refleksi tindakan pada pertemuan 1 siklus II ini lebih difokuskan pada 

masalah dan keberhasilan yang nampak selama tindakan. Adapun permasalahan 

dan keberhasilan yang nampak dalam pembelajaran sebagai berikut: 

1) Siswa kurang menghargai pendapat dari teman lain dalam kelompok. 

2) Masih ada siswa yang kurang bersungguh-sungguh dalam pembelajaran. 

3) Guru tidak lagi mendominasi pembelajaran dan guru melaksanakan 

pembelajaran masuk dalam ketegori baik. 
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4) Guru menggunakan pembelajaran STAD Berbantuan Komputer dirasa tepat 

karena siswa menjadi lebih aktif dari kegiatan pembelajaran sebelumnya. 

5) Aktivitas siswa dalam pembelajaran sudah menunjukkan perilaku yang ideal 

dengan kategori baik. 

4.1.2.5.Revisi 

Berdasarkan refleksi yang telah diuraiakan di atas, maka hal-hal yang perlu 

diperbaiki dan diadakan revisi untuk tahap pelaksanaan pertemuan 2 siklus I 

yaitu: 

1) Guru memberikan arahan pada siswa agar saling menghargai pendapat antar 

anggota kelompok dalam diskusi kelompok. 

2) Pengelolaan kelas harus guru tingkatkan lagi, agar siswa dapat bersungguh-

sungguh dalam pembelajaran. 

3) Meningkatkan hasil belajar siswa menjadi ketuntasan klasikal sebesar 85% 

sesuai pada indikator yang ingin dicapai guru.  

4.1.2.6.Hasil Observasi Proses Pembelajaran Pertemuan 2 siklus II 

Guru menyiapkan media berupa LCD, laptop, materi, lembar kerja siswa, 

dan lembar observasi keterampilan guru serta aktivitas siswa. Kemudian guru 

membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan menyuruh siswa yang 

bertugas untuk  memimpin doa, dilanjutkan dengan presensi secara klasikal.  

a. Kegiatan Awal 

Sebelum pembelajaran dimulai, guru sudah menyiapkan semua yang 

diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu RPP, media pembelajaran, 

bahan ajar dan instrumen pengamatan. Pada kegiatan awal yang berlangsung 
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sekita 15 menit Guru mengaitkan dengan pembelajaran sebelumnya dan 

memberikan apersepsi dengan menanyakan “anak-anak siapa yang berani 

menggambarkan jaring-jaring kubus di papan tulis?”. Para siswa terlihat antusias 

untuk menjawab, kemudian guru menunjuk HF untuk maju menjawab. Setelah HF 

selesai menjawab kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

langkah-langkah pembelajaran menggunakan STAD Berbantuan Komputer. 

Setelah itu guru mengelompokkan siswa menjadi 5 kelompok secara heterogen. 

b. Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti yang berlangsung sekitar 30 menit, Guru membagikan 

lembar kerja kelompok menggunakan power point. Pada saat mengerjakan LK 

terlihat para siswa begitu antusias dalam mengerjakan LK. Guru berkeliling ke 

setiap kelompok apabila ada yang kesulitan dalam mengerjakan LK. Setelah 

semua kelompok menyelesaikan soal dalam lembar kerja, guru memanggil 

kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. Kelompok 5 

diwakili oleh RF. RF memperlihatkan hasil pekerjaan kelompoknya, kemudian 

menyebutkan “kelompok saya membuat tiruan jaring-jaring kubus, ” kemudian 

RF menyebutkan “panjang keseluruhan lidi yang digunakan adalah 60 cm”. Guru 

lalu menanyakan kepada siswa “bagaimana anak-anak jawaban dari kelompok 

5?benar atau salah”, para siswa terdiam, kemudian AZ menjawab “pak dihitung 

dulu!”, guru berkata “baik kita hitung sama-sama ya! Coba kalian perhatikan 

banyak lidi yang digunakan kelompok 5 ada berapa lidi?” siswa menjawab “12 

pak!”, lalu guru menjawab ”bagus, sekarang jika panjang sebuah lidi yaitu 5 cm, 

kira-kira panjang keseluruhan lidi berapa?”. AZ menjawab “60 pak!” guru 
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menjawab “bagus! berarti jawaban kelompok 5 benar atau salah?” semua siswa 

menjawab “benar pak!”.  

Setelah kelompok 5 mengemukakan jawabannya, guru memberikan “bintang” 

penghargaan kelompok 5. Setelah semua soal sudah terselesaikan siswa kembali 

duduk dalam posisi masing-masing tanpa berkelompok.Guru menyimpulkan hasil 

dari pembelajaran dalam mengerjakan lembar kerja tersebut bersama-sama 

dengan siswa, dan memberikan kesempatan pada siswa yang ingin bertanya. Saat 

diberikan kesempatan untuk bertanya, siswa cenderung terdiam dan tidak ada 

yang bertanya. 

c. Kegiatan akhir 

Kegiatan ini berlangsung dalam 60 menit. Guru memberikan soal evaluasi 

pada masing-masing siswa, siswa mengerjakan soal secara individual dan dilarang 

mencontek pekerjaan milik teman. Soal evaluasi terdiri dari 6 soal. Sebelum siswa 

mengerjakan soal, guru menjelaskan cara mengerjakan soal evaluasi. Setelah 

semua siswa sudah selesai mengerjakan soal evaluasi guru menilai hasil 

pengerjaan tes siswa, kemudian menghitung point kemajuan setiap siswa. Hasil 

perhitungan point siswa dapat diperinci sebagai berikut: 
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TABEL SKOR KUIS 
KELAS IVA SDN Bendan Ngisor 

 

Keterangan poin kemajuan: 
Skor kuis Poin kemajuan 

Lebih dari 10 poin dibawah skor awal 5 
10-1 poin dibawah skor awal 10 
Skor awal sampai 10 poin di atas skor awal 20 
Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 
kertas jawaban sempurna (terlepas dari skor awal) 30 

Siswa 
30 mei 6 juni 

Skor awal Skor kuis Poin 
kema
juan 

Skor awal Skor kuis Poin 
kema
juan 

M. Zairon (MZ) 45 85 30 85 90 20 

Alyani Zahrine (AZ) 83,3 90 20 90 96 20 

Anggita Putri (AP) 61 87 30 87 93 20 

Anindita Rahma (AR) 93,3 94 20 94 100 20 

Benedictus K. (BK) 83,3 86 20 86 98 30 

Bima Pratama (BP) 70 86 30 86 87 20 

Bintang Bagus (BB) 50 55 20 55 64 20 

Cahaya Widia (CW) 58,3 80 30 80 85 20 

Cindy Aulia (CA) 36,6 80 30 80 85 20 

Evellya Zahra (EZ) 51,6 80 30 80 83 20 

Fariza Zora (FZ) 83,3 98 30 98 100 20 

Febrian Adi (FA) 66,6 75 20 75 83 20 

Gilang Aryanda (GA) 66,6 75 30 75 86 30 

Hendriko Frans (HF) 66,6 75 20 75 86 30 

Krisna Anugrah (KA) 40 55 30 55 60 20 

M. Rizki Fajar (RF) 33,3 50 30 50 60 30 

Nada Sahrul (NS) 61,6 74 30 74 80 20 

Naufal Randika (NR) 60 73 30 73 82 20 

Nurida Larasati (NL) 90 73 5 73 80 20 

Nurul Aisyah (NA) 90 70 5 70 76 20 

Syafa'ah Shahaya (SS) 58,3 70 30 70 74 20 

Syifa Aulia (SA) 76,6 60 10 60 72 20 

Tiara Oktaviana (TO) 60 75 30 75 70 10 

Vicky Okthalia (VO) 65 65 30 65 70 20 

Wildatur N. (WN) 51,6 63 30 63 64 20 

M. Rizki Irawan (RI) 43,3 42 10 42 55 30 
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Berdasarkan poin kemajuan di atas, guru memperoleh skor kelompok 

sebagai berikut: 

Tabel Skor Tim/Kelompok 
Kelompok : 1 

Rata-rata tim 
Siklus I II 

Krisna Anugrah  30 20 25 
M. Rizki Irawan  10 30 20 
Alyani Zahrine  20 20 20 
Anindita Rahma  20 20 20 
M. Zairon 30 20 25 
Total skor tim 110 110 

22 
Rata-rata tim 22 22 
Penghargaan     

Kelompok : 2 
Rata-rata tim 

Pert/siklus 1/I 2/II 
Bintang Bagus 20 20 20 
Cahaya Widia 30 20 25 

Fariza Zora 30 20 25 
M. Rizki Fajar 30 30 30 

Syifa Aulia 10 20 15 
Total skor tim 120 110 

23 
Rata-rata tim 24 22 
Penghargaan   Tim Sangat Baik 

Kelompok : 3 
Rata-rata tim 

Pert/siklus 1/I 2/II 
Anggita Putri 30 20 50 
Bima Putra 30 20 50 
Cindy Aulia 30 20 50 

Evellya Zahra 30 20 50 
Nada Sahrul 30 20 50 

Total skor tim 150 100 
25 

Rata-rata tim 30 20 
Penghargaan   Tim Super 

Kelompok : 4 
Rata-rata tim 

Pert/siklus 1/I 2/II 
Benedictus Krisna 20 30 50 

Febrian Adi 20 20 50 
Gilang Aryanda 30 30 50 
Naufal Randika 30 20 50 
Nurul Aisyah 5 20 50 

Syafa’ah Shahaya 30 20 50 
Total skor tim 135 140 

22,9 
Rata-rata tim 22,5 23,3 
Penghargaan   Tim Baik 

Kelompok : 5 
Rata-rata tim 

Pert/siklus 1/I 2/II 
Hendriko Frans 20 30 50 
Nurida Larasati 5 20 25 
Tiara Oktaviana 30 10 40 
Vicky Okthalia 30 20 50 

Wildatur N. 30 20 50 
Total skor tim 115 100 

21,5 
Rata-rata tim 23 20 
Penghargaan    
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Setelah mengetahui predikat setiap kelompok, guru memberikan sertifikat 

penghargaan kepada masing-masing kelompok.  Kemudian guru menanyakan 

kesan-kesan apa yang didapat siswa pada pembelajaran yang telah berlangsung. 

Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan pesan-pesan untuk 

tidak jajan sembarangan saat istirahat. 

4.1.2.4. Hasil Observasi Proses Pembelajaran pertemuan 2 Siklus II 

4.1.2.4.2. Keterampilan guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran matematika 

dengan STAD Berbantuan Komputer pada pertemuan 2 siklus II diperoleh data 

sebagai berikut. 

Tabel 4.11 
Hasil observasi keterampilan guru pertemuan 2 siklus II 

No. Indikator keterampilan guru Skor Kategori 
1. Merencanakan pembelajaran 4 Sangat Baik 
2. Membangun persepsi dan sikap positif 3 Baik 
3. Guru membuka pelajaran dengan mengkondisikan 

kelas dan memberikan apersepsi 4 Sangat Baik 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi 
siswa 3 Baik 

5. Guru membimbing dan mengorganisasi siswa ke 
dalam beberapa kelompok belajar  3 Baik 

6. Guru mengenalkan dan menyajikan materi 
menggunakan computer 3 Baik 

7. Guru memfasilitasi siswa dalam kerja kelompok 3 Baik 
8. Guru menganalisis presentasi hasil kerja kelompok 

siswa 3 Baik 

9. Guru mengawasi siswa dalam mengerjakan tes 
individual 3 Baik 

10. Guru memeriksa hasil tes individual 3 Baik 
11. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok  3 Baik 
12. Kualitas media pembelajaran 4 Sangat Baik 
13. Kualitas materi pembelajaran 4 Sangat Baik 
14. Guru menciptakan suasana kelas/belajar yang 

kondusif 3 Baik 

15. Guru memberikan nilai ketauladanan yang baik 
kepada setiap siswa 3 Baik 

16. Menutup pembelajaran 4 Sangat Baik 
Jumlah perolehan skor 53 Sangat Baik 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah skor yang diperoleh 

dari observasi keterampilan guru dalam pembelajaran matematika melalui STAD 

Berbantuan Komputer sebesar 53 dengan kategori sangat baik. Data tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

a. Merencanakan pembelajaran 

Pada indikator ini diperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Sebelum 

pelaksanaan siklus II pertemuan 2, guru sudah mempersiapkan RPP untuk 

mengajar pada pertemuan 2. Guru juga sudah mempersiapkan bahan ajar dalam 

mengajar dan guru juga sudah merancang instrumen untuk alat penilaian evaluasi 

siswa. Guru juga sudah mempersiapkan media yang akan digunakan, sehingga 

pada indikator ini guru mendapatkan kategori sangat baik. 

b. Membangun persepsi dan sikap positif 

Pada indikator ini diperoleh skor 3 dengan kategori baik. Saat akan memulai 

pelajaran guru sudah memberikan motivasi pada siswa agar semangat dalam 

belajar. Guru juga sudah menyampaikan bahwa hari ini siswa akan belajar secara 

individual dan belajar dalam kelompok, sehingga mulai tertarik pada 

pembelajaran karena pembelajaran akan berlangsung secara individual dan 

kelompok. Namun guru belum menyampaikan hal-hal yang positif terhadap 

belajar pada siswa.  

c. Guru membuka pelajaran dengan mengkondisikan kelas dan memberikan 

apersepsi 

Pada indikator ini diperoleh skor 4, dengan kategori sangat baik. Saat 

membuka pelajaran guru mengkondisikan kelas terlebih dahulu, kemudian guru 
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memberikan apersepsi. Guru juga memberikan penghargaan kepada siswa yang 

aktif pada saat pemberian apersepsi. Selain itu, guru juga mengkaitkan materi 

yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya.  

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa 

Dalam indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Setelah 

kegiatan pemberian apersepsi dilakukan, kemudian guru memancing siswa agar 

berpendapat mengenai materi yang akan dibahas pada saat pembelajaran, setelah 

terjawab materi apa yang akan dipelajari kemudian guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Penyampaian tujuan pembelajaran dilakukan guru dengan nada 

suara yang keras sehingga dapat didengar oleh seluruh siswa. Guru juga 

memotivasi siswa agar siswa fokus dalam belajar. Namun, guru tidak memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada yang belum jelas dalam 

penyampaian tujuan pembelajaran. 

e. Guru membimbing dan mengorganisasi siswa ke dalam beberapa kelompok 

belajar 

Pada indikator ini mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Setelah guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian guru membagi siswa menjadi 5 

kelompok secara heterogen. Guru juga menyampaikan strategi pembelajaran yang 

digunakan. Akan tetapi pada pertemuan ini guru kurang memperhatikan susunan 

letak tempat duduk kelompok sesuai dengan karakter dan kebutuhan setiap siswa.  

f. Guru mengenalkan dan menyajikan materi menggunakan komputer 

Pada indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Dalam 

kegiatan pembelajaran guru menyajikan materi menggunakan macromedia flash 
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player dan juga power point. Guru juga menjelaskan materi pembelajaran dengan 

nada suara yang dapat didengar oleh seluruh siswa. Selain itu, guru menyajikan 

materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Deskriptor yang tidak tampak 

pada indikator ini adalah guru memberikan bimbingan kepada siswa agar fokus ke 

materi yang diberikan dengan cara verbal maupun gestural. 

g. Guru memfasilitasi siswa dalam kerja kelompok 

Indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Setelah menyajikan 

materi, guru memberikan Lembar Kerja secara tertulis maupun melalui power 

point. Setelah itu guru menjelaskan petunjuk pengerjaan LK dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada yang belum jelas. Akan 

tetapi guru tidak memberikan menyediakan alat peraga yang dapat digunakan 

siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 

h. Guru menganalisis presentasi hasil kerja kelompok siswa 

Pada indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Pada saat 

presentasi hasil kerja kelompok guru memberikan kesempatan kepada setiap 

siswa untuk menanggapi hasil pekerjaan kelompok yang sedang presentasi. guru  

juga memberikan penegasan terhadap permasalahan yang telah diselesaikan siswa 

secara kelompok. Setelah itu guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain 

untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Namun, guru belum 

membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil pemikirannya. Guru hanya 

menegur siswa yang gaduh pada saat ada kelompok yang sedang presentasi. 

i. Guru mengawasi siswa dalam mengerjakan tes individual 

Pada indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Setelah 

kegiatan kerja kelompok, kemudian guru memberikan tes individual. Pada saat 
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siswa sedang mengerjakan tes, guru berkeliling ke setiap meja siswa dan menegur 

siswa apabila ada yang kerjasama dalam mengerjakan tes individual. Guru juga 

menegur siswa apabalia ada yang ramai. Deskriptor yang tidak tampak adalah 

guru memberi motivasi kepada siswa agar bersemangat dalam mengerjakan tes 

individual. 

j. Guru memeriksa hasil tes individual 

 Pada indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Dalam 

pembelajaran guru bersama-sama dengan siswa mengkoreksi hasil pekerjaan tes 

individual. Setelah itu, guru memberikan penilaian pada soal tes siswa. Kemudian, 

guru dengan siswa menjumlahkan nilai setiap siswa per kelompok. Deskriptor 

yang tidak tampak adalah guru menjelaskan langkah penyelesaian masalah pada 

soal yang dianggap siswa terlalu sulit. 

k. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok 

 Dalam indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Setelah 

diketahui skor masing-masing kelompok, kemudian guru memberikan 

penghargaan kepada kelompok dengan skor tertinggi. Penghargaan diberikan 

dalam bentuk bintang penghargaan maupun pujian seperti “kelompok ini 

prestasinya sangat bagus”, “ternyata kelompok ini siswanya sangat kompak”. 

Siswa yang mendapatkan penghargaan terlihat sangat senang. Kemudian, guru 

memberikan motivasi kepada kelompok untuk mempertahankan prestasinya. 

Akan tetapi, guru tidak memotivasi kelompok lain untuk meningkatkan prestasi 

mereka. 
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l. Kualitas media pembelajaran 

 Pada indikator ini mendapatkan skor 4, dengan kategori sangat baik. 

Penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran dapat menciptakan 

pengalaman belajar yang menyenangkan serta mampu memfasilitasi proses 

interaksi antara siswa dan guru, siswa dan siswa, serta siswa dengan ahli bidang 

ilmu yang relevan. Hal tersebut dapat memperkaya pengalaman belajar yang 

dimiliki siswa serta mengubah suasana belajar dari siswa pasif menjadi siswa aktif 

berdiskusi, sehingga kategori pada indikator ini adalah sangat baik. 

m. Kualitas materi pembelajaran 

 Pada indikator ini mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Dalam 

pemilihan materi guru sudah memberikan materi secara sistematis, sesuai dengan 

kompetensi dasar yang ingin dicapai dan juga pemilihan materi juga sesuai 

dengan tujuan belajar yang akan dicapai. Selain itu materi yang diberikan juga 

telah memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi. Hal itu tampak pada saat 

pemberian materi, guru telah memanfaatkan media laptop untuk menyajikan 

materi yang telah disusun. Selain itu, pemberian materi telah mampu 

mengakomodasi partisipasi aktif siswa dalam belajar. 

n. Guru menciptakan suasana kelas/belajar yang kondusif 

 Dalam indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Pada saat 

pembelajaran guru dapat memelihara kondisi belajar yang menyenangkan yang 

menantang siswa untuk belajar. Guru juga mampu mengembalikan kondisi belajar 

yang menyenangkan jika terjadi gangguan, selain itu guru dapat menemukan dan 

memecahkan tingkah laku yang menimbulkan gangguan dalam pembelajaran. 
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Deskriptor yang tidak muncul adalah penciptaan kondisi kelas yang bersih dan 

rapi yang menarik siswa untuk belajar. 

o. Guru memberikan nilai ketauladanan yang baik kepada setiap siswa  

 Pada indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Pada saat 

pembelajaran guru memberikan bimbingan kepada siswa untuk memudahkan 

siswa dalam belajar. Guru juga tidak mengucapkan kata-kata yang tidak sopan 

dalam pembelajaran serta memberikan senyuman, anggukan, mengakomodasi 

keingintahuan siswa.  Deskriptor yang tidak muncul adalah memberikan 

bimbingan kepada siswa agar tidak mudah putus asa dalam bekerja.   

p. Menutup pembelajaran 

 Pada indikator ini mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Pada 

kegiatan akhir guru telah memberikan evaluasi dan juga memberikan pesan moral 

sesuai dengan materi pembelajaran. Setelah itu, guru juga memberikan refleksi 

kepada siswa serta guru juga telah memberikan tindak lanjut dalam pembelajaran, 

sehingga kriteria pada indikator ini adalah sangat baik. 

Dari kedua pertemuan tersebut terlihat terjadi peningkatan pada pertemuan 1 

dan pertemuan 2 pada keterampilan guru dalam pembelajaran. Pertemuan 1 

memperoleh skor 49 dan pada pertemuan 2 meningkat menjadi 53 dengan 

kategori baik.  
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Tabel 4.12 
Keterampilan Guru Siklus II 

No. Indikator Pert.1 Pert.2 Jumlah Rata-rata Kategori 
1. Merencanakan pembelajaran 4 4 8 4 Sangat Baik 
2. Membangun persepsi dan sikap 

positif 
3 3 6 3 Baik 

3. Menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan memotivasi 
siswa 

3 4 7 3,5 Baik 

4. Memberikan apersepsi 4 3 7 3,5 Baik 
5. Menyampaikan materi berupa 

masalah kontekstual 
2 3 5 2,5 Cukup 

6. Mengajar dalam kelompok kecil 
dengan memperhatikan keunikan 
dan memprioritaskan heterogenitas 
siswa 

3 3 6 3 Baik 

7. Mengadakan variasi dalam 
pembelajaran dengan 
menggunakan media/alat peraga 
yang sesuai 

3 3 6 3 Baik 

8. Pembelajaran perseorangan dengan 
menjelaskan masalah kontekstual 
jika siswa mengalami kesulitan 

3 3 6 3 Baik 

9. Memberikan penghargaan 
kelompok 

3 3 6 3 Baik 

10. Menciptakan suasana kelas/belajar 
yang kondusif 

3 3 6 3 Baik 

11. Memberikan nilai,semangat 
ketauladanan, prakarsa dan 
kreatifitas  

3 3 6 3 Baik  

12. Kualitas materi pembelajaran 3 4 7 3,5 Baik 
13. Pemilihan, penataan, pengemasan 

dan presentasi materi 
4 4 8 4 Sangat Baik 

14. Kualitas media pembelajaran 2 3 5 2,5 Cukup 
15. Mengevaluasi pembelajaran 2 3 5 2,5 Cukup 
16. Layanan pendidikan sesuai 

kebutuhan siswa 
4 4 8 4 Sangat Baik 

Jumlah skor 49 53 102 51  Baik 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa keterampilan guru pada siklus 

II memperoleh rata-rata skor 51 dengan kategori baik dan mengalami peningkatan 

dari siklus I yaitu dengan skor rata-rata 41. 

4.1.2.4.3. Aktivitas siswa 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui STAD Berbantuan Komputer, diperoleh data aktivitas siswa 

pada pertemuan 2 siklus II sebagai berikut. 
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Tabel 4.13 
Hasil observasi aktivitas siswa pertemuan 2 siklus II 

N
o Indikator 

Nama siswa Jumlah 
skor tiap 
indikator 

Skor 
rata-
rata 

Kate
gori A

Z 
A
R 

SA FZ RI RF K
A 

B
B 

1. Siap dalam pembelajaran 4 4 4 4 4 3 3 3 29 3,625  Baik 
2. memiliki persepsi dan 

sikap positif terhadap 
belajar 

4 4 4 3 3 3 3 3 27  3,375  Baik 

3. 
 
 

Membentuk beberapa 
kelompok 3 3 3 3 3 3 3 3 24  3  Baik 

4. Mendengarkan 
penyampaian tujuan 
pembelajaran dan 
motivasi yang diberikan 
oleh guru (Listening 
activities) 

3 3 3 3 2 2 3 3 22  2,75  Baik 

5. Memperhatikan 
penyajian materi 
menggunakan komputer 
yang diberikan oleh guru 
(visual activities & 
listening activities) 

3 3 3 3 3 3 3 3 24  3  Baik 

6. Mengintegrasikan 
pengetahuan dan 
keterampilan yang 
dimiliki serta serta 
membangun sikapnya 
dalam kegiatan kerja 
kelompok (oral 
activities) 

3 3 3 3 3 2 2 2 21  2,625  Baik 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengaplikasikan 
pengetahuan dan, 
keterampilan, dan 
sikapnya serta 
memperluas dan 
memperdalam 
pengetahuannya melalui 
presentasi hasil kerja 
kelompok (oral activities 
& listening activities) 

4 4 3 3 2 2 2 2 22  2,75  Baik 

8. Membangun kebiasaan 
berpikir, bersikap, dan 
bekerja produktif melalui 
pengerjaan tes individual 
(Writing activities dan 
Mental activities) 

3 4 3 4 3 4 3 3 27  3,375  Baik 

9. Bersama-sama dengan 
guru memeriksa hasil tes 
individual (Mental 
activities) 

4 3 3 3 3 3 3 3 25  3,125 
Cuk
up 

1
0. 

Menerima penghargaan 
dari guru bagi kelompok 
yang mendapatkan nilai 
tertinggi 

4 4 4 4 3 3 3 3 28  3,5  Baik 

Jumlah skor 35 35 33 33 29 29 27 27 221 27.6 Baik 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa aktivitas siswa pada pembelajaran 

matematika melalui STAD Berbantuan Komputer pada pertemuan 2 siklus II 

diperoleh skor 34 dengan kategori baik. Hasil observasi pada aktivitas siswa 

pertemuan 2 siklus II dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Siswa siap dalam pembelajaran 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata 3,625 dengan kategori Sangat Baik. 

Saat pembelajaran akan dimulai guru mengecek kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Siswa sebagai sampel seperti pertemuan 1 yaitu AZ, FZ, RI, AR, 

dan SA memperoleh skor 4, ini merupakan skor terbaik karena 5 siswa ini sudah 

datang tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai, menyiapkan bahan dan alat-

alat yang digunakan untuk kegiatan belajar, memperhatikan penjelasan dari guru 

untuk memulai pembelajaran, dan termotivasi untuk belajar. Kemudian siswa lain 

yaitu RF, KA, dan BB mendapatkan skor 3, karena KA datang tepat waktu 

sebelum pembelajaran dimulai, menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan 

untuk kegiatan belajar, memperhatikan penjelasan dari guru untuk memulai 

pembelajaran, menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan 

belajar, memperhatikan penjelasan dari guru untuk memulai pembelajaran, dan 

termotivasi untuk belajar namun RF datang terlambat. Sedanngkan BB, datang 

tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai, memperhatikan penjelasan dari guru 

untuk memulai pembelajaran, dan termotivasi untuk belajar, akan tetapi dia 

kurang begitu menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan 

belajar. 
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b. Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar 

Pada indikator ini menperoleh skor rata-rata yaitu 3,375 dengan kriteria 

baik. Siswa sampel yang diamati yaitu AZ, AR dan SA mendapatkan skor 4 

karena mereka terlihat senang dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 

dan dapat belajar secara individu maupun kelompok serta memiliki persepsi 

positif terhadap pembelajaran yang akan berlangsung; FZ, RI, RF, KA, dan BB 

mendapatkan skor 3 karena memiliki persepsi positif terhadap pembelajaran yang 

akan berlangsung, dan dapat belajar secara individu maupun kelompok serta AZ 

dan AR, namun terlihat kurang senang dan bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran. 

c. Siswa membentuk beberapa kelompok 

Pada indikator ini mendapatkan skor rata-rata 3 dengan kategori baik. 

Semua siswa yang diamati yaitu AZ, FZ, RI, RF, AR, KA, BB dan SA 

mendapatkan skor 3. FZ, RI, RF, KA, BB, dan SA berkelompok sesuai pembagian 

dari guru, konsentrasi pada tujuan dan topik diskusi, berkelompok berdasarkan 

heterogenitas siswa, namun mereka pada saat pertama pembentukan kelompok 

agak membedakan antara teman yang satu dengan yang lain. Sedangkan AZ 

berkelompok sesuai pembagian dari guru, berkelompok berdasarkan heterogenitas 

siswa, dan tidak membedakan antara teman yang satu dengan yang lain, namun 

AZ kurang berkonsentrasi pada tujuan dan topik diskusi. AR berkelompok sesuai 

pembagian dari guru, konsentrasi pada tujuan dan topik diskusi, dan tidak 

membedakan antara teman yang satu dengan yang lain, namun tidak berkelompok 

berdasarkan heterogenitas siswa. 
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d. Siswa mendengarkan penyampaian tujuan pembelajaran dan motivasi yang 

diberikan oleh guru (visual activities dan listening activities) 

Pada indikator ini memperoleh rata-rata skor 2,75 dengan kategori baik. 

Pada pertemuan ke-2 ini AZ, FZ, AR, KA, BB, SA mendapatkan skor 3. AZ, FZ, 

AR, dan SA sangat bersemangat dalam kegiatan belajar, mereka juga memberikan 

balikan terhadap motivasi yang diberikan guru, dan dapat menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan guru. Namun, belum memberikan pertanyaan 

mengenai tujuan pembelajaran yang diberikan guru; KA, dan BB yang juga 

mendapatkan skor 3 sangat bersemangat dalam kegiatan belajar, dan memberikan 

balikan terhadap motivasi yang diberikan guru, serta memberikan pertanyaan 

mengenai tujuan pembelajaran yang diberikan guru, namun mereka kurang 

mampu menjelaskan tujuan pembelajaran yang telah disampaikan guru; 

Selanjutnya RI dan RF yang juga menjadi fokus penelitian mendapatkan skor 2. 

RI bersemangat dalam kegiatan belajar dan juga memberikan balikan terhadap 

motivasi yang diberikan guru, namun kurang mamu menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang diberikan guru dan tidak memberikan pertanyaan mengenai 

tujuan pembelajaran yang diberikan guru; sedangkan RF bersemangat dalam 

kegiatan belajar, dan memberikan pertanyaan mengenai tujuan pembelajaran yang 

diberikan guru. Namun, RF belum memberikan balikan terhadap motivasi yang 

diberikan guru, dan belum mampu untuk menjelaskan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan guru. 
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e. Siswa memperhatikan penyajian materi menggunakan komputer yang 

diberikan oleh guru (visual activities dan listening activities) 

Pada indikator ini memdapatkan rata-rata 3 dengan kategori baik. Pada 

indikator ini semua siswa yang menjadi fokus pengamatan mendapatkan skor 3. 

AZ dan SA, mencatat materi yang diberikan guru, bertanya kepada guru mengenai 

materi yang disajikan, dan aktif dalam kegiatan tanya jawab mengenai materi 

yang disajikan, namun AZ dan SA kurang fokus pada saat guru menyajikan 

materi. Selanjutya RI, RF, KA, dan BB fokus terhadap materi yang disajikan 

guru, mencatat materi yang diberikan guru, dan bertanya kepada guru mengenai 

materi yang disajikan, namun mereka kurang aktif dalam kegiatan tanya jawab 

mengenai materi yang disajikan. Terakhir, FZ dan AR yang menjadi siswa yang 

diamati sangat fokus terhadap materi yang disajikan guru, mencatat materi yang 

diberikan guru, dan aktif dalam kegiatan tanya jawab mengenai materi yang 

disajikan, namun FZ dan AR tidak bertanya kepada guru mengenai materi yang 

disajikan. 

f. Siswa mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki serta 

membangun sikapnya dalam kegiatan kerja kelompok (oral activities)  

Pada indikator ini mendapatkan rata-rata skor 2,625 dengan kategori baik. 

Siswa AZ, FZ, RI, AR, dan SA mendapatkan skor 3. FZ, AR, dan SA mampu 

berpendapat dalam kerja kelompok, aktif dalam pemecahan masalah di kelompok, 

dan bekerja sama dalam kerja kelompok, akan tetapi mereka tidak mencatat hasil 

diskusi kerja kelompok. AZ memberikan pendapat dalam kerja kelompok, aktif 

dalam pemecahan masalah di kelompok, dan mencatat hasil diskusi kerja 
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kelompok, akan tetapi AZ kurang mampu bekerja sama dalam kerja kelompok. 

Sedangkan RI memberikan pendapat dalam kerja kelompok, mencatat hasil 

diskusi kerja kelompok, dan bekerja sama dalam kerja kelompok, akan tetapi FZ 

dan SA kurang aktif dalam pemecahan masalah di kelompok. Siswa yang juga 

menjadi fokus pengamatan RF, KA, dan BB mendapatkan skor 2. RF dan KA 

memberikan pendapat dalam kerja kelompok, dan bekerja sama dalam kerja 

kelompok, akan tetapi mereka tidak mencatat hasil diskusi kerja kelompok dan 

kurang aktif dalam pemecahan masalah di kelompok. Sedangkan BB mencatat 

hasil diskusi kerja kelompok dan bekerja sama dalam kerja kelompok, akan tetapi 

BB tidak memberikan pendapat dalam kerja kelompok dan kurang aktif dalam 

pemecahan masalah di kelompok 

g. Siswa mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dan sikapnya serta 

memperluas dan memperdalam pengetahuannya melalui presentasi hasil kerja 

kelompok (oral activities dan listening activities) 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata 2,75 dengan kategori baik. AZ, dan 

AR mendapatkan skor 4 karena mereka sudah mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok, menanggapi hasil diskusi kelompok, secara bergantian antar kelompok 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, dan memberikan pertanyaan 

kelompok yang sedang presentasi mengenai hasil diskusi kelompok. FZ dan SA 

mendapatkan skor 3 karena sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok, 

menanggapi hasil diskusi kelompok, secara bergantian antar kelompok 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, namun tidak memberikan pertanyaan 

kepada kelompok yang sedang presentasi. Sedangkan RI, RF, KA, dan BB 
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mendapatkan skor 2. KA dan BB sudah menanggapi hasil diskusi kelompok, dan 

memberikan pertanyaan kepada kelompok yang sedang presentasi mengenai hasil 

hasil diskusi kelompok, namun KA dan BB tidak mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok, dan tidak secara bergantian antar kelompok mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya. Selanjutnya RI sudah mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok, secara bergantian antar kelompok mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya, namun belum menanggapi hasil diskusi kelompok dan tidak 

memberikan pertanyaan kepada kelompok yang sedang presentasi mengenai hasil 

diskusi kelompok. Terakhir RF sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok, 

dan menanggapi hasil diskusi kelompok. Namun RF tidak bergantian antar 

kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, dan tidak memberikan 

pertanyaan kelompok yang sedang presentasi mengenai hasil diskusi kelompok. 

h. Siswa membangun kebiasaan berpikir, bersikap, dan bekerja produktif melalui 

pengerjaan tes individual (writing activities dan mental activities) 

Pada indikator ini mendapatkan rata-rata skor 3,375 dengan kategori baik. 

Siswa yang diamati sebagai sampel yaitu FZ, RF, dan AR mendapatkan skor 4 

karena mereka tertib dalam mengerjakan soal tes, tidak bekerja sama dalam 

mengerjakan soal tes, memperhatikan penjelasan dari guru mengenai petunjuk 

pengerjaan soal, dan menyelesaikan soal tes tepat waktu. AZ, RI, KA, BB, dan 

SA mendapatkan skor 3. AZ, RI, dan KA tidak bekerja sama dalam mengerjakan 

soal tes, memperhatikan penjelasan dari guru mengenai petunjuk pengerjaan soal, 

dan menyelesaikan soal tes tepat waktu, tetapi mereka kurang tertib dalam 

mengerjakan soal tes. BB tertib dalam mengerjakan soal tes, tidak bekerja sama 
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dalam mengerjakan soal tes, memperhatikan penjelasan dari guru mengenai 

petunjuk pengerjaan soal, akan tetapi BB tidak tepat waktu dalam menyelesaikan 

soal. Sedangkan SA tertib dalam mengerjakan soal tes, tidak bekerja sama dalam 

mengerjakan soal tes, dan menyelesaikan soal tes tepat waktu, tapi SA tidak 

memperhatikan penjelasan dari guru mengenai petunjuk pengerjaan soal. 

i. Siswa bersama-sama dengan guru memeriksa hasil tes individual (mental 

activities) 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 3, 125 dengan kategori baik. 

Siswa sebagai fokus pemgamatan yaitu AZ mendapatkan skor 4 karena bekerja 

sama dengan guru memeriksa hasil tes, tidak membenarkan hasil pengerjaan tes 

yang diperiksanya, aktif memberikan solusi pada saat pemeriksaan soal tes, dan 

tidak gaduh pada saat memeriksa hasil tes. FZ, RI, RF, AR, KA, BB, dan SA 

mendapatkan skor 3. RI, RF, AR, KA, BB, dan SA bekerja sama dengan guru 

memeriksa hasil tes, tidak membenarkan hasil pengerjaan tes yang diperiksanya, 

aktif memberikan solusi pada saat pemeriksaan soal tes, namun gaduh pada saat 

memeriksa hasil tes, sedangkan FZ, tidak membenarkan hasil pengerjaan tes yang 

diperiksanya, aktif memberikan solusi pada saat pemeriksaan soal tes, tidak gaduh 

pada saat memeriksa hasil tes, namun kurang mampu bekerja sama dengan guru 

memeriksa hasil tes. 

j. Siswa menerima penghargaan dari guru bagi kelompok yang mendapatkan 

nilai tertinggi 

Pada indikator ini mendapatkan rata-rata skor 3,5 dengan kategori sangat 

baik. AZ, FZ, AR, dan SA mendapatkan skor 4 karena mengucapkan terima kasih 
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pada saat menerima penghargaan, menunjukkan sikap senang pada saat menerima 

penghargaan, bersemangat untuk meningkatkan prestasinya, dan tidak mengejek 

siswa di kelompok lain yang tidak menerima penghargaan, sedangkan RI, RF, 

KA, dan BB mendapatkan skor 3. RI dan KA mengucapkan terima kasih pada 

saat menerima penghargaan, menunjukkan sikap senang pada saat menerima 

penghargaan, tidak mengejek siswa di kelompok lain yang tidak menerima 

penghargaan, namun mereka kurang bersemangat untuk meningkatkan 

prestasinya. RF mengucapkan terima kasih pada saat menerima penghargaan, 

bersemangat untuk meningkatkan prestasinya, dan tidak mengejek siswa di 

kelompok lain yang tidak menerima penghargaan menunjukkan, tapi tidak 

menunjukkan sikap senang pada saat menerima penghargaan. BB menunjukkan 

sikap senang pada saat menerima penghargaan, bersemangat untuk meningkatkan 

prestasinya, dan tidak mengejek siswa di kelompok lain yang tidak menerima 

penghargaan, namun tidak mengucapkan terima kasih pada saat menerima 

penghargaan. 
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Tabel 4.14 
Aktivitas Siswa Siklus II 

No Indikator Rata-rata 
Pert 1 

Rata-rata 
Pert 2 Jumlah  

Rata-
rata 

Kategori 

1. Siap mengikuti pembelajaran 3 3,3 6,3 3,15 Baik 
2. Memiliki persepsepsi dan bersikap positif 

terhadap belajar 
3,1 3,4 6,5 3,25 Sangat Baik 

3. Memperhatikan dan memahami maslah 
kontekstual 

2,9 3,1 6 3 Baik 

4. Mengeluarkan pendapat dalam 
menyelesaikan masalah kontekstual 

3 3,4 6,4 3,2 Sangat Baik 

5. Pengelompokan siswa dengan 
memperhatikan keunikan dan 
memprioritaskan heterogenitas siswa 

3,5 3,6 7,1 3,55 Sangat Baik 

6. Menanggapi, membandingkan dan 
mendiskusikan jawaban 

3 3,3 6,3 3,15 Baik 

7. Menyimpulkan hasil diskusi kelompok 3 3,5 6,5 3,25 Sangat Baik 
8. Menerapkan pengetahuan yang diperoleh 

melalui kuis 
3,5 3,5 7 3,5 Sangat Baik 

9. Mendapat, memperluas, memperdalam, 
mengintegrasikan pengetahuan 

2,9 3,3 6,2 3,1 Baik 

10. Membangun kebiasaan berpikir melalui 
mendengarkan hal-hal positif dari guru 3 3,3 6,3 3,15 Baik 

Jumlah skor 30,9 34 64,6 31 Baik 

Berdasarkan tabel aktivitas siswa siklus II di atas dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas siswa pada siklus II memperoleh rata-rata 31 dengan kategori sangat 

baik. Serta meningkat dari siklus I dengan rata-rata skor 28,5. 

4.1.2.4.4.  Hasil belajar siswa 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pertemuan 2 siklus II pada 

siswa kelas IVA SDN Bendan Ngisor diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 4.15 
Hasil belajar siswa pertemuan 2 siklus II 

Interval Nilai Frekuensi Kualifikasi 

88 – 100 6 Tuntas 

75 – 87 11 Tuntas 

62 – 74 6 Tuntas 

0 – 61 3 Tidak tuntas 

Jumlah siswa 26  

 
 



160 

 

 

Keterangan : 
Skor rata-rata =  =  = 80    

Nilai terendah = 54 

Nilai tertinggi = 100 

Siswa tuntas = 23 

Siswa tidak tuntas = 3 

Dari data hasil evaluasi siswa pada pertemuan 2 siklus II dapat diketahui 

bahwa nilai rata-rata kelas sebesar 80 (kategori baik), nilai terendah 54 (kategori 

kurang), nilai tertinggi 100 (kategori baik sekali), dengan ketuntasan klasikal yang 

dicapai siswa yaitu 88 % (23 siswa tuntas, dan 3 siswa tidak tuntas).  

Berikut ini disajikan diagram ketuntasan klasikal siswa kelas IVA SDN 

Bendan ngisor setelah dilaksanakan tindakan pada pertemuan 2 siklus II. 

 
Diagram 4.2 

Ketuntasan klasikal siswa pertemuan 2 siklus II 

0%

50%

100%

tuntas tidak tuntas

 

Diagram hasil belajar pertemuan 2 siklus II menunjukkan bahwa 88% siswa 

mengalami ketuntasan dan 12% siswa tidak tuntas. Pada siklus II diperoleh 

ketuntasan klasikal 88 %. Ketuntasan belajar klasikal yang dicapai siswa pada 

siklus II mencapai ketuntasan klasikal minimal yang telah ditetapkan dalam 

indikator keberhasilan penelitian yaitu minimal 85% siswa kelas IVA mengalami 

ketuntasan belajar. Oleh karena itu, penelitian dihentikan pada siklus II ini. 

88%

12%
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4.1.2.5. Refleksi pertemuan 2 siklus II 

 Hasil refleksi tindakan pada pertemuan 2 siklus II ini, pelaksanaan dalam 

proses pembelajaran berlangsung lebih baik. Sejak awal proses pembelajaran para 

siswa sudah siap menerima materi sehingga keadaan kelas menjadi kondusif, 

meningkatnya kreativitas siswa dalam pembelajaran, siswa aktif dalam bertanya 

maupun memberikan komentar atau mengemukakan pendapat dan adanya kerja 

sama yang baik antar siswa dalam kelompok saat memecahkan masalah yang 

disajikan dalam lembar kerja kelompok. Jumlah skor keterampilan guru pada 

pertemuan 2 siklus II ini adalah 61 dengan kategori sangat baik sehingga sudah 

memenuhi indikator yang telah ditetapkan yaitu keterampilan guru minimal baik 

dalam lembar pengamatan. Jumlah skor rata-rata aktivitas siswa pada pertemuan 2 

siklus II ini adalah 34 dengan kategori sangat baik sehingga sudah memenuhi 

indikator yang telah ditetapkan yaitu aktivitas siswa  minimal baik dalam lembar 

pengamatan. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai akhir pada pertemuan 

2 siklus II ini 87% siswa mengalami ketuntasan belajar, nilai siswa sudah 

memenuhi KKM yang ditetapkan yaitu 62. 

4.1.2.6. Revisi 

Hal yang perlu ditekankan pada pelaksanaan pembelajaran berikutnya 

adalah meningkatkan keaktifan siswa untuk mengajukan pertanyaan, serta 

meningkatkan motivasi siswa melalui berbagai penguatan. Berdasarkan deskripsi 

data pelaksanaan pembelajaran matematika melalui STAD Berbantuan Komputer 

tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan guru, aktivitas siswa 

dan hasil belajar siswa meningkat pada siklus II. 
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Berikut ini hasil keterampilan guru, dan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui STAD Berbantuan Komputer pada siklus I, dan siklus II. 

Tabel 4.17 
Data Keterampilan Guru, dan Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

No Pencapaian Siklus I Siklus II 

1 Jumlah skor keterampilan guru 41 51 

2 Jumlah rata-rata skor aktivitas siswa 24,62 29,6 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa keterampilan guru siklus I 

sebesar 41 dengan kategori baik dan meningkat pada siklus II sebesar 51 dengan 

kategori baik. Untuk aktivitas siswa pada siklus I sebesar 24,62 dengan kategori 

baik dan meningkat pada siklus II sebesar 29,6 dengan kategori sangat baik. 

Adapun keterampilan guru dan aktivitas siswa dapat dilihat dari diagram dibawah 

ini : 

Diagram 4.3 
Keterampilan guru dan aktivitas siswa siklus I dan siklus II 
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Diagram 4.4 

Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 
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Dari diagram di atas menunjukkan adanya peningkatan rata-rata hasil 

belajar siswa secara klasikal dari siklus I sebesar 81% dan pada siklus II 

meningkat menjadi 88%. Hal tersebut menunjukkan bahwa STAD Berbantuan 

Komputer pada pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan deskripsi data pelaksanaan pembelajaran matematika 

menggunakan STAD Berbantuan Komputer dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar kognitif siswa telah mencapai 

indikator keberhasilan penelitian sehingga penelitian berhenti pada siklus II. 

Indikator keberhasilan penelitian yaitu: (1) keterampilan guru dalam pembelajaran 

matematika dengan STAD Berbantuan Komputer minimal baik dengan skor ≥ 43; 

(2) aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan RME 

minimal baik dengan skor ≥ 25; dan (3) siswa mengalami ketuntasan belajar 

individu sebesar > 62 dan ketuntasan klasikal minimal sebesar 85%. 
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4.2. PEMBAHASAN 
 

4.2.1. Pemaknaan Temuan Peneliti 

Pembahasan ini difokuskan pada hasil observasi dan refleksi kegiatan 

pembelajaran matematika melalui STAD Berbantuan Komputer pada setiap 

siklusnya. 

4.2.1.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru 

4.2.1.1.1. Siklus I 

a. Merencanakan pembelajaran 

 Pada indikator ini diperoleh skor 3 dengan kategori baik. Sebelum 

pelaksanaan siklus I pertemuan 1, guru sudah mempersiapkan RPP untuk 

mengajar pada pertemuan 1. Guru telah mempersiapkan bahan ajar dalam 

mengajar dan guru merancang instrumen untuk alat penilaian evaluasi siswa. 

Namun, guru kurang memperhatikan situasi dan kondisi di kelas IVA pada saat 

akan memberikan media belajar. Semula guru akan memberikan media LCD akan 

tetapi listrik di sekolah padam sehingga pembelajaran hanya menggunakan laptop 

yang dibawa guru, selain itu guru juga kurang persiapan dalam alat peraga. Alat 

peraga kubus yang terbuat dari bahan yang transparan tertinggal, sehingga guru 

hanya menggunakan alat peraga kubus yang terbuat dari kertas asturo. 

Pada pertemuan 2 siklus I skor yang diperoleh sama dengan pertemuan 

pertama yaitu 3 dengan kategori baik. Pada pelaksanaan siklus I pertemuan 2. 

Guru sudah mempersiapkan bahan ajar dalam mengajar dan guru juga sudah 

merancang instrumen untuk alat penilaian evaluasi siswa. Guru juga sudah 

memperbaiki kekurangan yang ada pada pertemuan pertama yaitu penggunaan 

LCD dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran berjalan lebih interaktif. Akan 
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tetapi guru masih menggunakan RPP yang telah disusun sebelum pelaksanaan 

pertemuan pertama, karena RPP tersebut digunakan untuk dua kali pertemuan. 

Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu keterampilan 

dasar guru menurut Rusman (2011:80) yaitu kegiatan menjelaskan yang 

mencakup perencanaan : pembuatan RPP, menyiapkan media, menyiapkan bahan 

ajar dan merancang instrumen penilaian. 

b. Membangun persepsi dan sikap positif 

Saat pertemuan 1 indikator ini diperoleh skor 2 dengan kriteria cukup. Pada 

awal kegiatan guru memberikan persepsi positif kepada siswa mengenai kegiatan 

belajar yang akan dilakukan. Guru juga mendorong siswa untuk bekerja secara 

kelompok dengan cara memberitahu siswa bahwa dalam kegiatan belajar, para 

siswa akan belajara secara berkelompok. Deskriptor yang tidak muncul pada 

indikator ini adalah memberi motivasi untuk belajar dan mendorong siswa untuk 

bekerja secara individu.  

Selanjutnya pada pertemuan 2 deskriptor yang nampak masih sama dengan 

pertemuan 1, yaitu  skor 2. Guru telah mendorong siswa untuk bekerja secara 

kelompok dan juga guru telah mengingatkan pada saat pengerjaan tes individual 

siswa harus bekerja secara individu. Deskriptor yang tidak tampak adalah 

memberi motivasi untuk belajar dan memberi persepsi positif terhadap belajar. 

Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu 

indikator kualitas pembelajaran yaitu dari Depdiknas (2010 : 7-9) membangun 

persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar dan profesi pendidik. Dari ke dua 
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pertemuan tersebut diperoleh 2 deskriptor yang dikatakan cukup dari 4 deskriptor 

yang diharapkan. 

c. Guru membuka pelajaran dengan mengkondisikan kelas dan memberikan 

apersepsi 

Pada indikator ini diperoleh skor 2, dengan kategori cukup. Saat membuka 

pelajaran guru memberikan apersepsi kemudian guru juga memberikan 

penghargaan kepada siswa yang aktif pada saat pemberian apersepsi. Namun, 

guru tidak mengkondisikan kelas agar siswa tertib pada saat mengikuti pelajaran, 

sehingga pada saat pemberian apersepsi masih ada siswa yang berbicara sendiri 

dengan teman sebangku. Selain itu, guru juga tidak mengkaitkan materi yanng 

akan dipelajari dengan materi sebelumnya.  

Pada pertemuan ke dua guru mendapatkan skor 3 meningkat dari pertemuan 

1. Guru dapat memperbaiki kekurangan pada pertemuan 1 yaitu guru tidak 

mengkondisikan kelas terlebih dahulu. Namun, guru belum mengkaitkan materi 

yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya. 

Kegiatan yang nampak sesuai dengan salah satu keterampilan guru menurut 

Rusman (2011:80) yaitu keterampilan bertanya, dengan memberikan apersepsi 

berupa pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Selain 

itu, juga sesuai dengan langkah STAD menurut Rusman (2011:215) yaitu 

menyampaikan apersepsi. 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa  

Pada pertemuan 1 nampak 3 deskriptor yaitu dapat dirinci sebagai berikut 

Setelah kegiatan pemberian apersepsi dilakukan, kemudian guru memancing 

siswa agar berpendapat mengenai materi yang akan dibahas pada saat 
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pembelajaran, setelah terjawab materi apa yang akan dipelajari kemudian guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Penyampaian tujuan pembelajaran dilakukan 

guru dengan nada suara yang keras sehingga dapat didengar oleh seluruh siswa. 

Guru juga memotivasi siswa agar siswa fokus dalam belajar. Namun, guru tidak 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada yang belum 

jelas dalam penyampaian tujuan pembelajaran.    

Pada pertemuan 2 guru sudah dapat memperbaiki kekurangannya dengan 

mendapatkan skor 4. Jadi pertemuan 1 dan pertemuan 2 siklus I pada indikator 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa sudah meningkat. 

Kegiatan yang nampak pada indikator ini sesuai dengan keterampilan guru 

menurut Rusman (2011:80) yaitu membuka pelajaran dengan menyampaikan 

tujuan pembelajaran. Hal tersebut juga sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran STAD menurut Rusman (2011:215) yaitu menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan motivasi. 

e. Guru membimbing dan mengorganisasi siswa ke dalam beberapa kelompok 

belajar 

Pada indikator ini mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup. Setelah guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian guru membagi siswa menjadi 5 

kelompok. Pembagian kelompok dilakukan guru dengan memperhatikan 

heterogenitas siswa. Namun guru belum memperhatikan penyusunan letak tempat 

duduk kelompok sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswa serta guru belum 

menyampaikan strategi pembelajaran yang akan dilakukan.  
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Pada pertemuan 2 skor yang diperoleh masih tetap yaitu 3, guru belum dapat 

memperbaiki kekurangan pada pertemuan 1 yaitu guru belum memperhatikan 

penyusunan letak tempat duduk kelompok sesuai dengan karakter dan kebutuhan 

siswa. Namun guru dapat memperbaikinya pada siklus berikutnya. 

Kegiatan yang nampak pada indikator ini sesuai dengan sesuai dengan salah 

satu indikator perilaku guru menurut Depdiknas (2010:7-9) yaitu memberikan 

layanan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan siswa dan memahami 

keunikan setiap siswa. Selanjutnya sesuai dengan keterampilan guru menurut 

Rusman (2011:80) yaitu keterampilan menjelaskan, diharapkan guru dapat 

menyampaikan materi kontekstual tersebut. Hal tersebut juga sejalan dengan 

langkah pembelajaran STAD menurut Rusman (2011:215) yaitu presentasi dari 

guru dan sesuai dengan langkah pembelajaran RME menurut Rozanie (2011:1) 

yaitu menyampaikan masalah kontekstual. 

f. Guru mengenalkan dan menyajikan materi menggunakan komputer 

Pada indikator ini mendapatkan skor 2, dengan kategori cukup. Dalam 

kegiatan pembelajaran guru menjelaskan materi dengan nada suara yang dapat 

dapat didengar seluruh siswa. Penyajian materi dari guru juga sudah tepat dengan 

tujuan pembelajaran, akan tetapi dalam kegiatan belajar guru hanya menggunakan 

media belajar laptop dari guru saja yang berisi power point dan flash player tanpa 

menggunakan LCD proyektor hal ini dikarenakan listrik di sekolah padam. Selain 

itu guru juga tidak memberikan bimbingan kepada siswa agar fokus ke materi 

yang diberikan baik secara verbal maupun gestural. Selanjutnya pada pertemuan 2 

skor meningkat menjadi 3 dengan kategori baik. 
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Kegiatan yang nampak pada indikator ini sesuai dengan Depdiknas (2010:7-

9) yaitu menguasai disiplin ilmu. Selain itu sejalan dengan salah satu keterampilan 

guru menurut Rusman (2011:80) yaitu memberikan variasi dalam pembelajaran 

(keterampilan mengadakan variasi). Sehingga guru dapat mengembangkan 

keprofesionalannya dengan memberikan variasi dalam pembelajaran dengan 

penyajian materi melalui komputer. 

g. Guru memfasilitasi siswa dalam kerja kelompok 

Pada pertemuan 1 indikator ini didapatkan skor 2, dengan kategori cukup. 

Stelah menyajikan materi, guru hanya memberikan Lembar Kerja melalui Power 

Point tanpa memberikan kertas pengerjaan kepada kelompok. Setelah itu guru 

menjelaskan petunjuk pengerjaan LK dan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya apabila ada yang belum jelas. Akan tetapi guru tidak memberikan 

alat peraga ke kelompok agar dapat dipergunakan untuk memecahkan maslah 

yang dihadapi. Pada pertemuan 2 guru mendapatkan skor 3 meningkat dari skor 

pada pertemuan pertama.  

Kegiatan yang nampak pada indikator ini sesuai dengan keterampilan guru 

menurut Rusman (2011:80) yaitu mengajar dalam kelompok kecil, guru sudah 

dapat mengelompokkan siswa dengan baik dan membimbing dalam kelompok. 

Selain itu kegiatan pada indikator ini juga sesuai dengan langkah pembelajaran 

STAD menurut Rusman (2011:215) yaitu pembagian kelompok yaitu siswa dibagi 

ke dalam beberapa kelompok dimana setiap kelompoknya terdiri dari 4-5 siswa 

yang memprioritaskan heterogenitas (keragaman) kelas dalam prestasi akademik, 

gender/jenis kelamin, ras atau etnik.  
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h. Guru menganalisis presentasi hasil kerja kelompok siswa 

Pada pertemuan 1 mendapatkan skor 2, dengan kategori cukup. Pada saat 

presentasi hasil kerja kelompok guru memberikan kesempatan kepada setiap 

siswa untuk menanggapi hasil pekerjaan kelompok yanng sedang presentasi. Guru 

juga memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk mempresentasikan 

hasil pekerjaan kelompoknya. Akan tetapi pada indikator ini deskriptor yang tidak 

muncul adalah guru memberikan penegasan terhadap permasalahan yang telah 

diselesaikan siswa secara kelompok dan juga guru membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil pemikirannya. Pada pertemuan 2 guru juga masih tetap 

mendapatkan skor 2 karena guru belum dapat memperbaiki kekurangan pada 

pertemuan 1. Namun diharapkan pada siklus berikutnya guru dapat memperbaiki 

hal tersebut. 

Kegiatan yang nampak pada indikator tersebut sesuai dengan Depdiknas 

(2010:7-9) yaitu memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada 

kebutuhan siswa dan memahami keunikan setiap siswa, dengan memberikan 

pembelajaran perseorangan, guru sudah dapat memberikan layanan pada siswa. 

Selanjutnya hal tersebut sesuai dengan salah satu keterampilan guru menurut 

Rusman (2011:80) yaitu pembelajaran perseorangan. 

i. Guru mengawasi siswa dalam mengerjakan tes individual 

Pada indikator ini mendapatkan skor 2, dengan kategori cukup. Setelah 

kegiatan kerja kelompok, kemudian guru memberikan tes individual. Pada saat 

siswa sedang mengerjakan tes, guru menegur siswa apabila ramai dan guru 

menegur siswa apabila ada yang kerjasama dalam mengerjakan tes individual. 

Akan tetapi, guru tidak memberikan motivasi kepada siswa agar bersemangat 
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dalam mengerjakan tes individual dan guru tidak berkeliling ke setiap meja siswa 

pada saat pengerjaan tes individual. 

Pada pertemuan kedua skor yang didapatkan meningkar menjadi 3 dengan 

kategori baik. Guru sudah mampu untuk memperbaiki kesalahannya pada 

pertemuan pertama. 

Kegiatan yang nampak pada indikator ini sesuai dengan salah satu indikator 

perilaku guru pada Depdiknas (2010:7-9) yaitu membangun persepsi dan sikap 

positif siswa terhadap belajar yang dilengkapi dengan salah satu keterampilan 

guru menurut Rusman (2011:80) yaitu keterampilan memberikan penguatan.  

j. Guru memeriksa hasil tes individual 

 Pada pertemuan 1 indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. 

Setelah siswa selesai mengerjakan tes, kemudian guru bersama dengan siswa 

mengkoreksi hasil pengerjaan tes. Kemudian, guru menjelaskan langkah 

penyelesaian masalah pada soal yang dianggap sulit oleh siswa. Setelah itu guru 

memberikan penilaian pada lembar pengerjaan siswa. Namun, guru tidak 

menjumlahkan nilai setiap siswa dalam satu kelompok bersama-sama dengan 

seluruh siswa. 

Pada pertemuan kedua skor yang didapatkan masih sama yaitu 3. Guru 

masih belum melakukan kegiatan menjumlahkan nilai setiap siswa dalam satu 

kelompok bersama-sama dengan seluruh siswa, akan tetapi kekurangan tersebut 

dapat diperbaiki di siklus selanjutnya. 

 Kegiatan yang nampak pada indikator ini sesuai dengan salah satu perilaku 

guru pada Depdiknas (2010:7-9) yaitu menguasai pengelolaan pembelajaran yang 
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mendidik berorientasi pada siswa tercermin dalam merencanakan, melaksanakan 

dan mengevaluasi. Dan disesuaikan dengan salah satu keterampilan guru menurut 

Rusman (2011:80) yaitu mengelola kelas (merencanakan pembelajaran). Sehingga 

guru dapat menciptakan suasana kelas/belajar yang kondusif. 

k. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok 

 Pada pertemuan Dalam indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori 

baik. Setelah diketahui skor masing-masing kelompok, kemudian guru 

memberikan penghargaan kepada kelompok dengan skor tertinggi. Penghargaan 

diberikan dalam bentuk bintang penghargaan maupun pujian seperti “kelompok 

ini prestasinya sangat bagus”, “ternyata kelompok ini siswanya sangat kompak”. 

Siswa yang mendapatkan penghargaan terlihat sangat senang. Kemudian, guru 

memberikan motivasi kepada kelompok lain untuk meningkatkan prestasinya jika 

ingin mendapatkan bintang penghargaan juga. Akan tetapi, guru tidak memotivasi 

kelompok yang mendapatkan penghargaan untuk mempertahankan prestasi yang 

diperoleh. 

 Pada pertemuan 2 skor yang diperoleh masih sama yaitu 3. Guru sudah 

mampu memperbaiki kesalahan yang dilakukan di pertemuan kedua, guru tidak 

memotivasi kelompok yang mendapatkan penghargaan untuk mempertahankan 

prestasi yang diperoleh. 

Kegiatan tersebut disesuaikan dengan langkah STAD menurut Rusman 

(2011:215) yaitu penghargaan kelompok. Dalam pelaksanaannya guru 

memberikan bintang penghargaan pada siswa saat berani mengemukakan 
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pendapat atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, maupun penghargaan 

dalam bentuk pujian, sanjungan dan lainnya. 

l. Kualitas media pembelajaran 

 Pada pertemuan 1 indikator ini mendapatkan skor 2, dengan kategori cukup. 

Penggunaan media pembelajaran yang digunakan oleh guru membuat 

pembelajaran menjadi menyenangkan bagi siswa, hal itu terlihat siswa sangat 

cepat untuk menanggapi materi yang dipelajari, sehingga dapat memperkaya 

pengalaman belajar yang dimiliki siswa. Hal itu dikarenakan pada saat pertemuan 

pertama walaupun terkendala listrik, tapi guru menggunakan media laptop yang 

berisi power point dan flash player yang jarang ditemui siswa sebelumnya dalam 

kelas. Akan tetapi, karena hanya menggunakan sebuah laptop yang dimiliki guru 

membuat pembelajaran kurang interaktif sehingga kurang dapat memfasilitasi 

prose interaksi antara siswa dengan siswa, dan siswa dengan ahli bidang ilmu. 

Selain itu dengan proses pembelajaran yang berlangsung lebih banyak guru yang 

berperan dalam penyajian materi sehingga kurang mampu mengubah suasana 

belajar dari siswa pasif dan guru sebagai sumber ilmu satu-satunya, menjadi siswa 

aktif berdiskusi dam mencari informasi melalui berbagai sumber belajar yang ada. 

Pada pertemuan kedua skor meningkat menjadi 3 dengan kategori baik. 

Guru sudah mampu untuk memperbaiki kesalahan yang ada di pertemuan 

pertama. 

 Kegiatan yang nampak pada indikator ini sesuai dengan dengan kualitas 

media pembelajaran sesuai dengan Depdiknas (2010:7-9) yaitu menimbulkan 

komunikasi yang baik antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru, 
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mengubah gaya belajar yang dulunya guru aktif menjadi siswa aktif dalam 

pembelajaran, menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, dan memperkaya 

pengalaman belajar siswa. 

m. Kualitas materi pembelajaran 
 Pada pertemuan 1 indikator ini mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. 

Dalam pemilihan materi guru sudah memberikan materi secara sistematis, sesuai 

dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan juga pemilihan materi juga 

sesuai dengan tujuan belajar yang akan dicapai. Selain itu materi yang diberikan 

juga telah memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi. Hal itu tampak pada saat 

pemberian materi, guru telah memanfaatkan media laptop untuk menyajikan 

materi yang telah disusun. Akan tetapi, karena kurang interaktif, sehingga kurang 

mampu mengakomodasi partisipasi aktif siswa dalam belajar. 

Pada pertemuan 2 skor meningkat menjadi 4 dengan kategori sangat baik. 

Guru sudah mampu memperbaiki kesalahan yang dilakukan pada pertemuan 

pertama. 

Kegiatan yang nampak pada indikator ini sesuai dengan Depdiknas (2010:7-

9) yaitu kualitas materi pembelajaran. Mencakup sesuai dengan kompetensi dasar 

dan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran, menyeimbangkan antara 

keluasan dan kedalaman materi sesuai dengan waktu yang tersedia, sistematis dan 

kontekstual, dan memanfaatkan perkembangan IPTEK. Selain itu indikator 

kualitas materi juga sesuai Depdiknas (2010:7-9) dan keterampilan guru menurut 

Rusman (2011:80) yaitu keterampilan menjelaskan. Sehingga guru dapat 

melaksanakan indikator tersebut dengan baik. 
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n. Guru menciptakan suasana kelas/belajar yang kondusif 

 Pada pertemuan 1 Dalam indikator ini mendapatkan skor 2, dengan kategori 

cukup. Pada saat awal pembelajaran, kondisi kelas sangat bersih dan rapi, 

sehingga menarik siswa untuk belajar. Selain itu, pada saat pembelajaran guru 

mampu menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan gangguan 

dalam pembelajaran. Hal itu terlihat pada saat salah seorang siswa yang ramai 

karena posisi duduknya berada di belakang, kemudian dipindah ke bangku yang 

berdekatan dengan meja guru sehingga siswa tersebut menjadi fokus ke materi 

yang dipelajari. Akan tetapi pada pertemuan awal, guru kurang mampu 

menciptakan kondisi belajar yang menantang siswa untuk belajar sehingga siswa 

hanya terpusat pada ruang lingkup materi yang diberikan guru, tanpa adanya 

siswa yang berusaha menanyakan materi tersebut jika diterapkan pada kondisi 

siswa sehari-hari. Selain itu, guru juga kurang mampu mengembalikan kondisi 

belajar yang menyenangkan jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Pada saat 

ada siswa yang gaduh, guru menegur siswa tersebut bahkan memindah posisi 

duduknya, akan tetapi karena hal tersebut membuat siswa yang lain menjadi diam 

dan nampak kurang komunikatif dalam kegiatan pembelajaran. 

Pada pertemuan kedua, skor meningkat menjadi 3. Guru sudah memperbaiki 

kekurangan yang ada di pertama yaitu menciptakan kondisi belajar yang 

menantang siswa untuk belajar. 

 Kegiatan yang nampak pada indikator ini sesuai dengan keterampilan 

mengelola kelas menurut Usman (dalam Rusman 2011:90) yaitu, menciptakan 
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dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya jika terjadi 

gangguan dalam proses pembelajaran. 

o. Guru memberikan nilai ketauladanan yang baik kepada setiap siswa 
 Pada pertemuan 1 indikator ini mendapatkan skor 2, dengan kategori cukup. 

Pada saat pembelajaran guru memberikan bimbingan kepada siswa untuk 

memudahkan siswa dalam belajar. Guru juga tidak mengucapkan kata-kata yang 

tidak sopan dalam pembelajaran. Pada indikator ini deskriptor yang tidak tampak 

adalah guru membimbing siswa agar tidak  mudah putus asa dalam bekerja dan 

memberikan senyuman, anggukan, mengakomodasi keingintahuan siswa. 

Skor meningkat pada pertemuan kedua menjadi 3. Kekurangan yang 

dilakukan pada saat pertemuan pertama yaitu memberikan bimbingan kepada 

siswa untuk memudahkan siswa dalam belajar sudah dapat diperbaiki oleh guru. 

 Kegiatan yang nampak pada indikator ini sesuai dengan salah satu perilaku 

guru dalam Depdiknas (2010:7-9) yaitu mengembangkan kepribadian dan 

keprofesionalan sebagai kemampuan untuk dapat mengetahui, mengukur, dan 

mengembang-mutakhirkan kemampuannya secara mandiri.  

p. Menutup pelajaran 
Pada indikator ini mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup. Pada 

kegiatan akhir guru telah memberikan evaluasi dana juga memberikan refleksi. 

Akan tetapi guru belum memberikan pesan moral sesuai dengan materi 

pembelajaran dan tindak lanjut pada pertemuan pertama. 

Skor yang diperoleh pada pertemuan kedua masih tetap sama yaitu 2. 

Kekurangan yang dilakukan oleh guru masih belum bisa diperbaiki pada 

pertemuan kedua, namun guru masih dapat memperbaikinya di siklus kedua. 
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 Kegiatan yang nampak pada indikator ini disesuaikan dengan salah satu 

keterampilan guru menurut Rusman (2011:80) yaitu menutup pembelajaran. 

Selanjutnya disesuaikan dengan langkah pembelajaran STAD menurut Rusman 

(2011:215) yaitu merefleksi pembelajaran.  

4.2.1.1.2. Siklus II 

a. Merencanakan pembelajaran 

Pada indikator ini diperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Pada 

pelaksanaan siklus II pertemuan 1. Guru sudah mempersiapkan bahan ajar dalam 

mengajar dan guru juga sudah merancang instrumen untuk alat penilaian evaluasi 

siswa. Guru juga sudah memperbaiki kekurangan yang ada pada pertemuan 

pertama yaitu penggunaan LCD dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran 

berjalan lebih interaktif. Selain itu guru juga sudah menyiapkan RPP yang 

digunakan dalam pembelajaran. Sehingga kategori pada indikator ini adalah 

sangat baik. 

Pada pertemuan 2 siklus II guru dapat mempertahankan skor maksimal yaitu 

4. Terlihat bahwa semua deskriptor yang ada sudah nampak dan dilakukan oleh 

guru. Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan dasar guru menurut Rusman (2011:80) yaitu kegiatan menjelaskan 

yang mencakup perencanaan : pembuatan RPP, menyiapkan media, menyiapkan 

bahan ajar dan merancang instrumen penilaian. 

b. Membangun persepsi dan sikap positif 

Pada indikator ini diperoleh skor 3 dengan kategori baik. Guru telah 

mendorong siswa untuk bekerja secara kelompok. Guru juga telah memberi 
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persepsi positif terhadap kegiatan belajar yang akan dilaksanakan. Selain itu guru 

juga mendorong siswa untuk bekerja secara kelompok. Deskriptor yang tidak 

tampak adalah mendorong siswa untuk bekerja secara individu.  

Selanjutnya pada pertemuan 2 deskriptor yang nampak masih sama dengan 

pertemuan 1, yaitu  skor 3. Guru belum menyampaikan hal-hal yang positif 

terhadap belajar pada siswa. sehingga ini nantinya dapat menjadi koreksi guru 

dalam pembelajaran. 

Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu 

indikator kualitas pembelajaran yaitu dari Depdiknas (2010 : 7-9) membangun 

persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar dan profesi pendidik. Dari ke dua 

pertemuan tersebut diperoleh 3 deskriptor yang dikatakan baik dari 4 deskriptor 

yang diharapkan. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa 

Pada indikator ini diperoleh skor 3, dengan kategori baik. Saat membuka 

pelajaran guru mengkondisikan kelas terlebih dahulu, kemudian guru memberikan 

apersepsi. Guru juga memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif pada saat 

pemberian apersepsi. Namun, guru tidak mengkaitkan materi yang akan dipelajari 

dengan materi sebelumnya. Pertemuan 2 siklus II skor yangn diperoleh meningkat 

menjadi 4, dengan kategori sangat baik. Saat membuka pelajaran guru 

mengkondisikan kelas terlebih dahulu, kemudian guru memberikan apersepsi. 

Guru juga memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif pada saat pemberian 

apersepsi. Selain itu, guru juga mengkaitkan materi yang akan dipelajari dengan 

materi sebelumnya. 
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Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan salah satu 

indikator kualitas pembelajaran yaitu dari Depdiknas (2010 : 7-9) membangun 

persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar dan profesi pendidik.  

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa  

Dalam indikator ini mendapatkan skor 4, dengan kategori sangat baik. 

Setelah kegiatan pemberian apersepsi dilakukan, kemudian guru memancing 

siswa agar berpendapat mengenai materi yang akan dibahas pada saat 

pembelajaran, setelah terjawab materi apa yang akan dipelajari kemudian guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Penyampaian tujuan pembelajaran dilakukan 

guru dengan nada suara yang keras sehingga dapat didengar oleh seluruh siswa. 

Guru juga memotivasi siswa agar siswa fokus dalam belajar dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada yang tidak jelas dalam 

penyampaian tujuan pembelajaran.    

Pada pertemuan 2 skor yang diperoleh guru menurun menjadi 3, karena 

guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada yang 

belum jelas dalam penyampaian tujuan pembelajaran.  

Kegiatan yang nampak pada indikator ini sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran STAD menurut Rusman (2011:215) yaitu menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan motivasi.keterampilan guru menurut Rusman (2011:80) yaitu 

keterampilan bertanya, dengan memberikan apersepsi berupa pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Selain itu juga sesuai dengan 

langkah STAD menurut Rusman (2011:215) yaitu menyampaikan apersepsi. 
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e. Guru membimbing dan mengorganisasi siswa ke dalam beberapa kelompok 

belajar 

Pada indikator ini mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Setelah guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian guru membagi siswa menjadi 5 

kelompok secara heterogen. Guru juga menyampaikan strategi pembelajaran yang 

digunakan. Akan tetapi pada pertemuan ini guru kurang memperhatikan susunan 

letak tempat duduk kelompok sesuai dengan karakter dan kebutuhan setiap siswa.  

Pada pertemuan 2 siklus II skor yang diperoleh masih tetap yaitu 3. Belum 

mampu memperbaiki kekurangannya pada pertemuan pertama, yaitu guru kurang 

memperhatikan susunan letak tempat duduk kelompok sesuai dengan karakter dan 

kebutuhan setiap siswa. 

Kegiatan yang nampak pada indikator ini sesuai dengan sesuai dengan salah 

satu indikator perilaku guru menurut Depdiknas (2010:7-9) yaitu memberikan 

layanan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan siswa dan memahami 

keunikan setiap siswa. Selanjutnya sesuai dengan keterampilan guru menurut 

Rusman (2011:80) yaitu keterampilan menjelaskan, diharapkan guru dapat 

menyampaikan materi kontekstual tersebut. Hal tersebut juga sejalan dengan 

langkah pembelajaran STAD menurut Rusman (2011:215) yaitu presentasi dari 

guru. 

f. Guru mengenalkan dan menyajikan materi menggunakan komputer 
Pada indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Dalam 

kegiatan pembelajaran guru menyajikan materi menggunakan macromedia flash 

player dan juga power point. Guru juga menjelaskan materi pembelajaran dengan 

nada suara yang dapat didengar oleh seluruh siswa. Selain itu, guru menyajikan 
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materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Akan tetapi, guru kurang 

memberikan bimbingan kepada siswa agar fokus ke materi yang diberikan dengan 

cara verbal maupun gestural. 

Selanjutnya pada pertemuan 2 siklus II guru dapat mengatasi kesalahannya 

dan mendapatkan skor 4 yaitu guru sudah memusatkan kelompok pada tujuan apa 

yang akan dicapai dalam belajar kelompok tersebut, sehingga terlihat semua 

kelompok dapat mengikuti pembelajaran dengan maksimal.pada pertemuan 2 

siklus II ini guru mendapatkan kategori sangat baik. 

Selanjutnya pada pertemuan 2 skor meningkat menjadi 3 dengan kategori 

baik. Kegiatan yang nampak pada indikator ini sesuai dengan Depdiknas (2010:7-

9) yaitu menguasai disiplin ilmu. Selain itu sejalan dengan salah satu keterampilan 

guru menurut Rusman (2011:80) yaitu memberikan variasi dalam pembelajaran 

(keterampilan mengadakan variasi). Sehingga guru dapat mengembangkan 

keprofesionalannya dengan memberikan variasi dalam pembelajaran dengan 

penyajian materi melalui komputer. 

g. Guru memfasilitasi siswa dalam kerja kelompok 

Indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Setelah menyajikan 

materi, guru memberikan lembar kerja secara tertulis maupun melalui power 

point. Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Selain 

itu, Guru menyediakan alat peraga yang dapat digunakan siswa untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi. Deskriptor yang tidak muncul adalah guru 

menjelaskan petunjuk pengerjaan lembar kerja. Pada pertemuan 2 siklus II guru 
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juga mendapatkan skor 4. Guru dapat mempertahankan skor pada pertemuan 1 

sehingga guru mendapatkan kategori sangat baik. 

Kegiatan yang nampak pada indikator ini sesuai dengan keterampilan guru 

menurut Rusman (2011:80) yaitu mengajar dalam kelompok kecil, guru sudah 

dapat mengelompokkan siswa dengan baik dan membimbing dalam kelompok. 

Selain itu kegiatan pada indikator ini juga sesuai dengan langkah pembelajaran 

STAD menurut Rusman (2011:215) yaitu pembagian kelompok yaitu siswa dibagi 

ke dalam beberapa kelompok dimana setiap kelompoknya terdiri dari 4-5 siswa 

yang memprioritaskan heterogenitas (keragaman) kelas dalam prestasi akademik, 

gender/jenis kelamin, ras atau etnik. 

h. Guru menganalisis presentasi hasil kerja kelompok siswa 

Pada indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Pada saat 

presentasi hasil kerja kelompok guru membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil pemikirannya. Guru juga memberikan penegasan 

terhadapa permasalahan yang telah diselesaikan siswa secara kelompok. Setelah 

satu kelompok selesai presentasi, guru juga memberikan kesempatan kepada 

kelompok lain untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Namun guru 

tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi presentasi 

kelompok. 

Pada pertemuan 2 siklus II guru juga masih tetap mendapatkan skor 3 

karena guru belum dapat memperbaiki kekurangan pada pertemuan 1. Sehingga 

hal ini dapat dijadikan koreksi guru pada pembelajaran lainnya. 
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Kegiatan yang nampak pada indikator tersebut sesuai dengan Depdiknas 

(2010:7-9) yaitu memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada 

kebutuhan siswa dan memahami keunikan setiap siswa, dengan memberikan 

pembelajaran perseorangan, guru sudah dapat memberikan layanan pada siswa. 

Selanjutnya hal tersebut sesuai dengan salah satu keterampilan guru menurut 

Rusman (2011:80) yaitu pembelajaran perseorangan. 

i. Guru mengawasi siswa dalam mengerjakan tes individual 

Pada indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Setelah 

kegiatan kerja kelompok, kemudian guru memberikan tes individual. Pada saat 

siswa sedang mengerjakan tes, guru berkeliling ke setiap meja siswa dan menegur 

siswa apabila ada yang kerjasama dalam mengerjakan tes individual. Guru juga 

menegur siswa apabalia ada yang ramai. Deskriptor yang tidak tampak adalah 

guru memberi motivasi kepada siswa agar bersemangat dalam mengerjakan tes 

individual. 

Kegiatan yang nampak pada indikator ini sesuai dengan salah satu indikator 

perilaku guru pada Depdiknas (2010:7-9) yaitu membangun persepsi dan sikap 

positif siswa terhadap belajar yang dilengkapi dengan salah satu keterampilan 

guru menurut Rusman (2011:80) yaitu keterampilan memberikan penguatan. 

j. Guru memeriksa hasil tes individual 

 Pada indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Setelah siswa 

selesai mengerjakan tes, kemudian guru bersama dengan siswa mengkoreksi hasil 

pengerjaan tes. Setelah itu, guru bersama dengan siswa menjumlahkan nilai setiap 

siswa per kelompok. Deskriptor yang tidak tampak adalah guru memberikan 
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penilaian pada soal tes siswa. Penialian dilakukan oleh siswa yang mengkoreksi 

hasil pekerjaan temannya. 

 Pada pertemuan 2 siklus II ini guru dapat meningkatkan skor pada 

pertemuan 1 yaitu 3 menjadi 4 dengan kategorti sangat baik. Guru sudah dapat 

menciptakan pembelajaran yang menantang bagi siswa sehingga siswa dapat 

semangat dalam pembelajaran. 

 Kegiatan yang nampak pada indikator ini sesuai dengan salah satu perilaku 

guru pada Depdiknas (2010:7-9) yaitu menguasai pengelolaan pembelajaran yang 

mendidik berorientasi pada siswa tercermin dalam merencanakan, melaksanakan 

dan mengevaluasi. Dan disesuaikan dengan salah satu keterampilan guru menurut 

Rusman (2011:80) yaitu mengelola kelas (merencanakan pembelajaran). Sehingga 

guru dapat menciptakan suasana kelas/belajar yang kondusif. 

k. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok 

 Dalam indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Setelah 

diketahui skor masing-masing kelompok, kemudian guru memberikan 

penghargaan kepada kelompok dengan skor tertinggi. Penghargaan diberikan 

dalam bentuk bintang penghargaan maupun pujian seperti “kelompok ini 

prestasinya sangat bagus”. Siswa yang mendapatkan penghargaan terlihat sangat 

senang. Kemudian, guru memberikan motivasi kepada kelompok lain untuk 

meningkatkan prestasinya jika ingin mendapatkan bintang penghargaan juga. 

Akan tetapi, guru tidak memotivasi kelompok yang mendapatkan penghargaan 

untuk mempertahankan prestasi yang diperoleh. 
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 Pada pertemuan 2 siklus II masih mendapatkan skor guru belum dapat 

memperbaiki indikator ini. Sehingga nantinya dapat digunakan guru sebagai 

koreksi pada pembelajaran lainnya. 

 Kegiatan tersebut disesuaikan dengan langkah STAD menurut Rusman 

(2011:215) yaitu penghargaan kelompok. Dalam pelaksanaannya guru 

memberikan bintang penghargaan pada siswa saat berani mengemukakan 

pendapat atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, maupun penghargaan 

dalam bentuk pujian, sanjungan dan lainnya. 

l. Kualitas media pembelajaran 

 Dalam indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Setelah 

diketahui skor masing-masing kelompok, kemudian guru memberikan 

penghargaan kepada kelompok dengan skor tertinggi. Penghargaan diberikan 

dalam bentuk bintang penghargaan maupun pujian seperti “kelompok ini 

prestasinya sangat bagus”. Siswa yang mendapatkan penghargaan terlihat sangat 

senang. Kemudian, guru memberikan motivasi kepada kelompok lain untuk 

meningkatkan prestasinya jika ingin mendapatkan bintang penghargaan juga. 

Akan tetapi, guru tidak memotivasi kelompok yang mendapatkan penghargaan 

untuk mempertahankan prestasi yang diperoleh. Pada pertemuan 2 juga 

mendapatkan skor yang sama yaitu 3. Guru belum dapat memperbaiki 

kekurangannya pada siklus I. 

 Kegiatan yang nampak pada indikator ini sesuai dengan dengan kualitas 

media pembelajaran sesuai dengan Depdiknas (2010:7-9) yaitu menimbulkan 

komunikasi yang baik antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru, 
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mengubah gaya belajar yang dulunya guru aktif menjadi siswa aktif dalam 

pembelajaran, menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, dan memperkaya 

pengalaman belajar siswa. 

m. Kualitas materi pembelajaran 

 Pada indikator ini mendapatkan skor 3, dengan kategori baik. Media yang 

diciptakan guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. 

Selain itu dengan memanfaatkan penggunaan LCD untuk menyajikan materi guru 

dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan dapat mengubah suasana 

belajardari siswa pasif menjadi siswa aktif dalam berdiskusi dan belajar. Akan 

tetapi, media pembelajaran yang digunakan pada saat tersebut kurang mampu 

memfasilitasi interaksi antara siswa dengan guru, siswa dan siswa, siswa dengan 

ahli ilmu yang relevan. Pada pertemuan 2 siklus II juga masih tetap mendapatkan 

skor 3 dan guru belum dapat memperbaiki kekurangannya. 

 Kegiatan yang nampak pada indikator ini sesuai dengan kualitas materi 

sesuai Depdiknas (2010:7-9) dan keterampilan guru menurut Rusman (2011:80) 

yaitu keterampilan menjelaskan. Sehingga guru dapat melaksanakan indikator 

tersebut dengan baik. 

n. Guru menciptakan suasana kelas/belajar yang kondusif 

 Dalam indikator ini mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup. Kondisi 

kelas pada saat siklus II pertemuan 1 tampak bersih dan rapi. Guru juga dapat 

menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan gangguan dalam 

pembelajaran. Deskriptor yang tidak tampak adalah pemeliharaan kondisi belajar 
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yang menyenangkan yang menantang siswa untuk belajar dan pengembalian 

kondisi belajar yang menyenangkan jika terjadi gangguan dalam pembelajaran.  

 Pada pertemuan 2 siklus II guru mendapatkan skor 4 kategori sangat baik. 

Guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada pertemuan 1 siklus II yaitu 

memperkaya pengalaman belajar siswa sehingga pembelajaran berjalan dengan 

sangat baik. 

 Kegiatan yang nampak pada indikator ini sesuai dengan keterampilan 

mengelola kelas menurut Usman (dalam Rusman 2011:90) yaitu, menciptakan 

dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya jika terjadi 

gangguan dalam proses pembelajaran. 

o. Guru memberikan nilai ketauladanan yang baik kepada setiap siswa 
 Pada indikator ini mendapatkan skor 2, dengan kategori cukup. Pada saat 

pembelajaran guru memberikan bimbingan kepada siswa untuk memudahkan 

siswa dalam belajar. Guru juga tidak mengucapkan kata-kata yang tidak sopan 

dalam pembelajaran. Deskriptor yang tidak muncul adalah memberikan 

senyuman, anggukan, mengakomodasi keingintahuan siswa dan memberikan 

bimbingan kepada siswa agar tidak mudah putus asa dalam bekerja.  Pada 

pertemuan 2 siklus II juga mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. 

 Kegiatan yang nampak pada indikator ini sesuai dengan salah satu perilaku 

guru dalam Depdiknas (2010:7-9) yaitu mengembangkan kepribadian dan 

keprofesionalan sebagai kemampuan untuk dapat mengetahui, mengukur, dan 

mengembang-mutakhirkan kemampuannya secara mandiri.  
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p. Menutup pembelajaran 

 Pada indikator ini mendapatkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Pada 

kegiatan akhir guru telah memberikan evaluasi dan juga memberikan pesan moral 

sesuai dengan materi pembelajaran. Setelah itu, guru juga memberikan refleksi 

kepada siswa serta guru juga telah memberikan tindak lanjut dalam pembelajaran, 

sehingga kriteria pada indikator ini adalah sangat baik. Pada pertemuan 2 siklus II 

juga mendapatkan skor yang sama yaitu 3 dengan kategori baik. Nantinya dapat 

dijadikan koreksi guru untuk diperbaiki pada pembelajaran lainnya. 

 Kegiatan yang nampak pada indikator ini disesuaikan dengan salah satu 

keterampilan guru menurut Rusman (2011:80) yaitu menutup pembelajaran. 

Selanjutnya disesuaikan dengan langkah pembelajaran STAD menurut Rusman 

(2011:215) yaitu merefleksi pembelajaran.  

4.2.1.2. Hasil observasi aktivitas siswa 

4.2.1.2.1. Siklus I 

1. Siap mengikuti pembelajaran 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata 2,5 dengan kategori cukup. Saat 

pembelajaran akan dimulai guru mengecek kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Siswa sebagai sampel yaitu AZ, AR, FZ, dan SA memperoleh skor 

3, keempat siswa sampel tersebut datang tepat waktu, menyiapkan bahan dan alat 

yang digunakan untuk kegiatan belajar, serta memperhatikan penjelasan guru. 

Namum mereka belum termotivasi untuk belajar. Kemudian siswa lain yaitu RI, 

RF, KA, dan BB mendapatkan skor 2, karena RI kurang dalam menyiapkan bahan 

dan alat yang digunakan untuk belajar serta kurang termotivasi untuk belajar, 
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namun RI sudah datang tepat waktu dan memperhatikan penjelasan dari guru; RF, 

KA dan BB mereka kurang memperhatikan penjelasan dari guru dan kurang 

termotivasi untuk belajar. Namum mereka sudah datang tepat waktu bahan dan 

alat yang digunakan untuk belajar. 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata 3,25 dengan kategori baik. Saat 

pembelajaran akan dimulai guru mengecek kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Siswa sebagai fokus penelitian yaitu AZ dan AR memperoleh skor 

4, ini merupakan skor terbaik karena 2 siswa ini sudah siap dalam pembelajaran 

dengan datang tepat waktu, menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan untuk 

kegiatan belajar, memperhatikan penjelasan guru untuk memulai pembelajaran 

serta termotivasi untuk belajar. Kemudian siswa lain yang menjadi fokus 

penelitian yaitu FZ, RI, RF, KA, BB, SA mendapatkan skor 3. RI, RF, dan KA 

sudah datang tepat waktu sebelum pelajaran dimulai, menyiapkan bahan dan alat-

alat yang digunakan untuk kegiatan belajar, dan memperhatikan penjelasan guru 

untuk memulai pembelajaran. Namun RI, RF, KA kurang termotivasi untuk 

belajar. Selanjutnya FZ, BB, dan SA juga mendapatkan skor 3 karena mereka 

sudah datang tepat waktu sebelum pelajaran dimulai, menyiapkan bahan dan alat-

alat yang digunakan untuk kegiatan belajar, dan termotivasi untuk belajar. Namun 

RI, RF, KA kurang memperhatikan penjelasan guru untuk memulai pembelajaran 

Kegiatan yang dilakukan siswa sesuai dengan salah satu aktivitas siswa 

menurut Depdiknas (2010:7-9) yaitu memiliki persepsi dan sikap positif terhadap 

belajar. Selain itu juga sejalan dengan aktivitas siswa menurut Diedrich (dalam 

Sardiman 2011:101) yaitu menaruh minat, merasa bosan, bergembira, 
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bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. Selain itu juga sejalan dengan 

aktivitas siswa menurut Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) yaitu menaruh 

minat, merasa bosan, bergembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.  

2. Memiliki persepsi dan bersikap positif terhadap belajar 

Pada indikator ini menperoleh skor rata-rata yaitu 2,5 dengan kriteria cukup. 

Siswa yang menjadi fokus pengamatan RF mendapatkan skor 3 karena sudah 

belajar secara mandiri dan kelompok, serta sudah bergembira dalam kelompok. 

Namum RF kurang memiliki persepsi positif terhadap belajar. Selanjutnya siswa 

lain yang menjadi fokus pengamatan AZ, FZ, AR, mendapatkan skor 3 karena 

sudah memiliki persepsi positif terhadap belajar, belajar mandiri, dan belajar 

secara kelompok. Namun mereka kurang bergembira dan bosan dalam 

pembelajaran. Selanjutnya, siswa RI, KA, SA, mendapatkan skor 2 karena mereka 

sudah belajar secara mandiri dan kelompok, namun belum memiliki persepsi 

kepada belajar dan kurang bergembira serta merasa bosan dalam belajar; 

Selanjutnya BB mendapatkan skor 1 karena kurang memiliki persepsi terhadap 

belajar, belum mampu belajar secara mandiri, dan kurang bergembira serta bosan 

dalam pembelajaran. Namun, BB sudah mampu belajar secara kelompok. 

Pada pertemuan 2 siklus I dalam indikator ini menperoleh skor rata-rata 

yaitu 2,87 dengan kriteria cukup. Siswa sampel yang diamati yaitu AZ, FZ, AR, 

SA mendapatkan skor 3. AR Sudah belajar secara mandiri dan kelompok, serta 

bergembira dan tidak bosan dalam pembelajaran. Namun, AR kurang memiliki 

persepsi positif terhadap belajar. Selanjutnya AZ, FZ, SA juga mendapatkan skor 

3 karena mereka memiliki persepsi positif terhadap belajar, belajar mandiri, 



191 

 

 

belajar secara kelompok. Namun mereka kurang bergembira dan bosan dalam 

pembelajaran. Siswa yang menjadi fokus penelitian yang lain adalah RI, RF, BB, 

KA mendapatkan skor 2 karena mereka telah mampu untuk belajar secara mandiri 

dan berkelompok. Namun, kurang memiliki persepsi positif terhadap belajar dan 

kurang bergembira dalam pembelajaran. 

  Kegiatan yang dilakukan siswa ini sesuai dengan salah satu aktivitas siswa 

menurut Depdiknas (2010:7-9) yaitu memiliki persepsi dan sikap positif terhadap 

belajar. 

3. Siswa membentuk beberapa kelompok 

Pada indikator ini mendapatkan skor rata-rata 2,625 dengan kategori baik. 

Siswa yang diamati yaitu AZ, FZ, AR, KA, SA mendapatkan skor 3 karena AZ an 

SA mereka sudah berkelompok sesuai pembagian dari guru, konsentrasi pada 

tujuan dan topik diskusi, dan berkelompok berdasarkan heterogenitas siswa. 

Namun, mereka agak membedakan antara teman yang satu dengan yang lain; 

selanjutnya FZ, AR, KA sudah berkelompok sesuai dengan pembagian dari guru, 

konsentrasi pada tujuan dan topik diskusi, dan tidak membedakan antara teman 

yang satu dengan yang lain. Namun, tidak berkelompok berdasarkan heterogenitas 

siswa. Siswa yang menjadi fokus pengamatan RI, RF, BB mendapatkan skor 2. 

Mereka sudah berkelompok sesuai pembagian dari guru dan konsentrasi pada 

tujuan dan topik diskusi. Namun, mereka tidak berkelompok berdasarkan 

heterogenitas siswa dan agak membedakan antara teman yang satu dengan yang 

lain.   
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Pada pertemuan 2 siklus I pada indikator ini didapatkan skor rata-rata 3 

dengan kategori baik. Siswa yang diamati yaitu AZ, FZ, RI, RF, AR, KA, BB, SA 

mendapatkan skor 3. AZ sudah berkelompok sesuai pembagian dari guru, 

kemudian memilih sekretaris dalam kelompok, dan agak membedakan antara 

teman yang satu dengan yang lain, namun kurang berkonsentrasi pada tujuan dan 

topik diskusi; FZ, AR, KA, BB sudah berkelompok sesuai pembagian dari guru, 

konsentrasi pada tujuan dan topik diskusi, dan berkelompok berdasarkan 

heterogenitas siswa. Namun, mereka agak membeda-bedakan antara teman yang 

satu dengan yang lain; Sedangkan, RI, RF, SA sudah  berkelompok sesuai 

pembagian dari guru, mereka juga berkonsentrasi pada tujuan dan topik diskusi, 

dan tidak membedakan antara teman yang satu dengan yang lain. Namun, mereka 

tidak ikut dalam berkelompok berdasarkan heterogenitas siswa.   

Selain itu sejalan dengan salah satu aktivitas siswa menurut Diedrich (dalam 

Sardiman 2011:101) yaitu Visual Activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, 

membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

Kegiatan ini juga sesuai dengan langkah STAD menurut Rusman (2011:215) yaitu 

kegiatan dalam kelompok (belajar tim)  

4. Siswa mendengarkan penyampaian tujuan pembelajaran dan motivasi yang 

diberikan oleh guru (visual activities dan listening activities) 

Pada indikator ini memperoleh rata-rata skor 2,375 dengan kategori cukup. 

Saat pembelajaran siswa yang diamati yaitu AZ, AR, SA memperoleh skor 3, AZ 

dan SA sudah bersemangat dalam kegiatan belajar, memberikan balikan terhadap 

motivasi yang diberikan oleh guru, dan memberikan pertanyaan mengenai tujuan 
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pembelajaran yang diberikan guru. Namun, belum dapat menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru; AR sudah memberikan balikan 

terhadap motivasi yang diberikan guru, dapat menjelaskan tujuan pembelajaran, 

dan memberikan pertanyaan mengenai tujuan pembelajaran. Namun, kurang 

bersemngat dalam kegiatan belajar. Selanjutnya FZ, RI, RF, KA, BB 

mendapatkan skor 2. FZ sudah memberikan balikan terhadap motivasi yang 

diberikan guru dan menjelaskan tujuan pembelajaran, namun kurang bersemangat 

dalam kegiatan belajar serta tidak memberikan pertanyaan mengenai tujuan 

pembelajaran. RI sudah bersemangat dalam kegiatan belajar dan memberikan 

pertanyaan mengenai tujuan pembelajaran. Namun, tidak memberikan balikan 

terhadap motivasi yang diberikan guru dan tidak menjelaskan tujuan pembelajaran 

yang diberikan guru. Selanjutnya RF, KA, BB sudah bersemangat dalam kegiatan 

belajar dan memberikan balikan terhadap motivasi yang diberikan guru. Namun, 

mereka tidak menjelaskan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru, serta tidak 

memberikan pertanyaan mengenai tujuan pembelajaran. 

Pada pertemuan 2 siklus I pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 2,75 

dengan kategori baik. Pada pertemuan ke-2 ini AZ, FZ, AR, KA, BB, SA 

mendapatkan skor 3. AZ, FZ, AR, dan SA sangat bersemangat dalam kegiatan 

belajar, mereka juga memberikan balikan terhadap motivasi yang diberikan guru, 

dan dapat menjelaskan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. Namun, 

belum memberikan pertanyaan mengenai tujuan pembelajaran yang diberikan 

guru; KA, dan BB yang juga mendapatkan skor 3 sangat bersemangat dalam 

kegiatan belajar, dan memberikan balikan terhadapa motivasi yang diberikan 
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guru, serta memberikan pertanyaan mengenai tujuan pembelajaran yang diberikan 

guru, namun mereka kurang mampu menjelaskan tujuan pembelajaran yang telah 

disampaikan guru; Selanjutnya RI dan RF yang juga menjadi fokus penelitian 

mendapatkan skor 2. RI bersemangat dalam kegiatan belajar dan juga memberikan 

balikan terhadap motivasi yang diberikan guru, namun kurang mamu menjelaskan 

tujuan pembelajaran yang diberikan guru dan tidak memberikan pertanyaan 

mengenai tujuan pembelajaran yang diberikan guru; sedangkan RF bersemangat 

dalam kegiatan belajar, dan memberikan pertanyaan mengenai tujuan 

pembelajaran yang diberikan guru. Namun, RF belum memberikan balikan 

terhadap motivasi yang diberikan guru, dan belum mampu untuk menjelaskan 

tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 

Kegiatan yang dilakukan siswa sejalan dengan salah satu perilaku siswa 

menurut  Depdiknas (2010:7-9) yaitu mau dan mampu mendapatkan dan 

mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan serta membangun sikapnya. 

Selain itu juga sesuai dengan aktivitas siswa menurut Diedrich (dalam Sardiman 

2011:101) yaitu Oral Activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. Hal ini juga sesuai dengan langkah pembelajaran STAD menurut 

Rusman (2011:215) yaitu kegiatan kelompok (dalam tim). 

5. Siswa memperhatikan penyajian materi menggunakan komputer yang 

diberikan oleh guru (visual activities dan listening activities) 

Pada indikator ini mendapatkan rata-rata 2,375 dengan kategori cukup. Saat 

penyajian materi, siswa yang menjadi fokus pengamatan AZ, FZ, AR, SA 
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mendapatkan skor 3 karena AZ dan FZ sudah mencatat materi yang diberikan 

oleh guru, bertanya kepada guru mengenai materi yang diberikan, dan aktif dalam 

kegiatan tanya jawab mengenai materi yang diberikan. Namun, mereka kurang 

fokus terhadap materi yang disajikan oleh guru; AR sudah fokus terhadap materi 

yang disajikan oleh guru dan mencatat materi yang diberikan oleh guru, serta 

sudah bertanya kepada guru mengenai materi yang diberikan. Namun kurang aktif 

dalam kegiatan tanya jawab; SA sudah fokus terhadap materi yang disajikan oleh 

guru, mencatat materi yang diberikan guru, aktif dalam kegiatan tanya jawab. 

Namun, tidak memberikan pertanyaan kepada mengenai materi yang diberikan. 

Selanjutnya RI, RF, KA, BB mendapatkan skor 2. RI dan KA sudah mencatat 

materi yang diberikan oleh guru dan memberikan pertanyaan kepada guru 

mengenai materi yang diberikan. Namun, mereka kurang fokus terhadap materi 

yang disajikan dan kurang aktif dalam kegiatan tanya jawab. RF dan BB sudah 

fokus terhadap materi yang disajikan dan mencatat materi yang diberikan guru. 

Namun, tidak mengajukan pertanyaan kepada guru dan kurang aktif dalam 

kegiatan tanya jawab.  

Pada pertemuan 2 siklus I pada indikator ini memdapatkan rata-rata 3,625 

dengan kategori baik. Saat penyajian materi siswa yang menjadi fokus penelitian 

yaitu RI, AR, KA, SA, AZ mendapatkan skor 3. AR fokus terhadap materi yang 

disajikan guru, mencatat materi yang disajikan, dan aktif dalam kegiatan tanya 

jawab. Namun, AR tidak memberikan pertanyaan kepada guru mengenai materi 

yang diberikan; selanjutnya RI, KA, SA, dan AZ sudah fokus terhadap materi 

yang diberikan guru, mencatat materi yang diberikan oleh guru, dan memberikan 
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pertanyaan kepada mengenai materi yang disajikan guru, namun kurang aktif 

dalam kegiatan tanya jawab mengenai materi yang diberikan guru; Selanjutnya 

siswa yang juga menjadi fokus penelitian yaitu FZ, RF, dan BB mendapatkan skor 

2. BB fokus terhadap materi yang disajikan guru, dan mencatat materi yang 

diberikan guru. Namun BB tidak memberikan pertanyaan kepada guru mengenai 

materi yang diberikan guru dan tidak aktif dalam kegiatan tanya jawab mengenai 

materi yang diberikan guru; FZ dan RF mencatat materi yang diberikan guru, dan 

memberikan pertanyaan kepada guru mengenai materi yang diberikan, namun 

mereka kurang fokus terhadap materi yang disajikan guru dan kurang aktif dalam 

kegiatan tanya jawab mengenai materi yang disajikan.  

Kegiatan yang dilakukan siswa ini sesuai dengan salah satu perilaku siswa 

menurut Depdiknas (2010:7-9) yaitu mau dan mampu mendapatkan dan 

mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan serta membangun sikapnya. 

Selain itu juga sejalan dengan langkah pembelajaran STAD menurut Rusman 

(2011:215) yaitu pengelompokan siswa, sehingga diperoleh pengelompokan siswa 

dengan memperhatikan heterogenitas siswa. 

6. Siswa mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki serta 

membangun sikapnya dalam kegiatan kerja kelompok (oral activities) 

Pada indikator ini mendapatkan rata-rata skor 2,625 dengan kategori baik. 

Siswa AZ, FZ, AR, KA, SA mendapatkan skor 3. AZ aktif dalam memecahkan 

masalah dalam kelompok dan bekerja sama dalam kelompok serta mencatat hasil 

diskusi kelompok. Namun, tidak memberikan pendapat dalam kelompok. KA 

Memberikan pendapat dalam kelompok, bekerjasama dalam kelompok dan 
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mencatat hasil diskusi dalam kelompok, namun kurang aktif dalam pemecahan 

masalah dalam kelompok. Selanjutnya FZ, AR, SA sudah memberikan pendapat 

dalam kelompok, aktif dalam memecahkan masalah, bekerjasama dalam 

kelompok. Namun tidak mencatat hasil diskusi kelompok. RI, RF, BB  

mendapatkan skor 2 karena mereka sudah memberikan pendapat dalam kelompok, 

bekerjasama dalam kelompok. Namun kurang aktif dalam pemecahan masalah 

dan tidak mencatat hasil diskusi kelompok. 

Pada pertemuan 2 siklus I pada indikator ini didapatkan rata-rata skor 2,25 

dengan kategori cukup. Saat kegiatan kelompok siswa AZ, FZ, AR, SA 

mendapatkan skor 3. FZ dan AR memberikan pendapat dalam kerja kelompok, 

mereka juga aktif dalam pemecahan masalah di kerja kelompok, serta mencatat 

hasil diskusi kerja kelompok, namun kurang bekerja sama dalam kerja kelompok; 

Selanjutnya AZ sudah memberikan pendapat dalam kerja kelompok, aktif dalam 

pemecahan masalah di kerja kelompok, serta mampu bekerja sama dalam kerja 

kelompok, namun tidak mencatat hasil diskusi kerja kelompok; SA memberikan 

pendapat dalam kerja kelompok, mampu bekerja sama dalam kerja kelompok, dan 

mencatat hasil diskusi kerja kelompok. Namun, kurang aktif dalam pemecahan 

masalah di kerja kelompok; Siswa yang menjadi fokus penelitian yang selanjutnya 

yaitu KA dan BB mendapatkan skor 2. KA dan BB mampu bekerja sama dalam 

kelompok dan mencatat hasil diskusi kerja kelompok. Namun, tidak memberikan 

pendapat dalam kerja kelompok dan kurang aktif dalam pemecahan masalah 

dalam kelompok; Selanjutnya RI dan RF mendapatkan skor 1. RI memberikan 

pendapat dalam kerja kelompok, namun kurang aktif dalam pemecahan masalah 
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dalam kelompok, kurang mampu bekerjasama dalam kelompok, serta tidak 

mencatat hasil diskusi kelompok; RF mencatat hasil diskusi kerja kelompok, 

namun tidak memberikan pendapat dalam kerja kelompok, kurang aktif dalam 

pemecahan masalah dalam kelompok, serta kurang mampu bekerja sama dalam 

kerja kelompok. 

Kegiatan yang dilakukan siswa ini sesuai dengan perilaku siswa menurut  

Depdiknas (2010:7-9) yaitu mau dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan 

pengetahuan dan keterampilan serta membangun sikapnya.Kegiatan yang 

dilakukan siswa ini sesuai dengan salah satu perilaku siswa menurut Depdiknas 

(2010:7-9) yaitu mau dan mampu memperluas serta memperdalam pengetahuan 

dan keterampilan serta memantapkan sikapnya. Selain itu sejalan dengan salah 

satu aktivitas siswa menurut Diedrich (dalam Sardiman 2011:101)  yaitu Mental 

Activities, sebagai contoh misalnya : menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan.  

7. Siswa mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dan sikapnya serta 

memperluas dan memperdalam pengetahuannya melalui presentasi hasil kerja 

kelompok (oral activities dan listening activities) 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata 1,75 dengan kategori baik. AZ, FZ, RI, 

RF, AR, SA memperoleh skor 2, AZ sudah mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok, secara bergantian antar kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja 

kelompok. Namun, tidak menanggapi hasil diskusi kelompok dan tidak 

memberikan pertanyaan mengenai hasil presentasi kelompok. FZ, AR, SA sudah 

menanggapi hasil diskusi kelompok dan memberikan pertanyaan menganai hasil 
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diskusi kelompok. Namun mereka tidak mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok serta tidak bergantian antar kelompok untuk memprsentasikan hasil 

diskusi kelompok. RI sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan 

menanggapi hasil diskusi kelompok, namun belum secara bergantian antar 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan tidak memberikan 

pertanyaan kepada kelompok lain mengenai hasil presentasi kelompok. KA dan 

BB mendapat skor 1 karena mereka belum menanggapi hasil diskusi kelompok, 

tidak secara bergantian antar kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok, tidak memberikan pertanyaan mengenai hasil diskusi kelompok. 

Namun, mereka sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 

Pada pertemuan 2 siklus I pada indikator ini diperoleh rata-rata 2,125 

dengan kategori kurang. Siswa yang menjadi fokus penelitian yaitu AZ 

mendapatkan skor 3 karena mempresentasikan hasil diskusi kelompok, 

menanggapi hasil diskusi kelompok, serta memberikan pertanyaan mengenai hasil 

diskusi kelompok, namun tidak secara bergantian antar kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok; selanjutnya siswa yang juga menjadi 

fokus penelitian FZ, RI, RF, AR, KA, BB, SA mendapatkan skor 2. FZ mampu 

menanggapi hasil diskusi kelompok dan memberikan pertanyaan mengani hasil 

diskusi kelompok yang presetasi, namun belum mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok, dan tidak secara bergantian antar kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya; Sedangkan RI, RF, KA, BB sudah mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya masing-masing, dan secara bergantian antar kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Namun, tidak menanggapi hasil 
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diskusi kelompok, dan tidak memberikan pertanyaan mengenai hasil diskusi 

kelompok yang presentasi; AR dan SA sudah mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya, menanggapi hasil diskusi kelompok. Namun, belum bergatian antar 

kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masingdan 

tidak memberikan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. 

Kegiatan yang dilakukan siswa sejalan dengan salah satu perilaku siswa 

menurut Depdiknas (2010:7-9) yaitu mau dan mampu menerapkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikapnya secara bermakna. Selain itu sesuai dengan salah satu 

aktivitas siswa menurut Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) yaitu Writing 

Activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin 

jadi siswa menuliskan kesimpulan dari hasil diskusi. 

8. Siswa membangun kebiasaan berpikir, bersikap, dan bekerja produktif melalui 

pengerjaan tes individual (writing activities dan mental activities) 

Pada indikator ini mendapatkan rata-rata skor 2,375 dengan kategori cukup. 

Siswa yang diamati sebagai sampel yaitu FZ, RI, KA, SA mendapatkan skor 3. FZ 

dan KA tertib dalam mengerjakan soal tes, tidak bekerjasama dalam mengerjakan 

soal tes, memperhatikan penjelasan dari guru mengenai petunjuk pengerjaan soal. 

Namun, mereka tidak tepat waktu dalam menyelesaikan soal tes; RI dan SA tertib 

dalam mengerjakan soal tes, tidak bekerja dalam mengerjakan soal tes, dan 

menyelesaikan soal tes secara tepat waktu. Namun, kurang memperhatikan 

penjelasan dari guru mengenai petunjuk pengerjaan soal; selanjutnya AZ, RF, AR, 

BB mendapatkan skor 2. AZ tidak bekerjasama dalam mengerjakan soal tes dan 

menyelesaikan soal tes secara tepat waktu, namun kurang tertib dalam 
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mengerjakan soal tes, serta kurang memperhatikan penjelasan dari guru mengenai 

petunjuk pengerjaan soal. RF dan AR tertib dalam mengerjakan soal tes, dan tidak 

bekerjasama dalam mengerjakan soal tes. Namun, kurang memperhatikan 

penjelasan dari guru mengenai petunjuk pengerjaan soal dan tidak menyelesaikan 

soal tes secara tepat waktu. BB tertib dalam mengerjakan soal tes dan 

memperhatika penjelasan dari guru mengenai petunjuk pengerjaan soal. Namun, 

bekerjasama dalam mengerjakan soal tes dan tidak secara tepat waktu dalam 

menyelesaikan soal tes. 

Pada pertemuan 2 siklus I indikator ini mendapatkan rata-rata skor 2,625 

dengan kategori baik. Siswa yang diamati sebagai fokus penelitian yaitu AZ, FZ, 

RF, AR, SA mendapatkan skor 3. AR tidak bekerja sama dalam mengerjakan soal 

tes, memperhatikan penjelasan dari guru mengenai petunjuk pengerjaan soal, dan 

menyelesaikan soal tes secara tepat waktu. Namun, kurang tertib dalam 

mengerjakan soal tes; AZ, dan SA tertib dalam mengerjakan soal tes, 

memperhatikan penjelasan dari guru mengenai petunjuk pengerjaan soal, serta 

tidak bekerja sama dalam mengerjakan soal tes. Namun, tidak tepat waktu dalam 

menyelesaikan soal tes; sedangkan FZ dan RF tertib dalam mengerjakan soal tes, 

tidak bekerja sama dalam mengerjakan soal tes, serta meyelesaikan soal tes secara 

tepat waktu. Namun, tidak memperhatikan penjelasn dari guru mengenai petunjuk 

pengerjaan soal tes; siswa yang menjadi fokus penelitian yang selanjutnya yaitu 

RI, KA, BB mendapatkan skor 2. RI tidak bekerja sama dalam mengerjakan soal 

tes, dan secara tepat waktu menyelesaikan soal tes. Namun, kurang tertib dalam 

menyelesaikan soal, dan tidak memperhatikan penjelasn dari guru mengenai 
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petunjuk pengerjaan soal; KA dan BB tidak bekerja sama dalam mengerjakan soal 

tes, serta menyelesaikan soal tes secara tepat waktu. Namun, kurang tertib dalam 

mengerjakan soal tes, dan kurang memperhatika penjelasan dari guru mengenai 

petunjuk pengerjaan soal tes. 

Kegiatan ini juga sejalan dengan salah satu perilaku siswa menurut 

Depdiknas (2010:7-9) yaitu mau dan mampu menerapkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikapnya secara bermakna. Selain itu juga sesuai dengan 

aktivitas siswa menurut Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) yaitu Motor 

Activities, yang termasuk didalamnya antara lain: melakukan percobaan, membuat 

konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak dimana siswa 

melakukan/menerapkan ilmu mereka dengan menyelesaikan kuis. Hal itu juga 

sesuai dengan langkah STAD menurut Rusman (2011:215) yaitu kuis, pemberian 

kuis dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memperoleh dan 

menerapkan materi. 

9. Siswa bersama-sama dengan guru memeriksa hasil tes individual (mental 

activities) 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 2,375 dengan kategori cukup. 

Siswa sebagai fokus pengamatan yaitu AZ, AR, SA, mendapatkan skor 3. AZ dan 

SA bekerjasama dengan guru memeriksa hasil tes, tidak membenarkan hasil 

pengerjaan tes yang diperiksanya, aktif memberikan solusi pada saat pemeriksaan 

soal tes. Namun, gaduh pada saat memeriksa hasil tes. AR bekerjasama dengan 

guru untuk memeriksa hasil tes, tidak membenarkan hasil pengerjaan tes yang 

diperiksanya, dan tidak gaduh pada saat memeriksa hasil tes. Namun, kurang aktif 
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memberikan solusi saat pemeriksaan soal tes; selanjutnya FZ, RI, RF, KA, BB 

mendapatkan skor 2. FZ tidak membenarkan hasil pengerjaan tes yang 

diperiksanya dan aktif memberikan solusi pada saat pemeriksaan soal tes, namun 

tidak bekerjasama dengan guru untuk memeriksa hasil tes dan gaduh saat 

memeriksa hasil tes. RI, RF, KA, BB bekerja sama dengan guru untuk memeriksa 

hasil tes dan tidak membenarkan hasil pengerjaan tes yang diperiksanya, namun 

tidak memberikan solusi pada saat pemeriksaan soal tes dan gaduh saat 

memeriksa hasil tes. 

Pada pertemuan 2 siklus I pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 2,125 

dengan kategori kurang.  Siswa sebagai fokus pengamatan yaitu SA mendapatkan 

skor 3 karena bekerja sama dengan guru memeriksa hasil tes, tidak membenarkan 

hasil pengerjaan tes yang diperiksanya, dan tidak gaduh pada saat memeriksa hasil 

tes. Namun, kurang aktif dalam memberikan solusi pada saat pemeriksaan hasil 

tes; selanjutnya AZ, FZ, RF, RI, AR, KA, BB mendapatkan skor 2. AZ dan FZ 

tidak membenarkan hasil pengerjaan tes yang diperiksanya, dan aktif dalam 

memberikan solusi pada saat pemeriksaan soal tes, namun kurang mampu bekerja 

sama dengan guru untuk memeriksa hasil tes, serta gaduh pada saat pemeriksaan 

hasil tes; RI, dan BB tidak membenarkan hasil pengerjaan tes yang diperiksanya, 

dan tidak gaduh pada saat pemeriksaan hasil tes, namun kurang mampu 

bekerjasama dengan guru untuk memeriksa hasil tes, dan kurang aktif 

memberikan solusi pada saat pemeriksaan hasil tes; sedangkan RF, AR, dan KA 

bekerja sama dengan guru untuk memeriksa hasil pengerjaan tes, dan tidak 

membenarkan hasil pengerjaan tes yang diperiksanya, namun kurang aktif 
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memberikan solusi pada saat pemeriksaan hasil pengerjaan soal tes, dan gaduh 

pada saat memeriksa hasil tes. 

Hal ini disesuai dengan salah satu perilaku siswa menurut Depdiknas 

(2010:7-9) mau dan mampu memperluas serta memperdalam pengetahuan dan 

keterampilan serta memantapkan sikapnya. Selain itu juga sejalan sengan aktivitas 

siswa menurut Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) Mental Activities, sebagai 

contoh misalnya : menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, 

melihat hubungan, mengambil keputusan dimana siswa menanggapi dan 

memecahkan soal dalam diskusi kelompok.  

10. Siswa menerima penghargaan dari guru bagi kelompok yang mendapatkan 

nilai tertinggi 

Pada indikator ini mendapatkan rata-rata skor 2,37 dengan kategori baik. 

AZ, FZ, AR mendapatkan skor 3. AZ dan AR menunjukkan sikap senang saat 

menerima penghargaan, bersemangat untuk meningkatkan prestasinya, tidak 

mengejek kelompok yang tidak mendapatkan penghargaan. Namun, mereka tidak 

mengucapkan terima kasih pada saat menerima penghargaan. FZ mengucapkan 

terima kasih, menunjukkan sikap senang saat menerima penghargaan, dan tidak 

mengejek kelompok yang tidak mendapatkan penghargaan, namun FZ kurang 

bersemangat untuk meningkatkan prestasinya; selanjutnya siswa yang menjadi 

fokus penelitian yaitu RI, RF, KA, BB, SA. RI mendapatkan skor 2. RI 

mengucapkan terima kasih dan menunjukkan sikap senang saat menerima 

penghargaan. Namun, kurang bersemangat untuk meningkatkan prestasinya dan 

mengejek kelompok yang tidak mendapatkan penghargaan. RF, BB, dan SA 
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menunjukkkan sikap senang pada saat menerima penghargaan dan bersemangat 

untuk meningkatkan prestasinya, namun tidak mengucapkan terima kasih dan 

mengejek kelompok yang tidak mendapatkan penghargaan; Selanjutnya KA 

mendapatkan skor 2 karena tidak mengucapkan terima kasih dan tidak 

bersemangat untuk meningkatkan prestasinya. Namun, menunjukkan sikap senang 

saat menerima penghargaan dan tidak mengejek kelompok yang tidak 

mendapatkan penghargaan.  

Pada pertemuan 2 siklus I pada indikator ini mendapatkan rata-rata skor 

2,25 dengan kategori kurang. AZ dan AR mendapatkan skor 3. AZ mengucapkan 

terima kasih kepada guru pada saat menerima penghargaan, menunjukkan sikap 

senang pada saat menerima penghargaan, dan bersemangat untuk meningkatkan 

prestasinya. Namun AZ mengejek salah satu siswa  yang tidak mendapatkan 

penghargaan; AR menunjukkan sikap senang pada saat menerima penghargaan, 

bersemangat untuk meningkatkan prestasinya, serta tidak mengejek teman yang 

tidak mendapatkan penghargaan. Namun, AR tidak mengucapkan terima kasih 

pada saat menerima penghargaan; selanjutnya FZ, RI, KA, BB, SA, RF 

mendapatkan skor 2. FZ menunjukkan sikap senang pada saat menerima 

penghargaan, dan bersemangat untuk meningkatkan prestasinya. Namun, FZ tidak 

mengucapkan terima kasih pada saat menerima penghargaan, dan mengejek salah 

satu teman yang tidak mendapatkan penghargaan; RI menunjukkan sikap senang 

pada saat menerima penghargaan, dan tidak mengejek teman yang tidak 

mendapatkan penghargaan. Namun, RI tidak mengucapkan terima kasih pada saat 

menerima penghargaan, serta kurang bersemangat untuk meningkatkan 
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prestasinya; KA mengucapkan terima kasih pada saat menerima penghargaan, dan 

tidak mengejek teman yang tidak mendapatkan penghargaan. Namun, KA kurang 

menunjukkan sikap senang pada saat meneriima penghargaan, dan kurang 

bersemangat untuk meningkatkan prestasinya; BB mengucapkan terima kasih 

pada saat menerima penghargaan, dan bersemangat untuk meningkatkan 

prestasinya. Namun, tidak menunjukkan sikap senang pada saat menerima 

penghargaan, serta mengejek salah satu teman dari kelompok lain yang tidak 

menerima penghargaan; SA dan RF bersemangat untuk meningkatkan prestasi 

belajarnya, dan tidak mengejek kelompok yang tidak mendapatkan penghargaan. 

Namun, SA dan RF tidak mengucapkan terima kasih pada saat menerima 

penghargaan, dan kurang bersemangat untuk meningkatkan prestasinya. 

Kegiatan yang dilakukan siswa juga sesuai dengan salah satu perilaku siswa 

menurut Depdiknas (2010:7-9) yaitu mau dan mampu membangun kebiasaan 

berpikir, bersikap dan bekerja produktif. Selain itu juga sejalan dengan aktivitas 

siswa menurut Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) yaitu Listening Activities, 

sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 

Dengan mendengarkan pesan-pesan positif dari guru, siswa dapat berfikir positif 

dalam pembelajaran. 

4.2.1.2.2. Siklus II 

1. Siswa siap dalam pembelajaran 

Pada pertemuan 1 siklus II Pada indikator ini diperoleh rata-rata 3,375 

dengan kategori baik. Saat pembelajaran akan dimulai guru mengecek kesiapan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran. Siswa sebagai fokus penelitian yaitu AZ, 
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FZ, AR, dan SA mendapatkan skor 4 karena mereka datang tepat waktu sebelum 

pembelajaran dimulai, menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan untuk 

kegiatan belajar, memperhatikan penjelasan dari guru untuk memulai 

pembelajaran, dan termotivasi untuk belajar; sedangkan siswa selanjutnya yang 

menjadi fokus penelitian yaitu RI, RF, dan BB mendapatkan skor 3. RI datang 

tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai, memperhatikan penjelasan dari guru 

untuk memulai pembelajaran, dan termotivasi untuk belajar. Namun, RI kurang 

menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan belajar. RF 

datang tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai, memperhatikan penjelasan dari 

guru untuk memulai pembelajaran, dan menyiapkan bahan dan alat-alat yang 

digunakan untuk kegiatan belajar, namun, RF kurang termotivasi untuk belajar. 

BB, memperhatikan penjelasan dari guru untuk memulai pembelajaran, 

menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan belajar dan 

termotivasi untuk belajar. Namun, BB datang terlambat pada saat pembelajaran 

dimulai; selanjutnya siswa yang menjadi fokus penelitian KA mendapatkan skor 2 

karena datang terlambat pada saat pembelajaran dimulai, kurang termotivasi 

dalam belajar, namun KA menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan untuk 

kegiatan belajar, dan memperhatikan penjelasan dari guru. 

Pada pertemuan 2 siklus II Pada indikator ini diperoleh rata-rata 3,625 

dengan kategori Sangat Baik. Saat pembelajaran akan dimulai guru mengecek 

kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Siswa sebagai sampel seperti 

pertemuan 1 yaitu AZ, FZ, RI, AR, dan SA memperoleh skor 4, ini merupakan 

skor terbaik karena 5 siswa ini sudah datang tepat waktu sebelum pembelajaran 
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dimulai, menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan belajar, 

memperhatikan penjelasan dari guru untuk memulai pembelajaran, dan 

termotivasi untuk belajar. Kemudian siswa lain yaitu RF, KA, dan BB 

mendapatkan skor 3, karena KA datang tepat waktu sebelum pembelajaran 

dimulai, menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan belajar, 

memperhatikan penjelasan dari guru untuk memulai pembelajaran, menyiapkan 

bahan dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan belajar, memperhatikan 

penjelasan dari guru untuk memulai pembelajaran, dan termotivasi untuk belajar 

namun RF datang terlambat. Sedanngkan BB, datang tepat waktu sebelum 

pembelajaran dimulai, memperhatikan penjelasan dari guru untuk memulai 

pembelajaran, dan termotivasi untuk belajar, akan tetapi dia kurang begitu 

menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan belajar. 

Kegiatan yang dilakukan siswa ini sesuai dengan salah satu aktivitas siswa 

menurut Depdiknas (2010:7-9) yaitu memiliki persepsi dan sikap positif terhadap 

belajar. Selain itu juga sejalan dengan aktivitas siswa menurut Diedrich (dalam 

Sardiman 2011:101) yaitu menaruh minat, merasa bosan, bergembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. Memiliki persepsepsi dan bersikap 

positif terhadap belajar. 

2. Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar 

Pada indikator ini memperoleh skor rata-rata yaitu 2,75 dengan kriteria baik. 

Siswa sampel yang diamati yaitu AZ dan AR, mendapatkan skor 4 karena AZ dan 

AR terlihat senang dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan dapat 

belajar secara individu maupun kelompok serta AZ dan AR memiliki persepsi 



209 

 

 

positif terhadap pembelajaran yang akan berlangsung; FZ dan SA mendapatkan 

skor 3  FZ senang dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan dapat 

belajar secara individu maupun kelompok, namun FZ kurang memiliki persepsi 

positif terhadap pembelajaran. SA kurang bergembira dan tidak bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran, namun SA dapat belajar secara individu maupun 

kelompok serta SA memiliki persepsi positif terhadap pembelajaran yang akan 

berlangsung; selanjutnya RI, RF, KA, dan BB mendapatkan skor 2. RI dan RF 

kurang gembira dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan kurang 

mampu untuk belajar secara mandiri, akan tetapi RI dan RF  dapat belajar secara 

kelompok serta memiliki persepsi positif terhadap pembelajaran yang akan 

berlangsung. Kemudian, KA dan BB kurang gembira dan bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran dan kurang memiliki persepsi positif terhadap 

pembelajaran yang akan berlangsung, akan tetapi KA dan BB dapat belajar secara 

individu maupun kelompok. 

Pada pertemuan 2 siklus II indikator Pada indikator ini menperoleh skor 

rata-rata yaitu 3,375 dengan kriteria baik. Siswa sampel yang diamati yaitu AZ, 

AR dan SA mendapatkan skor 4 karena mereka terlihat senang dan bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran dan dapat belajar secara individu maupun 

kelompok serta memiliki persepsi positif terhadap pembelajaran yang akan 

berlangsung; FZ, RI, RF, KA, dan BB mendapatkan skor 3 karena memiliki 

persepsi positif terhadap pembelajaran yang akan berlangsung, dan dapat belajar 

secara individu maupun kelompok serta AZ dan AR, namun terlihat kurang 

senang dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 
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Kegiatan yang dilakukan siswa sesuai dengan salah satu aktivitas siswa 

menurut Depdiknas (2010:7-9) yaitu memiliki persepsi dan sikap positif terhadap 

belajar. Selain itu juga sejalan dengan aktivitas siswa menurut Diedrich (dalam 

Sardiman 2011:101) yaitu menaruh minat, merasa bosan, bergembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.   

3. Siswa membentuk beberapa kelompok 

Pada indikator ini mendapatkan skor rata-rata 2,375 dengan kategori cukup. 

Siswa yang menjadi fokus pengamatan yaitu FZ mendapatkan skor 4, karena FZ 

berkelompok sesuai pembagian dari guru, konsentrasi pada tujuan dan topik 

diskusi, berkelompok berdasarkan heterogenitas siswa, dan tidak membedakan 

antara teman yang satu dengan yang lain; Selanjutnya AZ mendapatkan skor 3, 

karena sudah berkelompok sesuai pembagian dari guru, berkelompok berdasarkan 

heterogenitas siswa, dan tidak membedakan antara teman yang satu dengan yang 

lain. Akan tetapi AZ tidak ikut untuk konsentrasi pada tujuan dan topik diskusi; 

siswa selanjutnya adalah RI, RF, AR, KA, BB, dan SA mendapatkan skor 2. RF 

dan KA berkelompok sesuai pembagian dari guru dan konsentrasi pada tujuan dan 

topik diskusi, namun RF dan KA tidak berkelompok berdasarkan heterogenitas 

siswa, dan tidak tidak membedakan antara teman yang satu dengan yang lain. 

Kemudian RI, AR, BB, dan SA berkelompok sesuai pembagian dari guru, tidak 

membedakan antara teman yang satu dengan yang lain, namun RI, AR, BB, dan 

SA pasif saat konsentrasi pada tujuan dan topik diskusi dan berkelompok 

berdasarkan heterogenitas siswa.   
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Pada pertemuan 2 siklus II Pada indikator ini mendapatkan skor rata-rata 3 

dengan kategori baik. Semua siswa yang diamati yaitu AZ, FZ, RI, RF, AR, KA, 

BB dan SA mendapatkan skor 3. FZ, RI, RF, KA, BB, dan SA berkelompok 

sesuai pembagian dari guru, konsentrasi pada tujuan dan topik diskusi, 

berkelompok berdasarkan heterogenitas siswa, namun mereka tidak tidak 

membedakan antara teman yang satu dengan yang lain. Sedangkan AZ 

berkelompok sesuai pembagian dari guru, berkelompok berdasarkan heterogenitas 

siswa, dan tidak membedakan antara teman yang satu dengan yang lain, namun 

AZ tidak ikut konsentrasi pada tujuan dan topik diskusi. AR berkelompok sesuai 

pembagian dari guru, konsentrasi pada tujuan dan topik diskusi, dan tidak 

membedakan antara teman yang satu dengan yang lain, namun tidak berkelompok 

berdasarkan heterogenitas siswa.   

Kegiatan yang dilakukan siswa ini sesuai dengan perilaku siswa menurut  

Depdiknas (2010:7-9) yaitu mau dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan 

pengetahuan dan keterampilan serta membangun sikapnya. Selain itu sejalan 

dengan salah satu aktivitas siswa menurut Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) 

yaitu Visual Activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. Kegiatan 

ini juga sesuai dengan langkah STAD menurut Rusman (2011:215) yaitu kegiatan 

dalam kelompok (belajar tim) dan sesuai dengan langkah RME menurut Rozanie 

(2011:1) yaitu memahami masalah kontekstual. 
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4. Siswa mendengarkan penyampaian tujuan pembelajaran dan motivasi yang 

diberikan oleh guru (visual activities dan listening activities) 

Pada pertemuan 1 siklus II indikator ini memperoleh rata-rata skor 3 

dengan kategori baik dan meningkat dari siklus I. Pada pertemuan ke 2 ini, skor 

yang diperoleh masih sama dengan pertemuan 1.Saat pembelajaran siswa yang 

diamati yaitu AH dan ZH memperoleh skor 4, AH dan ZH selalu berpartisipasi 

aktif dalam menyelesaikan masalah kontekstual, dan mau mengutarakan 

pendapatnya serta mendiskusikan jawaban dalam kelompok. AH dan ZH juga 

dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik serta dapat 

bertukar pendapat dalam kelompok. Namun SA, AI, WC dan AA mendapatkan 

skor 3 mereka sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi,  mendiskusikan jawaban 

dalam kelompok serta bertukar pendapat dalam kelompok. Namun mereka malu 

untuk mempresentasikan jawaban dari kelompok mereka kedepan kelas. Dan 2 

siswa yang diamati yaitu MM dan FN mendapatkan skor 2 karena mereka hanya 

ikut mendiskusikan jawaban dalam kelompok dan bertukar pendapat dalam 

kelompok, namun mereka kurang berpartisipasi aktif dan mengutarakan pendapat 

mereka serta malu dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.  

Pada pertemuan 2 siklus II Pada indikator ini memperoleh rata-rata skor 

2,625 dengan kategori baik. Saat pembelajaran siswa yang diamati yaitu AZ, FZ, 

RF, AR, dan SA  memperoleh skor 3. AZ, AR, dan SA bersemangat dalam 

kegiatan belajar, memberikan balikan terhadap motivasi yang diberikan guru, dan 

bertanya kepada guru mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai, namun 

mereka kurang mampu untuk menjelaskan tujuan pembelajaran yang telah 

disampaikan guru. Sedangkan FZ dan RI bersemangat dalam kegiatan belajar, 
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memberikan balikan terhadap motivasi yang diberikan guru, dan mampu untuk 

menjelaskan tujuan pembelajaran yang telah disampaikan guru, namun tidak 

bertanya kepada guru mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Selanjutnya RI, KA, dan BB mendapatkan skor 2. KA dan BB bersemangat dalam 

kegiatan belajar, memberikan balikan terhadap motivasi yang diberikan guru, 

namun KA dan BB kurang mampu untuk menjelaskan tujuan pembelajaran yang 

telah disampaikan guru, dan tidak bertanya kepada guru mengenai tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. Sedangkan RI sudah memberikan balikan 

terhadap motivasi yang diberikan guru, dan mampu untuk menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang telah disampaikan guru, akan tetapi RI kurang bersemangat 

dalam kegiatan belajar, dan tidak bertanya kepada guru mengenai tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai.  

Kegiatan yang dilakukan siswa sejalan dengan salah satu perilaku siswa 

menurut  Depdiknas (2010:7-9) yaitu mau dan mampu mendapatkan dan 

mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan serta membangun sikapnya. 

Selain itu juga sesuai dengan aktivitas siswa menurut Diedrich (dalam Sardiman 

2011:101) yaitu Oral Activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. Hal ini juga sesuai dengan langkah pembelajaran STAD menurut 

Rusman (2011:215) yaitu kegiatan kelompok (dalam tim). 
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5. Siswa memperhatikan penyajian materi menggunakan komputer yang 

diberikan oleh guru (visual activities dan listening activities) 

Pada indikator ini memdapatkan rata-rata 2,5 dengan kategori cukup. Saat 

penyajian materi, siswa AZ, FZ, AR, dan SA mendapatkan skor 3. Hal ini 

dikarenakan FZ dan AR fokus terhadap materi yang disajikan guru, mencatat 

materi yang diberikan guru, dan bertanya kepada guru mengenai materi yang 

disajikan, namun FZ dan AR kurang aktif dalam kegiatan tanya jawab mengenai 

materi yang disajikan. AZ mencatat materi yang diberikan guru, dan bertanya 

kepada guru mengenai materi yang disajikan, aktif dalam kegiatan tanya jawab 

mengenai materi yang disajikan, namun AZ kurang fokus terhadap materi yang 

disajikan guru. SA fokus terhadap materi yang disajikan guru, mencatat materi 

yang diberikan guru, dan aktif dalam kegiatan tanya jawab mengenai materi yang 

disajikan, namun SA tidak bertanya kepada guru mengenai materi yang disajikan; 

selanjutnya RI, RF, KA, BB mendapatkan skor 2 karena mereka mencatat materi 

yang diberikan guru, dan bertanya kepada guru mengenai materi yang disajikan, 

namun RI, RF, KA, BB kurang aktif dalam kegiatan tanya jawab mengenai materi 

yang disajikan dan tidak fokus terhadap materi yang disajikan guru.  

Pada pertemuan 2 siklus II Pada indikator ini memdapatkan rata-rata 3 

dengan kategori baik. Pada indikator ini semua siswa yang menjadi fokus 

pengamatan mendapatkan skor 3. AZ dan SA, mencatat materi yang diberikan 

guru, bertanya kepada guru mengenai materi yang disajikan, dan aktif dalam 

kegiatan tanya jawab mengenai materi yang disajikan, namun AZ dan SA kurang 

fokus pada saat guru menyajikan materi. Selanjutya RI, RF, KA, dan BB fokus 
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terhadap materi yang disajikan guru, mencatat materi yang diberikan guru, dan 

bertanya kepada guru mengenai materi yang disajikan, namun mereka kurang 

aktif dalam kegiatan tanya jawab mengenai materi yang disajikan. Terakhir, FZ 

dan AR yang menjadi siswa yang diamati sangat fokus terhadap materi yang 

disajikan guru, mencatat materi yang diberikan guru, dan aktif dalam kegiatan 

tanya jawab mengenai materi yang disajikan, namun FZ dan AR tidak bertanya 

kepada guru mengenai materi yang disajikan.  

Kegiatan yang dilakukan siswa ini sesuai dengan salah satu perilaku siswa 

menurut Depdiknas (2010:7-9) yaitu mau dan mampu mendapatkan dan 

mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan serta membangun sikapnya. 

Selain itu juga sejalan dengan langkah pembelajaran STAD menurut Rusman 

(2011:215) yaitu pengelompokan siswa, sehingga diperoleh pengelompokan siswa 

dengan memperhatikan heterogenitas siswa. 

6. Siswa mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki serta 

membangun sikapnya dalam kegiatan kerja kelompok (oral activities) 

Pada indikator ini mendapatkan rata-rata skor 2,625 dengan kategori baik. 

Siswa AZ, FZ, RI, AR, SA mendapatkan skor 3 karena FZ dan SA memberikan 

pendapat dalam kerja kelompok, aktif dalam pemecahan masalah di kelompok, 

dan bekerja sama dalam kerja kelompok, akan tetapi FZ dan SA tidak mencatat 

hasil diskusi kerja kelompok; sedangkan RI dan AR memberikan pendapat dalam 

kerja kelompok, mencatat hasil diskusi kerja kelompok, dan bekerja sama dalam 

kerja kelompok, akan tetapi FZ dan SA kurang aktif dalam pemecahan masalah di 

kelompok. Selanjutnya AZ memberikan pendapat dalam kerja kelompok, aktif 
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dalam pemecahan masalah di kelompok, dan, mencatat hasil diskusi kerja 

kelompok akan tetapi AZ kurang bekerja sama dalam kerja kelompok; RF KA, 

dan BB mendapatkan skor 2 disebabkan KA dan BB memberikan pendapat dalam 

kerja kelompok, dan bekerja sama dalam kerja kelompok, akan tetapi KA dan BB 

tidak mencatat hasil diskusi kerja kelompok dan kurang aktif dalam pemecahan 

masalah di kelompok. Sedangkan RF, mencatat hasil diskusi kerja kelompok, 

aktif dalam pemecahan masalah di kelompok, dan, akan tetapi RF tidak 

memberikan pendapat dalam kerja kelompok dan kurang bekerja sama dalam 

kerja kelompok. 

Pada pertemuan 2 siklus II Pada indikator ini mendapatkan rata-rata skor 

2,62 dengan kategori baik. Siswa AZ, FZ, RI, AR, dan SA mendapatkan skor 3. 

FZ, AR, dan SA mampu berpendapat dalam kerja kelompok, aktif dalam 

pemecahan masalah di kelompok, dan bekerja sama dalam kerja kelompok, akan 

tetapi mereka tidak mencatat hasil diskusi kerja kelompok. AZ memberikan 

pendapat dalam kerja kelompok, aktif dalam pemecahan masalah di kelompok, 

dan mencatat hasil diskusi kerja kelompok, akan tetapi AZ kurang mampu bekerja 

sama dalam kerja kelompok. Sedangkan RI memberikan pendapat dalam kerja 

kelompok, mencatat hasil diskusi kerja kelompok, dan bekerja sama dalam kerja 

kelompok, akan tetapi FZ dan SA kurang aktif dalam pemecahan masalah di 

kelompok. Siswa yang juga menjadi fokus pengamatan RF, KA, dan BB 

mendapatkan skor 2. RF dan KA memberikan pendapat dalam kerja kelompok, 

dan bekerja sama dalam kerja kelompok, akan tetapi mereka tidak mencatat hasil 

diskusi kerja kelompok dan kurang aktif dalam pemecahan masalah di kelompok. 
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Sedangkan BB mencatat hasil diskusi kerja kelompok dan bekerja sama dalam 

kerja kelompok, akan tetapi BB tidak memberikan pendapat dalam kerja 

kelompok dan kurang aktif dalam pemecahan masalah di kelompok  

Kegiatan yang dilakukan siswa ini sesuai dengan salah satu perilaku siswa 

menurut Depdiknas (2010:7-9) yaitu mau dan mampu memperluas serta 

memperdalam pengetahuan dan keterampilan serta memantapkan sikapnya. Selain 

itu sejalan dengan salah satu aktivitas siswa menurut Diedrich (dalam Sardiman 

2011:101)  yaitu Mental Activities, sebagai contoh misalnya : menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan.  

7. Siswa mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dan sikapnya serta 

memperluas dan memperdalam pengetahuannya melalui presentasi hasil kerja 

kelompok (oral activities dan listening activities) 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata 3,125 dengan kategori baik. AZ, AR, 

dan SA mendapatkan skor 4 karena mereka sudah mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok, menanggapi hasil diskusi kelompok, secara bergantian antar kelompok 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, dan memberikan pertanyaan 

kelompok yang sedang presentasi mengenai hasil hasil diskusi kelompok; 

sedangkan FZ, RF, dan KA mendapatkan skor 3 karena FZ dan KA sudah 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok, menanggapi hasil diskusi kelompok, 

secara bergantian antar kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, 

namun FZ dan KA belum memberikan pertanyaan kelompok yang sedang 

presentasi mengenai hasil hasil diskusi kelompok. RF sudah mempresentasikan 
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hasil diskusi kelompok, memberikan pertanyaan kelompok yang sedang 

presentasi mengenai hasil hasil diskusi kelompok, dan secara bergantian antar 

kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, namun RF tidak 

menanggapi hasil diskusi kelompok. Siswa yang menjadi fokus penelitian 

selanjutnya yaitu RI dan BB. RI menanggapi hasil diskusi kelompok, secara 

bergantian antar kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, namun RI 

tidak memberikan pertanyaan kelompok yang sedang presentasi mengenai hasil 

hasil diskusi kelompok, dan tidak mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

mereka. Sedangkan, BB sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok , dan 

secara bergantian antar kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, 

tapi BB tidak memberikan pertanyaan kelompok yang sedang presentasi 

mengenai hasil diskusi kelompok dan tidak menanggapi hasil diskusi 

kelompoknya. 

Pada pertemuan 2 siklus II Pada indikator ini diperoleh rata-rata 2,75 

dengan kategori baik. AZ, dan AR mendapatkan skor 4 karena mereka sudah 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok, menanggapi hasil diskusi kelompok, 

secara bergantian antar kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, 

dan memberikan pertanyaan kelompok yang sedang presentasi mengenai hasil 

diskusi kelompok. FZ dan SA mendapatkan skor 3 karena sudah 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok, menanggapi hasil diskusi kelompok, 

secara bergantian antar kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, 

namun tidak memberikan pertanyaan kepada kelompok yang sedang presentasi. 

Sedangkan RI, RF, KA, dan BB mendapatkan skor 2. KA dan BB sudah 



219 

 

 

menanggapi hasil diskusi kelompok, dan memberikan pertanyaan kepada 

kelompok yang sedang presentasi mengenai hasil hasil diskusi kelompok, namun 

KA dan BB tidak mempresentasikan hasil diskusi kelompok, dan tidak secara 

bergantian antar kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

Selanjutnya RI sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok, secara 

bergantian antar kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, namun 

belum menanggapi hasil diskusi kelompok dan tidak memberikan pertanyaan 

kepada kelompok yang sedang presentasi mengenai hasil diskusi kelompok. 

Terakhir RF sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok, dan menanggapi 

hasil diskusi kelompok. Namun RF tidak bergantian antar kelompok 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, dan tidak memberikan pertanyaan 

kelompok yang sedang presentasi mengenai hasil diskusi kelompok.  

Kegiatan yang dilakukan siswa sejalan dengan salah satu perilaku siswa 

menurut Depdiknas (2010:7-9) yaitu mau dan mampu menerapkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikapnya secara bermakna. Selain itu sesuai dengan salah satu 

aktivitas siswa menurut Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) yaitu Writing 

Activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin 

jadi siswa menuliskan kesimpulan dari hasil diskusi dan juga sesuai dengan 

langkah RME. 

8. Siswa membangun kebiasaan berpikir, bersikap, dan bekerja produktif melalui 

pengerjaan tes individual (writing activities dan mental activities) 

Pada indikator ini mendapatkan rata-rata skor 3,125 dengan kategori baik. 

Siswa sebagai fokus pengamatan yaitu AR mendapatkan skor 4 karena tertib 
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dalam mengerjakan soal tes, tidak bekerja sama dalam mengerjakan soal tes, 

memperhatikan penjelasan dari guru mengenai petunjuk pengerjaan soal, dan 

menyelesaikan soal tes tepat waktu; selanjutnya AZ, FZ, RI, RF, KA dan BB 

mendapatkan skor 3. AZ, RF, dan BB  tidak bekerja sama dalam mengerjakan 

soal tes, memperhatikan penjelasan dari guru mengenai petunjuk pengerjaan soal, 

dan menyelesaikan soal tes tepat waktu, namun kurang tertib tertib dalam 

mengerjakan soal tes. FZ dan KA tertib dalam mengerjakan soal tes, tidak bekerja 

sama dalam mengerjakan soal tes, memperhatikan penjelasan dari guru mengenai 

petunjuk pengerjaan soal, tapi FZ dan KA tidak tepat waktu dalam menyelesaikan 

soal tes. RI dan BB tertib dalam mengerjakan soal tes, tidak bekerja sama dalam 

mengerjakan soal tes, dan menyelesaikan soal tes tepat waktu, namun kurang 

memperhatikan penjelasan dari guru mengenai petunjuk pengerjaan soal. 

Pada pertemuan 2 siklus II Pada indikator ini mendapatkan rata-rata skor 

3,375 dengan kategori baik. Siswa yang diamati sebagai sampel yaitu FZ, RF, dan 

AR mendapatkan skor 4 karena mereka tertib dalam mengerjakan soal tes, tidak 

bekerja sama dalam mengerjakan soal tes, memperhatikan penjelasan dari guru 

mengenai petunjuk pengerjaan soal, dan menyelesaikan soal tes tepat waktu. AZ, 

RI, KA, BB, dan SA mendapatkan skor 3. AZ, RI, dan KA tidak bekerja sama 

dalam mengerjakan soal tes, memperhatikan penjelasan dari guru mengenai 

petunjuk pengerjaan soal, dan menyelesaikan soal tes tepat waktu, tetapi mereka 

kurang tertib dalam mengerjakan soal tes. BB tertib dalam mengerjakan soal tes, 

tidak bekerja sama dalam mengerjakan soal tes, memperhatikan penjelasan dari 

guru mengenai petunjuk pengerjaan soal, akan tetapi BB tidak tepat waktu dalam 
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menyelesaikan soal. Sedangkan SA tertib dalam mengerjakan soal tes, tidak 

bekerja sama dalam mengerjakan soal tes, dan menyelesaikan soal tes tepat waktu, 

tapi SA tidak memperhatikan penjelasan dari guru mengenai petunjuk pengerjaan 

soal. 

Kegiatan ini juga sejalan dengan salah satu perilaku siswa menurut 

Depdiknas (2010:7-9) yaitu mau dan mampu menerapkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikapnya secara bermakna. Selain itu juga sesuai dengan 

aktivitas siswa menurut Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) yaitu Motor 

Activities, yang termasuk didalamnya antara lain: melakukan percobaan, membuat 

konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak dimana siswa 

melakukan/menerapkan ilmu mereka dengan menyelesaikan kuis. Hal itu juga 

sesuai dengan langkah STAD menurut Rusman (2011:215) yaitu kuis, pemberian 

kuis dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memperoleh dan 

menerapkan materi. 

9. Siswa bersama-sama dengan guru memeriksa hasil tes individual (mental 

activities) 

Pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 3 dengan kategori baik. Pada 

indikator ini semua siswa yang menjadi fokus penelitian mendapat skor 3. AZ, 

AR, dan SA bekerja sama dengan guru memeriksa hasil tes, tidak membenarkan 

hasil pengerjaan tes yang diperiksanya, aktif memberikan solusi pada saat 

pemeriksaan soal tes, namun gaduh pada saat memeriksa hasil tes. Kemudian FZ, 

RI, RF, KA, dan BB bekerja sama dengan guru memeriksa hasil tes, tidak 

membenarkan hasil pengerjaan tes yang diperiksanya, dan tidak gaduh pada saat 
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memeriksa hasil tes, tetapi kurang aktif memberikan solusi pada saat pemeriksaan 

soal tes. 

Pada pertemuan 2 siklus II Pada indikator ini diperoleh rata-rata skor 3, 125 

dengan kategori baik. Siswa sebagai fokus pemgamatan yaitu AZ mendapatkan 

skor 4 karena bekerja sama dengan guru memeriksa hasil tes, tidak membenarkan 

hasil pengerjaan tes yang diperiksanya, aktif memberikan solusi pada saat 

pemeriksaan soal tes, dan tidak gaduh pada saat memeriksa hasil tes. FZ, RI, RF, 

AR, KA, BB, dan SA mendapatkan skor 3. RI, RF, AR, KA, BB, dan SA bekerja 

sama dengan guru memeriksa hasil tes, tidak membenarkan hasil pengerjaan tes 

yang diperiksanya, aktif memberikan solusi pada saat pemeriksaan soal tes, 

namun gaduh pada saat memeriksa hasil tes, sedangkan FZ, tidak membenarkan 

hasil pengerjaan tes yang diperiksanya, aktif memberikan solusi pada saat 

pemeriksaan soal tes, tidak gaduh pada saat memeriksa hasil tes, namun kurang 

mampu bekerja sama dengan guru memeriksa hasil tes. 

Hal ini disesuai dengan salah satu perilaku siswa menurut Depdiknas 

(2010:7-9) mau dan mampu memperluas serta memperdalam pengetahuan dan 

keterampilan serta memantapkan sikapnya. Selain itu juga sejalan sengan aktivitas 

siswa menurut Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) Mental Activities, sebagai 

contoh misalnya : menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, 

melihat hubungan, mengambil keputusan dimana siswa menanggapi dan 

memecahkan soal dalam diskusi kelompok. 
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10. Siswa menerima penghargaan dari guru bagi kelompok yang mendapatkan 

nilai tertinggi 

Pada indikator ini mendapatkan rata-rata skor 3,125 dengan kategori baik. 

AZ, AR, dan SA memperoleh skor 4 karena mereka mengucapkan terima kasih 

pada saat menerima penghargaan, menunjukkan sikap senang pada saat menerima 

penghargaan, bersemangat untuk meningkatkan prestasinya, dan tidak mengejek 

siswa di kelompok lain yang tidak menerima penghargaan. Selanjutnya siswa 

yang juga menjadi fokus penelitian yaitu FZ, RI, dan BB mendapatkan skor 3. FZ 

dan BB mengucapkan terima kasih pada saat menerima penghargaan, 

menunjukkan sikap senang pada saat menerima penghargaan, dan tidak mengejek 

siswa di kelompok lain yang tidak menerima penghargaan, namun kurang 

bersemangat untuk meningkatkan prestasinya, sedangkan RI mengucapkan terima 

kasih pada saat menerima penghargaan, bersemangat untuk meningkatkan 

prestasinya, dan tidak mengejek siswa di kelompok lain yang tidak menerima 

penghargaan, tetapi kurang menunjukkan sikap senang pada saat menerima 

penghargaan. Selanjutnya RF dan KA mendapatkan skor 2. RF mengucapkan 

terima kasih pada saat menerima penghargaan, menunjukkan sikap senang pada 

saat menerima penghargaan, namun kurang bersemangat untuk meningkatkan 

prestasinya, dan mengejek siswa di kelompok lain yang tidak menerima 

penghargaan, sedangkan KA menunjukkan sikap senang pada saat menerima 

penghargaan, bersemangat untuk meningkatkan prestasinya, dan tidak mengejek 

siswa di kelompok lain yang tidak menerima penghargaan, akan tetapi tidak 

mengucapkan terima kasih pada saat menerima penghargaan. 
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Pada pertemuan 2 siklus II Pada indikator ini mendapatkan rata-rata skor 3,5 

dengan kategori sangat baik. AZ, FZ, AR, dan SA mendapatkan skor 4 karena 

mengucapkan terima kasih pada saat menerima penghargaan, menunjukkan sikap 

senang pada saat menerima penghargaan, bersemangat untuk meningkatkan 

prestasinya, dan tidak mengejek siswa di kelompok lain yang tidak menerima 

penghargaan, sedangkan RI, RF, KA, dan BB mendapatkan skor 3. RI dan KA 

mengucapkan terima kasih pada saat menerima penghargaan, menunjukkan sikap 

senang pada saat menerima penghargaan, tidak mengejek siswa di kelompok lain 

yang tidak menerima penghargaan, namun mereka kurang bersemangat untuk 

meningkatkan prestasinya. RF mengucapkan terima kasih pada saat menerima 

penghargaan, bersemangat untuk meningkatkan prestasinya, dan tidak mengejek 

siswa di kelompok lain yang tidak menerima penghargaan menunjukkan, tapi 

tidak menunjukkan sikap senang pada saat menerima penghargaan. BB 

menunjukkan sikap senang pada saat menerima penghargaan, bersemangat untuk 

meningkatkan prestasinya, dan tidak mengejek siswa di kelompok lain yang tidak 

menerima penghargaan, namun tidak mengucapkan terima kasih pada saat 

menerima penghargaan. 

Kegiatan yang dilakukan siswa juga sesuai dengan salah satu perilaku siswa 

menurut Depdiknas (2010:7-9) yaitu mau dan mampu membangun kebiasaan 

berpikir, bersikap dan bekerja produktif. Selain itu juga sejalan dengan aktivitas 

siswa menurut Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) yaitu Listening Activities, 

sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 
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Dengan mendengarkan pesan-pesan positif dari guru, siswa dapat berfikir positif 

dalam pembelajaran. 

Tabel 4.23 
Aktivitas siswa siklus I dan siklus II 

No Indikator Rata-rata siklus 
I 

Rata-rata siklus 
II 

1. Siswa siap dalam pembelajaran 2,87 3,5 

2. Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap 
belajar 2,5  3,06 

3. Siswa membentuk beberapa kelompok 2,68 2,81 

4. 
Siswa mendengarkan penyampaian tujuan 
pembelajaran dan motivasi yang diberikan oleh 
guru (visual activities dan listening activities)

2,56  2,43 

5. 
Siswa memperhatikan penyajian materi 
menggunakan komputer yang diberikan oleh guru 
(visual activities dan listening activities) 

2,5  2,75 

6. 

Siswa mengintegrasikan pengetahuan dan 
keterampilan yang dimiliki serta membangun 
sikapnya dalam kegiatan kerja kelompok (oral 
activities) 

2,44  2,62 

7. 

Siswa mengaplikasikan pengetahuan dan 
keterampilan dan sikapnya serta memperluas dan 
memperdalam pengetahuannya melalui presentasi 
hasil kerja kelompok (oral activities dan listening 
activities) 

1,93  2,93 

8. 

Siswa membangun kebiasaan berpikir, bersikap, 
dan bekerja produktif melalui pengerjaan tes 
individual (writing activities dan mental 
activities) 

2,5  3,25 

9. 
Siswa bersama-sama dengan guru memeriksa 
hasil tes individual (mental activities) 2,25  3,06 

10. 
Siswa menerima penghargaan dari guru bagi 
kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi 2,31  3,31 

Jumlah skor 24,64 29,62 
 

Diagram 4.3 
aktivitas siswa siklus I dan siklus II 

0

20

40

siklus 1 siklus 2

 

29,62%24,64%
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4.2.1.3. Hasil Belajar Kognitif Siswa 

Berdasarkan hasil belajar siswa pada siklus I rata-rata hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran matematika melalui STAD Berbantuan Komputer pada siswa 

kelas IVA yang dicapai oleh siswa adalah 73,42 dengan ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 81% dengan jumlah siswa tuntas sebanyak 21 siswa dari 26 siswa 

nilai terendah 42 dan nilai tertinggi 98. Nilai ketuntasan belajar setiap siswa 

disesuaikan dengan Kategori Ketuntasan Minimal (KKM) yang sudah ditentukan 

oleh SDN Bendan Ngisor yaitu 62, sedangkan  indikator keberhasilan yang 

ditetapkan untuk kategori ketuntasan klasikal adalah 85%. Berdasarkan hasil 

belajar siswa pada siklus I menunjukkan bahwa persentase ketuntasan belajar 

klasikal siswa belum mencapai 85% sehingga penelitian dilanjutkan ke siklus II. 

Diagram 4.4 
Ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal siklus I dan II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81%

19%

88%

12%

Siklus I Siklus II
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Diagram 4.5 
Rata-rata hasil belajar siswa siklus I 
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 Kemudian, pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa adalah 79,96 dengan 

ketuntasan klasikal 88%. Dengan nilai terendah 55 dan nilai tertinggi 100, dengan 

29 dari 33 siswa tuntas dalam pembelajaran pada pertemuan 2 siklus II ini. Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada siklus II sudah memenuhi indikator 

keberhasilan yang ditetapkan yaitu 85% sehingga penelitian dihentikan pada 

siklus II. Sehingga pada siklus II diperoleh ketuntasan klasikal 88%. 

Pencapaian hasil belajar ini tidak terlepas dari upaya guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran yang menarik serta mengaktifkan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model STAD Berbantuan Komputer 

dengan memberikan permasalahan sesuai kehidupan sehari-hari. Selama 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran guru membimbing, memotivasi, serta 

menjadi fasilitator bagi siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan materi tersebut. 

 

 

73,42% 
79,96%
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4.2.2. Implikasi Hasil Temuan 

 Penelitian yang telah dilakukan dengan mengggunakan STAD Berbantuan 

Komputer, terjadi peningkatan dari keterampilan guru, aktivitas siswa serta hasil 

belajar siswa. Hal ini membuktikan bahwa STAD Berbantuan Komputer dapat 

diterapkan pada pembelajaran matematika di kelas tinggi Sekolah Dasar.  

 Berdasarkan hasil kuis yang dilaksanakan menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan hasil kuis pada setiap siklusnya. Pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 

73,42 dengan ketuntasan belajar klasikal 81 % dan pada siklus II diperoleh rata-

rata 79,96 dengan ketuntasan belajar klasikal 88%. Keterampilan guru meningkat 

pada setiap siklusnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel pengamatan keterampilan 

guru. Pada siklus I jumlah skor yang diperoleh adalah 41 yang masuk dalam 

kategori baik dan pada siklus II mengalami peningkatan jumlah skor yang didapat 

yaitu 51 yang masuk dalam kategori baik. Aktivitas siswa meningkat pada setiap 

siklusnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel pegamatan aktivitas siswa. Pada siklus I 

jumlah rata-rata skor aktivitas siswa 24,68  yang masuk dalam kategori baik, dan 

pada siklus II mengalami peningkatan menjadi  29,62 yang masuk dalam kategori 

baik. 

 Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran STAD Berbantuan 

Komputer dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas IVA SDN Bendan 

Ngisor mampu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan keterampilan 

guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar siswa sehingga kualitas pembelajaran 

meningkat. 
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BAB V 

PENUTUP 
 
5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peningkatan kualitas pembelajaran 

matematika melalui Student Team Achievement Division Berbantuan Komputer  

siswa kelas IVA SDN Bendan Ngisor, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

Melalui STAD Berbantuan Komputer dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar siswa dan dijabarkan dalam penjelasan di bawah ini. 

a. Keterampilan guru mengalami peningkatan  yaitu terlihat dari meningkatnya 

indikator: (1) merencanakan pembelajaran meningkat dari siklus I  skor 3 

menjadi skor 4 siklus II, (2) membangun persepsi dan sikap positif meningkat 

dari siklus I skor 2 menjadi skor 3 siklus II, (3) Guru membuka pelajaran 

dengan mengkondisikan kelas dan memberikan apersepsi meningkat dari siklus 

I skor 2,5 menjadi skor 3,5 siklus II, (4) Guru membimbing dan 

mengorganisasi siswa ke dalam beberapa kelompok belajar meningkat dari 

siklus I skor 2 menjadi skor 2,5 siklus II, (5) Guru mengenalkan dan 

menyajikan materi menggunakan komputer meningkat dari siklus I skor 2,5 

menjadi skor 3 siklus II, (6) Guru memfasilitasi siswa dalam kerja kelompok 

meningkat dari siklus I skor 2,5 menjadi skor 3 siklus II, (7) Guru menganalisis 

presentasi hasil kerja kelompok siswa meningkat dari siklus I skor 2 menjadi
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skor 3 di siklus II,(8) Guru mengawasi siswa dalam mengerjakan tes individual 

meningkat dari siklus I skor 2,5 menjadi skor 3 di siklus II,(9) Guru memeriksa 

hasil tes individual meningkat dari dari siklus I skor 2,5 menjadi skor 3 di 

siklus II,(10) Kualitas media pembelajaran meningkat dari siklus I skor 2,5 

menjadi skor 4 di siklus II,(11) kualitas materi pembelajaran meningkat dari 

siklus I skor 3,5 menjadi skor 4 di siklus II,(12) menutup pembelajaran 

meningkat dari siklus I skor 2 menjadi skor 4 di siklus II. Hal ini juga nampak 

dari siklus I  rata-rata 41 dengan kategori baik, dan pada siklus II rata- rata 51 

dengan kategori baik. 

b. Aktivitas belajar siswa pada proses pembelajaran mengalami peningkatan yaitu 

terlihat dari meningkatnya semua indikator dari siklus I ke siklus II. Indikator 

(1) siswa siap mengikuti pembelajaran meningkat dari siklus I skor 2,87 siklus 

II menjadi 3,5; (2) memiliki persepsepsi dan sikap positif terhadap belajar 

meningkat dari siklus I skor 2,5 siklus II menjadi 3,06; (3) siswa membentuk 

beberapa kelompok meningkat dari siklus I skor 2,68 siklus II menjadi 2,81; (4) 

siswa mendengarkan penyampaian tujuan pembelajaran dan motivasi yang 

diberikan oleh guru (visual activities dan listening activities) meningkat dari 

siklus I skor 2,43 silus II menjadi 2,56; (5) Siswa memperhatikan penyajian 

materi menggunakan komputer yang diberikan oleh guru (visual activities dan 

listening activities) meningkat dari siklus I skor 2,5 siklus II menjadi skor 2,75; 

(6) siswa mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki serta 

membangun sikapnya dalam kegiatan kerja kelompok (oral activities) 

meningkat dari siklus I skor 2,44 siklus II menjadi skor 2,62; (7) siswa 
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mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dan sikapnya serta 

memperluas dan memperdalam pengetahuannya melalui presentasi hasil kerja 

kelompok (oral activities dan listening activities) meningkat dari siklus I skor 

1,93 siklus II menjadi skor 2,93; (8) siswa membangun kebiasaan berpikir, 

bersikap, dan bekerja produktif melalui pengerjaan tes individual (writing 

activities dan mental activities) meningkat dari siklus I skor 2,5 siklus II 

menjadi skor 3,25; (9) siswa bersama-sama dengan guru memeriksa hasil tes 

individual (mental activities) meningkat dari siklus I skor 2,25 siklus II 

menjadi skor 3,06; dan (10) siswa menerima penghargaan dari guru bagi 

kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi meningkat dari siklus I skor 2,31 

siklus II menjadi 3,31. Hal ini juga nampak dari siklus I  rata-rata 24,68 

dengan kategori baik, dan pada siklus II rata- rata 29,62 dengan kategori sangat 

baik; 

c. Hasil belajar yang diperoleh pada pembelajaran matematika melalui STAD 

Berbantuan Komputer mengalami peningkatan yaitu siklus I rata-rata 71,5 dan 

pada siklus II rata-rata 77. Persentase ketuntasan klasikal belajar yang 

diperoleh pada siklus I adalah 81% dan  pada siklus II menjadi 88% dan sudah 

mencapai ketuntasan klasikal yang telah ditentukan yaitu 85%; 

5.2  SARAN 
Menurut hasil  kesimpulan di atas, maka peneliti memberi saran: 

a. STAD Berbantuan Komputer dapat dijadikan salah satu model pembelajaran 

untuk meningkatkan ketrampilan guru dalam pembelajaran di kelas, khususnya 

pada mata pelajaran matematika; 
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b. Agar aktivitas belajar siswa di kelas dapat meningkat, hendaknya guru mampu 

menerapkan model STAD berbantuan komputer dalam pembelajaran sehari-

hari; 

c. Guru hendaknya dapat menggunakan STAD Berbantuan Komputer untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Lampiran 1 : 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

JUDUL: 
“Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika Melalui Student Teams 

Achievement Division (STAD) Berbasis Multimedia pada Siswa Kelas IVA SDN 

Bendan Ngisor”. 

N
o. Variabel Indikator Sumber 

Data 

Alat/ 
Instrum
en 

1. Keterampila
n guru dalam 
pembelajara
n 
matematika 
melalui 
Student 
Teams 
Achievement 
Division 
(STAD) 
Berbasis 
Multimedia 

Kegiatan Awal 

a. Guru membuka pelajaran dengan 
mengkondisikan kelas dan memberikan 
apersepsi serta membangun sikap positif siswa 
terhadap belajar (Keterampilan Membuka 
Pembelajaran) 

b. Guru membimbing dan mengorganisasi siswa 
ke dalam beberapa kelompok belajar 
(Keterampilan pembelajaran perseorangan) 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
memotivasi siswa agar dapat fokus dalam 
belajar (Keterampilan membuka pelajaran) 
Kegiatan Inti 

d. Guru mengenalkan dan menyajikan materi 
menggunakan multimedia dengan 
menggunakan variasi dalam proses belajar 
(Keterampilan menjelaskan dan keterampilan 
mengadakan variasi) 

e. Kualitas materi pembelajaran 
f. Kualitas media pembelajaran 
g. Guru memfasilitasi siswa dalam kerja 

kelompok dengan memperhatikan kelebihan, 
kekurangan, dan kebutuhan setiap siswa 
(Keterampilan Membimbing Diskusi 
Kelompok Kecil) 

h. Guru menciptakan suasana kelas/belajar yang 
kondusif 

i. Guru memberikan nilai ketauladanan yang baik 
kepada setiap siswa 

j. Guru menganalisis presentasi hasil kerja 
kelompok siswa 

k. Guru mengawasi siswa dalam mengerjakan tes 
individual 

l. Guru memeriksa hasil tes individual siswa 
m. Guru memberikan penghargaan kepada 

kelompok yang memiliki jumlah skor tertinggi 
Kegiatan Akhir 

a. Guru 
b. Catatan 

lapanga
n 

 

a. Lemba
r 
observ
asi 

b. Catata
n 
lapang
an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



237 

 

 

n. Menutup pembelajaran (Keterampilan 
Menutup Pembelajaran) 

2. Aktivitas 
siswa dalam 
pembelajara
n 
matematika 
melalui 
Student 
Teams 
Achievement 
Division  
 
(STAD) 
Berbasis 
Multimedia 

a. Siswa bersemangat untuk memperhatikan 
apersepsi dari guru (Emotional activities) 

b. Siswa membentuk beberapa kelompok  
c. Siswa mendengarkan penyampaian tujuan 

pembelajaran dan motivasi yang diberikan oleh 
guru (Listening activities) 

d. Siswa memperhatikan penyajian materi 
menggunakan multimedia yang diberikan oleh 
guru (visual activities & listening activities) 

e. Siswa mengintegrasikan pengetahuan dan 
keterampilan yang dimiliki serta serta 
membangun sikapnya dalam kegiatan kerja 
kelompok (oral activities) 

f. Siswa mengaplikasikan pengetahuan dan, 
keterampilan, dan sikapnya serta memperluas 
dan memperdalam pengetahuannya melalui 
presentasi hasil kerja kelompok (oral activities 
& listening activities) 

g. Siswa membangun kebiasaan berpikir, 
bersikap, dan bekerja produktif melalui 
pengerjaan tes individual (Writing activities 
dan Mental activities) 

h. Siswa bersama-sama dengan guru memeriksa 
hasil tes individual (Mental activities) 

i. Siswa menerima penghargaan dari guru bagi 
kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi  

a. Siswa 
b. Catatan 

lapanga
n 

c. Foto 

a. Lemb
ar 
obser
vasi 

b. Catata
n 
lapan
gan 

3. Hasil belajar 
siswa pada 
mata 
pelajaran 
matematika 
melalui 
Student 
Teams 
Achievement 
Division 
(STAD) 
Berbasis 
Multimedia 

Ketuntasan hasil belajar individual diharapkan ≥ 
62 (KKM SDN Bendan Ngisor) dengan nilai 
ketuntasan klasikal ≥ 85% dalam pembelajaran 
Matematika 

a. Siswa  
b. Dokum

entasi 

c. Tes 
tertulis 

d. Data 
dokum
entasi 
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Lampiran 2 : 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Sekolah :  SDN Bendan Ngisor 

Kelas :  IVA 

Hari/Tanggal :  ................................................................................ 

Materi :  ................................................................................ 

Petunjuk  :  

1. Berilah tanda cheklist (√) pada kolom lembar pengamatan di bawah ini 

ketika deskriptor tampak pada proses pembelajaran. 

2. Pemberian skor tiap-tiap indikator tergantung pada jumlah deskriptor yang 

tampak. Berikut ini rincian pemberian skor tiap-tiap indikator: 

- skor 1 jika tidak ada deskriptor yang tampak atau tampak 1 deskriptor 

saja, 

- skor 2 jika tampak 2 deskriptor, 

- skor 3 jika tampak 3 deskriptor, 

- skor 4 jika tampak 4 deskriptor. 

3. Jumlahkan seluruh skor yang didapat, kemudian carilah kategori atau 

kriteria penilaian yang tercapai pada tabel kriteria penilaian di akhir 

lembar penilaian. 
 

A. Kegiatan Awal 

No. Indikator Deskriptor 
Chek

list 
(√) 

Sk
or 

1. Merencanakan pembelajaran a. Menyiapkan RPP    
b. Menyiapkan bahan ajar  
c. Menyiapkan media/alat peraga  
d. Merancang instrumen sebagai alat 

evaluasi  
2. Membangun persepsi dan sikap 

positif 
a. Memberi motivasi untuk belajar   

 
 
 

b. Memberi persepsi positif terhadap 
belajar

c. Mendorong siswa untuk bekerja secara 
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individu  
d. Mendorong siswa untuk bekerja secara 

kelompok 
3. 
 
 
 
 

Guru membuka pelajaran dengan 
mengkondisikan kelas dan 
memberikan apersepsi serta 
membangun sikap positif siswa 
terhadap belajar (Keterampilan 
Membuka Pembelajaran) 

a. Guru mengkondisikan kelas.   
 
 
 

b. Guru memberikan apersepsi.  
c. Guru mengkaitkan materi yang akan 

dipelajari dengan materi sebelumnya 
 

d. Guru memberi penghargaan kepada 
siswa yang aktif dalam pemberian 
apersepsi. 

 

4. 
 
 
 
 
 

Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan memotivasi siswa 
agar dapat fokus dalam belajar 
(keterampilan membuka 
pembelajaran) 

a. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 

  
 
 
 
 
 

b. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dengan nada suara yang 
dapat didengar oleh seluruh siswa 

 

c. Guru memberikan motivasi agar siswa 
antusias mengikuti pembelajaran 

 

d. Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya apabila ada yang 
tidak jelas dalam penyampaian tujuan 
pembelajaran 

 

5. Guru membimbing dan 
mengorganisasi siswa ke dalam 
beberapa kelompok belajar  
(Keterampilan pembelajaran 
perseorangan) 

a. Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok. 

  

b. Guru membagi siswa secara heterogen.  
c. Guru menyusun letak tempat duduk 

kelompok sesuai dengan karakter dan 
kebutuhan setiap siswa. 

 

d. Guru menyampaikan strategi 
pembelajaran. 

 

Jumlah Skor  
B. Kegiatan Inti 
6. 
 
 
 
  

Guru mengenalkan dan menyajikan 
materi menggunakan multimedia 
dengan menggunakan variasi dalam 
proses mengajar (Keterampilan 
Menjelaskan dan Keterampilan 
Mengadakan Variasi) 
 

a. Guru memberikan bimbingan kepada 
siswa agar fokus ke materi yang 
diberikan denngan cara verbal maupun 
gestural 

  
 
 
 

b. Guru menyajikan materi menggunakan 
multimedia dengan menggunakan 
contoh dan ilustrasi yang berkaitan 
dengan pengalaman siswa. 

 

c. Guru menjelaskan materi pembelajaran 
dengan nada suara yang dapat didengar 
oleh seluruh siswa. 

 

d. Guru menyajikan materi yang sesuai 
dengan tujuan pembelajaran. 

 

7. 
 
 
 

Guru memfasilitasi siswa dalam 
kerja kelompok dengan 
memperhatikan kelebihan, 
kekurangan, dan kebutuhan setiap 
siswa 
(Keterampilan Membimbing diskusi 
kelompok kecil) 

a. Guru memberikan lembar kerja kepada 
setiap kelompok. 

  
 
 
 

b. Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya. 

 

c. Guru menjelaskan petunjuk pengerjaan 
lembar kerja. 

 

d. Guru menyediakan alat peraga yang 
dapat digunakan oleh siswa untuk 
memecahkan masalah yang dihadapi. 

 

8. Guru menganalisis presentasi hasil a. Guru memberi kesempatan kepada   
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kerja kelompok siswa 
(Keterampilan Membimbing 
Diskusi Kelompok Kecil) 
 
 
 

siswa untuk menanggapi presentasi 
kelompok. 

 
 
 
 
 
 
 

b. Guru memberikan penegasan terhadap 
permasalahan yang telah diselesaikan 
siswa secara kelompok. 

 

c. Guru membimbing siswa dalam 
mempresentasikan hasil pemikirannya. 

 

d. Guru memberikan kesempatan kepada 
kelompok lain untuk mempresentasikan 
hasil kerja kelompoknya. 

 

9.  
 
 
 
 
 

Guru mengawasi siswa dalam 
mengerjakan tes individual 
 
 
 

a. Guru berkeliling ke setiap meja siswa 
pada saat siswa mengerjakan soal tes 
individual 

  
 
 
 
 
 

b. Guru menegur siswa apabila ada yang 
ramai 

 

c. Guru menegur siswa apabila ada yang 
kerjasama dalam mengerjakan tes 
individual 

 

d. Guru memberi motivasi kepada siswa 
agar bersemangat dalam mengerjakan 
tes individual 

 

10.  
 

Guru memeriksa hasil tes individual 
 
 
 
 

a. Guru bersama dengan siswa 
mengkoreksi hasil pengerjaan tes 

  

b. Guru menjelaskan langkah 
penyelesaian masalah pada soal yang 
dianggap siswa terlalu sulit 

 

c. Guru memberikan penilaian pada soal 
tes siswa 

 

d. Guru bersama dengan siswa 
menjumlahkan nilai setiap siswa setiap 
kelompok 

 

9.  Guru memberikan penghargaan 
kepada kelompok yang memiliki 
jumlah skor tertinggi (Keterampilan 
Memberi Penguatan) 

a. Guru memberikan hadiah kepada 
kelompok 

  

b. Guru memberikan pujian kepada 
kelompok

 

c. Guru memberikan motivasi kepada 
kelompok untuk mempertahankan 
prestasinya 

 

d. Guru memotivasi kelompok lain untuk 
meningkatkan prestasinya 

 

Jumlah Skor  
Media dan alat peraga 
12. Kualitas media pembelajaran 

 
 

a. menciptakan pengalaman belajar yang 
bermakna. 

  
 
 
 

b. memfasilitasi proses interaksi antara 
siswa dan guru, siswa dan siswa, serta 
siswa dengan ahli bidang ilmu yang 
relevan. 

 

c. memperkaya pengalaman belajar 
siswa. 

 

d. mengubah suasana belajar dari siswa 
pasif dan guru sebagai sumber ilmu 
satu-satunya, menjadi siswa aktif 
berdiskusi dan mencari informasi 
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melalui berbagai sumber belajar yang 
ada. 

Materi Pembelajaran 
13. 
 
 
 
 
 

Kualitas materi pembelajaran 
 
 
 
 
 
 

a. Guru memberikan materi berupa 
permasalahan kontekstual. 

 
 

 
 
 
 
 
 

b. Guru merancang materi yang sesuai 
dengan tujuan pembelajaran. 

 

c. Guru merancang materi yang sesuai 
dengan karakteristik siswa. 

 

d. Guru dapat membimbing siswa dengan 
berpikir dari yang mudah ke yang sulit. 

 

Jumlah skor   
Iklim pembelajaran 
14. 
 
 
 
 

Guru menciptakan suasana 
kelas/belajar yang kondusif 
(Keterampilan Mengelola Kelas) 
 
 
 
 

a. Penciptaan kondisi kelas yang bersih 
dan rapi yang menarik siswa untuk 
belajar 

  
 
 
 
 

b. Pemeliharaan kondisi belajar yang 
menyenangkan yang menantang siswa 
untuk belajar 

 

c. Pengembalian kondisi belajar yang 
menyenangkan jika terjadi gangguan 
dalam pembelajaran menyenangkan 

 

d. Menemukan dan memecahkan tingkah 
laku yang menimbulkan gangguan 
dalam pembelajaran bermakna 

 

15. 
 
 
  
 
 
 

Guru memberikan nilai 
ketauladanan yang baik kepada 
setiap siswa (Keterampilan 
Pembelajaran Perseorangan) 
 

a. Guru memberikan bimbingan kepada 
siswa untuk memudahkan dalam 
belajar 

  
 
 
 b. Guru tidak mengucapkan kata-kata 

yang tidak sopan.
 

c. Guru membimbing siswa agar tidak 
mudah putus asa dalam bekerja. 

 

d. Memberikan senyuman, anggukan, 
mengakomodasi keingintahuan siswa 

 

Jumlah Skor  
C. Kegiatan Akhir 
16. 
 
 

Menutup pembelajaran 
(Keterampilan Menutup 
Pembelajaran) 

a. Guru memberikan evaluasi.   
b. Guru memberikan refleksi.  
c. Guru memberikan pesan moral sesuai 

dengan materi pembelajaran. 
 

d. Guru memberikan tindak lanjut  
Jumlah Skor   

JUMLAH SKOR TOTAL   

 

Jumlah Skor Total  = ……………..  

Kriteria  = ………………. 
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Rincian interval di atas dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel keterampilan guru adalah sebagai berikut: 

Dengan rincian sebagai berikut : 

R = 16 (skor terendah)  

n = jumlah data = 43 

data di urutkan dari terendah sampai tertinggi = 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52,53,54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 

Q1 =  (n + 1)  

 (49 + 1) 

 . 50 

Q1= 12,5 dibulatkan menjadi 13. Jadi Q1 adalah nilai data ke-13 = 28 

Q2 =  ( n+1 ) 

 (49 + 1) 

. 50 

Q2 = 25. Jadi Q2 adalah nilai data ke-25 = 40 

Q3 =  ( n +1 ) 

 (49 + 1) 

 . 50 

Interval Kategori 

53 ≤ skor < 64 Sangat baik 

40 ≤ skor < 53 Baik 

28 ≤ skor < 40 Cukup  

16 ≤ skor < 28 Kurang  
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Q3 = 37,5 dibulatkan menjadi 38. Jadi Q3 adalah nilai data ke-38 = 53 

Q4 = T = 64 
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Tabel keterampilan guru siklus I dan siklus II 

No. Indikator 
Perolehan skor 

siklus I 
Perolehan skor 

siklus II 
1. Merencanakan pembelajaran 3 4 
2. Membangun persepsi dan sikap positif 2 3 
3. Guru membuka pelajaran dengan 

mengkondisikan kelas dan memberikan 
apersepsi 

2,5 3,5 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
memotivasi siswa 3,5 3,5 

5. Guru membimbing dan mengorganisasi siswa 
ke dalam beberapa kelompok belajar  

2 2,5 

6. Guru mengenalkan dan menyajikan materi 
menggunakan multimedia 2,5 3 

7. Guru memfasilitasi siswa dalam kerja 
kelompok 

2,5 3 

8. Guru menganalisis presentasi hasil kerja 
kelompok siswa 

2 3 

9. Guru mengawasi siswa dalam mengerjakan tes 
individual 2,5 3 

10. Guru memeriksa hasil tes individual 2,5 3 
11. Guru memberikan penghargaan kepada 

kelompok  
3 3 

12. Kualitas media pembelajaran 2,5 3,5 
13. Kualitas materi pembelajaran 3,5 4 
14. Guru menciptakan suasana kelas/belajar yang 

kondusif 
2,5 2,5 

15. Guru memberikan nilai ketauladanan yang baik 
kepada setiap siswa 2,5 2,5 

16. Menutup pembelajaran 2 4  
Jumlah skor 41 51 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Sekolah :  SDN Bendan Ngisor 

Kelas :  IVA 

Hari/Tanggal :  ................................................................................ 

Materi :  ................................................................................ 

Petunjuk  :  

1. Berilah tanda cheklist (√) pada kolom lembar pengamatan di bawah ini 

ketika deskriptor tampak pada proses pembelajaran. 

2. Pemberian skor tiap-tiap indikator tergantung pada jumlah deskriptor yang 

tampak. Berikut ini rincian pemberian skor tiap-tiap indikator: 

- skor 1 jika tidak ada deskriptor yang tampak atau tampak 1 

deskriptor saja, 

- skor 2 jika tampak 2 deskriptor, 

- skor 3 jika tampak 3 deskriptor, 

- skor 4 jika tampak 4 deskriptor. 

3. Jumlahkan seluruh skor yang didapat, kemudian carilah kategori atau 

kriteria penilaian yang tercapai pada tabel kriteria penilaian di akhir 

lembar penilaian. 
 

No. Indikator Deskriptor Cheklist   
(√) Skor 

1. 
 

Siswa siap dalam pembelajaran a. Datang tepat waktu sebelum pelajaran 
dimulai 

  

b. Menyiapkan bahan dan alat2 yang 
digunakan untuk kegiatan belajar 

 

c. Memperhatikan penjelasan guru untuk 
memulai pembelajaran 

 

d. Termotivasi untuk belajar  
2. Memiliki persepsi dan sikap 

positif terhadap belajar 
a. Memiliki persepsi positif terhadap 

belajar 
 

b. Belajar secara mandiri  
c. Belajar secara kelompok   
d. Bergembira dan tidak bosan dalam 

pembelajaran 
 

3. Siswa membentuk beberapa 
kelompok 
 

a. Berkelompok sesuai pembagian dari 
guru. 

  
 
 b. Konsentrasi pada tujuan dan topik 

diskusi 
 

c. Berkelompok berdasarkan heterogenitas 
siswa 
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d. Tidak membedakan teman antara yang 
satu dengan yang lain. 

 

4. Siswa mendengarkan 
penyampaian tujuan 
pembelajaran dan motivasi 
yang diberikan oleh guru 
(Listening activities) 

a. Siswa bersemangat dalam kegiatan 
belajar. 

  

b. Siswa memberikan balikan terhadap 
motivasi yang diberikan guru. 

 

c. Siswa dapat menjelaskan tujuan 
pembelajaran yang telah disampaikan 
guru. 

 

d. Siswa memberikan pertanyaan 
mengenai tujuan pembelajaran yang 
diberikan guru 

 

5. Siswa memperhatikan 
penyajian materi menggunakan 
multimedia yang diberikan 
oleh guru (oral activities & 
listening activities) 

a. Siswa fokus terhadap materi yang 
disajikan oleh guru. 

  

b. Siswa mencatat materi yang diberikan 
oleh guru. 

 

c. Siswa bertanya kepada guru mengenai 
materi yang diberikan. 

 

d. Siswa aktif dalam kegiatan tanya jawab 
mengenai materi yang diberikan guru. 

 

6. Siswa mengintegrasikan 
pengetahuan dan keterampilan 
yang dimiliki serta serta 
membangun sikapnya dalam 
kegiatan kerja kelompok (oral 
activities & writing activities) 

a. Siswa memberikan pendapat dalam 
kerja kelompok. 

  

b. Siswa aktif dalam pemecahan masalah 
di kerja kelompok. 

 

c. Siswa bekerja sama dalam kerja 
kelompok. 

 

d. Siswa mencatat hasil diskusi kerja 
kelompok. 

 

7. 
 
 
 
 
 

Siswa mengaplikasikan 
pengetahuan dan, 
keterampilan, dan sikapnya 
serta memperluas dan 
memperdalam pengetahuannya 
melalui presentasi hasil kerja 
kelompok (oral activities & 
listening activities) 

a. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 
kelompok. 

  
 
 
 
 
 

b. Siswa menanggapi hasil diskusi 
kelompok. 

 

c. Siswa secara bergantian antar kelompok 
mempresentasikan hasil kerja 
kelompoknya masing-masing. 

 

d. Siswa memberikan pertanyaan 
mengenai hasil kelompok kepada 
kelompok yang presentasi. 

 

8. Siswa membangun kebiasaan 
berpikir, bersikap, dan bekerja 
produktif melalui pengerjaan 
tes individual (Writing 
activities dan Mental activities) 

a. Siswa tertib dalam mengerjakan soal 
tes. 

  

b. Siswa tidak bekerja sama dalam 
mengerjakan soal tes. 

 

c. Siswa memperhatikan penjelasan dari 
guru mengenai petunjuk mengerjakan 
soal. 

 

d. Siswa menyelesaikan soal tes secara 
tepat waktu. 

 

9. 
 

Siswa bersama-sama dengan 
guru memeriksa hasil tes 
individual (Mental activities) 

a. Siswa bekerja sama dengan guru untuk 
memeriksa hasil tes. 

  

b. Siswa tidak membenarkan hasil 
pengerjaan tes yang diperiksanya. 

 

c. Siswa aktif memberikan solusi pada 
saat pemeriksaan soal tes.

 

d. Siswa tidak gaduh saat memeriksa hasil  
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tes. 
 

10. Siswa menerima penghargaan 
dari guru bagi kelompok yang 
mendapatkan nilai tertinggi 

a. Siswa mengucapkan terima kasih.   
b. Siswa menunjukkan sikap senang pada 

saat menerima penghargaan. 
 

c. Siswa bersemangat untuk 
meningkatkan prestasinya.

 

d. Siswa tidak mengejek kelompok yang 
tidak mendapatkan penghargaan. 

 

         JUMLAH SKOR  
         JUMLAH SKOR TOTAL  

Jumlah Skor Total  = ……………..  

Kriteria  = ………………. 

Tabel aktivitas siswa adalah sebagai berikut : 

Interval Kategori 

44 ≤ skor < 52 Sangat baik 

33 ≤ skor < 44 Baik 

23 ≤ skor < 33 Cukup  

13 ≤ skor < 23 Kurang  

Dengan rincian sebagai berikut : 

R = 10 (skor terendah)  

n = jumlah data = 31 

data di urutkan dari terendah sampai tertinggi =10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

Q1 =  (n + 1)  

 (31+ 1) 

 . 32 

Q1= 8. Jadi Q1 adalah nilai data ke-8 = 17 
Q2 =  ( n+1 ) 

 (31 + 1) 

. 32 

Q2 = 16. Jadi Q2 adalah nilai data ke-16 = 25 
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Q3 =  ( n +1 ) 

 (31 + 1) 

 . 32 

Q3 = 24. Jadi Q3 adalah nilai data ke-24= 33 

Q4 = T = 40 
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Tabel aktivitas siswa siklus I dan siklus II 

No Indikator Perolehan skor 
siklus I 

Perolehan skor 
siklus II 

1. Siap mengikuti pembelajaran 2,7 3,15 

2. Memiliki persepsepsi dan bersikap positif 
terhadap belajar 

2,8 3,25 

3. Memperhatikan dan memahami maslah 
kontekstual 

2,6 3 

4. Mengeluarkan pendapat dalam menyelesaikan 
masalah kontekstual 

2,6 3,2 

5. Pengelompokan siswa dengan memperhatikan 
keunikan dan memprioritaskan heterogenitas 
siswa 

3,3 3,55 

6. Menanggapi, membandingkan dan mendiskusikan 
jawaban 

2,7 3,15 

7. Menyimpulkan hasil diskusi kelompok 2,8 3,25 

8. Menerapkan pengetahuan yang diperoleh melalui 
kuis 

3,3 3,5 

9. Mendapat, memperluas, memperdalam, 
mengintegrasikan pengetahuan 

2,6 3,1 

10. Membangun kebiasaan berpikir melalui 
mendengarkan hal-hal positif yang disampaikan 
guru 

2,6 3,15 

Jumlah skor 28,4 31 
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Lampiran 3 : 

Catatan Lapangan 

Siklus I 

Tindakan pada siklus I dilaksanakan pada: 

hari/ tanggal   : Senin dan Rabu, 28 dan 30 Mei 2012 

pokok bahasan  : Menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana 

kelas/semester   : IV (empat) / II (dua) 

waktu   : 6 x 35 menit (2 x pertemuan) 

uraian kegiatan  : 

Siklus I dilaksanakan dalam 2 pertemuan, dengan masing-masing pertemuan 

terdiri dari tiga kegiatan, yaitu: kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. 

Pertemuan 1 siklus I 

v. Kegiatan Awal 

Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan guru telah menyiapkan RPP, 

bahan ajar, dan merancang instrumen sebagai alat evaluasi. Kemudian pada 

kegiatan awal yang berlangsung sekitar 15 menit, guru memberikan persepsi 

positif kepada siswa agar termotivasi dalam belajar dan memberikan penjelasan 

bahwa kegiatan belajar akan dilakukan secara berkelompok. Setelah itu, guru 

memberikan apersepsi kepada siswa “anak-anak! siapa yang di rumah mempunyai 

lemari pakaian?” siswa FZ menjawab “saya pak” kemudian guru menanyakan 

kepada siswa untuk mengetahui pengetahuan awal mereka mengenai bangun 

ruang “Siapa yang tahu bentuk dari lemari yang ada di rumah kalian?” dan AR 

menjawab kotak, RA menjawab balok, dan GA menjawab kubus. Guru 

menuliskan jawaban siswa di papan tulis, dan menanyakan “anak-anak dari 

jawaban bentuk lemari pakaian kalian, siapa yang tahu sekarang kita akan belajar 

mengenai apa?” AR menjawab “bangun ruang pak!” guru memberikan pujian 

“pintar!”. Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

melalui STAD berbasis multimedia. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran 

guru membagi siswa secara heterogen menjadi 5 kelompok. 
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w. Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti yang berlangsung sekitar 60 menit, guru memulai 

pembelajaran dengan memberikan siswa contoh bangun kubus, balok, tabung, dan 

kerucut melalui tayangan macromedia flash player. Setelah itu, siswa 

menyebutkan contoh bangun ruang yang ada di kehidupan sehari-hari siswa. guru 

berkeliling ke setiap meja siswa supaya siswa antusias dalam menyebutkan contoh 

bangun ruang yang ada di kehidupan sehari-hari mereka. Setelah selesai 

melakukan kegiatan tanya jawab. Guru memberikan Lembar Kerja Siswa melalui 

tayangan power point. Alat peraga disediakan guru untuk membantu siswa 

menemukan banyak sifat yang dimiliki setiap bangun ruang yang disebutkan di 

dalam lembar kerja. Saat mengerjakan LK kelompok 1 banyak bertanya kepada 

guru mengenai cara menjawab dan guru menjelaskan langkah pengerjaan LK 

kepada siswa.  

Setelah semua kelompok menyelesaikan soal dalam lembar kerja, guru 

memanggil salah satu anggota kelompok pada masing-masing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Siswa yang tidak ditunjuk 

guru mulai gaduh karena ingin maju untuk mempresentasikan hasil kelompok 

mereka, siswa terlihat antusias dalam presentasi kelompok. Kelompok 1 

membacakan jawaban dari soal no.1 mengenai banyak sifat yang dimiliki balok 

dan kelompok 5 menanggapi jawaban dari kelompok 1. MZ mewakili kelompok 1 

mempresentasikan hasil diskusi mereka “balok memiliki 6 buah sisi berbentuk 

persegi panjang, 12 rusuk, dan 8 titik sudut” kemudian guru berkata “bagaimana 

kelompok 5 jawaban kelompok 1, benar atau salah?” kelompok 5 menjawab 

“benar pak!” guru berkata “bagus! silahkan duduk MZ”. Jawaban nomor 2 

dibacakan oleh kelompok 2 dan kelompok 3 menanggapi. Perwakilan kelompok 2  

BB membacakan hasil diskusi kelompoknya “kubus mempunyai 12 rusuk, 6 sisi 

berbentuk persegi, dan 8 titik sudut” guru berkata “bagaimana kelompok 3 

jawaban kelompok 2”, kelompok 3 menjawab “betul pak!” kemudian guru 

menjawab “Pintar! ternyata kelas IVA anaknya pintar-pitar”. Selanjutnya  

kelompok 3 jawaban no.3 dan kelompok 1 menanggapi, serta kelompok 4 
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jawaban no.4 dan kelompok 2 menanggapi untuk soal no.5 membacakan jawaban 

soal nomor 5 dan kelompok 4 menanggapi. Setelah semua soal sudah 

terselesaikan siswa kembali duduk dalam posisi masing-masing tanpa 

berkelompok. 

Guru menyimpulkan hasil dari pembelajaran dalam mengerjakan lembar 

kerja tersebut bersama-sama dengan siswa, dan memberikan kesempatan pada 

siswa yang ingin bertanya. Saat diberikan kesempatan untuk bertanya, siswa 

cenderung terdiam dan tidak ada yang bertanya. 

x. Kegiatan akhir 

Kegiatan ini berlangsung dalam 30 menit. guru memberikan soal evaluasi 

pada masing-masing siswa melalui power point. siswa mengerjakan soal secara 

individual dan dilarang mencontek pekerjaan milik teman. Soal evaluasi terdiri 

dari 6 soal, yang merangkum dari kegiatan siswa dalam kelompok dan soal 

dikerjakan dalam waktu 15 menit. Setelah siswa sudah selesai mengerjakan soal 

evaluasi guru mengumpulkan dan guru menanyakan kesan-kesan apa yang 

didapat siswa pada pembelajaran yang telah berlangsung. Semua siswa antusias 

untuk menjawab dan guru menunjuk 2 siswa untuk menyampaikan kesan-kesan 

mereka, menurut AZ, pembelajaran berjalan menyenangkan karena berkelompok, 

kemudian menurut KA senang belajar dalam kelompok dan mendapatkan bintang 

penghargaan. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan 

pesan-pesan untuk tidak jajan sembarangan saat istirahat. 

Pertemuan 2 siklus I 

a. Kegiatan Awal 

Sebelum pertemuan ke-2 dilaksanakan guru telah menyiapkan bahan ajar, 

dan merancang instrumen sebagai alat evaluasi, serta menyiapkan media/alat 

peraga. Kemudian pada kegiatan awal yang berlangsung sekitar 15 menit, guru 

menanyakan mengenai materi telah dipelajari kepada siswa “anak-anak, kalian 

kemarin sudah mempelajari sifat-sifat dari bangun ruang. Coba siapa yang masih 

ingat mengenai macam sifat dari bangun ruang?”. CW menjawab “saya pak! Sifat 

bangun ruang sisi, rusuk, dan titik sudut”, kemudian guru memberi pujian kepada 



253 

 

 

CW “Bagus sekali!pintar kamu CW”. CW terlihat tambah bersemangat untuk 

mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan ke-2 ini guru memberitahukan kepada 

siswa bahwa mereka akan berkelompok lagi seperti pertemuan pertama, selain itu 

guru juga memberitahukan bahwa setelah berkelompok para siswa akan 

mengerjakan soal evaluasi, dan mereka harus mengerjakan soal tersebut secara 

individual. Setelah semua siswa mngerti penjelasan dari guru, kemudian guru 

membagi siswa menjadi 5 kelompok  yang berisi 5-6 orang siswa. Karena siswa 

kelas IVA BK tidak dapat melihat tulisan di papan tulis jika berada di deretan 

kursi siswa paling belakang, maka guru menyusun letak tempat duduk kelompok 

yang telah terbentuk. Guru lalu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

b. Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti yang berlangsung sekitar 60 menit, guru  meminta siswa 

untuk menyebutkan kembali banyak sifat yang dimiliki setiap bangun ruang yang 

dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. “Coba siapa yang bisa menyebutkan 

banyak rusuk kubus?”, kemudian EZ menjawab “Pak! rusuk kubus ada 12” 

kemudian guru menjawab “pintar kamu EZ”. Guru kemudian memberi pertanyaan 

“sekarang, siapa yang bisa menyebutkan sisi yang dimiliki balok?” Dilanjutkan 

HF yang menjawab “pak hari, sisi balok ada 6 ” lalu guru menjawab “bagus, 

jawaban kamu benar”. Setelah kegiatan menyebutkan banyak sifat yang dimiliki 

bangun ruang selesai, guru menyajikan materi mengenai bangun ruang melalui 

tayangan flash player. Kemudian guru memberi lembar kerja kepada siswa 

melalui power point. Sebelum siswa megerjakan LK, guru menjelaskan petunjuk 

pengerjaan LK dan mempersilahkan setiap siswa apabila ada yang ingin bertanya. 

Pada saat mengerjakan LK, kelompok 5 tampak masih bingung mengenai cara 

mengerjakan LK kemudian guru menghampiri dan bertanya “bagaimana, ada 

kesulitan?” kemudian ketua kelompok 5 GA menjawab “pak, kalau menghitung 

banyak tabung yang dapat disusun, kertas asturonya dicoret boleh tidak pak?” 

kemudian guru menjawab “boleh, tidak apa-apa”, setelah itu guru berkeliling lagi 

ke setiap kelompok. Anggota kelompok 3 AZ bertanya “pak hari, jawabannya 

ditulis di bawah nama kelompok boleh tidak pak?” kemudian guru menjawab 
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“terserah, yang penting jelas”. Setelah semua kelompok selesai mengerjakan LK, 

kemudian guru menunjuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya. Kelompok 2 diwakili SA membacakan hasil pengerjaan 

kelompoknya. “banyak tabung yang dapat disusun di kertas asturo adalah 6 buah” 

kemudian guru berkata”SA, coba kamu bacakan dulu ukuran diameter tabung 

yang kelompokmu miliki” SA menjawab ”baik pak, panjang diamter tabung 

adalah 6 cm, jadi banyak tabung yang dapat disusun di atas kertas asturo adalah 6 

buah”. Setelah SA selesai presentasi, guru memberi kesempatan anggota 

kelompok 2 yang ingin menyempurnakan jawaban dari SA “bagaimana anggota 

kelompok 2? Apakah ada yang ingin menyempurnakan jawaban SA?” kelompok 

2 menjawab “tidak pak!”. Lalu guru memberikan penegasan mengenai jawaban 

soal yang dipresentasikan kelompok 2 “anak-anak, coba perhatikan! Diameter 

tabung yang dimiliki kelompok 2 panjangnya 6 cm. Sekarang kita periksa kertas 

asturo panjangnya 18cm dan lebarnya 12 cm. Jadi tabung yang dapat disusun di 

atas kertas asturo adalah 6 buah” 

c. Kegiatan akhir 

Kegiatan ini berlangsung dalam 30 menit. Guru memberikan soal evaluasi 

melalui power point. Siswa mengerjakan soal secara individual dan dilarang 

mencontek pekerjaan milik teman. Soal evaluasi terdiri dari 6 soal, yang 

merangkum dari kegiatan siswa dalam kelompok dan soal dikerjakan dalam waktu 

20 menit, dan guru menjelaskan cara mengerjakan soal evaluasi. Setelah siswa 

sudah selesai mengerjakan soal evaluasi guru mengumpulkan dan guru 

menanyakan kesan-kesan apa yang didapat siswa pada pembelajaran yang telah 

berlangsung. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan pesan-

pesan untuk tidak jajan sembarangan saat istirahat. 
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Siklus II 

Tindakan pada siklus II dilaksanakan pada: 

hari/ tanggal  : Senin dan Rabu, 4 dan 6 Juni 2012 

pokok bahasan  : jaring-jaring kubus dan balok 

kelas/semester   : IV (empat) / II (dua) 

waktu   : 6 x 35 menit (2 x pertemuan) 

uraian kegiatan  : 

Siklus II dilaksanakan dalam 2 pertemuan, dengan masing-masing 

pertemuan terdiri dari tiga kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan 

kegiatan akhir. 

Pertemuan 1 siklus II 

. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan menyuruh siswa 

yang bertugas untuk  memimpin doa memimpin doa, dilanjutkan dengan presensi 

secara klasikal. 

d. Kegiatan Awal 

Sebelum pembelajaran dimulai, guru sudah menyiapkan semua yang 

diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu RPP, media berupa bangun 

kubus dan balok, tayangan flash player dan power point, lembar kerja siswa, dan 

lembar observasi keterampilan guru serta aktivitas siswa. kemudian kegiatan awal 

yang berlangsung sekitar 15 menit guru mengaitkan dengan pembelajaran 

sebelumnya, dan menanyakan “anak-anak coba siapa yang masih ingat bangun 

ruang yang semua sisinya sama panjang, mempunyai 12 rusuk, dan 8 titik 

sudut?”. Siswa mulai berfikir untuk menjawab pertanyaan guru. Siswa terlihat 

antusias untuk menjawab pertanyaan. Guru menunjuk salah satu siswa yaitu AR 

untuk mewakili teman-temannya menjawab pertanyaan, dan AR menjawab 

“kubus bu!”. Guru menanyakan jawaban tersebut benar atau salah pada siswa lain 

dalam kelas kemudian seluruh siswa serentak menjawab benar pak. Guru lalu 

memberi pujian “bagus!ternyata anak-anak kelas IVA semuanya pintar!”. Setelah 

itu guru memberikan apersepsi dengan “anak-anak! siapa yang dirumah pernah 

membantu ibu membuat kotak makanan?” FA menjawab “saya pak!” lalu guru 



256 

 

 

menjawab ”bagus, coba kalian ingat! sebelum kalian susun, kotak makanan itu 

berbentuk seperti apa?” FA menjawab “bentuknya seperti kertas biasa pak, tapi 

sudah dipotong-potong bagiannya”, lalu guru memberi pertanyaan lagi “nah FA 

kamu tahu tidak kenapa kertas yang akan disusun menjadi kotak makanan itu 

sudah dipotong-potong beberap bagiannya?”. FA menjawab ”mungkin supaya 

mudah untuk meyusun jadi kotak pak”, guru menjawab “pintar kamu FA!”. 

Setelah itu guru menjelaskan “anak-anak! untuk menyusun bangun ruang yang 

kalian pelajari kemarin kira-kira butuh kertas yang dipotong bagian-bagiannya 

seperti yang disebutkan FA tadi tidak ya?”. Siswa nampak kebingungan, 

kemudian guru menyuruh AZ untuk menjawab “bagaimana AZ? Kira-kira butuh 

tidak?”. AZ menjawab “butuh pak!”. guru kemudian memberi pujian “pintar”. 

Setelah kegiatan tanya jawab selesai, guru menanyakan kepada siswa “anak-anak 

dari penjelasan yang diberikan FA dan AZ, siapa yang bisa menyebutkan 

sekarang kita akan belajar mengenai apa?”. Kemudian VO menjawab “jaring-

jaring pak!”. guru berkata “pintar”, setelah itu guru memberikan penghargaan 

berupa bintang kepada VO. Setelah penyampaian apersepsi selesai, guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian guru menjelaskan 

“anak-anak sekarang kita akan belajar berkelompok, nanti seperti biasa pak hari 

akan memberikan lembar kerja yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. 

Setelah itu nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk presentasi di depan, 

dan kelompok lain harus menanggapi jawaban dari kelompok yang sedang 

presentasi. Setuju?” siswa menjawab “setuju pak!”. setelah selesai guru membagi 

siswa menjadi 5 kelompok secara heterogen. 

e. Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti yang berlangsung sekitar 60 menit. Guru memberikan 

lembar kerja kelompok melalui power point dan membagikan alat peraga kubus 

dan balok kepada setiap kelompok untuk membantu mereka menyelesaikan 

lembar kerja. Pada saat mengerjakan LK SS anggota kelompok 3 masih belum 

jelas cara mengerjakan LK “pak, bangun kubusnya ini cara membelahnya 

bagaimana?” kemudian guru menjelaskan “kalian coba belah bangun kubus 

tersebut, di pinggir-pinggirnya, sehingga nanti belahan kubus tersebut akan 
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membentuk jaring-jaring, kemudian gambar jaring-jaring yang sudah kalian 

dapatkan di kertas kalian” kemudian SS bertanya kembali “kalau yang pertanyaan 

kedua, apakah ada bentuk jaring-jaring kubus yag lainnya itu bagaimana pak?” 

guru menjawab “menurut kalian kira-kira ada atau tidak jaring-jaring kubus yang 

lain, selain jaring-jaring yang sudah kalian peroleh?”.  

Setelah semua kelompok menyelesaikan soal dalam lembar kerja, guru 

kemudian menunjuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. TO 

perwakilan dari kelompok 2 menunjukkan hasil belahan kubus yang mereka 

miliki. Setelah itu guru menanyakan pertanyaan kedua kepada kelompok 2 ”TO 

apakah kelompokmu mempunyai contoh gambar jaring-jaring kubus yang lain?” 

TO menjawab “punya pak!”. 

Gambar hasil pekerjaan siswa kelompok 2 

   

 

 

 

 

 

 

Setelah itu guru memberikan pujian kepada kelompok 2 “bagus, ternyata 

kelompok 2 pintar!”. Saat kelompok 2 selesai presentasi, kemudian guru 

memberikan kesempatan kelompok lain untuk presentasi. Kelompok 4 

mendapatkan giliran untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok mereka.  

Gambar hasil pekerjaan siswa kelompok 2 
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Perwakilan kelompok 4 RI menunjukkan hasil pekerjaan kelompok mereka. 

Setelah itu guru menanyakan soal kedua “RI! Apakah kelompokmu mempunyai 

contoh jaring-jaring kubus yang lain?” RI menjawab “tidak pak!”, kemudian guru 

merespon “baiklah, tidak apa-apa”.  

Setelah semua kelompok selesai mengerjakan LK, kemudian guru 

memberikan tayangan flash player mengenai jaring-jaring bangun ruang kubus 

dan balok. Setelah itu guru menyimpulkan hasil dari pembelajaran dalam 

mengerjakan lembar kerja tersebut bersama-sama dengan siswa, dan memberikan 

kesempatan pada siswa yang ingin bertanya. Saat diberikan kesempatan untuk 

bertanya, siswa cenderung terdiam dan tidak ada yang bertanya. 

f. Kegiatan akhir 

Kegiatan ini berlangsung dalam 30 menit. Guru memberikan soal evaluasi 

pada masing-masing siswa, siswa mengerjakan soal secara individual dan dilarang 

mencontek pekerjaan milik teman. Soal evaluasi terdiri dari 6 soal. Setelah siswa 

selesai mengerjakan soal evaluasi guru mengumpulkan dan guru menanyakan 

kesan-kesan apa yang didapat siswa pada pembelajaran yang telah berlangsung. 

Semua siswa antusias untuk menjawab dan guru menunjuk 1 siswa untuk 

menyampaikan kesan-kesan mereka, menurut NS, pembelajaran berjalan 

menyenangkan karena berkelompok dan mendapatkan “bintang” penghargaan. 

Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan pesan-pesan untuk 

tidak jajan sembarangan saat istirahat. 

Pertemuan 2 siklus II 

Guru menyiapkan media berupa LCD, laptop, materi, lembar kerja siswa, dan 

lembar observasi keterampilan guru serta aktivitas siswa. Kemudian guru 

membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan menyuruh siswa yang 

bertugas untuk  memimpin doa, dilanjutkan dengan presensi secara klasikal.  

a. Kegiatan Awal 

Sebelum pembelajaran dimulai, guru sudah menyiapkan semua yang 

diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu RPP, media pembelajaran, 

bahan ajar dan instrumen pengamatan. Pada kegiatan awal yang berlangsung 
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sekita 15 menit Guru mengaitkan dengan pembelajaran sebelumnya dan 

memberikan apersepsi dengan menanyakan “anak-anak siapa yang berani 

menggambarkan jaring-jaring kubus di papan tulis?”. Para siswa terlihat antusias 

untuk menjawab, kemudian guru menunjuk HF untuk maju menjawab. Setelah HF 

selesai menjawab kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

langkah-langkah pembelajaran menggunakan STAD berbasis multimedia. Setelah 

itu guru mengelompokkan siswa menjadi 5 kelompok secara heterogen. 

b. Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti yang berlangsung sekitar 30 menit, Guru membagikan 

lembar kerja kelompok menggunakan power point. Pada saat mengerjakan LK 

terlihat para siswa begitu antusias dalam mengerjakan LK. Guru berkeliling ke 

setiap kelompok apabila ada yang kesulitan dalam mengerjakan LK. 

Setelah semua kelompok menyelesaikan soal dalam lembar kerja, guru 

memanggil kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. 

Kelompok 5 diwakili oleh RF. RF memperlihatkan hasil pekerjaan kelompoknya, 

kemudian menyebutkan “kelompok saya membuat tiruan jaring-jaring kubus, ” 

kemudian RF menyebutkan “panjang keseluruhan lidi yang digunakan adalah 60 

cm”. Guru lalu menanyakan kepada siswa “bagaimana anak-anak jawaban dari 

kelompok 5?benar atau salah”, para siswa terdiam, kemudian AZ menjawab “pak 

dihitung dulu!”, guru berkata “baik kita hitung sama-sama ya! Coba kalian 

perhatikan banyak lidi yang digunakan kelompok 5 ada berapa lidi?” siswa 

menjawab “12 pak!”, lalu guru menjawab ”bagus, sekarang jika panjang sebuah 

lidi yaitu 5 cm, kira-kira panjang keseluruhan lidi berapa?”. AZ menjawab “60 

pak!” guru menjawab “bagus! berarti jawaban kelompok 5 benar atau salah?” 

semua siswa menjawab “benar pak!”.  

Setelah kelompok 5 mengemukakan jawabannya, guru memberikan “bintang” 

penghargaan kelompok 5. Setelah semua soal sudah terselesaikan siswa kembali 

duduk dalam posisi masing-masing tanpa berkelompok.Guru menyimpulkan hasil 

dari pembelajaran dalam mengerjakan lembar kerja tersebut bersama-sama 

dengan siswa, dan memberikan kesempatan pada siswa yang ingin bertanya. Saat 
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diberikan kesempatan untuk bertanya, siswa cenderung terdiam dan tidak ada 

yang bertanya. 

c. Kegiatan akhir 

Kegiatan ini berlangsung dalam 60 menit. Guru memberikan soal evaluasi 

pada masing-masing siswa, siswa mengerjakan soal secara individual dan dilarang 

mencontek pekerjaan milik teman. Soal evaluasi terdiri dari 6 soal. Sebelum siswa 

mengerjakan soal, guru menjelaskan cara mengerjakan soal evaluasi. Setelah 

semua siswa sudah selesai mengerjakan soal evaluasi guru mengumpulkan dan 

guru menanyakan kesan-kesan apa yang didapat siswa pada pembelajaran yang 

telah berlangsung. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan 

pesan-pesan untuk tidak jajan sembarangan saat istirahat. 
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Lampiran 4 : 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Siklus I 

Sekolah  : SDN Bendan Ngisor 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Kelas/semester :  IV (Empat) /2 (dua) 

Alokasi waktu : 6 x 35 menit          

   

A. Standar  Kompetensi :  

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

B. Kompetensi Dasar  

8.1 Menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana 

C. Indikator 

1. Menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki tabung  

2. Menjabarkan ukuran rusuk kubus berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki  

3. Menggunakan konsep mengenai bangun ruang dalam kehidupan sehari-

hari  

4. Menganalisis banyak susunan tabung berdasarkan ukuran yang sudah 

ditentukan  

5. Membuktikan kebenaran soal cerita bangun ruang gabungan   

6. Membuktikan kebenaran perhitungan soal cerita bangun ruang 

D. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik dapat : 

1. Melalui kegiatan menyimak tayangan macromedia flash player mengenai 

sifat-sifat bangun ruang, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki 

tabung dengan tepat(c1) 

2. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjabarkan ukuran rusuk kubus 

berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki dengan benar. (c2) 
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3. Melalui kerja kelompok, siswa dapat menggunakan konsep mengenai 

bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. (c3) 

4. Melalui kegiatan mengamati alat peraga bangun ruang sederhana, siswa 

dapat menganalisis banyak susunan tabung berdasarkan ukuran yang sudah 

ditentukan dengan benar. (c4) 

5. Melalui penugasan kelompok, siswa dapat membuktikan kebenaran 

perhitungan gabungan bangun ruang dengan benar. (c5) 

6. Melalui penugasan kelompok, siswa dapat membuktikan kebenaran 

perhitungan soal cerita bangun ruang dengan benar. (c5) 

E. Karakter siswa yang diharapkan :   

  Disiplin (Discipline),  

Keberanian (Brave), 

 Rasa hormat dan perhatian (respect), 

 Tekun (diligence), dan  Tanggung jawab (responsibility) 

F. Materi Ajar 

Menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki bangun ruang sederhana 

Menjelaskan pengertian dari masing-masing sifat yang dimiliki bangun 

ruang  

Menghitung jumlah sifat yang dimiliki setiap bangun ruang  

Menyimpulkan pengertian dari bangun ruang berdasarkan sifat-sifat yang 

dimiliki  

Memprediksi nama bangun ruang berdasarkan sifat-sifat yang diberikan  

Membuat sebuah bangun ruang sederhana dari bahan yang telah 

disediakan 

G. Metode Pembelajaran 

a. STAD Berbasis Multimedia 

H. Sumber Belajar 

1. Buku Pembelajaran Matematika SD 

2. BSE Matematika kelas IV “Ayo Belajar Matematika”   

3. Macromedia flash player mengenai bangun ruang 

4. Power Point mengenai bangun ruang 
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I. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan 1 

1. Kegiatan awal (15 menit) 

a. Apersepsi, dalam kegiatan apersepsi guru bertanya 

“Anak-anak, siapa yang di rumah mempunyai lemari pakaian?” 

“ Siapa yang tahu bentuk dari lemari yang ada di rumah?” 

b. Guru mengelompokkan siswa menjadi 5 kelompok 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: 

“anak-anak, dari kegiatan menyebutkan bentuk benda di rumah tadi, 

siapa yang tahu kali ini kita akan belajar mengenai apa?” 

“guru menyebutkan tujuan pembelajaran kepada siswa” 

2. Kegiatan Inti (75 menit) 

a. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi: 

a) Siswa menyebutkan benda-benda di sekitar yang berbentuk kubus 

dan balok. 

b. Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, siswa: 

a) Siswa memperhatikan tayangan macromedia flash player yang 

berisi mengenai sifat dari bangun ruang. 

b) Guru dan siswa melakukan kegiatan tanya jawab: “Anak-anak dari 

tayangan materi yang telah kalian perhatikan, kelompok mana 

yang bisa menjelaskan pengertian dari masing-masing sifat bangun 

ruang?” 

c) Siswa mengerjakan LK yang diberikan melalui power point dengan 

kelompok. 

d) Guru memberikan alat peraga bangun kubus dan balok. 

e) Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok 

 

 

 



264 

 

 

c. Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

a) Memberikan penghargaan kepada kelompok yang teraktif dalam 

kegiatan pembelajaran 

3. Kegiatan Penutup (15 menit) 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

a. Menyimpulkan materi yang telah dipelajari: 

“anak-anak, tadi kalian sudah belajar mengenai apa?” 

“coba siapa yang masih ingat berapa jumlah sisi dan rusuk kubus?” 

b. Memberikan soal Pekerjaan Rumah 

c. Doa penutup 

Pertemuan II 

1.Kegiatan awal (15 menit) 

a. Apersepsi, dalam kegiatan apersepsi guru : 

Bertanya kepada siswa: “anak-anak, kalian kemarin sudah 

mempelajari sifat-sifat dari bangun ruang. Coba siapa yang masih 

ingat mengenai macam sifat dari bangun ruang?” 

b. Guru mengelompokkan siswa menjadi 5 kelompok 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan Inti (75 menit) 

a. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi: 

1) Siswa menyebutkan kembali jumlah sisi dan rusuk kubus dan 

balok. 

2) Siswa mendeskripsikan kenampakan kubus dan balok 

b. Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi 

1) Siswa memperhatikan penyajian materi dari guru melalui 

macromedia flash player. 

2) Guru memberikan alat peraga bangun kubus dan balok. 
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3) Siswa mengerjakan LK yang diberikan melalui power point secara 

berkelompok 

4) Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok 

5) Siswa mengerjakan tes individual  

c. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

1) Bersama-sama dengan siswa memeriksa hasil pengerjaan tes 

individual 

2) Memberikan penghargaan kepada kelompok yang mendapatkan 

nilai tertinggi 

3. Kegiatan Penutup (15 menit) 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

a. Menyimpulkan materi yang telah dipelajari: 

“anak-anak, tadi kalian sudah belajar mengenai apa?” 

“sekarang kalian sudah belajar mengenai bangun ruang dan bisa 

memprediksi nama sebuah bangun hanya dari sifat-sifatnya saja. 

Tepuk tangan untuk kita semua!” 

b. Memberikan soal Pekerjaan Rumah 

c. Doa penutup 

  

 Semarang,     Mei 2012 

               Mengetahui,        

          Kepala Sekolah Guru Praktikan 

 

 

 Eko Susilowati, S. Pd. Hari Agus Prasetyo 

          NIP :          NIP : 



266 

 

 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/II 

Indikator  : 1. Menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki tabung  

2. Menjabarkan ukuran rusuk kubus berdasarkan sifat-sifat yang 

dimiliki  

3. Menggunakan konsep mengenai bangun ruang dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

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

Nama Anggota: 1 ....................................... 

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

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

4 ....................................... 

5 ....................................... 

 
LEMBAR KERJA SISWA 

Pertemuan 1 Siklus I 
 

1. Amatilah alat peraga yang kalian dapatkan, coba kalian sebutkan bagian-bagian 
yang dimiliki tabung! 
 

2. Hitunglah berapa banyak rusuk yang dimiliki oleh tabung! 
 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Pak Hari ingin membuat kerangka kubus  menggunakan kawat. Jika Pak Hari 
menginginkan panjang rusuk kerangka kubus tersebut adalah 7 cm. Berapa cm 
kawat yang dibutuhkan Pak Hari? 

Kalian telah mempelajari 
sifat-sifat kubus. Jika pak 
hari mempunyai bangun 
ruang kubus seperti gambar 
di samping, berapakah 
panjang rusuk AE dan GF 
jika panjang rusuk 
CD=8cm? 
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Jawaban LK Pertemuan 1 Siklus I 

 
No. Soal Jawaban Nilai 
1. Amatilah alat peraga yang kalian 

dapatkan, coba kalian sebutkan bagian-
bagian yang dimiliki tabung! 

a) Sisi  
 

10 

b) Rusuk 10 

2. Hitunglah berapa banyak rusuk yang 
dimiliki oleh tabung! 

2 buah 15 

3. Kalian telah 
mempelajari sifat-
sifat kubus. Jika 
pak hari 
mempunyai 
bangun ruang 
kubus seperti 
gambar di 
samping, 
berapakah panjang 
rusuk AE dan GF 
jika diketahui 
panjang rusuk 
DC=8cm? 

Panjang rusuk dari kubus 
semuanya sama, jika 
diketahui panjang rusuk 
DC=8cm maka panjang 
rusuk: 
AE=8cm 

 
 
 

15 

GF=8cm 15 

4. Pak Hari ingin membuat kerangka 
kubus  menggunakan kawat. Jika Pak 
Hari menginginkan panjang rusuk 
kerangka kubus tersebut adalah 7 cm. 
Berapa cm kawat yang dibutuhkan Pak 
Hari? 

Banyak rusuk dari kubus 
adalah 12 buah. Jika pak 
hari ingin membuat 
kerangka kubus dengan 
panjang rusuk 7 cm, 
maka kawat yang harus 
disediakan pak hari 
adalah: 
12 x 7 = 84cm  

 
 
 

35 

Jumlah Nilai 100 
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Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/II 

Indikator :1.Menganalisis banyak susunan tabung berdasarkan ukuran yang 

sudah ditentukan. 

                           2.Membuktikan kebenaran perhitungan soal cerita bangun ruang. 

 

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

Nama Anggota: 1 ....................................... 

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

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

4 ....................................... 

5 ....................................... 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Pertemuan 2 Siklus I 
 

1. Hitung berapa banyak susunan tabung yang dapat disusun di atas kertas buffalo 
yang sudah kalian dapatkan setiap kelompok! 
 

2. Pak Hari ingin membuat kerangka kubus yang menggunakan kawat dengan 
panjang rusuk=10 cm, sedangkan panjang kawat yang dimiliki pak 
hari=100cm. Apakah pak hari dapat membuat kerangka kubus? 
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Jawaban LK Pertemuan 2 Siklus I 
 
No. Soal Jawaban Nilai 
1. Hitung berapa banyak susunan 

tabung yang dapat disusun di atas 
kertas buffalo yang sudah kalian 
dapatkan setiap kelompok! 

kertas buffalo yang diperoleh 
setiap kelompok ukurannya: 
P=18cm; L=12cm. 
Sedangkan Diameter tabung 
=6 cm. Jadi banyak tabung 
yang dapat disusun di atas 
kertas adalah 6 buah 

 
 
 

45 

2. Pak Hari ingin membuat kerangka 
kubus yang menggunakan kawat 
dengan panjang rusuk=10 cm, 
sedangkan panjang kawat yang 
dimiliki pak hari=100cm. Apakah 
pak hari dapat membuat kerangka 
kubus? 

Banyak rusuk yang dimiliki 
kubus adalah 12 buah. 
Kerangka kubus yang dibuat 
pak hari panjang rusuknya 
10cm, maka panjang kawat 
harus disediakan pak hari 
adalah 12 x 10=120 cm, 
sedangkan kawat yang 
dimiliki pak hari panjangnya 
hanya 100cm. Jadi pak hari 
tidak bisa membuat kerangka 
kubus 

 
 
 
 

55 

Jumlah Nilai 100 
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Kisi-kisi Soal Evaluasi 

Siklus I 

Sekolah  : SDN Bendan Ngisor  Jumlah Soal : 6 

Mata Pelajaran : Matematika   Bentuk Soal : Tes Tertulis  

Kurikulum : KTSP    Penyusun : Hari Agus Prasetyo 

Alokasi Waktu : 
Siklus I 

N

o 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Tujuan Pembelajaran 

Ranah 
Bentuk 

soal 

No 

soal 

Tingkat 

kesulita

n 

Kog

nitif 

Afe

ktif 

Psikom

otorik 

1. 8.1Menentuka

n sifat-sifat 

bangun ruang 

sederhana 

 

1.Menyebutk
an sifat-sifat 
yang dimiliki 
tabung 

 
2.Menjabark
an ukuran 
rusuk kubus 
berdasarkan 
sifat-sifat 
yang dimiliki 

3.Mengguna
kan konsep 
mengenai 
bangun 
ruang dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

4.Menganalis
is banyak 
susunan 
tabung 
berdasarkan 
ukuran yang 
sudah 
ditentukan 

1. Melalui kegiatan 
menyimak tayangan 
macromedia flash player 
mengenai sifat-sifat bangun 
ruang, siswa dapat 
menyebutkan sifat-sifat 
yang dimiliki tabung 
dengan tepat 

2. Melalui tanya jawab, 
siswa dapat menjabarkan 
ukuran rusuk kubus 
berdasarkan sifat-sifat yang 
dimiliki 

3. Melalui kerja kelompok, 
siswa dapat menggunakan 
konsep mengenai bangun 
ruang dalam kehidupan 
sehari-hari dengan tepat 

4. Melalui kegiatan 
mengamati alat peraga 
bangun ruang sederhana, 
siswa dapat menganalisis 
banyak susunan tabung 
berdasarkan ukuran yang 
sudah ditentukan dengan 
benar 

5. Melalui penugasan 
kelompok, siswa dapat 
membuktikan kebenaran 
perhitungan gabungan 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

 

C4 

 

 

  uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

uraian 

 

 

 

 

 

uraian 

 

 

 

 

 

uraian 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Mudah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudah 

 

 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

 

Sedang 
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5.Membuktik
an kebenaran 
soal cerita 
bangun 
ruang 
gabungan 

6.Membuktik
an kebenaran 
perhitungan 
soal cerita 
bangun 
ruang 

bangun ruang dengan benar 

6. Melalui penugasan 
kelompok, siswa dapat 
membuktikan kebenaran 
perhitungan soal cerita 
bangun ruang dengan benar 

 

 

 

 

 

 

C5 

 

 

 

 

 

 

 

C5 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Sukar 

 

 

 

 

 

 

 

Sukar 
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6

a 

b 

c 

d

e

 
Soal Evaluasi 

Petunjuk Pengerjaan Soal : 

a. Soal Evaluasi berjumlah 6 buah soal 

b. Kerjakan secara individual 

c. Selamat Mengerjakan 

 

A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Dari gambar di samping, coba kalian tunjukkan 

bagian mana yang merupakan rusuk, sisi dan titik 

sudut serta banyak rusuk, sisi dan titik sudut yang 

dimiliki tabung serta:(Nilai:6) 

 

 

 

 

2. Gambar di samping merupakan kubus dengan panjang rusuk AE = 6 cm. 

Coba kalian hitung panjang rusuk HG:(Nilai:14) 

 

 
 

3. Alyani disuruh Bu Lenny membeli sekotak kapur di toko “Bendan”. Setelah 

terbeli, kemudian alyani mengamati dan mengukur kotak kapur tersebut. 

Ternyata semua rusuknya berukuran 7 cm. Jika alyani ingin membuat kerangka 

kotak kapur tersebut dari kawat. Berapa cm kawat yang harus disediakan 

alyani? 

4. Naja mempunyai beberapa kaleng kue berbentuk Tabung. Kaleng itu 

rencananya akan dipakai sebagai tempat kue saat hari raya idul fitri. Jika 

kaleng yang dimiliki naja mempunyai diameter(d)= 56cm dan akan 

ditempatkan di atas meja berbentuk kubus dengan panjang rusuk = 28cm. 

Berapakah banyak kaleng maksimal yang dapat disusun naja?(Nilai:20) 

No. Sifat Tabung Bagian Banyak 

1 Rusuk    

2 Sisi    

3 Titik sudut   
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5.   

 

 

 

 

 
 

6. Bu Desy akan membuat sebuah kerangka kubus yang memiliki panjang rusuk 6 

cm. Jika kawat yang dimiliki bu desy panjangnya 60 cm. Coba kalian buktikan 

apakah bu desy akan berhasil membuat sebuah kerangka kubus?(Nilai:25) 

 

Pak Hari akan membuat kerangka bangun 
ruang seperti gambar di samping. Jika 
kawat yang dimiliki pak hari 144 cm. 
Coba kalian periksa apakah pak hari 
dapat membuat bangun ruang di samping 
dengan kawat yang 
dimilikinya?(Nilai:25) 
(dalam membuat kerangka, rusuk 
BC,CG,GF,FB juga ikut dibuat) 

AB = BI = 6 cm 
A B 

C D 

E F 

G H 

I 

J 

K 

L 
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c 

b 

d 

e 

a 

6

Jawaban Soal Evaluasi 

N

O 

SOAL Nilai 

1 Dari gambar di samping, coba kalian tunjukkan 

bagian mana yang merupakan rusuk, sisi dan 

titik sudut serta banyak rusuk, sisi dan titik sudut 

yang dimiliki tabung serta:(Nilai:6) 

 

 

Jawaban: 

 

Rusuk 

Bagian : d dan e 

 

1 

Banyak : 2 1 

Sisi 

Bagian : a ,b, dan c 

 

1 

Banyak : 3 1 

Titik sudut 

Bagian : 0 

 

1 

Banyak : 0 1 

Total 6 

2 

 

 

 

 

Gambar di samping merupakan kubus dengan 

panjang rusuk AE = 6 cm. Coba kalian hitung 

panjang rusuk HG: (Nilai:14) 

 

 

 

Jawaban: 

Kubus merupakan bangun ruang yang mempunyai rusuk yang sama 

panjang. Jika diketahui panjang rusuk AE=6 cm, maka rusuk HG 

juga mempunyai panjang=6 cm 

 

 

 

 

10 
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Total 10 

3 

 

 

 

Alyani disuruh Bu Lenny membeli sekotak kapur di toko “Bendan”. 

Setelah terbeli, kemudian alyani mengamati dan mengukur kotak 

kapur tersebut. Ternyata semua rusuknya berukuran 7 cm. Jika 

alyani ingin membuat kerangka kotak kapur tersebut dari kawat. 

Berapa cm kawat yang harus disediakan alyani? 

Jawaban: 

Kotak kapur yang dibeli alyani semua rusuknya berukuran 7 cm, 

berarti kotak itu berbentuk kubus. Banyak rusuk yang dimiliki 

kubus adalah 12, sehingga panjang kawat yang harus disediakan 

alyani adalah : 12x7=84 cm 

 

 

 

 

 

 

14 

Total 14 

4 Naja mempunyai beberapa kaleng kue berbentuk tabung. Kaleng itu 

rencananya akan dipakai sebagai tempat kue saat hari raya idul fitri. 

Jika kaleng yang dimiliki naja mempunyai diameter(d)= 56cm dan 

akan ditempatkan di atas meja berbentuk kubus dengan panjang 

rusuk = 28cm. Berapakah maksimal banyak kaleng yang dapat 

disusun naja?(Nilai:20) 

Jawaban : 

Tabung mempunyai sisi bawah dan atas berbentuk lingkaran, untuk 

menentukan berapa banyak kaleng yan disusun di meja, maka harus 

diketahui ukuran sisi bawah kaleng. Diketahui jari-jari(r) kaleng 

=7cm, sehingga diameter (d)=56cm. Setelah menentukan ukuran 

sisi alas tabung, maka harus diketahui ukuran meja. Diketahui meja 

berbentuk kubus dengan rusuk berukuran=56 cm, sehingga 

mempunyai permukaan yang berbentuk persegi. Luas persegi 

adalah=28x28=784.Jadi banyak kaleng yang dapat disusun di atas 

meja adalah:784:56=14 kaleng 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

Total 20 

 

5 

  

 

 

 

Pak hari akan membuat 
kerangka bangun ruang 
seperti gambar di samping. 
Jika kawat yang dimiliki pak 
hari 144 cm. Coba kalian 
periksa apakah pak hari dapat 
membuat kerangka bangun 
ruang di samping?(Nilai:25) 

A B 

C D 

E F 

G H 

I 

J 

K 

L 
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Jawaban : 

Bangun ruang tersebut merupakan gabungan dari 2 kubus, karena 

AB=BI ; AB=AD, berarti BI=BF=BC, dst. Diketahui panjang kawat 

yang dimiliki pak hari=144cm. Dari kawat tersebut akan  dibuat 

kerangka bangun di atas dengan panjang rusuk= 6cm dan pada saat 

membuat kerangka, rusuk BC,CG,GF,FB juga ikut dibuat. Maka 

banyak rusuk yang dimiliki bangun ruang tersebut adalah 20, 

sehingga kawat yang dibutuhkan adalah 20 x 6 = 120 cm. Sehingga 

pak hari akan dapat membuat kerangka bangun ruang tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Total 25 

6 Bu Desy akan membuat sebuah kubus yang memiliki panjang rusuk 

6 cm. Jika kawat yang dimiliki bu desy panjangnya 60 cm. Coba 

kalian periksa apakah bu desy akan berhasil membuat sebuah 

kubus? 

Jawaban:  

Bu Desy tidak akan berhasil membuat kubus yang panjang rusuknya 

6 cm. Karena kawat yang dimiliki bu desy hanya 60 cm, untuk 

membuat kubus yang panjang rusuknya 6 cm dibutuhkan kawat: 6 x 

12= 72cm 

 

 

 

 

25 

Total 25 

Total Nilai 100 

 

AB = BI = 6 cm 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Siklus II 

Sekolah  : SDN Bendan Ngisor 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Kelas/semester :  IV (Empat) /2 (dua) 

Alokasi waktu : 6 x 35 menit          

   

A. Standar  Kompetensi   

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

B. Kompetensi Dasar  

8.2 Menentukan jaring-jaring balok dan kubus 

C. Indikator 

1. Menggambar jaring-jaring kubus dan balok. 

2. Menjabarkan panjang rusuk balok. 

3. Menghitung panjang kawat untuk membuat kerangka kubus. 

4. Menemukan banyak rangkaian pagar yang berbentuk jaring-jaring kubus 

dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Membuktikan kebenaran perhitungan soal cerita. 

6. Membuat sebuah bangun ruang kubus atau balok. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik dapat : 

1 Melalui penyajian macromedia flash player, siswa dapat menggambarkan 

jaring-jaring kubus dan balok dengan tepat. (c1) 

2 Melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menjabarkan panjang rusuk 

balok. (c2) 

3 Melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menghitung panjang 

kawat untuk membuat kerangka kubus. (c3) 
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4 Melalui kegiatan menganalisis soal cerita, siswa dapat menemukan banyak 

rangkaian pagar yang berbentuk jaring-jaring kubus dalam kehidupan 

sehari-hari. (c4) 

5 Melalui penugasan kelompok, siswa dapat membuktikan kebenaran 

perhitungan soal cerita. (c5) 

6 Melalui kegiatan praktikum, siswa dapat membuat sebuah bangun ruang 

kubus maupun balok dari bahan yang telah disediakan. (c6) 

E. Karakter siswa yang diharapkan :   Disiplin (Discipline),  

    Keberanian (Brave), 

                Rasa hormat dan perhatian (respect), 

  Tekun (diligence), dan  Tanggung 

jawab (responsibility) 

F. Materi Ajar 

Menggambarkan jaring-jaring kubus dan balok 

Menjelaskan pengertian dari jaring-jaring kubus dan balok 

Menghitung jumlah jaring-jaring kubus dan balok 

Menganalisis bangun ruang sederhana berdasarkan uraian soal cerita 

Memprediksi jaring-jaring kubus dan balok dari beberapa gambar jaring-

jaring yang tersedia 

Membuat bangun ruang kubus maupun balok dari bahan yang telah 

disediakan 

G. Metode Pembelajaran 

b. STAD Berbasis Multimedia 

H. Sumber Belajar 

1. Buku Pembelajaran Matematika SD 

2. BSE Matematika kelas IV “Ayo Belajar Matematika”   

3. Macromedia flash player mengenai bangun ruang 

4. Power Point mengenai bangun ruang 

J. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan 1 

1. Kegiatan awal (15 menit) 
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a. Apersepsi, dalam kegiatan apersepsi guru bertanya 

“Anak-anak, siapa yang masih ingat sifat-sifat kubus dan balok?” 

b. Guru mengelompokkan siswa menjadi 5 kelompok 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: 

2. Kegiatan Inti (75 menit) 

a. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi: 

a Siswa secara berkelompok membongkar alat peraga kubus dan balok 

secara berkelompok. 

b. Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi : 

b. Siswa memperhatikan penyajian materi dari guru melalui 

macromedia flash player. 

c. Siswa menggambar contoh jaring-jaring kubus dan balok secara 

individual 

d. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai pengertian dari 

jaring-jaring kubus dan balok 

e. Siswa mengerjakan LK yang diberikan melalui power point dengan 

kelompok 

f. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok 

a. Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

g. Memberikan penghargaan kepada kelompok yang dalam 

pembelajaran. 

3. Kegiatan Akhir (15 menit) 

 Dalam kegiatan akhir, guru: 

h. Menyimpulkan materi yang telah dipelajari: 

“anak-anak, tadi kalian sudah belajar mengenai apa?” 

“sekarang kalian sudah mempelajari bahwa untuk membentuk 

sebuah bangun ruang diperlukan sebuah jaring-jaring?” 
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i. Memberikan soal Pekerjaan Rumah 

j. Doa penutup 

Pertemuan II 

1. Kegiatan awal (15 menit) 

a. Apersepsi, dalam kegiatan apersepsi guru : 

bersama-sama dengan siswa menyanyikan lagu “Bangun Ruang” 

b. Guru mengelompokkan siswa menjadi 5 kelompok 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan Inti (75 menit) 

a. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi: 

1. Siswa melakukan kegiatan tanya jawab bersama guru mengenai 

perbedaan bentuk permukaan kubus dan balok. 

b. Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi 

1. Siswa memperhatikan penyajian materi dari guru melalui 

macromedia flash player. 

2. Guru memberikan alat peraga bangun kubus dan balok. 

3. Siswa mengerjakan LK yang diberikan melalui power point secara 

berkelompok 

4. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok 

5. Siswa mengerjakan tes individual  

c. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

6. Bersama-sama dengan siswa memeriksa hasil pengerjaan tes 

individual 

7. Memberikan penghargaan kepada kelompok yang mendapatkan 

jumlah nilai tertinggi 
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8. Kegiatan Akhir (15 menit) 

 Dalam kegiatan akhir, guru: 

a. Menyimpulkan materi yang telah dipelajari: 

“anak-anak, bagaimana mudah bukan untuk membuat sebuah 

bangun ruang jika kita sudah mengetahui jaring-jaring dari bangun 

ruang yang akan kita buat?” 

b. Memberikan soal Pekerjaan Rumah 

c. Doa penutup 

 

 

 Semarang,     Juni 2012 

               Mengetahui,        

          Kepala Sekolah Guru Praktikan 

 

 

 Eko Susilowati, S. Pd. Hari Agus Prasetyo 

          NIP :          NIM :1402408261 
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Bintang mempunyai sebuah sawah 
berbentuk seperti gambar di 
samping, jika panjang pematang 
sawah bintang mulai dari titik A ke 
B=10 meter. Berapakah panjang 
pematang sawah bintang dari titik 
C ke D? 

A

C D 

B

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/II 

Indikator : 1.Menggambar jaring-jaring kubus dan balok. 

                            2.Menjabarkan panjang rusuk balok. 

3.Menghitung panjang kawat untuk membuat kerangka kubus. 
 

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

Nama Anggota: 1 ....................................... 

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

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

4 ....................................... 

5 ....................................... 
 

LEMBAR KERJA SISWA 

Pertemuan 1 Siklus II 
 
1. Belahlah bersama-sama dengan kelompok kalian bangun ruang kubus/balok 

yang sudah kalian dapatkan! Gambarlah hasil belahan bangun ruang kalian! 
 

2.           
 

 
 
 
 
 

3. Bunga mempunyai sebuah jaring-jaring kubus yang panjang rusuknya 10 cm. 
Jika ia ingin membuat kerangka jaring-jaring kubus tersebut menggunakan 
kawat. Berapa panjang kawat yang harus disediakan Bunga? 



283 

 

 

Bintang mempunyai sebuah sawah 
berbentuk seperti gambar di 
samping, jika panjang pematang 
sawah bintang mulai dari titik A ke 
B=10 meter. Berapakah panjang 
pematang sawah bintang dari titik 
C ke D? 

 

Jawaban LK Pertemuan 1 Siklus II 
 
N
o
. 

Soal Jawaban Nilai 

1. Belahlah bersama-sama dengan 
kelompok kalian bangun ruang 
kubus/balok yang sudah kalian 
dapatkan! Gambarlah hasil belahan 
bangun ruang kalian! 

Kerapian 30 

Ketepatan 30 

2.  
 
 
 
 
 
 
 

Panjang pematang sawah 
dari titik C ke D sama 
dengan panjang pematang 
sawah dari titik A ke B 
yaitu 10 meter 

20 

3. Bunga mempunyai sebuah jaring-
jaring kubus yang panjang 
rusuknya 10 cm. Jika ia ingin 
membuat kerangka jaring-jaring 
kubus tersebut menggunakan 
kawat. Berapa panjang kawat yang 
harus disediakan Bunga? 

Banyak rusuk kubus 
adalah 12 buah. Jika 
panjang rusuk dari jaring-
jaring kubus yang dimiliki 
Bunga adalah 10 cm, maka 
panjang kawat yang harus 
disediakan Bunga adalah 
12x10=120cm 

20 

Jumlah Nilai 100 
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100 cm 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/II 

Indikator :1.Menemukan banyak rangkaian pagar yang berbentuk jaring-

jaring kubus dalam kehidupan sehari-hari. 

 2.Membuktikan kebenaran perhitungan soal cerita. 

 

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

Nama Anggota: 1 ....................................... 

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

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

4 ....................................... 

5 ....................................... 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Pertemuan 2 Siklus II 
 

1. Halaman rumah Dian berbentuk persegi dengan ukuran sisinya 1200 cm. 
Kemudian ia ingin memberi pagar di setiap batas halaman rumahnya 
menggunakan beberapa set pagar. Satu set pagar tersusun dari beberapa persegi 
dengan ukuran 100 cm. 
 

 
 

 

2. Anwar ingin membuat kerangka jaring-jaring kubus yang panjang rusuknya 6 
cm. Rencananya ia ingin membuat kerangka tersebut dari kawat, jika panjang 
kawat yang dimiliki Anwar 60 cm. Apakah kawat yang dimiliki Anwar cukup 
untuk membuat kerangka tersebut? 

100 cm 

Jika cara pemasangan pagar persis seperti 
gambar di samping. Berapa set pagar yang 
harus disediakan Dian untuk memagari 
tanahnya? 
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Jawaban LK Pertemuan 2 Siklus II 

No. Soal Jawaban Nilai 

1. Halaman rumah Dian berbentuk 
persegi dengan ukuran sisinya 
1200 cm. Kemudian ia ingin 
memberi pagar di setiap batas 
halaman rumahnya menggunakan 
beberapa set pagar. Satu set pagar 
tersusun dari beberapa persegi 
dengan ukuran 100 cm. 

Halaman rumah Dian 
berbentuk persegi dengan 
ukuran sisinya 1200, 
sehingga kelilingnya 
adalah=1200x4=4800 cm. 
Jika sawah tersebut akan 
diberi beberapa set pagar 
dengan ukuran pagar 
seperti gambar di atas, 
maka banyak pagar yang 
harus disediakan adalah: 
ukuran 1 set=400cm(yang 
digunakan adalah ukuran 
panjang pagar. Jadi untuk 
memagari halaman rumah 
Dian dengan keliling 4800 
cm, banyak set pagar yang 
harus disediakan adalah: 
4800:400=12 set  

60 

2. Anwar ingin membuat kerangka 
jaring-jaring kubus yang panjang 
rusuknya 6 cm. Rencananya ia 
ingin membuat kerangka tersebut 
dari kawat, jika panjang kawat 
yang dimiliki Anwar 60 cm. 
Apakah kawat yang dimiliki 
Anwar cukup untuk membuat 
kerangka tersebut? 

Banyak rusuk yang 
dimiliki kubus adalah 12 
buah, jika kerangka jaring-
jaring kubus yang Anwar 
ingin buat panjang 
rusuknya 6 cm, maka 
kawat yang harus ia 
sediakan adalah 12x6=72 
cm. Jika Anwar hanya 
memiliki kawat 60 cm, 
maka kawat yang ia miliki 
tidak cukup untuk 
membuat kerangka 
tersebut 

40 

Jumlah Nilai 100 
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Soal Evaluasi 

Petunjuk Pengerjaan Soal : 

a. Soal Evaluasi berjumlah 5 buah soal 

b. Kerjakan secara individual 

c. Selamat Mengerjakan 

 

a. Kalian sudah mempelajari jaring-jaring kubus dan balok melalui macromedia 

flash player. Sekarang coba kalian gambarkan 2 contoh jaring-jaring kubus dan 

2 contoh jaring-jaring balok! 

b.  

 

 

 

c.  

 

 

 

 

 

 

 

d. Farhan mempunyai sepetak tanah yang berbentuk persegi dengan ukuran 

sisinya = 1600 cm. Kemudian farhan ingin memberi pagar di setiap batas 

tanahnya menggunakan beberapa set pagar. Satu set pagar tersusun dari 

beberapa persegi dengan ukuran 100 cm. 

 

 

 

 

 

Gambar di samping merupakan kumpulan dari 
beberapa persegi yang mempunyai panjang sisi 5 
cm. Jika sekar akan membuat tiruan gambar di 
samping dengan ukuran yang sama 
menggunakan kawat, coba kalian hitung berapa 
cm kawat yang harus disediakan sekar? 

5 

5 

Bintang mempunyai sebuah sawah 
berbentuk seperti gambar di 
samping, jika panjang pematang 
sawah bintang mulai dari titik A ke 
B=10 meter. Berapakah panjang 
pematang sawah bintang dari titik A 

B 

C 

D 

100 cm 

100 cm 

Jika cara pemasangan pagar persis 
seperti gambar di samping. Berapa 
set pagar yang harus disediakan 
farhan untuk memagari tanahnya? 



287 

 

 

e. Perhatikan gambar nomor 3. Naja ingin membuat tiruan gambar seperti nomor 3 

menggunakan kawat, akan tetapi panjang sisinya adalah 9 cm. Sekarang coba kalian 

bantu naja apakah dia dapat membuat tiruan gambar tersebut dengan hanya berbekal 

kawat yang panjangnya 65 cm? 

f. Setelah kalian selesai mengerjakan soal di atas sekarang buatlah sebuah bangun 

ruang kubus ataupun balok dari bahan yang telah tersedia di meja kalian !  

NO SOAL NILAI 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalian sudah mempelajari jaring-jaring kubus dan 

balok melalui macromedia flash player. Sekarang 

coba kalian gambarkan 2 contoh jaring-jaring 

kubus dan 2 contoh jaring-jaring balok! 

Jawaban: 

 

                            Jaring-jaring kubus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

                           Jaring-jaring kubus 

 

 

 

 

2 

 

                         Jaring-jaring balok 

 

 

 

 

 

2 

 

                                          Jaring-jaring balok 

 

 

2 
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Total 8 

2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jawaban: jarak pematang sawah Bintang dari titik 

C ke D adalah 10 meter 

 

10 

Total 10 

3  

 

 

 

 

 

 

Jawaban : 

Panjang sisi yang dimiliki tiap persegi adalah 5 cm. 

Sedangkan pada gambar tersebut tersebut 

mempunyai 19 sisi, maka kawat yang harus 

disediakan adalah : 19 x 5 = 95 cm 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Total 12 

5 

5 

Gambar di samping merupakan 
kumpulan dari beberapa persegi 
yang mempunyai panjang sisi 5 
cm. Jika Sekar akan membuat 
tiruan gambar di samping dengan 
ukuran yang sama menggunakan 
kawat, coba kalian hitung berapa 
cm kawat yang harus disediakan 
Sekar? 

Bintang mempunyai 
sebuah sawah berbentuk 
seperti gambar di samping, 
jika panjang pematang 
sawah bintang mulai dari 
titik A ke B=10 meter. 
Berapakah panjang 
pematang sawah bintang

A 

B 

C

D
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farhan mempunyai sepetak tanah yang berbentuk 
persegi dengan ukuran sisinya = 1600 cm. 
Kemudian farhan ingin memberi pagar di setiap 
batas tanahnya menggunakan beberapa set pagar. 
Satu set pagar tersusun dari beberapa persegi 
dengan ukuran 100 cm. Berapa set pagar yang 
harus disediakan farhan? 

 

Jawaban: 
sawah farhan berbentuk persegi dengan panjang 
sisinya=1600, sehingga kelilingnya 
adalah=1600x4=6400 cm. Jika sawah tersebut akan 
diberi beberapa set pagar dengan ukuran pagar 
seperti gambar di atas, maka banyak pagar yang 
harus desediakan adalah: 
ukuran 1 set=400cm(yang digunakan adalah ukuran 
panjang pagar. Jadi untuk memagari tanah farhan 
dengan keliling 6400 cm, banyak set pagar yang 
harus disediakan adalah: 6400:400=16 set  

 

 

Total 15 

5 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar nomor 3. Naja ingin membuat 

tiruan gambar tersebut menggunakan kawat, akan 

tetapi panjang sisinya adalah 9 cm. Sekarang coba 

kalian bantu naja apakah dia dapat membuat tiruan 

gambar tersebut dengan hanya berbekal kawat yang 

panjangnya 65 cm? 

Jawaban: 

panjang tiap sisi dari persegi adalah 9 cm, dari 

gambar tersebut banyak sisi yang dimiliki adalah 

19, sehingga kawat yang harus disediakan adalah 

19x9=171 cm. Jika naja hanya mempunyai kawat 

yang panjangnya 65 cm, maka dia tidak akan bisa 

membuat tiruan gambar tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Total 20 

6 Setelah kalian selesai mengerjakan soal di atas 
sekarang buatlah sebuah bangun ruang kubus 
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ataupun balok dari bahan yang telah tersedia di 
meja kalian ! 
 
Kriteria penilaian hasil pekerjaan: 
Kerapian  

 
 

 
 
7 

Ketepatan hasil pekerjaan 7 
Kebersihan  7 
Kelengkapan hasil pekerjaan 7 
Ketepatan waktu pengerjaan 7 

Total 35 

 Nilai Total 100 
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DAFTAR NILAI SISWA KELAS IVA SDN BENDAN NGISOR 

SIKLUS I DAN SIKLUS II 
Nama Siswa Siklus I Siklus II 
M. Zairon  85 90 
Alyani Zahrine  90 96 
Anggita Putri  87 93 
Anindita Rahma  94 100 
Benedictus Krisna  86 98 
Bima Pratama  86 87 
Bintang Bagus  55 64 
Cahaya Widia  80 85 
Cindy Aulia  80 85 
Evellya Zahra  80 83 
Fariza Zora  98 100 
Febrian Adi  75 83 
Gilang Aryanda  75 86 
Hendriko Frans  75 86 
Krisna Anugrah  55 60 
M. Rizki Fajar  50 60 
Nada Sahrul  74 80 
Naufal Randika  73 82 
Nurida Larasati  73 80 
Nurul Aisyah  70 76 
Syafa'ah Shahaya  70 74 
Syifa Aulia  60 72 
Tiara Oktaviana  75 70 
Vicky Okthalia  65 70 
Wildatur N.  63 64 
M. Rizki Irawan  42 55 
Jumlah 1916 2079 
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LEMBAR RANGKUMAN TIM/KELOMPOK 
Kelompok : 1 

Rata-rata tim 
Siklus I II 

Krisna Anugrah  30 20 25 
M. Rizki Irawan  10 30 20 
Alyani Zahrine  20 20 20 
Anindita Rahma  20 20 20 
M. Zairon 30 20 25 
Total skor tim 110 110 

22 
Rata-rata tim 22 22 
Penghargaan     
 

Kelompok : 2 
Rata-rata tim 

Pert/siklus 1/I 2/II 
Bintang Bagus 20 20 20 
Cahaya Widia 30 20 25 

Fariza Zora 30 20 25 
M. Rizki Fajar 30 30 30 

Syifa Aulia 10 20 15 
Total skor tim 120 110 

23 
Rata-rata tim 24 22 
Penghargaan   Tim Sangat Baik 

 

Kelompok : 3 Rata-rata tim 

 
Pert/siklus 1/I 2/II 

Anggita Putri 30 20 50 
Bima Putra 30 20 50 
Cindy Aulia 30 20 50 

Evellya Zahra 30 20 50 
Nada Sahrul 30 20 50 

Total skor tim 150 100 
25 

Rata-rata tim 30 20 
Penghargaan   Tim Super 

 

Kelompok : 4 
Rata-rata tim 

Pert/siklus 1/I 2/II 
Benedictus Krisna 20 30 50 

Febrian Adi 20 20 50 
Gilang Aryanda 30 30 50 
Naufal Randika 30 20 50 
Nurul Aisyah 5 20 50 

Syafa’ah Shahaya 30 20 50 
Total skor tim 135 140 

22,9 
Rata-rata tim 22,5 23,3 
Penghargaan   Tim Baik 

 

Kelompok : 5 
Rata-rata tim 

Pert/siklus 1/I 2/II 
Hendriko Frans 20 30 50 
Nurida Larasati 5 20 25 
Tiara Oktaviana 30 10 40 
Vicky Okthalia 30 20 50 

Wildatur N. 30 20 50 
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Total skor tim 115 100 21,5 

 
Rata-rata tim 23 20 

Penghargaan    
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LEMBAR SKOR KUIS 
KELAS IVA SDN Bendan Ngisor 

 

Siswa 
30 mei 6 juni 

Skor awal Skor kuis Poin 
kemajuan 

Skor awal Skor kuis Poin 
kemajuan 

M. Zairon (MZ) 45 85 30 85 90 20 

Alyani Zahrine (AZ) 83,3 90 20 90 96 20 

Anggita Putri (AP) 61 87 30 87 93 20 

Anindita Rahma (AR) 93,3 94 20 94 100 20 

Benedictus K. (BK) 83,3 86 20 86 98 30 

Bima Pratama (BP) 70 86 30 86 87 20 

Bintang Bagus (BB) 50 55 20 55 64 20 

Cahaya Widia (CW) 58,3 80 30 80 85 20 

Cindy Aulia (CA) 36,6 80 30 80 85 20 

Evellya Zahra (EZ) 51,6 80 30 80 83 20 

Fariza Zora (FZ) 83,3 98 30 98 100 20 

Febrian Adi (FA) 66,6 75 20 75 83 20 

Gilang Aryanda (GA) 66,6 75 30 75 86 30 

Hendriko Frans (HF) 66,6 75 20 75 86 30 

Krisna Anugrah (KA) 40 55 30 55 60 20 

M. Rizki Fajar (RF) 33,3 50 30 50 60 30 

Nada Sahrul (NS) 61,6 74 30 74 80 20 

Naufal Randika (NR) 60 73 30 73 82 20 

Nurida Larasati (NL) 90 73 5 73 80 20 

Nurul Aisyah (NA) 90 70 5 70 76 20 

Syafa'ah Shahaya (SS) 58,3 70 30 70 74 20 

Syifa Aulia (SA) 76,6 60 10 60 72 20 

Tiara Oktaviana (TO) 60 75 30 75 70 10 

Vicky Okthalia (VO) 65 65 30 65 70 20 

Wildatur N. (WN) 51,6 63 30 63 64 20 

M. Rizki Irawan (RI) 43,3 42 10 42 55 30 
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Keterangan poin kemajuan: 

Skor kuis Poin kemajuan 
Lebih dari 10 poin dibawah skor awal 5 
10-1 poin dibawah skor awal 10 
Skor awal sampai 10 poin di atas skor awal 20 
Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 
kertas jawaban sempurna (terlepas dari skor awal) 30 

(Slavin, 2005:159) 
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Lampiran 5 

Foto Penelitian 

Siklus I 

              Guru Membuka Pelajaran         Guru Menjelaskan Materi 

 

Media Pembelajaran             Guru Menjelaskan Materi 

Siswa Bekerja Kelompok             Siswa Bekerja Kelompok 
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Guru Membimbing Siswa dalam kelompok  Siswa bekerja kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Siswa Presentasi Tiap Kelompok        Siswa Presentasi Tiap Kelompok 
 
          

 

 

 

 

 

 

 
      Siswa Presentasi Tiap Kelompok             Guru Menutup Pelajaran 
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Siklus II 

   Guru Membuka Pelajaran             Siswa Bersama dengan Guru Melakukan Tanya Jawab 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

        Siswa Mengerjakan Evaluasi            Siswa Membuat Bangun Ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Siswa Memperhatikan Penjelasan Materi Guru Menutup Pelajaran 
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     Pemberian penghargaan kelompok             Pemberian penghargaan kelompok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Pemberian penghargaan kelompok     Pemberian penghargaan kelompok 

  

 


