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ABSTRAK 

Kusumaningrum, Anggita Dwijayanti. 2013. Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar 
Siswa Kelas IV Materi Koperasi Melalui Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Student Teams Achivement Devision (STAD) di SD Negeri Tegalsari 
8 Kota Tegal. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I: Drs. 
Akhmad Junaedi, M.Pd., Pembimbing II: Moh. Fathurrohman, S.Pd. 
M.Sn 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD, Aktivitas dan Hasil  
           Belajar. 

 Latar belakang penelitian ini yaitu rendahnya hasil belajar Ilmu 
Pengetahuan Sosial materi Koperasi di kelas IV SD Negeri Tegalsari 8 Kota 
Tegal. Selain itu, motivasi dan aktivitas belajar siswa masih rendah karena guru 
hanya menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Dari latar belakang 
tersebut, disusun rumusan masalah yaitu “Bagaimana cara meningkatkan hasil 
belajar Ilmu Pengetahuan Sosial materi Koperasi di kelas IV SD Negeri Tegalsari 
8 Kota Tegal?” Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti menerapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai upaya meningkatkan hasil belajar 
siswa. 

 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitian ini 
yaitu siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari 8 Kota Tegal tahun ajaran 2012/2013  
sejumlah 26 orang siswa. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus, masing-masing 
siklus terdiri dari 2 pertemuan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 
IV, guru kelas, dan data dokumen. Data yang dihimpun merupakan data kualitatif 
meliputi aktivitas belajar siswa dan performansi guru, dan data kuantitatif 
mencakup hasil belajar siswa, rata-rata kelas, dan ketuntasan belajar klasikal. 
Teknik pengumpulan data berupa tes dan non tes yang meliputi pengamatan dan 
dokumentasi. Alat pengumpul data berupa tes dan lembar pengamatan. Penelitian 
ini dinyatakan berhasil apabila hasil belajar siswa, aktivitas belajar siswa, dan 
performansi guru meningkat sesuai indikator keberhasilan yang telah ditentukan. 

 Hasil penelitian siklus I menunjukkan bahwa ketuntasan belajar siswa 
sebesar 73,07% dengan rata-rata kelas 78,00. Sementara itu, aktivitas belajar 
siswa dan performansi guru memperoleh nilai 66,54% dan 76,12. Dengan hasil 
yang diperoleh, peneliti belum dapat memenuhi indikator keberhasilan. Oleh 
karena itu, peneliti mengadakan perbaikan di siklus II supaya hasil penelitian 
dapat meningkat. Pada siklus II, ketuntasan belajar siswa mencapai                          
88,46% dengan rata-rata kelas 78,31. Aktivitas belajar siswa meningkat menjadi 
77,59%, sedangkan performansi guru meningkat menjadi 86,34. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
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dapat meningkatkan hasil belajar siswa, rata-rata kelas, ketuntasan belajar 
klasikal, dan aktivitas belajar siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari 8 Kota Tegal  
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

1.1 . Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang pasal 1 ayat 3 

dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi 

siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional tersebut maka setiap satuan pendidikan yang 

berkewajiban menyeleng-garakan proses pembelajaran yang bermutu dan 

berkualitas guna tercapainya tujuan pendidikan.  

Peningkatan pendidikan memang sangat penting dilakukan dalam 

pembentukan sumber daya manusia.  Masalah peningkatan mutu pendidikan 

sangat erat dan tidak lepas dari proses pembelajaran, sehingga guru harus mampu 

menjadi fasilitator dan motivator sehingga tercipta proses pembelajaran yang 

kondusif dan efektif. Untuk itu guru bertanggung jawab penuh pada pelaksanaan 

pembelajaran di kelas, dan guru harus pandai meramu berbagai komponen 

pembelajaran yang antara lain bisa memilih model pembelajaran yang tepat pada 

setiap materi yang ada pada kurikulum, termasuk dalam hal ini adalah materi 

pelajaran IPS.  

Dari penjelasan di atas maka guru dituntut untuk lebih kreatif dalam 

menyampaikan materi pelajaran dengan menggunakan model-model pembelajaran 
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yang aktif, kreatif, efektif, inovatif dan menyenangkan. Sehingga dalam proses 

pembelajaran siswa dapat menangkap materi dengan baik. Berkaitan dengan hal 

ini, Bloom dalam Rifa’i dan Anni (2009: 86) menyampaikan tiga taksonomi yang 

disebut dengan ranah belajar, yaitu ranah kognitif (cognitive domain), ranah 

afektif (affective domain), dan ranah psikomotorik (psychomotoric domain). 

Aspek kognitif merupakan aspek yang mudah dilihat hasilnya karena 

ranah ini menilai hasil belajar yang meliputi pengetahuan siswa. Hasil belajar ini 

dibuktikan dengan perolehan nilai siswa setelah evaluasi pembelajaran. Namun, 

jika guru hanya melakukan upaya peningkatan ranah kognitif tanpa 

mempedulikan ranah afektif dan psikomotor, hal ini dapat menimbulkan 

ketidakseimbangan pada ketiga ranah tersebut. Ranah afektif yang meliputi 

keaktifan, kesungguhan, keberanian siswa sangat diperlukan dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari 

juga merupakan bagian dari ranah afektif yang penting untuk diperhatikan. Tidak 

berbeda dengan kedua ranah sebelumnya, ranah psikomotor juga tidak dapat 

diabaikan. Aspek ini berkenaan dengan sikap dan keterampilan yang dikuasai 

siswa sebagai bentuk unjuk kerja. Jadi, penguasaan materi siswa di kelas tidak 

hanya ditunjukkan dengan kemampuan kognitif yang menonjol, tetapi harus 

diseimbangkan dengan kemampuan afektif dan psikomotor.  

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

ada di jenjang pendidikan dasar  di arahkan untuk memberi kontribusi positif 

dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut. Oleh karena itu, dalam 
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proses pembelajaran IPS khususnya di SD dituntut untuk lebih mengarah ke 

pembelajaran yang bermakna.  

Dalam proses belajar mengajar guru menjadi pameran utama dalam 

menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yakni interaksi antara guru dengan 

siswa, siswa dengan siswa dan dengan sumber pembelajaran dalam menunjang 

tercapainya tujuan belajar. Untuk terwujudnya proses belajar mengajar seperti itu 

sudah tentu menuntut upaya guru untuk mengaktualisasikan kompetensinya secara 

profesional, terutama aspek metodologis. Karena aspek tersebut sangat 

berpengaruh terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa dalam proses pembe-

lajaran, terutama pembelajaran IPS yang dalam pelaksanaannya masih kurang 

bervariatif. 

Mata pelajaran IPS sebagai salah satu bidang studi yang memiliki tujuan 

untuk membekali siswa dalam mengembangkan aspek penalaran di samping aspek 

nilai dan moral. Dalam pengembangannya banyak memuat materi sosial yang 

bersifat hapalan sehingga pengetahuan dan informasi yang diterima siswa 

sebatas pengetahuan hapalan semata. Sifat pelajaran IPS tersebut membawa 

konsekuensi terhadap proses belajar mengajar yang didominasi oleh pendekatan 

ekspositoris, terutama guru menggunakan metode ceramah, penugasan dan tanya 

jawab. Dalam proses pembelajarannya siswa masih kurang terlibat secara aktif 

bahkan pasif. Padahal, dalam proses belajar mengajar keterlibatan siswa harus 

secara totalitas, artinya melibatkan pikiran, penglihatan, pendengaran, dan 

psikomotor (keterampilan, salah satunya sambil menulis). Jadi, dalam proses 
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belajar mengajar, seorang guru harus mengajak siswa untuk mendengarkan, 

menyajikan media yang dapat dilihat, memberi kesempatan untuk menulis dan 

mengajukan pertanyaan atau tanggapan sehinga terjadi dialog kreatif.  

Berdasarkan uraian tersebut, penting bagi guru untuk melibatkan aspek 

kognitif dan afektif pada pembelajaran IPS. Salah satu cara yang dapat ditempuh 

yaitu dengan cara mengadakan perubahan pada kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Pada kenyataan di lapangan, selama ini pembelajaran IPS di sekolah masih 

berlangsung secara konvensional. Guru hanya menggunakan metode ceramah 

untuk menyampaikan materi sementara siswa duduk mendengarkan, sesekali 

siswa diberikan penugasan dan tanya jawab. Tidak adanya contoh gambar yang 

merupakan sarana pengetahuan nyata bagi siswa. Sebenarnya ceramah dapat 

digunakan sebagai sarana menyampaikan materi, tetapi kurang menarik minat 

siswa dan belum dapat diterima dengan baik. Dengan demikian, pembelajaran 

belum mampu membangkitkan rasa ingin tahu dan mengasah kemampuan afektif 

siswa. Permasalahan yang demikian terjadi pada pembelajaran IPS materi 

Koperasi pada siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari 8 Kota Tegal. Dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) 65 untuk mata pelajaran IPS dari jumlah siswa 

sebanyak 26 siswa, ada 14 anak (53,8%) yang mencapai nilai di atas nilai standar 

KKM. Jadi masih ada 12 siswa yang belum tuntas belajar atau nilai belajar IPS 

siswa masih rendah.  

Rendahnya nilai siswa, diakibatkan adanya masih banyak siswa yang 

kurang memperhatikan penjelasan guru mengenai materi tersebut, bahkan banyak 
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siswa yang bermain sendiri ketika diberi materi pelajaran. Selain itu metode atau 

cara mengajar guru selama proses pembelajaran berlangsung dirasa monoton dan 

membosankan.  

Untuk solusi permasalahan tersebut maka peneliti merencana-

kan penelitian tindakan kelas dengan judul “ Peningkatan Aktivitas dan Hasil 

Belajar Siswa Kelas IV Materi Koperasi melalui Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Student Team Achivement Devision (STAD) di SD Negeri Tegalsari 8 Kota 

Tegal.” 

1.2  Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

Rumusan masalah dalam PTK merupakan rumusan permasalahan yang 

ditemukan dalam kelas dan berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan terjawab 

setelah penelitian selesai dilaksanakan. Dari rumusan masalah tersebut, maka 

diperlukan pemecahan masalah sebagai alternatif tindakan yang akan dilakukan 

untuk memecahkan masalah. Alternatif tindakan tersebut dapat berupa penerapan 

strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode 

pembelajaran, maupun media pembelajaran. Rumusan masalah dan pemecahan 

masalah dalam penelitian ini sebagaimana yang di jelaskan: 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini di  

kemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 

(1)   Bagaimana cara meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV pada pem-

belajaran IPS materi Koperasi di SD Negeri Tegalsari 8 Kota Tegal?  
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(2)   Bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV pada pem-

belajaran IPS materi di SD Negeri Tegalsari 8 Kota Tegal? 

(3)   Bagaimana cara meningkatkan performansi guru pada pembelajaran IPS 

materi Koperasi di SD Negeri Tegalsari 8 Kota Tegal?  

1.2.2 Pemecahan Masalah 

 Pemecahan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, aktivitas hasil 

belajar, dan performansi guru.  

Dengan menggunakan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Team Achivement Devision (STAD) diharapkan dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar IPS materi Koperasi, dan dapat meningkatkan 

performansi guru dalam membelajarkan IPS materi Koperasi siswa kelas IV di SD 

Negeri Tegalsari 8 Kota Tegal. 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan diadakannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum adalah tujuan yang memiliki skala lebih luas dan bersifat 

umum. Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kualitas proses dan hasil pembelajaran IPS di kelas IV SD Negeri Tegalsari 8 

Kota Tegal. 

1.3.2 Tujuan Khusus 
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Tujuan khusus adalah tujuan yang memiliki skala lebih sempit dan 

bersifat khusus. Tujuan khusus dari penelitian tindakan kelas ini yaitu:  

(1) Meningkatkan hasil belajar  siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari 8  Kota 

Tegal pada mata pelajaran IPS materi Koperasi. 

(2) Meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari 8 Kota 

Tegal pada mata peajaran IPS materi Koperasi. 

(3) Meningkatkan performansi guru kelas IV materi Koperasi di SD Negeri 

Tegalsari 8 Kota Tegal. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan memberikan manfaat, baik 

manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis dan praktisnya dijelaskan sebagai 

berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teori, penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut:  

1.4.1.1 Bagi siswa 

Dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang model pembela-

jaran kooperatif tipe STAD. 

  1.4.1.2 Bagi guru 

Sebagai masukan bagi pengembangan pembelajaran pada mata pelajaran 

IPS khususnya penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

1.4.1.3 Bagi Peneliti 
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Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang model pembe-

lajaran kooperatif khususnya tipe STAD. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

praktis bagi:  

1.4.2.1  Bagi siswa 

Dengan berhasilnya penelitian ini, keaktifan siswa menyelesaikan tugas 

mandiri dan kelompok, baik yang berstruktur maupun yang tidak berstruktur 

menjadi meningkat sehingga prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS 

konsep Koperasi meningkat serta keberanian siswa mengungkapkan pendapat, 

ide, pertanyaan dan saran meningkat pula. 

  1.4.2.2 Bagi guru 

Dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya dengan menggunakan 

metode yang tidak lagi bersifat konvensional, akan tetapi lebih bersifat variatif. 

1.4.2.3 Bagi sekolah 

Mendapatkan pengetahuan baru sehingga kualitas pembelajaran IPS 

konsep Koperasi meningkat dan kinerja seluruh warga sekolah meningkat pula. 

1.4.2.4  Bagi Peneliti 

Hasil penelitian tindakan kelas ini dapat dijadikan sebagai informasi awal 

bagi peneliti yang mengangkat tema sejenis.
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Kerangka Teori 

Pada bagian ini akan disajikan berbagai teori yang digunakan sebagai 

dasar acuan penelitian ini. Teori yang digunakan diambil dari berbagai sumber 

yang relevan baik dari buku, jurnal, maupun internet. Kerangka teori yang 

disajikan meliputi: hakikat belajar dan pembelajaran, hasil belajar, pembelajaran 

kooperatif, pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. Kerangka teori yang telah disusun 

dijabarkan sebagai berikut: 

2.1.1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran  

Belajar menurut Slameto dalam Kurnia (2007: 1-3) adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Ruminiati mengutip pernyataan Skinner (2007: 1-5) bahwa belajar 

merupakan suatu proses atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara 

progresif. Sementara itu, menurut Slavin seperti yang dikutip Rifa’i dan Anni 

(2009: 82), belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh 

pengalaman. Trianto (2009: 16) belajar secara umum diartikan sebagai perubahan 

pada individu yang terjadi melalui pengalaman, dan bukan karena pertumbuhan 

atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. 

Selanjutnya, untuk pengertian pembelajaran menurut Gagne, Briggs, dan 

Wager Winataputra (2008: 19), pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang 
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dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Menurut 

Munif Chatib, pembelajaran adalah proses transfer ilmu dua arah, antara guru 

sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi.  

Berikutnya, Sugandi (2008: 9) mengemukakan bahwa pembelajaran yang 

berorientasi bagaimana perilaku guru yang efektif, beberapa teori belajar 

mendeskripsikan pembelajaran sebagai berikut: 1) usaha guru untuk membentuk 

tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan, agar terjadi 

hubungan stimulus (lingkungan) dengan tingkah laku siswa (behavioristik); 2) 

cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir agar memahami 

apa yang dipelajari (kognitif); dan 3) memberikan kebebasan kepada siswa untuk 

memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya (humanistik).  

Sementara, Miarso dalam Warsita (2008: 85-86) pembelajaran merupakan 

kegiatan interaksi, yaitu: 1) interaksi antara pendidik dengan peserta didik; 2) 

interaksi antarsesama peserta didik atau antarsejawat; 3) interaksi peserta didik 

dengan nara sumber; 4) interaksi peserta didik bersama pendidik dengan sumber 

belajar yang sengaja dikembangkan; dan 5) interaksi peserta didik bersama 

pendidik dengan lingkungan sosial dan alam. 

Dari berbagai pendapat tentang belajar dan pembelajaran dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses di mana siswa memperoleh 

pengetahuan yang ditandai oleh perubahan perilaku individu dan dikarenakan 

pengalaman yang diperoleh selama proses pembelajaran. Sedangkan pembelajaran 



11 

 

 

 

adalah proses pembimbingan yang dilakukan oleh guru kepada siswa agar siswa 

dapat belajar dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sebaik mungkin. 

Pembelajaran dapat dilaksanakan dengan efektif jika guru dapat menjadi 

fasilitator bagi siswa, memberi kesempatan kepada siswa berfikir agar dapat 

memahami apa yang dipelajari, dan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memilih apa yang akan dipelajari. 

2.1.2 Pengertian Aktivitas 

Pengertian aktivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 17) 

adalah keaktifan; kegiatan; kesibukan. Aktivitas belajar merupakan seluruh 

aktivitas siswa dalam proses belajar. Menurut Djamarah (2011: 38) yaitu sebagai 

berikut: 1) Mendengarkan; 2) Memandang; 3) Meraba, membau, dan mencicipi 

atau mengecap; 4) Menulis atau mencatat; 5) Membaca; 6) Membuat ikhtisar atau 

ringkasan dan menggaris bawahi; 7) Mengamati tabel-tabel, diagram-diagram, 

dan bagan-bagan; 8) Menyusun paper atau kertas kerja; 9) Mengingat; 10) 

Berpikir; 11) Latihan atau praktik. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa adalah keseluruhan 

kegiatan siswa yang dilakukan selama proses pembelajaran yang sudah 

berlangsung. 

2.1.3 Pengertian Hasil Belajar  

Menurut Anni, dkk, (2007: 5) hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Menurut Suprijono (2011: 5) hasil 

belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, 
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apresiasi, dan keterampilan. Berdasarkan beberapa pengertian hasil belajar di atas 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah 

melakukan prose pembelajaran.  

Berikutnya, Suprijono (2011: 6) membagi hasil belajar menjadi 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemampuan Kognitif merupakan 

kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan intelektual. Kemampuan 

psikomotorik menunjukkan kemampuan fisik seperti motorik dan syaraf. Hasil 

pembelajaran yang akan diperoleh siswa dari pembelajaran IPS ini lebih dominan 

pada kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan intelektual. 

 Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah melakukan proses belajar. 

2.1.4 Pengertian Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan di Sekolah Dasar, juga merupakan salah satu mata pelajaran yang 

memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial yang disusun melalui 

pendekatan pendidikan supaya bermakna bagi siswa dalam kehidupannya. IPS 

adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan kepada 

bahan kajian geografi, ekonomi, sosiologi, tata Negara, dan sejarah (Depdikbud, 

2004: 15).  Selanjutnya, Solihatin dan Raharjo (2007: 14) mengemukakan bahwa 

IPS membahas hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungan 

masyarakat tempat anak didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari 
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masyarakat, dihadapkan pada berbagai permasalahan yang ada dan terjadi di 

lingkungan sekitarnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa IPS 

merupakan bagian dari mata pelajaran di Sekolah Dasar. Di Sekolah Dasar 

mengemas berbagai materi pelajaran untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan siswa agar dapat berkembang dalam kehidupan sehari-hari. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam IPS tertanam dalam jiwa siswa sehingga hal 

tersebut memberikan pengaruh positif terhadap kebanggaan dan kecintaan pada 

bangsa dan negara Indonesia. 

Dalam pembelajaran IPS siswa diharapkan memperoleh pemahaman yang 

lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. Untuk dapat 

meningkatkan pelaksanaan pembelajaran diperlukan keterlibatan siswa 

baik  pikiran maupun tenaga untuk memperoleh manfaat dari kegiatan yang 

dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran.  

Berdasarkan hal di atas, maka hendaknya metode belajar mengajar yang 

dilakukan oleh guru mampu membawa siswa ke dalam suatu situasi yang lebih 

kondusif karena siswa diharapkan lebih berperan serta, lebih terbuka dan sensitif 

dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, siswa akan lebih mudah 

menerima ide-ide baru dan lebih kreatif sekaligus dapat mengembangkan 

hubungannya yang lebih interpersonal (manusiawi) sehingga inovasi yang timbul 

dari dalam diri siswa akan lebih mudah diterima dan hal ini hanya dapat dirasakan 
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oleh siswa yang mau bekerjasama, bekerja keras dan mandiri sebelum mereka 

melakukan kerja kelompok. Oleh karena itu, siswa lebih bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan kegiatannya dalam pembelajaran karena sebelumnya 

mereka telah memiliki motivasi untuk belajar.  

2.1.5 Pembelajaran Kooperatif  

Eggen (1993: 319) mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai 

sekumpulan strategi mengajar yang digunakan guru agar siswa saling membantu 

dalam mempelajari sesuatu. Oleh karena itu belajar kooperatif ini juga dinamakan 

belajar teman sebaya. Menurut Nur (2000: 25) Pembelajaran kooperatif atau 

cooperative learning mengacu pada metode pengajaran, siswa bekerja bersama 

dalam kelompok kecil saling membantu dalam belajar. Johnson & Johnson dalam 

Kapp (2009: 139) berpendapat bahwa: Students collaborative projects have 

numerous advantages over more traditional classroom-based instruction for 

improved student learning. Students working cooperatively to achieve a common 

goal produce higher achievement and exhibit greater productivity than they do 

working alone. 

Maksud dari pernyataan tersebut yaitu kegiatan kerja kelompok siswa 

mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan kelas konvensional berbasis 

instruksi dalam mengembangkan pembelajaran siswa. Para siswa bekerja secara 

kooperatif untuk mencapai tujuan bersama, menghasilkan prestasi yang lebih 

tinggi, dan menunjukkan produktivitas yang lebih baik daripada mereka bekerja 

sendiri.  



15 

 

 

 

2.1.5.1 Tujuan Pembelajaran Kooperatif  

Ibrahim, (2000: 7) mengemukan bahwa model pembelajaran kooperatif 

dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya tiga tujuan penting 

 pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan 

pengembangan keterampilan sosial. Pendapat setara Kardi, (2000: 15) 

menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk mengajarkan 

materi yang agak kompleks, membantu mencapai tujuan pembelajaran 

yang berdimensi sosial, dan hubungan antara manusia. 

2.5.1.2 Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif  

Menurut  Khalik, Abdul & Pada, Amir, (1997: 11), pembelajaran yang 

menggunakan tipe kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a) siswa bekerja 

dalam kelompok secara kooperatif untuk menyelesaikan teori belajar; b) 

kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan 

rendah; c) jika mungkin, anggota kelompok  berasal dari ras, budaya, suku, jenis 

kelamin yang berbeda-beda; d) penghargaan lebih berorientasi pada kelompok 

dari pada individu. 

2.5.1.3 Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran kooperatif dilaksanakan mengikuti tahapan-tahapan sebagai 

berikut Ibrahim, M (2000: 10) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

perlengkapan pembelajaran, menyampaikan informasi, mengorganisasikan siswa 

ke dalam kelompok-kelompok belajar, membantu siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok, Evaluasi atau memberikan umpan balik, memberikan penghargaan.  
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran yang memandang 

keberhasilan individu sebagai suatu keberhasilan yang diorientasikan dalam 

keberhasilan kelompok yang berdasarkan pada pemerataan karakteristik 

psikologis individu dengan mengarah kepada tujuan belajar bersama. Dalam hal 

ini siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dan berusaha keras saling 

membantu dan mendorong untuk  bersama-sama mencapai hasil dalam belajar.  

Dalam pembelajaran kooperatif siswa bekerja bersama-sama dalam 

belajar dan bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukan, menekankan 

pada tujuan dan keberhasilan kelompok yang hanya dapat dicapai jika semua 

anggota kelompok mempelajari apa yang diajarkan. 

2.5.2 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

STAD (Student Teams Achievement Devision) merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang di dalamnya siswa dibentuk kedalam kelompok 

belajar yang terdiri dari empat atau lima anggota yang mewakili siswa dengan 

tingkat kemampuan dan jenis kelamin yang berbeda. Guru memberikan pelajaran 

dan selanjutnya siswa bekerja dalam kelompoknya masing-masing untuk 

memastikan bahwa semua anggota kelompok telah menguasai pelajaran yang 

diberikan dan mereka harus mengerjakan sendiri tanpa bantuan siswa 

lainnya. Nilai tes yang mereka peroleh, selanjutnya dibandingkan dengan nilai 

rata-rata yang mereka peroleh sebelumnya dan kelompok-kelompok yang berhasil 
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memenuhi kriteria diberi nilai tersendiri sehingga nilai ini kemudian ditambahkan 

pada nilai kelompok.  

Menurut Slavin (2000), STAD terdiri dari lima komponen utama, yaitu 

presentasi kelas, tim, skor kemampuan individu, rekognisi tim. Tipe STAD lebih 

mementingkan sikap dari pada teknik dan prinsip, yakni sikap partisipasi dalam 

rangka mengembangkan potensi kognitif dan afektif. Kelebihan tipe ini antara 

lain: 1) siswa lebih mampu mendengar, menerima dan menghormati serta 

menerima orang lain; 2) siswa mampu mengidentifikasi akan perasaannya juga 

perasaan orang lain; 3) siswa mampu meyakinkan dirinya untuk orang lain dengan 

membantu orang lain dan meyakinkan dirinya untuk saling memahami dan 

mengerti; 4) mampu mengembangkan potensi individu yang berhasil guna dan 

berdaya guna, kreatif, bertanggung jawab, mampu mengaktualisasikan dan 

mengoptimalkan dirinya terhadap perubahan yang terjadi. Sementara menurut 

Spring dalam Armstrong dan Palmer (2011: 2), 

STAD has been described as the simplest of a group of cooperative 
learning techniques referred to as Student Team Learning Methods. In 
the STAD approach students are assigned to four or five member 
Teamreflecting [sic] a heterogeneous grouping of high, average, and 
low achieveing studentsof diverse ethnic backgrounds and different 
genders. Each week, the teacher introduces new material through a 
lecture, class discussion, or some form of a teacher presentation. 
Team members then collaborate on worksheets designed to expand 
and reinforce the material taught by the teacher. 

 

Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa STAD dideskripsikan sebagai 

teknik yang paling sederhana dalam sekumpulan pembelajaran kooperatif yang 
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disebut Metode Pembelajaran Kelompok Siswa. Dalam pendekatan STAD siswa 

dibagi menjadi beberapa kelompok heterogen beranggotakan empat atau lima 

siswa yang mempunyai prestasi tinggi, sedang, dan rendah, dari latar belakang 

atau suku yang beraneka ragam, dan jenis kelamin yang berbeda. Setiap minggu, 

guru memperkenalkan materi baru melalui sebuah ceramah, diskusi kelas, atau 

beberapa bentuk presentasi guru. Kemudian anggota tim berkolaborasi 

mengerjakan lembar kerja yang disusun untuk memperluas dan memperkuat 

materi yang diajarkan oleh guru. 

2.5.3 Materi Koperasi 

2.5.3.1 Pengertian Koperasi 

Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau 

badan hukum. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Organisasi koperasi yang 

khas dari suatu organisasi harus diketahui dengan menetapkan anggaran dasar 

yang khusus. 

Secara umum, Variabel kinerja koperasi yang di ukur untuk melihat 

perkembangan atau pertumbuhan (growth) koperasi di Indonesia terdiri dari 

kelembagaan (jumlah koperasi per provinsi, jumlah koperasi per jenis/kelompok 

koperasi, jumlah koperasi aktif dan nonaktif). Keanggotaan, volume usaha, 

permodalan, asset, dan sisa hasil usaha. Demikian pula dampak dari koperasi 



19 

 

 

 

(cooperative effect) terhadap peningkatan kesejahteraan anggota atau masyarakat 

belum tercermin dari variabel-variabel yang di sajikan. 

2.5.3.2 Fungsi dan Peran Koperasi  

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa 

fungsi dan peran koperasi sebagai berikut: 

(1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

(2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

manusia dan masyarakat. 

(3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya. 

(4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 

nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

(5) Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para 

pelajar bangsa. 

2.5.3.3 Prinsip Koperasi 

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, 

yaitu: 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 2) Pengelolaan dilakukan 

secara demokratis; 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil 
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sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota 

tersebut dalam koperasi); 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; 

5) Kemandirian; 6) Pendidikan perkoprasian; 7) Kerjasama antar koperasi. 

2.5.3.4 Jenis-jenis Koperasi 

Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi 

konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat 

pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya, yaitu: 1) Koperasi Simpan 

Pinjam; 2) Koperasi Konsumen; 3) Koperasi Produsen; 4) Koperasi Pemasaran; 

dan 5) Koperasi Jasa. 

2.5.3.5 Sumber Modal Koperasi 

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan 

usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal 

sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai 

berikut: 

2.5.3.5.1 Simpanan Pokok 

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh 

anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak 

dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota 

koperasi.  
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2.5.3.5.2 Simpanan Wajib 

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan 

oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan 

wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi 

anggota koperasi. 

2.5.3.5.3 Simpanan khusus/lain-lain  

Misalnya: Simpanan sukarela (simpanan yang dapat diambil kapan saja), 

dan Deposito Berjangka. 

2.5.3.5.4 Dana Cadangan 

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa 

Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian 

kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup 

kerugian koperasi bila diperlukan. 

2.5.3.6 Pengurus Koperasi 

Pengurus koperasi dipilih dari kalangan dan oleh anggota dalam suatu 

rapat anggota. Ada kalanya rapat anggota tersebut tidak berhasil memilih seluruh 

anggota Pengurus dari kalangan anggota sendiri. 

2.5.3.7 Perangkat Organisasi Koperasi 

2.5.3.7.1 Rapat Anggota 

Rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan 

tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka segala 
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kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota 

terlebih dahulu, termasuk pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian personalia 

pengurus dan pengawas. 

2.5.3.7.2 Pengurus 

Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota dan disertai dan 

diserahi mandat untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi, baik dibidang 

organisasi maupun usaha. Anggota pengurus dipilih dari dan oleh anggota 

koperasi dalam rapat anggota. Dalam menjalankan tugasnya, pengurus 

bertanggung jawab terhadap rapat anggota. 

2.5.3.7.3 Pengawas 

Pengawas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melaksanakan 

pengawasan terhadap kinerja pengurus. Anggota pengawas dipilih oleh anggota 

koperasi di rapat anggota.  

3.5.3.8 Lambang Koperasi Indonesia 

 

 

 

 

Lambang gerakan koperasi Indonesia memiliki arti sebagai berikut: 
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(1) Roda Bergigi menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus 

menerus. Hanya orang yang pekerja keras yang bisa menjadi calon 

Anggota dengan memenuhi beberapa persyaratannya. 

(2) Rantai (di sebelah kiri): melambangkan ikatan kekeluargaan, persatuan 

dan persahabatan yang kokoh. Bahwa Anggota sebuah Koperasi adalah 

Pemilik Koperasi tersebut, maka semua Anggota menjadi bersahabat, 

bersatu dalam kekeluargaan, dan yang mengikat sesama Anggota adalah 

hukum yang dirancang sebagai Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah 

Tangga (ART) Koperasi. Dengan bersama-sama bersepakat mentaati 

AD/ART, maka Padi dan Kapas akan mudah diperoleh. 

(3)  Kapas dan Padi (di sebelah kanan): menggambarkan kemakmuran 

anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan 

oleh koperasi. Kapas sebagai bahan dasar sandang (pakaian), dan Padi 

sebagai bahan dasar pangan (makanan). Mayoritas sudah disebut makmur-

sejahtera jika cukup sandang dan pangan. 

(4) Timbangan berarti keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. 

Biasanya menjadi simbol hukum. Semua Anggota koperasi harus adil dan 

seimbang antara ”Rantai” dan ”Padi-Kapas”, antara ”Kewajiban” dan 

”Hak”. Dan yang menyeimbangkan itu adalah Bintang dalam Perisai. 

(5) Bintang dalam perisai yang dimaksud adalah Pancasila, merupakan 

landasan ideal koperasi. Bahwa Anggota Koperasi yang baik adalah yang 

mengindahkan nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan, yang mendengarkan 
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suara hatinya. Perisai bisa berarti ”tubuh”, dan Bintang bisa diartikan 

”Hati”. 

(6) Pohon beringin sebagai simbol kehidupan, sebagaimana pohon dalam 

Gunungan wayang yang dirancang oleh Sunan Kalijaga. Dahan pohon 

disebut kayu (dari bahasa Arab ”Hayyu”/kehidupan). Timbangan dan 

Bintang dalam Perisai menjadi nilai hidup yang harus dijunjung tinggi. 

(7) Koperasi Indonesia menandakan bahwa Koperasi yang dimaksud adalah 

koperasi rakyat Indonesia, bukan Koperasi negara lain. Tata-kelola dan 

tata-kuasa perkoperasian di luar negeri juga baik, namun sebagai Bangsa 

Indonesia harus punya tata-nilai sendiri. 

(8) Warna merah dan putih yang menjadi background logo menggambarkan 

sifat nasional Indonesia. 

2.2 Kajian Empiris 

Berikut adalah beberapa penelitian tindakan kelas yang mendukung 

penelitian tindakan kelas ini, yaitu: 

Pertama, penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Neni Rohaeni 

(2012) dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul “Meningkatkan 

Aktivitas Belajar Siswa dengan Menggunakan Model Cooperative Learning Tipe 

STAD pada Mata Pelajaran IPS di Kelas V SD Negeri Pasawahan 3 Kota 

Bandung”. Hasil penelitiannya menggunakan model Cooperative Learning Tipe 

STAD pada pembelajaran IPS menunjukkan adanya peningkatan proses 

pembelajaran, terlihat siswa sangat senang bekerja dalam kelompoknya masing-
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masing. Demikian pada perolehan nilai-nilai dalam pembelajaran IPS mengalami 

peningkatan. Pada siklus pertama nilai rata-rata siswa mencapai 58,3 pada siklus 

kedua mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata mencapai 83,9 atau sebanyak 

69% siswa yang mencapai nilai KKM. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan model Cooperative Learning Tipe STAD dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V SD Negeri Pasawahan 3 Kota 

Bandung.  

Kedua, penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Herlina (2012) 

dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Tipe STAD sebagai 

Upaya meningkatkan hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPS di Sekolah 

Dasar”. Berdasarkan data yang diperoleh dengan penerapan model cooperative 

learning tipe STAD untuk meningkatkan hasil belajar IPS didapat hasil yang 

cukup memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata pada tiap siklus. Pada 

tindakan I (siklus I) diperoleh dengan rata-rata 62,50 atau 9 orang siswa yang 

memenuhi kriteria lulus (37,50%), sedangkan pada tindakan II (siklus II) 

diperoleh dengan rata-rata 75,20 atau 21 orang siswa yang memenuhi kriteria 

lulus (87,50%). Dengan demikian, menunjukkan bahwa penerapan model 

cooperative tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS pada pokok bahasan “Masalah-masalah Sosial Di Lingkungan 

Setempat”.   

Dengan demikian, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian tindakan 

kelas dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 
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tujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPS materi Koperasi. 

 

2.3  Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dikemukakan dan membagi 

komponen utama model pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu prestasi kelas, 

kelompok, tes dan nilai peningkatan individu serta penghargaan kelompok. Tipe 

STAD diharapkan mampu memecahkan masalah yang dihadapi siswa dalam 

proses pembelajaran dan memberi peningkatan kualitas pembelajaran siswa. 

Permasalahan tersebut terjadi pada pembelajaran IPS di kelas IV SD 

Negeri Tegalsari 8 Kota Tegal pada materi Koperasi. Pembelajaran yang 

dilaksanakan belum dapat memaksimalkan potensi siswa dalam memahami 

materi. Akibatnya, masih ada beberapa siswa yang belum mencapai KKM pada 

materi Koperasi. 

Peneliti memilih model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk 

digunakan dalam pembelajaran IPS materi Koperasi. Model pembelajaran ini 

menuntun siswa bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk memecahkan 

persoalan yang mereka hadapi. Interaksi yang terjadi antarsiswa di setiap 

kelompok maupun antara kelompok-kelompok dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa. Pembelajaran ini tidak hanya membantu guru mentransfer ilmu 

pengetahuan, tetapi juga dapat meningkatkan keberanian siswa, dan belajar 

menghargai pendapat orang lain. Dengan menggunakan model pembelajaran 
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STAD ini, diharapkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari 8 Kota 

Tegal dapat meningkat. 

 

 

Kerangka berpikir diatas dapat dirangkum dalam skema berikut ini: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemukakan, peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: “Penerapan model pembelajaran kooperatif 

Kondisi Awal 

Pembelajaran IPS di sekolah bersifat konvensional, aktivitas  belajar siswa 

masih rendah. Hal ini menyebabkan beberapa siswa belum mencapai KKM 

Kondisi Akhir 

Dengan menggunakan model pembelajaran STAD ini, diharapkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari 8 Kota Tegal dapat  

meningkat 

Tindakan (Acting) 

Guru menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe STAD untuk 

pembelajaran IPS materi Koperasi 
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tipe Student Team Achievement Division (STAD) pada materi Koperasi mata 

pelajaran IPS dapat meningkatkan hasil belajar, aktivitas belajar siswa, serta 

performansi guru kelas IV SD Negeri Tegalsari 8 Kota Tegal”.
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada skema di bawah ini: 

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian Tindakan Kelas Suhardjono (2010: 74) 
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Skema di atas merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh 

peneliti dalam penelitian tindakan kelas. Adapun penerapan prosedur di atas 

dilakukan dengan dua siklus yang dijelaskan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Pelaksanaan penerapan model STAD dalam PTK 

SIKLUS I 

 

Perencanaan  

 

a. Mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam 

pembelajaran IPS materi koperasi melalui 

pengamatan aktivitas belajar siswa dan 

menganalisis hasil belajar siswa sebelum siklus I. 

b. Merumuskan masalah yang ditemukan. 

c. Menyusun hipotesis pemecahan masalah yaitu 

pembelajarannya dengan menggunakan model 

STAD untuk meningkatkan aktivitas, hasil belajar 

siswa, dan perfomansi guru. 

d. Merencanakan RPP yang akan diterapkan dalam 

PBM. 

e. Menyusun LKS. 

f. Menyiapkan sumber belajar. 

g. Menyusun soal evaluasi untuk setiap pertemuan 

dan soal formatif untuk siklus I. 

h. Menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar 

siswa dan APKG I dan APKG II. 

 Tindakan  a. Melaksanakan tugas harian kelas. 

b. Pertama, peneliti memberikan materi koperasi 
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secara klasikal.  

c. Kedua, siswa dibagi menjadi 5 kelompok secara 

heterogen.  

d. Tiga, peneliti membagikan soal kepada setiap 

kelompok untuk didiskusikan dalam menemukan 

jawabannya.  

e. Empat, setelah selesai diskusi, setiap kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas.  

f. Lima, peneliti memberikan soal evaluasi kepada 

setiap anak untuk mengetahui pemahaman siswa 

terhadap materi yang telah dipelajari.  

g. Enam, peneliti memberikan penghargaan berupa 

sertifikat kepada kelompok sesuai dengan hasil 

yang dicapai. 

h. Pada akhir siklus I, peneliti memberikan tes 

formatif I. 

 Pengamatan  

 

a. Peneliti melakukan pengamatan aktivitas belajar 

siswa dengan menggunakan lembar pengamatan 

aktivitas belajar siswa sesuai dengan deskriptor 

yang telah ditentukan. 

b. Guru kelas mengamati dan menilai perfomansi 

peneliti selama proses pembelajaran dengan 

menggunakan APKG. 

 Refleksi  

 

 

a. Mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan 

selama penelitian siklus I 

b. Melakukan pertemuan dengan guru kelas untuk 

membahas hasil evaluasi tentang skenario 

pembelajaran. 

c. Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil 
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evaluasi, untuk digunakan pada siklus berikutnya. 

d. Evaluasi tindakan I 

SIKLUS II Perencanaan a. Mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam 

pembelajaran IPS materi koperasi melalui 

pengamatan aktivitas belajar siswa dan 

menganalisis hasil belajar siswa pada siklus I. 

b. Merumuskan masalah yang ditemukan. 

c. Menyusun hipotesis pemecahan masalah yaitu 

pembelajarannya dengan menggunakan model 

STAD untuk meningkatkan aktivitas, hasil belajar 

siswa, dan perfomansi guru. 

d. Merencanakan RPP yang akan diterapkan dalam 

PBM. 

e. Menyusun LKS. 

f. Menyiapkan sumber belajar. 

g. Menyusun soal evaluasi untuk setiap pertemuan 

dan soal formatif untuk siklus II. 

h. Menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar 

siswa dan APKG I dan APKG II. 

 Tindakan  a. Melaksanakan tugas harian kelas. 

b. Pertama, peneliti memberikan materi koperasi 

secara klasikal.  

c. Kedua, siswa dibagi menjadi 5 kelompok secara 

heterogen.  

d. Tiga, peneliti membagikan soal kepada setiap 

kelompok untuk didiskusikan dalam menemukan 

jawabannya.  

e. Empat, setelah selesai diskusi, setiap kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas.  
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f. Lima, peneliti memberikan soal evaluasi kepada 

setiap anak untuk mengetahui pemahaman siswa 

terhadap materi yang telah dipelajari.  

g. Enam, peneliti memberikan penghargaan berupa 

sertifikat kepada kelompok sesuai dengan hasil 

yang dicapai. 

h. Pada akhir siklus II, peneliti memberikan tes 

formatif II. 

 Pengamatan  a. Peneliti melakukan pengamatan aktivitas belajar 

siswa dengan menggunakan lembar pengamatan 

aktivitas belajar siswa sesuai dengan deskriptor 

yang telah ditentukan. 

b. Guru kelas mengamati dan menilai perfomansi 

peneliti selama proses pembelajaran dengan 

menggunakan APKG. 

 Refleksi  a. Mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan 

selama penelitian siklus II. 

b. Melakukan pertemuan dengan guru kelas untuk 

membahas hasil evaluasi tentang skenario 

pembelajaran. 

c. Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil 

evaluasi, untuk digunakan pada siklus berikutnya. 

d. Evaluasi tindakan II. 

Kesimpulan, saran dan rekomendasi 
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3.2 Desain dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian tindakan kelas desain panel terdiri dari langkah-langkah 

yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi (Arikunto, 2010: 16). 

Empat komponen tersebut yaitu: 

3.2.1 Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan antara lain mengidentifikasi 

masalah yang terjadi dalam pembelajaran IPS materi Koperasi dan merumuskan 

masalah yang ditemukan. Peneliti dapat mengidentifikasi masalah dengan 

mengamati aktivitas belajar siswa dan menganalisis daftar nilai siswa. Setelah itu, 

dari hasil pengamatan peneliti, disusun rumusan masalah dan hipotesis pemecahan 

masalah. Dalam menyusun hipotesis pemecahan, peneliti menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada mata pelajaran IPS materi Koperasi. 

Model pembelajaran tersebut akan diterapkan dalam penelitian ini untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa serta performansi guru mata 

pelajaran IPS kelas IV SD Negeri Tegalsari 8 Kota Tegal. 

3.2.2 Pelaksanaan Tindakan  

Pada tahap pelaksanaan, peneliti menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada pembelajaran IPS materi Koperasi di kelas IV SD 

Negeri Tegalsari 8 Kota Tegal seperti yang telah direncanakan. Pada tahap ini, 

peneliti terlebih dahulu memberikan materi Koperasi secara klasikal. Selanjutnya, 

siswa dibagi menjadi enam kelompok keterogen. Peneliti memberikan soal yang 

sama kepada setiap kelompok kemudian masing-masing kelompok berdiskusi 
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untuk menemukan jawaban soal tersebut. Setelah mereka selesai berdiskusi, 

masing-masing kelompok memperesentasikan jawaban mereka di depan kelas. 

Selanjutnya, peneliti memberikan soal evaluasi untuk mengetahui pemahaman 

siswa terhadap materi yang baru saja diberikan. Di akhir pembelajaran, peneliti 

memberikan penghargaan kepada setiap kelompok sesuai dengan hasil yang 

dicapai. 

3.2.3 Pengamatan  

Dalam penelitian ini, untuk aktivitas siswa pengamatannya dilakukan 

oleh peneliti dan dibantu oleh observer. Untuk mengamati proses belajar guru 

menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). APKG 1 untuk menilai 

guru dalam membuat RPP dan APKG 2 untuk menilai kemampuan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Penilaian APKG 1 dan APKG 2 dilakukan oleh guru 

kelas IV (observer). Pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung. 

3.2.4 Refleksi  

Refleksi merupakan kegiatan mengemukakan kembali apa yang sudah 

dilaksanakan oleh peneliti. Refleksi dijadikan sebagai bahan evaluasi serta 

pengambilan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini. Refleksi digunakan 

untuk mengetahui keberhasilan dan kelancaran kegiatan sesuai rencana yang telah 

disusun. Refleksi juga dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan dalam proses pembelajaran IPS dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 
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Hasil refleksi ini digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk menentukan 

tindakan selanjutnya. Apabila masih ditemukan beberapa kekurangan, hasil 

refleksi ini akan digunakan sebagai acuan untuk menyusun perencanaan pada 

siklus berikutnya. Namun, apabila hasil refleksi menunjukkan adanya peningkatan 

kualitas pembelajaran dari siklus sebelumnya, peneliti tidak perlu menambah 

siklus lagi. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek yang diteliti dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa 

Kelas IV SD Negeri Tegalsari 8 Kota Tegal sebanyak 26 siswa. 

3.4  Tempat Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Kelas IV SD Negeri Tegalsari 8 Kota Tegal. 

Dari hasil observasi awal dan juga saran dari guru IPS di Kelas IV SD Negeri 

Tegalsari 8 Kota Tegal menunjukkan bahwa kelas tersebut memiliki hasil belajar 

IPS materi koperasi yang masih rendah. Berdasar kenyataan tersebut peneliti 

memilih sekolah dan kelas ini sebagai obyek dan tempat penelitian. 

3.5  Variabel yang Diteliti 

Variabel yang diteliti dalam penelitian tindakan kelas ini, yaitu: aktivitas 

belajar, hasil belajar siswa serta perfomansi guru dalam pembelajaran IPS materi 

Koperasi.  
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3.6  Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Sumber Data 

Terkait dengan penelitian ini yang akan dijadikan sebagai sumber data 

adalah siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari 8 Kota Tegal, di mana siswa tersebut 

tidak hanya diperlukan sebagai obyek yang dikenai tindakan tetapi juga aktif 

dalam kegiatan yang dilakukan. 

Data penelitian ini mencakup: 

(1) Skor tes siswa dalam mengerjakan soal yang diberikan. 

(2) Hasil observasi dan catatan lapangan yang berkaitan dengan aktivitas  

belajar siswa ketika proses pembelajaran IPS berlangsung. 

(3)  Hasil observasi perfomansi guru. 

Data panelitian ini berupa hasil pengamatan, kesimpulan, pencatatan 

lapangan, dan dokumen dari setiap tindakan perbaikan penggunaan model STAD 

pada mata pelajaran IPS dalam meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar 

siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari 8 Kota Tegal. 

3.6.2 Jenis Data 

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 

dua jenis, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. 

3.6.2.1 Data Kualitatif  

Data kualitatif ini diperoleh melalui pengamatan terhadap aktivitas belajar 

siswa dan performansi guru dalam proses pembelajaran. Hasil pengamatan akan 
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dicatat dalam lembar pengamatan. Penjabaran hasil pengamatan inilah yang 

merupakan data kualitatif dari penelitian ini. 

3.6.2.2 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif ini berupa nilai hasil belajar siswa yang diperoleh melalui 

tes formatif pada siklus I dan siklus II.  

3.6.3 Instrumen Penelitian 

Menurut Riduwan (2010: 98), instrumen penelitian merupakan alat bantu 

yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya dalam mengumpulkan 

data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Alat 

pengumpul data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

yaitu alat tes dan non tes. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

3.6.3.1 Tes 

Tes sebagai instrumen pengumpul data merupakan serangkaian pertanyaan 

atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok 

(Riduwan 2010: 105). Alat tes dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

data hasil belajar siswa setelah pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. Alat tes tersebut berupa soal tes formatif yang dilaksanakan 

pada akhir siklus I dan siklus II.  

3.6.3.2 Non Tes 

Alat non tes digunakan untuk memperoleh data aktivitas belajar siswa dan 

performansi guru dalam pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
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STAD. Untuk memperoleh data aktivitas belajar siswa menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas belajar siswa. Sementara untuk memperoleh data 

performansi guru menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). 

APKG 1 untuk menilai guru dalam membuat RPP dan APKG 2 untuk menilai 

kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Penilaian APKG 1 dan 2 

dilakukan oleh guru kelas IV (observer).  

3.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan peneliti ini adalah 

sebagai berikut: 

3.6.4.1 Tes 

Tes ini dilakukan dengan tujuan mengetahui peningkatan hasil belajar 

siswa. Tes tersebut terdiri dari tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-test). Tes 

awal merupakan tes yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Tes awal ini 

digunakan untuk mengetahui penguasaan konsep materi pelajaran sebelum 

pemberian tindakan dan untuk mengetahui kemampuan awal siswa.  

Selain tes awal juga dilakukan tes akhir, hasil tes akhir ini akan 

digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian pemahaman siswa terhadap 

materi sekaligus tolak ukur keberhasilan pembelajaran pada mata pelajaran IPS 

dengan aplikasi STAD. 
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3.6.4.2 Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap kenyataan-

kenyataan yang diselidiki. Pengamatan atau observasi yaitu melakukan 

pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan 

yang dilakukan (Riduwan 2010: 76). 

Metode observasi ini digunakan untuk mengetahui peningkatan untuk 

mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa dan perfomansi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran terkait dengan pembelajaran pada mata pelajaran IPS. 

Dalam menilai aktivitas siswa dan perfomansi guru dalam proses belajar 

mengajar, dapat diamati melalui rekaman video pembelajaran pada siklus I dan II. 

3.6.4.3 Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Riduwan 2010: 74). Wawancara 

ini digunakan apabila hasil observasi dan tes tidak terjadi kesesuaian, sehingga 

hanya bersifat pendalaman. 

3.6.4.4 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk buku-buku yang relevan, foto-foto, dan 

data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian (Riduwan 2010: 77). 



41 

 

 

 

Adapun dalam  metode penelitian ini metode dokumentasi digunakan 

untuk mencari struktur organisasi, data guru, data siswa, foto-foto penelitian, dan 

video penelitian. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan dianalisis untuk 

memastikan bahwa dengan  penerapan teknik STAD pada pembelajaran IPS dalam 

meningkatkan  aktivitas dan hasil belajar. Analisis data dilakukan dalam bentuk 

beberapa tahap: 1) Menelaah semua data yang diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan; 2) Mereduksi data yang 

diperlukan dengan menyeleksi data tindakan aktivitas guru dan aktivitas siswa 

dalam aplikasi teknik STAD pada pmbelajaran IPS dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa; 3) Menyajikan data atau memaparkan data dengan perhitungan 

frekuensi dan presentasi data; 4) Membahas hasil penelitian; 5) Menyimpulkan 

hasil penelitian. 

Sedangkan data yang dikumpulkan berupa angka atau data kuantitatif, 

cukup dengan menggunakan analisis deskriptif  kuantitatif dan sajian visual. 

Sajian tersebut untuk mengambilkan bahwa dengan tindakan yang dilaksanakan 

dapat menimbulkan adanya perbaikan, peningkatan dan atau perubahan kearah 

yang lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Untuk 

mengetahui perubahan hasil tindakan yang telah dilaksanakan dapat menimbulkan 

perbaikan, peningkatan dan perubahan dari keadaan sebelumnya maka peneliti 

menggunakan rumus: 
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3.7.1 Teknik Analisis Data Kuantitatif  

Rumus-rumus yang digunakan untuk mengolah data hasil belajar: 

3.7.1.1 Nilai akhir belajar 

Untuk menentukan nilai akhir hasil belajar yang diperolah masing-masing siswa 

(BSNP 2007: 25):  

  =   

Keterangan: 

  =  Nilai akhir 

  =  Skor perolehan 

 =  Skor maksimal 

3.7.1.2 Nilai rata-rata kelas 

Untuk menentukan nilai rata-rata kelas (Sudjana. 2010: 125): 

 

Keterangan: 

 = Jumlah nilai yang diperoleh siswa 

 = Jumlah siswa 

M   = Rata-rata kelas 

3.7.1.3  Persentase tuntas belajar klasikal 

Untuk menentukan tingkat tuntas belajar klasikal menurut Aqib dkk (2010: 41): 
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  =     

Keterangan:  

   =   Tuntas belajar klasikal 

     =   Banyak siswa yang memperoleh nilai ≥ 60 

    =   Jumlah siswa 

Dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD, peneliti menghitung 

Rata-Rata skor perkembangan individu pada setiap pertemuan. Skor ini diperoleh 

dari perbandingan skor setiap pertemuan dengan skor perkembangan individu 

pada pertemuan sebelumnya. Skor perkembangan setiap siswa dalam kelompok 

akan menentukan skor kelompok pada akhir pembelajaran. Masing-masing 

kelompok akan mendapatkan penghargaan sesuai rata-rata skor kelompok yang 

diperoleh. 

Untuk menghitung rata-rata skor perkembangan individu dalam setiap 

kelompok digunakan rumus sebagai berikut (Slavin 2005: 159):  

 

Tabel 3.2 Pedoman Pemberian Skor Perkembangan Individu 

Skor Tes 
Skor Perkembangan 

Individu 

a.  Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 

b.  10 hingga 1 poin di bawah skor awal 

5 

10 
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c.  Skor awal sampai 10 poin di atasnya 

d.  Lebih dari 10 poin di atas skor awal 

e.  Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor awal) 

20 

30 

30 

3.7.2 Teknik Analisis Data Kualitatif 

3.7.2.1 Data Aktivitas Siswa 

Untuk mengetahui seberapa besar keaktifan siswa dalam mengikuti 

proses belajar matematika, maka analisis dilakukan pada instrumen lembar 

pengamatan dengan menggunakan rumus-rumus melalui persentase. 

Adapun perhitungan persentase keaktifan pembelajaran siswa dalam mengikuti 

proses belajar menurut Yonny. Dkk, (2010:177): 

 

 

Patokan penilaian: 

86 – 100 A = Aktif Sekali 

71 – 85 B = Aktif 

56 – 70 C = Cukup Aktif 

41 – 55 D = Kurang Aktif 

< 40  E = Tidak Aktif 

Kriteria persentase aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran 

menurut Yonny dkk (2010: 175-176) seperti pada tabel berikut ini 

Tabel 3.3  Kriteria Persentase Aktivitas Belajar Siswa 
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PERSENTASE KRITERIA 

75% - 100% Sangat tinggi 

50% - 74,99% Tinggi 

25% - 49,99% Sedang 

0% - 24,99% Rendah 

3.7.2.2 Data Performansi Guru 

Menurut Aunurrahman dkk (2009: 9-10), untuk mengubah skor APKG 1 

dan APKG 2 menjadi skala nilai 0-100 yaitu sebagai berikut: 

R  =  

P  =  

Keterangan: 

R = APKG 1  

P = APKG 2 

 = Skor perolehan 

 = Skor maksimal 
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Kemampuan guru dalam membuat RPP berbobot 1, sedangkan 

kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran memiliki berbobot 2. Rumus 

yang digunakan untuk menilai keseluruhan performansi guru yaitu: 

  =  

Keterangan: 

 = Performansi guru 

R = APKG 1 (kemampuan guru membuat RPP) 

P = APKG 2 (kemampuan guru melaksanakan pembelajaran) 

Skala nilai performansi guru menurut Pedoman Akademik Unnes (2011: 

54) yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 3.4 Panduan kriteria nilai angka dan nilai huruf 

Nilai Angka Nilai Huruf 

86-100 

81-85 

A 

AB 
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71-80 

66-70 

61-65 

56-60 

51-55 

0-50 

B 

BC 

C 

CD 

D 

E 

3.8  Indikator Keberhasilan  

Model pendekatan kooperatif tipe STAD dikatakan efektif meningkatkan 

hasil belajar IPS jika: 

3.8.1 Hasil Belajar Siswa 

(1) Rata-rata kelasnya sekurang-kurangnya 65, nilai KKM yang ditetapkan 

sekolah. 

(2) Persentase tuntas klasikal sekurang-kurangnya 75%. 

 

3.8.2 Aktivitas Belajar Siswa 

(1) Keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran 70% 

(2) Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 70% 

(3) Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya 70% 

(4) Kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok 70% 
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(5) Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 70% 

3.8.3 Performansi Guru dalam Pembelajaran 

Indikator keberhasilan performansi guru dilihat dari kemampuan guru 

dalam membuat RPP dan melaksanakan pembelajaran dengan model STAD, 

performansi guru dikatakan berhasil jika nilai performansi guru  75 (B). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian berjudul Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas 

IV Materi Koperasi Melalui Model Pembelajaran Student Team Achievement 

Division  (STAD) di SD Negeri Tegalsari 8 Kota Tegal telah dilaksanakan. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II pada 

tanggal 21 Januari 2013 – 1 Februari 2013 di SD Negeri Tegalsari 8 Kota Tegal. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh guru pada siklus I dan siklus II di SD 

Negeri Tegalsari 8 Kota Tegal menunjukkan adanya peningkatan pada 

performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa selama proses 

pembelajaran. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pada deskripsi data 

pelaksanaan tindakan siklus I dan siklus II. 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Deskripsi data pelaksanaan tindakan di siklus I dilaksanakan dua kali 

pertemuan yaitu pertemuan pertama pada tanggal 21 Januari 2013 dengan materi 

Tujuan dan Manfaat Koperasi. Siklus I pertemuan kedua dilaksanakan pada 

tanggal 25 Januari 2013 dengan materi Pentingnya Usaha Bersama Koperasi dan 

Membandingkan Koperasi dengan Jenis Usaha Lainnya. Dari pelaksanaan 

tindakan siklus I diperoleh deskripsi data perfomansi guru, aktivitas belajar siswa, 
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dan hasil belajar siswa. Deskripsi data pelaksanaan tindakan siklus I yaitu sebagai 

berikut: 

4.1.1.1 Deskripsi Data Perfomansi Guru 

Performansi guru yang dinilai meliputi  kemampuan guru merencanakan 

pembelajaran siklus I dan kemampuan guru melaksanakan pembelajaran siklus I. 

Berikut ini disajikan data penilaian performansi guru dalam merencanakan 

pembelajaran pada siklus I dari pertemuan 1 dan pertemuan 2.  

Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Penilaian Guru dalam Membuat RPP Siklus I 

No. Aspek Penilaian 
Pertemuan 

1 2 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran/ indicator 3 3,5 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media 

pembelajaran, dan sumber belajar 
2,67 3 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 2,4 3 

4. Merancang pengelolaan kelas 3 3,5 

5. Menentukan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 4 4 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 3,5 4 

Jumlah 18,57 21 

Rata-rata 3,09 3,5 

Rata-rata Siklus I 3,29 

Nilai APKG 1 82,24 

 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata kemampuan 

guru dalam merencanakan pembelajaran dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 yaitu 

82,24. Hasil tersebut sudah manunjukkan adanya keberhasilan guru dalam 

merencanakan pembelajaran, karena hasil tersebut sudah melampaui indikator 
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keberhasilan yang telah ditentukan yaitu ≥75. Adapun kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini. 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Penilaian Kemampuan Guru dalam Pelaksanaan 
                Pembelajaran Siklus I 

No. Aspek Penilaian 
Pertemuan 
1 2 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 3 3 
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD 2,33 2,83 
3. Mengelola interaksi kelas 2,6 2,8 
4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 
3 3 

5. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 3 3 
6. Kesan umum kinerja guru/calon guru 3 3,5 

Jumlah 16,93 18,13 

Rata-rata 2,82 3,02 

Rata-rata Siklus I 2,92 
Nilai APKG 2 73,04 

 
Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui nilai rata-rata kemampuan guru 

melaksanakan pembelajaran siklus I dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 mencapai 

73,04. Hasil tabel 4.1 dan 4.2 dapat dibuat tabulasi yang menunjukkan penilaian 

aktivitas performansi guru sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Rekapitulasi Nilai Performansi Guru Siklus I 

No. Aspek Penilaian Nilai Skor 
Nilai 

Akhir Keterangan

1. Kemampuan guru membuat 
rencana pelaksanaan pembelajaran 
(APKG 1) 

82,24 1 82,24 
86-100 = A 
81-85 = AB 
71-80 = B 
66-70 = BC 
61-65 = C 
56-60 = CD 
51-55 = D 
≤50    = E 

2. Kemampuan guru melaksanakan 
pembelajaran (APKG 2) 

73,04 2 146,08 

Jumlah 3 228,32 

Nilai Performansi Guru 76,12 
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Berdasarkan tabel 4.3, pada siklus I nilai aktivitas performansi guru sudah 

yaitu 76,12 termasuk pada kriteria B. Nilai ini menunjukkan bahwa aktivitas 

performansi guru pada siklus I sudah mencapai standar indikator yang ditetapkan 

yaitu minimal B atau ≥ 75. 

4.1.1.2 Deskripsi Data Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar siswa selama mengikuti pembelajaran secara klasikal 

dapat dilihat pada tabel data aktivitas belajat siswa dalam pembelajaran STAD, 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

No Aspek yang diamati 
Persentase (%) 

Pertemuan  Ketercapaian 
Siklus I 1 2 

A. Keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran 69,23 69,23 69,23 
B. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 66,34 69,23 67,78 
C. Keberanian siswa dalam mempresentasikan 

hasil diskusinya 60,57 72,22 66,39 

D. Kemampuan siswa bekerja sama dalam 
kelompok 65,35 69,23 67,29 

E. Keberanian siswa dalam mengemukakan 
tanggapan atau pendapat 54,80 69,23 62,01 

Rata-rata aktivitas siswa 63,45 74,23 66,54 

 
Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada indikator keantusiasan siswa mengikuti 

pembelajaran sebesar 69,23%. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 

sebesar 67,78%. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya 

sebesar 66,39%. Kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok sebesar 

67,29%. Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 
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sebesar 62,01%. Hasil persentase keseluruhan yang diperoleh dari kelima 

indikator aktivitas siswa pada siklus I sebesar 66,54%. Hasil observasi aktivitas 

belajar siswa tersebut belum dapat dikatakan berhasil, karena belum mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan pada aktivitas belajar siswa yaitu ≥ 75%. 

4.1.1.3 Deskripsi Data Hasil Belajar 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siklus I pertemuan 1 dan 2 dapat dilihat 

dari hasil tes formatif siswa. Berdasarkan tes formatif I diketahui data nilai rata-

rata kelas dan persentase ketuntasan belajar klasikal. Berikut ini tabel nilai hasil 

tes formatif siswa pada siklus I. 

Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Hasil Belajar 
Siklus I 

Keterangan  Banyak 
Siswa 

Persentase 

Skor ≥ 65 19 73,07% Tuntas  
Skor < 65 7 26,92% Tidak tuntas 
Nilai Rata-rata 78,00  
 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal hasil belajar sebesar 

73,07% dengan nilai rata-rata klasikal sebesar 78,00. Siswa yang mendapat nilai  

≥ 65 ada 19 siswa dan yang mendapat nilai < 65 ada 7 siswa. Pencapaian 

ketuntasan belajar siswa pada  siklus I digambarkan pada diagram berikut. 
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Gambar 4.1 DiagramPersentase Ketuntasan Hasil Belajar Klasikal Siklus I 

Berdasarkan diagram 4.1 persentase ketuntasan belajar siswa pada siklus I 

sebesar 73,07% hal tersebut belum dapat dikatakan berhasil karena belum 

memenuhi kriteria indikator  keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu ketuntasan 

belajar siswa minimal 75%. 

Jadi pada siklus I meskipun performansi guru sudah dikatakan cukup yaitu 

mencapai 75,37 (B) dan rata-rata hasil belajar siswa sudah mencapai 78,00, tetapi 

pembelajaran dikatakan masih belum berhasil karena jumlah siswa yang tuntas 

belajar masih di bawah 75% yaitu baru 73,07% dan aktivitas belajar siswa juga 

masih dibawah 75% yaitu 66,54%. 

Dalam penelitian menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, 

selain menghimpun data individu, peneliti juga mengumpulkan data kelompok. 

Data ini berupa nilai peningkatan masing-masing kelompok dan penghargaan 

yang diberikan kepada kelompok pada setiap pertemuan.  

Hasil belajar yang berupa nilai peningkatan yang diperoleh siswa dan 

penghargaan kelompok pada siklus I dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.2 Data Perolehan Skor dan Penghargaan Kelompok Siklus I 

KELOMPOK A 

No Nama Siswa 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir 

Skor 
Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir 

Skor 

1. Andika Prasetya 75 75 20 75 80 20 

2. Zulfa Nur Anisa 30 45 30 45 55 20 

3. Nadia Chaerunisa 50 70 30 70 80 20 

4. Tegar Galih 65 65 20 65 75 30 

Jumlah Skor 100 90 

Rata-Rata 25 23 

Penghargaan Kelompok TIM HEBAT TIM HEBAT  

KELOMPOK B 

No Nama Siswa 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir 

Skor 
Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir 

Skor 

1. Gilang Maulidani 60 70 20 70 80 20 

2. Amanda Aulia 70 70 20 70 70 20 

3. Ismail  55 65 20 65 75 20 

4. Yasmin Nasifan 65 75 20 75 75 20 

5. Sigit Arditya 55 50 5 50 60 20 

Jumlah Skor 85 100 

Rata-Rata 17 20 

Penghargaan Kelompok TIM BAIK TIM BAIK 
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KELOMPOK C 

 

No 

 

Nama Siswa 

Pertemuan 1  Pertemuan 2 

Nilai 
Awal  

Nilai 
Akhir 

skor Nilai 
Awal  

Nilai 
Akhir  

Skor 

1. Lina Widyaningsih 40 55 30 55 60 20 

2. Bagus Dwiprasetya 50 60 20 60 70 20 

3. Bimo Cahyo 55 65 20 65 75 20 

4. Nur Aulia 70 70 20 70 70 20 

5. Tofan Maulana 40 55 30 55 60 20 

Jumlah Skor 120 100 

Rata-Rata 24 20 

Penghargaan Kelompok TIM HEBAT TIM BAIK  

 

KELOMPOK D 

 

No  

 

Nama Siswa 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir 

Skor Nilai 
Awal  

Nilai 
Akhir 

Skor 

1. Merissa Claudya 85 100 30 100 100 30 

2. Ando Hepi 60 85 30 85 90 20 

3. Eko Satria 50 70 30 70 80 20 

4. Rindi Apriliana 70 90 30 90 90 20 

Jumlah Skor 120 90 

Rata-Rata 30 22 

Penghargaan Kelompok TIM SUPER TIM HEBAT 
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KELOMPOK E 

 

No  

 

 

Nama Siswa 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir 

Skor Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir 

Skor 

1. M. isomudin 85 90 20 90 100 30 

2. Khaerunisa Eka 70 75 20 75 75 20 

3. Zacky Saputra 60 70 20 70 70 20 

4. Fitri Nurani 75 75 20 75 75 20 

Jumlah Skor 80 90 

Rata-Rata 20 23 

Penghargaan Kelompok TIM BAIK TIM HEBAT 

 

KELOMPOK F  

 

No 

 

Nama Siswa 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir 

Skor Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir 

Skor 

1. Satria Aditya 70 70 20 70 60 10 

2. Fadillah Izza. K 65 65 20 65 70 30 

3. Aulia Nurul 65 70 20 70 70 20 

4. M. Fakhri Hanif 70 80 20 80 85 20 

Jumlah Skor 60 80 

Rata-Rata 15 20 

Penghargaan Kelompok TIM BAIK TIM BAIK 
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Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa terdapat tiga penghargaan 

yang diberikan kepada enam kelompok tersebut, yaitu Tim Baik, Tim Hebat, dan 

Tim Super. Pada pertemuan 1, Kelompok B, Kelompok E, dan Kelompok F 

mendapat penghargaan sebagai Tim Baik dengan mencapai rata-rata skor 

kelompok 17, 20 dan 15. Kelompok A, dan Kelompok C mendapat penghargaan 

sebagai Tim Hebat dengan mencapai rata-rata skor kelompok 25 dan 24. 

Sementara itu, Tim Super diraih oleh Kelompok D dengan rata-rata skor 

kelompok 30. 

Pada pertemuan 2, terjadi perubahan yang signifikan. Kelompok B, C, dan 

F mendapat penghargaan sebagai Tim Baik dengan rata-rata skor kelompok yang 

sama yaitu 20. Sementara itu, Kelompok A, kelompok D dan kelompok E meraih 

penghargaan sebagai Tim Hebat dengan rata-rata skor kelompok 23, 22 dan 23. 

Namun, pada pertemuan 2 tidak terdapat kelompok yang mendapat gelar sebagai 

Tim Super. Hal ini berarti secara garis besar nilai yang diperoleh setiap siswa 

dalam masing-masing kelompok mengalami penurunan sehingga berpengaruh 

pada rata-rata skor kelompok. 

4.1.1.4 Refleksi 

Refleksi setelah melaksanakan siklus I yaitu masih terdapat beberapa 

kekurangan dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan 

kekurangan guru pada pengelolaan kelas. Hal ini dapat dibuktikan dari 

performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa. 
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Hasil performansi guru yang diperoleh guru sebesar 75,37 dengan kriteria 

B. Hasil performansi guru tersebut sudah mencapai ketentuan keberhasilan dari 

ketuntasan yang di targetkan yaitu 75, akan tetapi masih terdapat beberapa 

kekurangan saat melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Kekurangan tersebut dapat dibuktikan dari 

deskriptor yang nilainya masih rendah, antara lain: 

(1) Dalam pembuatan RPP, guru kurang dapat menentukan cara-cara 

memotivasi siswa. 

(2) Pengelolaan waktu pembelajaran kurang efisien, karena pada saat siswa 

berkelompok guru tidak membimbing siswa mengerjakan soal-soal yang 

ada di LKS. 

(3) Guru belum maksimal dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD. 

(4) Guru belum optimal dalam mengelola interaksi kelas. 

Hasil observasi terhadap aktivitas belajar siswa selama proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

pada siklus I sebesar 66,54%. Hasil aktivitas tersebut masih belum mancapai 

kriteria yang ditetapkan yaitu 75%. Hal ini disebabkan adanya berbagai kendala 

saat proses pembelajaran berlangsung. Kendala dalam kegiatan pembelajaran 

sifat-sifat bangun datar antara lain: 

(1) Semua indikator aktivitas belajar siswa kurang optimal dalam 

pembelajaran yaitu keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran sebesar 
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69,23%. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru sebesar 67,78%. 

Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya sebesar 

66,39%. Kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok sebesar 

67,29%. Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau 

pendapat sebesar 62,01%.  

(2) Siswa belum terbiasa melakukan pembelajaran dengan berkelompok. Saat 

berkelompok masih terdapat siswa yang sifatnya individual dan hanya 

ingin mengerjakan sendiri LKS yang diberikan. Dalam pembelajaran yang 

dilakukan, guru menentukan 1 kelompok terdiri dari 5 siswa. Dari 5 siswa 

tersebut hanya 2-3 siswa yang aktif mengerjakan LKS dan yang aktif 

mengerjakan LKS adalah hanya siswa-siswa yang pandai. Hal ini 

disebabkan karena guru tidak memberikan bimbingan saat masing-masing 

kelompok mengerjakan LKS. 

Hasil belajar pada siklus I yaitu pada tes formatif menunjukkan nilai rata-

rata kelas sebesar 78,00 dan persentase ketuntasan belajar mencapai 73,07%. Pada 

rata-rata kelas sudah melampaui batas kriteria yang ditentukan yaitu 65, tetapi 

pada persentase tuntas klasikal belum mencapai batas indikator keberhasilan yang 

telah ditentukan yaitu 75%. 

Walaupun hasil rata-rata kelas sudah melampaui batas kriteria, tetapi 

masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran, selain itu pada 

persentase ketuntasan belajar belum mencapai indikator keberhasilan yang 

diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 
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(1) Penyampaian materi oleh guru dinilai kurang, guru hanya menjelaskan di 

depan kelas dan memberi tanggapan sehingga perhatian siswa sangat 

kurang saat guru menjelaskan materi. 

(2)  Kepekaan guru dalam menanggapi pertanyaan siswa masih kurang. 

(3) Pengelolaan interaksi di dalam kelas juga masih kurang. 

Kenyataan di atas menunjukkan masih terdapat banyak kekurangan baik 

dilihat dari performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran. Hasil yang belum mencapai indikator keberhasilan tersebut akan 

diperbaiki dan ditingkatkan pada siklus II. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Siklus II pertemuan 1 dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2013 materi 

contoh berbagai jenis koperasi dan pertemuan 2 dilaksanakan pada tanggal 01 

Februari 2013 materi menceritakan kegiatan salah satu koperasi di lingkungannya. 

Dari pelaksanaan tindakan siklus II diperoleh deskripsi data perfomansi guru, 

aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa. Deskripsi data pelaksanaan 

tindakan siklus II adalah sebagai berikut: 

4.1.2.1 Deskripsi Perfomansi Guru 

Nilai performansi guru pada siklus II sudah menunjukkan adanya 

peningkatan dari observasi siklus I. Peningkatan nilai performansi guru pada 

siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.6 Rekapitulasi Hasil Penilaian Guru dalam Membuat RPP Siklus II 

No. 
 

Aspek Penilaian 
 

Pertemuan 

1 2 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran/ indicator 3,5 4 
2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, 

media pembelajaran, dan sumber belajar 
3 3,33 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 3 3,4 
4. Merancang pengelolaan kelas 3,5 4 
5. Menentukan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat 

penilaian 
3,5 3,5 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 4 4 
Jumlah 20,5 22,23 

Rata-rata 3,41 3,70 
Rata-rata Siklus II 3,55 

Nilai APKG 1 89,02 
Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam 

merencanakan pembelajaran pada siklus II mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan hasil pada siklus I. Nilai performansi guru pada siklus I 

sebesar dari 82,24 meningkat pada siklus II menjadi 89,02. Data kemampuan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran pada siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Penilaian Kemampuan dalam  

Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

No. Aspek Penilaian 
Pertemuan 
1 2 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 3,5 4 
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD 3 3,5 
3. Mengelola interaksi kelas 3 3,2 
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 
mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 

3,2 3,4 

5. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 3,5 3,5 
6. Kesan umum kinerja guru/calon guru 3,5 3,5 

Jumlah 19,7 21,1 

Rata-rata 3,28 3,51 

Rata-rata Siklus II 3,39 
Nilai APKG 2 85 

  Berdasarkan tabel 4.7 pada siklus II nilai rata-rata kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dari pertemuan 1 dan 2 mencapai 85. Nilai aktivitas 

performansi guru pada siklus II ada pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.8 Rekapitulasi Nilai Performansi Guru Siklus II 

No. Aspek Penilaian Nilai Skor Nilai 
Akhir 

Keterangan

1. Kemampuan guru membuat 
rencana pelaksanaan 
pembelajaran (APKG 1) 

89,02 1 89,02 
86-100 = A 
81-85 = AB 
71-80 = B 
66-70 = BC 
61-65 = C 
56-60 = CD 
51-55 = D 
≤50    = E 

2. Kemampuan guru melaksanakan 
pembelajaran (APKG 2) 

85 2 170 

Jumlah 3 259,02 
Nilai Performansi Guru 86,34 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada siklus II 

aktivitas performansi guru mengalami peningkatan yaitu menjadi 86,34 dengan 

kriteria A. Hasil ini sudah melebihi dari target indikator yang ditetapkan untuk 

aktivitas performansi guru, yaitu minimal 75 atau B. 

Hasil observasi performansi guru pada siklus II mengalami peningkatan, 

nilai performansi guru pada siklus I yaitu 76,12 meningkat pada siklus II 86,34. 

Hal ini disebabkan karena kemampuan guru dalam menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD semakin baik. Guru sudah membantu siswa 

untuk berdiskusi dan saling bekerja sama sesame teman dan menunjukkan adanya 
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sikap membantu dan memelihara keterlibatan siswa baik secara individu maupun 

pada kerja kelompok. Peningkatan nilai performansi guru dari siklus I ke siklus II 

dapat dilihat pada diagram 4.2. 

 

Gambar 4.2. Diagram Peningkatan Performansi Guru 

4.1.2.2 Deskripsi Data Aktivitas Siswa 

Observasi aktivitas belajar siswa yang dilakukan pada siklus II tampak 

adanya peningkatan. Hasil aktivitas belajar siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

No Aspek yang diamati 
Persentase (%) 

Pertemuan Ketercapaian 
Siklus II 1 2 

A. Keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran 76,85 81,48 79,16 
B. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 75,00 76,85 75,92 
C. Keberanian siswa dalam mempresentasikan 

hasil diskusinya 72,22 82,41 77,31 

D. Kemampuan siswa bekerja sama dalam 
kelompok 72,22 84,26 78,24 

E. Keberanian siswa dalam mengemukakan 
tanggapan atau pendapat 72,22 82,41 77,31 



65 

 

 

 

Rata-rata Aktivitas Siswa Siklus II (%) 77,90 82,50 77,59 

 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil persentase keseluruhan yang 

diperoleh dari kelima indikator aktivitas siswa pada siklus II sebesar 77,59%. 

Setiap indikator aktivitas belajar siswa sudah menunjukkan hasil yang baik. 

Indikator keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran mencapai 79,16%. 

Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru mencapai 75,92%. Keberanian siswa 

dalam mempresentasikan hasil diskusinya mencapai 77,31%. Kemampuan siswa 

bekerjasama dalam kelompok mencapai 78,24%. Keberanian siswa dalam 

mengemukakan tanggapan atau pendapat mencapai 77,31%. 

Hasil observasi aktivitas belajar siswa tersebut sudah berhasil terbukti 

dengan adanya peningkatan aktivitas belajar siswa dari siklus I sebesar 66,54% 

meningkat menjadi 77,59% pada siklus II. Peningkatan aktivitas belajar siswa 

secara klasikal pada siklus I dan siklus II digambarkan pada diagram berikut: 

 

Gambar 4.3 Diagram Peningkatan aktivitas siswa (%) 
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4.1.2.3 Deskripsi Data Hasil Belajar 

Setelah dilaksanakannya perbaikan maka hasil belajar siklus II dapat 

dilihat dari tabel di bawah ini. Berikut ini tabel nilai hasil tes formatif siswa pada 

siklus II. 

Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Hasil Belajar 
Siklus II 

Keterangan 
Banyak Siswa Persentase 

Skor ≥ 65 23 88,46% Tuntas 
Skor < 65 3 11,54% Tidak tuntas 
Nilai Rata-rata 78,31  
 

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal hasil belajar sebesar 

88,46% dengan nilai rata-rata klasikal sebesar 78,31. Siswa yang mendapat nilai  

≥ 65 ada 23 siswa dan yang mendapat nilai < 65 ada 3 siswa. Pencapaian 

ketuntasan belajar siswa pada  siklus II digambarkan pada diagram berikut. 

 

Gambar 4.4 Diagram Persentase Tuntas Belajar Klasikal Siklus II 
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Diagram 4.4 menunjukkan hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

yang cukup memuaskan karena sudah memenuhi indikator yang telah ditetapkan 

yaitu ketuntasan belajar minimal 75%  dan siklus II dikatakan berhasil. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti pada siklus I dan siklus II 

terjadi peningkatan pada hasil belajar siswa. Ketuntasan belajar siswa pada siklus 

I mencapai 66,54% dengan nilai rata-rata kelas sebesar 78,00 dan pada siklus II 

persentase ketuntasan sebesar 88,46% dengan nilai rata-rata 78,31. Adanya 

peningkatan hasil belajar siswa pada siklus II menunjukkan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berhasil 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS terutama pada materi 

Koperasi. Pencapaian ketuntasan belajar dan nilai rata-rata siswa pada  siklus I 

dan siklus II digambarkan pada diagram berikut. 

 

Diagram 4.5 Peningkatan Hasil Belajar Siswa Siklus I dan II 
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Sebagaimana yang dilaksanakan peneliti pada siklus I, pada siklus II 

peneliti juga mengumpulkan data kelompok selain data individu. Data ini berupa 

nilai peningkatan masing-masing kelompok dan penghargaan yang diberikan 

kepada kelompok pada setiap pertemuan.  

Hasil belajar yang berupa nilai peningkatan yang diperoleh siswa dan 

penghargaan kelompok pada siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.11 Data Perolehan Skor dan Penghargaan Kelompok Siklus II 

KELOMPOK A 

 

No 

 

Nama Siswa 

Pertemuan  1 Pertemuan 2 

Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir 

Skor Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir 

Skor 

1. Andika Prasetya 80 85 20 85 100 30 

2. Zulfa Nur Anisa 55 60 20 60 65 20 

3. Nadia Chaerunisa 80 80 20 80 80 20 

4. Tegar Galih 75 80 20 80 75 20 

Jumlah Skor 80 90 

Rata-Rata 20 23 

Penghargaan Kelompok TIM BAIK TIM HEBAT  

KELOMPOK B 

 

No 

 

Nama Siswa 

Pertemuan  1 Pertemuan 2 

Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir 

Skor Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir 

Sk
or 

1. Gilang Maulidani 80 70 10 70 100 30 

2. Amanda Aulia 70 80 20 80 80 20 
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3. Ismail  75 65 10 65 75 20 

4. Yasmin Nasifan 75 75 20 75 100 30 

5. Sigit Arditya 60 75 30 75 75 20 

Jumlah Skor 90 120 

Rata-Rata 18 24 

Penghargaan Kelompok TIM BAIK  TIM HEBAT 

KELOMPOK C 

 

No 

 

Nama Siswa 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir 

Skor Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir 

Sk
or 

1. Lina Widyaningsih 60 70 20 70 80 20 

2. Bagus Dwiprasetya 70 80 20 80 70 20 

3. Bimo Cahyo 75 65 20 65 75 20 

4. Nur Aulia 70 80 20 80 90 20 

5. Tofan Maulana 60 70 20 70 80 20 

Jumlah Skor 100 100 

Rata-Rata 20 20 

Penghargaan Kelompok TIM BAIK TIM BAIK  

 

KELOMPOK D 

 

No  

 

Nama Siswa 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Skor 
Awal 

Skor 
Akhir 

Skor Skor 
Awal 

Skor 
Akhir 

Sk
or 
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1. Merissa Claudya 100 100 30 100 100 30 

2. Ando Hepi 90 90 20 90 90 20 

3. Eko Satria 80 85 20 85 85 20 

4. Rindi Apriliana 90 90 20 90 90 20 

Jumlah Skor 90 90 

Rata-Rata 23 23 

Penghargaan Kelompok TIM HEBAT TIM HEBAT 

KELOMPOK E 

 

No 

 

Nama Siswa 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir 

Skor Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir 

Sk
or 

1. M. isomudin 100 100 30 100 100 30 

2. Khaerunisa Eka 75 75 20 75 95 30 

3. Zacky Saputra 70 80 20 70 80 20 

4. Fitri Nurani 75 80 20 80 100 30 

Jumlah Skor 90 110 

Rata-Rata 23 28 

Penghargaan Kelompok TIM HEBAT TIM SUPER 

 

KELOMPOK F 

 

No 

 

Nama Siswa  

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir 

Skor Nilai 
Awal 

Nilai 
Akhir 

Sk
or 
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1. Satria Aditya 60 70 20 70 80 20 

2. Fadillah Izza. K 70 70 20 70 70 30 

3. Aulia Nurul 70 80 20 80 80 20 

4. M. Fakhri Hanif 85 95 20 95 100 30 

Jumlah Skor 80 100 

Rata-Rata 20 25 

Penghargaan Kelompok TIM BAIK TIM HEBAT 

 

Data pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa terjadi banyak perubahan nilai 

dalam kelompok STAD setelah melakukan pembelajaran di siklus II. Pada 

pertemuan 1, kelompok A, B, C, dan F memperoleh penghargaan sebagai Tim 

Baik dengan rata-rata skor kelompok masing-masing 20, 18, 20, dan 20. Gelar 

Tim Hebat diraih oleh kelompok D dan E dengan rata-rata skor kelompok yang 

sama yaitu 23, pada pertemuan 1 tidak terdapat kelompok yang mendapat gelar 

Tim Super. Hal ini berarti secara garis besar nilai yang diperoleh setiap siswa 

dalam masing-masing kelompok mengalami penurunan sehingga berpengaruh 

pada rata-rata skor kelompok. 

Pada siklus II pertemuan 2 ada kenaikan kelompok yang sangat bagus, 

kelompok C mendapat penghargaan sebagai Tim Baik dengan rata-rata skor 

kelompok 20. Kelompok A, B, D dan F memperoleh penghargaan sebagai Tim 

Hebat dengan rata-rata skor kelompok 23, 24, 23 dan 25. Sementara itu, gelar Tim 

Super diraih oleh kelompok E dengan rata-rata skor kelompok 28. 
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4.1.2.4 Refleksi 

Refleksi setelah pelaksanaan siklus II yaitu terdapat peningkatan pada 

perfomansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa. Hasil 

performansi guru yang pada siklus 1 sebesar 76,12 dengan kriteria B, meningkat 

menjadi 86,34 dengan kriteria A. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya 

tindakan-tindakan dari guru dengan melihat refleksi hasil dari siklus I, yaitu: 

(1) Dalam pembuatan RPP, guru sudah dapat menentukan cara-cara 

memotivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran. 

(2) Pengelolaan waktu pembelajaran sudah efisien, karena pada saat siswa 

berkelompok guru membimbing siswa mengerjakan soal-soal yang ada di 

LKS. 

(3) Guru sudah cukup maksimal dalam menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 

(4) Guru sudah baik dalam mengelola interaksi di kelas. 

Hasil observasi terhadap aktivitas belajar siswa selama proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

pada siklus II sebesar 77,59%. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkat an 

aktivitas belajar siswa yang pada siklus 1 sebesar 66,54% meningkat menjadi 

77,59%. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya tindakan-tindakan dari 

guru dengan melihat refleksi hasil dari siklus 1, yaitu: 

(1) Meningkatkan aktivitas siswa yang kurang tampak dengan cara memberi 

penjelasan kepada siswa tentang bagaimana cara menyampaikan pendapat 
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dengan benar kepada siswa, memberi penjelasan kepada siswa tentang 

makna kerjasama dan bagaimana akibat dari tidak adanya kerjasama 

dalam suatu kelompok, memberi penjelasan bagaimana cara bertanya 

yang baik. 

(2) Pada saat siswa bekerjasama mengerjakan LKS, guru memberikan 

bimbingan kepada masing-masing kelompok dan membimbing siswa 

untuk memanipulasi model-model bangun datar. 

Hasil belajar pada siklus II yaitu pada tes formatif menunjukkan nilai rata-

rata kelas sebesar 78,31 dan persentase ketuntasan belajar mencapai 88,46%. Hal 

ini dapat menunjukkan adanya peningkatan pada hasil rata-rata kelas yang pada 

siklus I sebesar 78,00 meningkat pada siklus II menjadi 78,31. Kemudian pada 

persentase ketuntasan belajar pada siklus I  sebesar 66,54% meningkat menjadi 

88,46%. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya tindakan-tindakan dari 

guru dengan melihat refleksi hasil dari siklus 1, yaitu: 

(1) Guru mengelola ketertiban siswa sehingga siswa memperhatikan 

penjelasan guru dengan baik. 

(2) Guru memotivasi siswa dengan cara-cara yang dapat menarik perhatian 

siswa. 

(3) Guru membimbing kelompok yang kesulitan saat mengerjakan LKS. 

4.2 Pembahasan 

Hasil penelitian yang diperoleh meliputi performansi guru, aktivitas 

belajar dan hasil belajar siswa yang dilakukan dalam dua siklus yaitu siklus I dan 
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siklus II. Pembahasan dalam penelitian ini meliputi pemaknaan temuan penelitian 

dan implikasi hasil penelitian. 

4.2.1 Pemaknaan temuan penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, siswa kelas IV SD Negeri 

Tegalsari 8 sudah tidak merasa kesulitan lagi dalam mempelajari materi koperasi. 

Hal tersebut ditandai dengan adanya antusiasme siswa selama pembelajaran 

berlangsung dan rata-rata hasil belajar yang dicapai siswa setelah diterapkannya 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, guru sangatlah berpengaruh terhadap 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hal ini menjawab teori 

yang dikemukakan oleh Ismail (2009), bahwa untuk mendapatkan proses dan hasil 

belajar siswa yang berkualitas tentu memerlukan kinerja (performansi) guru yang 

maksimal. Nilai performansi guru pada siklus I sebesar 76,12 (B), sedangkan pada 

siklus II meningkat menjadi 86,34 (A). Performansi guru menjadi lebih baik 

karena guru semakin baik dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD pada materi koperasi. Guru sudah melaksanakan semua kegiatan sesuai 

yang direncanakan dan lebih optimal dalam melaksanakan pembelajarannya. 

Hal di atas berpengaruh pada aktivitas belajar siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang 

mengalami peningkatan yang lebih baik dari siklus I ke siklus II. Persentase hasil 

aktivitas siswa pada siklus I sebesar 66,54% meningkat pada siklus II menjadi 
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77,59%. Peningkatan aktivitas siswa tersebut memiliki makna bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat memotivasi aktivitas belajar siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. Pada waktu proses pembelajaran, siswa 

diberi kebebasan untuk beragumentasi dengan teman sekelompoknya. Selain itu, 

siswa juga saling bekerja sama dan saling membantu antar sesaman teman dalam 

kelompoknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif 

tipe STAD menimbulkan interaksi sosial yang baik antar siswa. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan Vygotsky (Suprijono, 2011:55) yang menekankan siswa 

mengkontruksi pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD ternyata juga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi koperasi. Terbukti dengan adanya 

peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I nilai rata-

rata hasil belajar siswa mencapai 78,00 dan ketuntasan belajar sebesar 73,07%, 

sedangkan pada siklus II nilai rata-rata hasil belajar meningkat menjadi 78,31 dan 

ketuntasan belajar siswa mencapai 88,46%. Peningkatan hasil belajar tersebut 

memiliki makna bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD efektif untuk 

pembelajaran IPS materi koperasi, karena pada tipe ini guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan teman dan saling membantu 

antar siswa yang pandai dengan yang kurang pandai.  

Proses belajar yang dilakukan siswa mengakibatkan adanya perubahan 

perilaku. Perubahan perilaku yang dialami siswa sebagai hasil belajar ditandai 

dengan pemahaman siswa terhadap materi koperasi menjadi lebih baik. Perubahan 
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perilaku yang diperoleh siswa sebagai hasil belajar sesuai dengan pendapat 

Hamalik (2008: 30) bahwa hasil belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku 

ketika seseorang telah belajar, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari 

tidak mengerti menjadi mengerti.  

4.2.2 Implikasi hasil penelitian 

Hasil peneltian tindakan kelas yang dilakukan guru dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi koperasi di kelas IV SD 

Negeri Tegalsari 8 adalah meningkatnya perfomansi guru, aktivitas belajar siswa, 

dan hasil belajar siswa. Perfomansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar 

siswa dapat meningkat apabila memperhatikan karakteristik siswa, karakteristik 

materi pelajaran, sarana dan prasarana, alokasi waktu pembelajaran, dan kondisi 

kelas. 

Pembelajaran IPS materi koperasi dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan performansi guru, apabila 

guru memperhatikan kondisi siswa dan kelas. Jika guru akan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, maka guru harus mengetahui kemampuan 

kognitif awal siswa sebelum menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. Hal tersebut, supaya dalam pembelajaran guru mudah dalam membentuk 

kelompok secara heterogen. Selain itu, guru harus memperhatikan kondisi kelas 

agar pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan lancar dan efektif. Guru harus 

dapat memperhatikan bagaimana kondisi siswa saat mengikuti pembelajaran, guru 

harus mengerti kapan siswa merasa sangat bersemangat dan kapan siswa merasa 
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jenuh. Aktivitas belajar siswa dapat meningkat dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, karena guru memberikan bimbingan, 

motivasi dan penguatan kepada siswa agar siswa lebih bersemangat dan aktif 

mengikuti pembelajaran IPS materi koperasi. 

Berkaitan dengan pembahasan perfomansi guru di atas bahwa dengan 

tercapainya perfomansi guru sesuai dengan indikator keberhasilan maka akan 

berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa. Aktivitas 

belajar siswa dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD akan 

meningkat jika siswa tertarik dengan apa yang disajikan oleh gurunya. Misalnya, 

guru memberikan tugas diskusi. Maka secara otomatis siswa akan belajar bekerja 

sama dengan temannya. Dengan demikian, di dalam kelas siswa tidak hanya 

mendengarkan penjelasan guru, namun aktif dalam belajar di kelas.  

Meningkatnya aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe 

STAD, maka akan meningkat pula hasil belajar siswa. 

Penjabaran di atas menunjukan bahwa dalam menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, guru tidak hanya harus mengerti tentang 

pengertian model pembelajaran kooperatif tipe STAD, bagaimana langkah-

langkahnya, bagaimana karakteristiknya, tetapi guru juga harus dapat 

menyesuaikan antara karaktersitik siswa, karakteristik materi pelajaran, sarana 

dan prasarana, alokasi waktu pembelajaran, dan kondisi kelas untuk mendukung 

keefektifan pelaksanaan pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan Tujuan utama penelitian yaitu untuk memecahkan 

permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas sehingga dapat memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuan penelitian ini meliputi tujuan umum 

dan tujuan khusus. Tujuan umum dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses 

dan hasil pembelajaran IPS di kelas IV SD Negeri Tegalsari 8 Kota Tegal 

sedangkan Tujuan  khusus penelitian untuk meningkatkan aktivitas, meningkatkan 

hasil belajar, dan meningkatkan performansi guru melalui model pembelajaran 

Kooperatif tipe STAD pada pembelajaran IPS siswa kelas IV materi  Koperasi di 

SD Negeri Tegalsari 8 Kota Tegal.  

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 

Tegalsari 8 Kota Tegal pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Hasil yang 

mendukung pernyataan ini yaitu: 

5.1.1 Aktivitas Belajar Siswa 

Dari hasil observasi terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran, dapat 

diketahui bahwa aktivitas siswa mengalami peningkatan di setiap siklus. Aktivitas 

belajar siswa di siklus I diperoleh dengan ketuntasan belajar 66,54% , dan pada 

siklus II diperoleh dengan ketuntasan belajar 77,59%. Hal ini menunjukan  bahwa 
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model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran. 

5.1.2 Hasil Belajar Siswa 

Setelah peneliti menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, 

hasil belajar siswa yang terdiri dari ketuntasan belajar klasikal dan rata-rata nilai 

dapat meningkat di setiap siklus. Pada siklus I, persentase ketuntasan belajar  

klasikal sebesar 73,03% dengan rata-rata nilai 78,00. Sementara itu, pada siklus II, 

persentase ketuntasan belajar klasikal mencapai 88,46% dengan rata-rata nilai 

78,31. 

5.1.3 Performansi Guru 

Hasil observasi terhadap performansi guru dalam menerapkan model 

pembelajaran STAD  selama dua siklus mengalami peningkatan pada setiap siklus. 

Hal ini ditunjukan pada siklus I, guru mendapatkan nilai 76,12 untuk APKG I 

dengan kriteria B, dan pada siklus II guru mendapatkan nilai 86,34 untuk APKG 

II dengan kriteria A. 

5.2 Saran 

Dalam melaksanakan pembelajaran mata pelajaran IPS di kelas IV, 

Sebaiknya guru menerapkan model pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

khususnya dalam pembelajaran IPS, karena dapat menjadi sarana siswa untuk 

berdiskusi dan saling bekerja sama, sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar 

yang akan berpengaruh pada hasil belajar siswa dan sebagai pembelajaran yang 

yang menjadikan siswa menjadi aktif dalam belajar.   
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Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:  

1. Bagi siswa 

Dapat memberikan keaktifan siswa menyelesaikan tugas mandiri dan 

kelompok, baik yang berstruktur maupun yang tidak berstruktur menjadi 

meningkat sehingga prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS konsep 

Koperasi meningkat serta keberanian siswa mengungkapkan pendapat, ide, 

pertanyaan dan saran meningkat pula. 

 2. Bagi guru 

Dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya dengan menggunakan 

metode yang tidak lagi bersifat konvensional, akan tetapi lebih bersifat variatif. 

3. Bagi sekolah 

Mendapatkan pengetahuan baru sehingga kualitas pembelajaran IPS 

konsep Koperasi meningkat dan kinerja seluruh warga sekolah meningkat pula.
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Lampiran 1 

Daftar Nama Siswa Kelas IV SD Negeri Tegalsari 8 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

No. Nama Siswa Jenis Kelamin 
1. Ismail L 
2. Bagus dwiprasetya L 
3. Andika Prasetya L 
4. Ando Hepi.P L 
5. Zulfa Nur Anisa P 
6. Khaerunnisa Eka  P 
7. Amanda Aulia A. P 
8. Aulia Nurul. H P 
9. Eko Satria L 
10. Fadillah Izza. K P 
11. Fitri Nurani P 
12. Gilang Maulidani  L 
13. Lina Widyaningsih P 
14. Merissa Claudiya P 
15. M. Isomudin. H L 
16. Nur Aulia A. P 
17. Rindi Apriliyana P 
18. Satria Aditya L 
19. Sigit Arditya. K L 
20. Tegar Ghalih  L 
21. Tofan Maulana L 
22. Yasmin Nashifan P 
23. Zacky Saputra L 
24. M. Fakhri Hanif L 
25. Bimo cahyo.W L 
26. Nadia Choerunnisa P 
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Lampiran 2 

Daftar Nilai Ulangan Tengah Semester I 
Kelas IV Mata Pelajaran IPS 

Tahun Ajaran 2012/2013 
 

No. Nama Siswa Nilai 
1. Ismail 40 
2. Bagusdwiprasetya 61 
3. AndikaPrasetya 79 
4. Ando Hepi.P 60 
5. ZulfaNurAnisa 38 
6. KhaerunnisaEka 60 
7. Amanda Aulia A. 71 
8. AuliaNurul. H 63 
9. EkoSatria 40 
10. FadillahIzza. K 56 
11. FitriNurani 60 
12. GilangMaulidani 86 
13. LinaWidyaningsih 86 
14. Merissa Claudiya 75 
15. M. Isomudin. H 95 
16. NurAulia A. 85 
17. RindiApriliyana 57 
18. SatriaAditya 84 
19. SigitArditya. K 56 
20. Tegar Galih 63 
21. TofanMaulana 46 
22. YasminNashifan 70 
23. ZackySaputra 80 
24. M. FakhriHanif 75 
25. Bimocahyo.W 45 
26. Nadia Choerunnisa 75 
Jumlah 1706 
Nilai rata-rata 65,61 

 
Mengetahui, 
Guru Kelas 
 
 
Apriliana, S.pd. SD 

                                                                                19670424 200212 2 002 
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Lampiran 3 
Daftar Nilai Pre-test Siswa Kelas IV 

Mata Pelajaran IPS Materi Koperasi 
Tahun Ajaran 2011/2012 

 
No. Nama Siswa Nilai  
1. Ismail 55 
2. Bagusdwiprasetya 50 
3. AndikaPrasetya 75 
4. Ando Hepi.P 60 
5. ZulfaNurAnisa 30 
6. KhaerunnisaEka 70 
7. Amanda Aulia A. 70 
8. AuliaNurul. H 65 
9. EkoSatria 50 
10. FadillahIzza. K 60 
11. FitriNurani 74 
12. GilangMaulidani 60 
13. LinaWidyaningsih 40 
14. Merissa Claudiya 85 
15. M. Isomudin. H 85 
16. NurAulia A. 70 
17. RindiApriliyana 70 
18. SatriaAditya 70 
19. SigitArditya. K 55 
20. TegarGhalih 65 
21. TofanMaulana 40 
22. YasminNashifan 65 
23. ZackySaputra 60 
24. M. FakhriHanif 70 
25. Bimocahyo.W 55 
26. Nadia Choerunnisa 50 

Jumlah 1604 
Rata-rata 61,69 
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Lampiran 4 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA MENGGUNAKAN 

MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD 

  

No Nama 
A B C D E Jml 

Skor Nilai 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Ismail                       
2. Bagus dwi. P                       
3. Andika Prasetya                       
4. Ando Hepi.P                       
5. Zulfa Nur Anisa                       

6. Khaerunnisa                       
7. Amanda Aulia                       
8. Aulia Nurul. H                       
9. Eko Satria                        
10 Fadillah Izza. K                       
11 Fitri Nurani                       
12 Gilang. M                       
13 Lina. W                       
14 Merissa. C                       

15 M. Isomudin. H                       
16 Nur Aulia A.                       
17 Rindi Apriliana                       
18 Satria Aditya                       
19 Sigit Arditya. K                       
20 Tegar Ghalih                        
21 Tofan Maulana                       
22 Yasmin. N                       
23 Zacky Saputra                       
24 M. Fakhri Hanif                       
25 Bimo cahyo.W                       
26 Nadia. C                       
Jumlah         
Rata-rata        
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Lampiran 5 

DESKRIPTOR  

PEDOMAN OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

1. Keantusiasan Siswa Mengikuti Pembelajaran 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mencermati penjelasan, arahan, dan bimbingan dari guru. 

b. Siswa mencatat materi pelajaran yang diberikan. 

c. Siswa tidak banyak mengobrol dengan temannya.  

d. Siswa mengajukan pertanyaan bila merasa penjelasan guru belum jelas. 

Keterangan: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

satu deskriptor tampak 

dua deskriptor tampak 

tiga deskriptor tampak 

empat deskriptor tampak 

 

2. Keaktifan Siswa dalam Bertanya Kepada Guru 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa bertanya dengan menunjukkan jari terlebih dahulu. 

b. Siswa menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran. 

c. Siswa menyampaikan pertanyaan dengan menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. 

d. Siswa menyampaikan pertanyaan secara jelas dan singkat. 

Keterangan: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 

2 

satu deskriptor tampak 

dua deskriptor tampak 
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3 

4 

tiga deskriptor tampak 

empat deskriptor tampak 

 

3. Kemampuan Siswa Bekerjasama dalam Kelompok 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa tidak membeda-bedakan teman. 

b. Siswa berdiskusi untuk memecahkan masalah 

c. Siswa saling menerima dan memberi pendapat antar kelompok 

d. Siswa mengutamakan kepentingan kelompok (tidak egois) 

Keterangan : 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

satu deskriptor tampak 

dua deskriptor tampak 

tiga deskriptor tampak 

empat deskriptor tampak 

 

4. Keberanian Siswa dalam Mempresentasikan Hasil Diskusinya 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mempresentasikan hasil kerja menurut kesadaran sendiri (tanpa 

ditunjuk guru). 

b. Siswa menjelaskan presentasi hasil kerja kelompok dengan runtut. 

c. Siswa mempresentasikan hasil diskusi menggunakan Bahasa Indonesia. 

d. Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 

Keterangan: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

satu deskriptor tampak 

dua deskriptor tampak 

tiga deskriptor tampak 

empat deskriptor tampak 
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5. Keberanian Siswa dalam Mengemukakan Tanggapan atau Pendapat 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk guru. 

b. Siswa mengemukakan pendapat untuk memecahkan masalah. 

c. Siswa mengemukakan tanggapan terhadap presentasi teman. 

d. Siswa mengemukakan tanggapan atau pendapat yang logis 

Keterangan: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

satu deskriptor tampak 

dua deskriptor tampak 

tiga deskriptor tampak 

empat deskriptor tampak 

 

          Rumus Skor Aktivitas Siswa : 
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Lampiran 6 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator        1        2       3          4  

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

          hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk   

          kecakapan hidup (life skill) 

       Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan    

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

   

  Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran STAD 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

(kooperatif tipe STAD) 

3.2 Menyusun langkah-langkah 
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pembelajaran STAD 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran      

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C  

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

  

  Rata-rata butir 6 = F 

  

 

 Observer, 

Nilai APKG RPP = APKG I 
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       Apriliana. S.Pd. 

                                                                                   19670424 200212 2 002 

Lampiran 7 

 

DESKRIPTOR 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Merumuskan kompetensi dasar/indikator hasil belajar. 

 Penjelasan : Untuk butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a. Rumusan dinyatakan dengan jelas sehingga tidak 

menimbulkan tafsiran ganda 

b. Rumusan mengandung perilaku (behavior)  yang dapat 

dicapai siswa.  

c. Susunan rumusan kompetensi dasar terurut secara logis 

(dari yang mudah ke yang sukar), dari yang sederhana ke 

yang kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, dan dari 

berfikir tingkat rendah sampai tingkat tinggi. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Rumusan tidak jelas dan tidak lengkap. 

Rumusan jelas tetapi tidak lengkap atau tidak jelas tetapi 

lengkap. 

Rumusan jelas dan lengkap, atau jelas dan logis, atau 

lengkap dan logis 

Rumusan jelas, lengkap, dan disusun secara logis. 
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 Indikator : 1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk kecakapan 

hidup (life skill) 

 Penjelasan : Dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup hendaknya 

tertuang di dalam rencana pembelajaran.  

Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan kegiatan  

pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala 

Penilaian 

Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Tidak dicantumkan dampak pengiring 

Dicantumkan dampak pengiring tetapi tidak operasional 

Dicantumkan dampak pengiring yang operasional tetapi 

tidak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

Dicantumkan dampak pengiring yang operasional dan 

sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar. 

Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran 

 Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor 

sebagai berikut : 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman). 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir 

dalam bidangnya). 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala sebagai berikut : 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

  

Indikator  : 2.2 Menentukan dan mengembangkan  media pembelajaran. 

Penjelasan : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

memudahkan  siswa belajar (misalnya: gambar, model benda 

asli dan peta). 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Direncanakan penggunaan satu macam media tetapi 

tidak sesuai dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam media 

tetapi tidak sesuai dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan satu macam media yang 

sesuai dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam media 

yang sesuai dengan tujuan.  

 

 Indikator : 2.3  Memilih sumber belajar 

 Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa nara sumber, buku paket, buku 

pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan sebagainya. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di bawah ini: 

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. 

b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan siswa. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan diajarkan. 

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa (kontekstual). 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

 Indikator : 3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran (kooperatif tipe 

STAD) 

 Penjelasan : Kegiatan pembelajaran STAD berupa mendengarkan penjelasan 

guru, observasi, diskusi, belajar kelompok, simulasi, 

melakukan percobaan, membaca, dan sebagainya. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

 Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya : 

a. sesuai dengan tujuan, 

b. sesuai dengan bahan yang akan diajarkan, 

c. sesuai dengan perkembangan anak, 

d. sesuai dengan waktu yang tersedia, 

e. sesuai dengan media dan sumber belajar yang tersedia, 

f. bervariasi (multimetode), 

g. memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang direncanakan, 

h. memungkinkan keterlibatan siswa secara optimal 

i. memberikan peluang terjadinya proses kerja sama tim antarsiswa sesuai 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu sampai dua deskriptor tampak 

Tiga sampai empat deskriptor tampak 

Lima sampai enam deskriptor tampak 

Tujuh sampai delapan deskriptor tampak 
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 Indikator : 3.2  Menyusun langkah-langkah pembelajaran STAD 

 Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap 

pembelajaran STAD yang direncanakan guru sejak awal sampai 

akhir pembelajaran. 

 

 

 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Dicantumkan  langkah pembukaan, inti, dan penutup 

secara rinci tetapi tidak sesuai dengan  tujuan dan  

materi  pembelajaran 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 

secara rinci.  

Dicantumkan  langkah  pembukaan, inti, dan penutup 

secara rinci dan sesuai dengan  tujuan 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup 

secara rinci dan sesuai dengan tujuan, disertai rencana 

kegiatan terstruktur dan mandiri 

 

 Indikator : 3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

 Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk 

setiap tahapan/ jenis kegiatan pembelajaran STAD dalam suatu 

pertemuan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu 

bagi kegiatan pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana 

tampak pada deskriptor sebagai berikut. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
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1 
 
2 
 
 
3 
 
4 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana 
pembelajaran. 
Alokasi waktu untuk setiap langkah dicantumkan tetapi 
tidak proporsional. 
Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar daripada jumlah 
waktu kegiatan pembukaan dan penutup. 
Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam langkah-
langkah pembelajaran dirinci secara proporsional. 

 

 Indikator : 3.4  Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

 Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa 

belajar secara aktif. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentang cara memotivasi 

siswa: 

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan pengait, 

penyampaian tujuan, yang menarik bagi siswa. 

b. Mempersiapkan media yang menarik. 

c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta menantang 

siswa berfikir. 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 

 

 Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.5  Menyiapkan pertanyaan (perintah) 

 Penjelasan : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat 

mencakup (1) pertanyaan tingkat rendah yang menuntut 
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kemampuan mengingat dan (2) pertanyaan tingkat tinggi yang 

menuntut kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, 

mensintesis, dan mengevaluasi. 

Pertanyaan yang disiapkan guru dapat digunakan untuk 

berbagai tujuan. Guru menyiapkan pertanyaan untuk 

menilai/memotivasi siswa pada tahap pembukaan, selama 

proses belajar dan pada penutupan pembelajaran.  

 

 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Terdapat pertanyaan ingatan dan atau pemahaman  

Terdapat pertanyaan penerapan. 

Terdapat pertanyaan analisis dan atau sintesis.  

Terdapat pertanyaan evaluasi dan atau kreasi 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

 Indikator : 4.1  Menentukan penataan latar (setting)  pembelajaran  

 Penjelasan : Penataan latar pembelajaran mencakup persiapan dan 

pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot dan 

alat pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran.  

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut berikut. 

a. Penataan latar (setting) pembelajaran tujuan pembelajaran. 

b. Penataan latar (setting) pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan (perbedaan invidual) siswa. 

c. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. 

d. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan lingkungan 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 4.2  Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah 

kegiatan guru dalam menentukan pengelompokan, memberi 

tugas, menata alur kerja, dan cara kerja sehingga dapat 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.   

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut berikut. 

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau kelompok, dan  

atau klasikal), 

b. Penugasan yang harus dikerjakan, 

c. Alur dan cara kerja yang jelas, 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian. 

 Indikator : 5.1  Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

 Penjelasan : Prosedur penilaian meliputi : penilaian awal, penilaian dalam 

proses, dan penilaian akhir. 
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Jenis penilaian meliputi : tes lisan, tes tertulis, dan tes 

perbuatan.    

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja tetapi tidak 
sesuai dengan tujuan. 
Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja yang 
sesuai dengan tujuan. 
Tercantum prosedur dan jenis penilaian, salah satu di 
antaranya sesuai dengan tujuan. 
Tercantum prosedur atau jenis penilaian, keduanya 
sesuai dengan tujuan. 

 

 Indikator : 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 

 Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar 

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban 

yang benar atau rambu-rambu jawaban. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

 

4 

Rumusan pertanyaan tidak mengukur ketercapaian TPK. 

Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK. 

Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK dan 

memenuhi syarat-syarat penyusunan alat evaluasi 

termasuk penggunaan bahasa yang efektif. 

Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK dan 

memenuhi syarat-syarat penyusunan alat evaluasi 

termasuk penggunaan bahasa yang efektif disertai 

pencantuman kunci jawaban 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

 Indikator : 6.1  Kebersihan dan kerapian 
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 Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat 

dari penampilan fisik rencana pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tulisan ajeg (konsisten) 

c. Tampilan bersih (tanpa coretan atau noda) dan menarik. 

d. Ilustrasi tepat 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan d tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 
 Indikator : 6.2  Penggunaan bahasa tulis 

 Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran 

hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

a. Bahasa komunikatif. 

b. Pilihan kata tepat. 

c. Struktur kalimat baku. 

d. Cara penulisan sesuai dengan EYD. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b atau a dan c tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Lampiran 8 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) 

Pelaksanaan Pembelajaran 

 

PETUNJUK 

1.   Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

1.Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.       1       2      3      4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

   Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

Sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

Dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan 

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

STAD 
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2.6 Mengelola waktu pembelajaran 

Secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = H 

3.Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan 

Yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

Respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

  Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu Mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari 
Kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan 
kepercayaan diri 

 Rata-rata butir 4 = J  
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5. Melaksanakan evaluasi proses dan Hasil belajar 

5.1 Melaksanakan penilaian selama 

Proses pembelajaran 

5.2 Melaksanakan penilaian pada  

  akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 5 = L 

6.Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

6.1 Keefektifan proses pembelajaran 

6.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

6.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

6.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 6 = M 

 

Observer, 

Nilai APKG PP = APKG II 

              Apriliana, S.Pd. 

                                                                             19670424 200212 2 002. 
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Lampiran 9 

DESKRIPTOR 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

 Pelaksanaan Pembelajaran  

 

1.Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, dan sumber 

belajar 

 Penjelasan : Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan 

sumber belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia. 

b. Media pembelajaran mudah dimanfaatkan. 

c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 

d. Sumber belajar mudah dimanfaatkan 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a atau c tampak 

Deskriptor a dan c atau b dan d tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan d tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator  :1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

 Penjelasan: Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak 

 berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan 

 tugas harian kelas yang efektif dan efisien sangat 

 menunjang proses pembelajaran. 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru memeriksa 

dan menindaklanjuti hal-hal berikut. 

a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus. 

b. Pengecekan kehadiran siswa. 

c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan perabotan 

kelas. 

d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

2.Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD 

 Indikator    : 2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

 Penjelasan: Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang 

 dilakukan oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan 

 mental siswa untuk mulai belajar. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara : 

a. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang   menantang atau 

menceritakan peristiwa yang sedang hangat. 

b. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa (apersepsi). 

c. Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis besar materi dan 

kegiatan. 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator  : 2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan, 

     kondisi siswa, situasi kelas, dan lingkungan. 

 Penjelasan: Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis       

kegiatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan 

siswa, perubahan situasi yang dihadapi, dan lingkungan. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat materi 

pembelajaran. 

b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. 

c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat 

mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus pada pelajaran, disiplin 

kelas terpelihara). 

d. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai tuntutan situasi dan 

lingkungan) 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a atau b tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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 Indikator  : 2.3 Menggunakan media pembelajaran yang sesuai   

dengan tujuan, kondisi siswa, dan tuntutan situasi serta 

lingkungan (kontekstual). 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan 

media pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Guru tidak menggunakan media  

Guru menggunakan satu media namun tidak sesuai 

dengan materi dan kebutuhan peserta didik. 

Guru menggunakan satu media dan sesuai dengan 

materi serta kebutuhan anak. 

Guru menggunakan lebih dari satu media dan sesuai 

dengan materi serta kebutuhan anak  

 

 Indikator : 2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan 

                                          yang logis.  

 Penjelasan: Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru 

dapat memilih dan mengatur secara logis kegiatan 

pembelajaran sehingga kegiatan satu dengan dengan yang lain 

merupakan tatanan yang runtun. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 

b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 

c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 
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d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugas-tugas atau PR pada 

akhir pelajaran. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a atau b tampak 

Deskriptor a dan b ; atau a danc ; atau b dan c tampak 

Deskriptor a, b dan c ; atau a, b dan d ; atau b, c, dan d 

tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator : 2.5  Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD 

 Penjelasan : Model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah model 

pembelajaran kooperatif yang menekankan adanya aktivitas 

dan interaksi antarsiswa untuk saling memotivasi dan saling 

membantu dalam menguasai materi untuk mencapai prestasi 

maksimal. 

   Jenis kegiatan dalam pembelajaran STAD meliputi penyajian 

materi pembelajaran, mengorganisasikan siswa dalam 

kelompok belajar, membimbing siswa dalam kelompok, 

membimbing siswa dalam melakukan presentasi hasil kerja 

kelompok, pelaksanaan tes individual, pemeriksaan hasil tes, 

dan penghargaan kelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 

a. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran STAD sesuai dengan tujuan/ materi/ 

kebutuhan siswa. 

b. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara runtut sesuai tahap-tahap 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 
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c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran STAD sesuai dengan waktu dan 

fasilitas pembelajaran. 

d. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, klasikal ke 

kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan lancar. 

e. Guru berperan sebagai fasilitator sesuai dengan kegiatan pembelajaran 

STAD 

f. Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok atau individual) siswa terlibat 

secara optimal. 

g. Guru melakukan perubahan kegiatan sesuai kebutuhan supaya tidak terjadi 

stagnasi. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua / tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Lebih dari empat  deskriptor tampak 

 

Indikator : 2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Penjelasan :  Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal 

waktu pembelajaran yang telah dialokasikan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 

b. Pembelajaran diakhiri tepat waktu  

c. Pembelajaran dilaksanakan sesuai perincian waktu yang  ditentukan. 

d. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah dialokasikan. 

e. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

f.  Tidak terjadi penyimpangan waktu selama pembelajaran.  
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua / tiga deskriptor tampak 

Empat / lima deskriptor tampak 

Enam deskriptor tampak 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

 Indikator : 3.1  Memberi petunjuk 

dan penjelasan yang berkaitan dengan isi pembelajaran. 

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru 

dalam menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur 

yang bertalian dengan isi pembelajaran. 

    Penilaian perlu mengamati reaksi siswa agar skala penilaian 

dapat ditentukan secara tepat. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada 

usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa. 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada 

usaha guru untuk mengurangi tetapi tidak efektif. 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti, ada 

usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa dan 

efektif. 

Petunjuk dan penjelasan guru sudh jelas dan mudah 

dipahami siswa. 
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 Indikator : 3.2  Menangani 

pertanyaan dan respon siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani 

pertanyaan dan komentar siswa. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

Mengabaikan siswa yang mengajukan pertanyaan / 

pendapat  atau tidak menanggapi pertanyaan / pendapat 

siswa. 

Tanggap terhadap siswa yang mengajukan pertanyaan / 

pendapat, sesekali menggali respons atau pertanyaan 

siswa dan memberi respons yang sepadan. 

Menggali respons atau pertanyaan siswa selama 

pembelajaran berlangsung dan memberikan balikan 

kepada  siswa. 

Guru meminta siswa lain untuk merespon pertanyaan 

temannya atau menampung respons dan pertanyaan 

siswa untuk kegiatan selanjutnya. 

 

 

Indikator : 3.3  Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat, 

termasuk gerakan badan. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat 

termasuk gerakan badan. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Pembicaraan lancar. 
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b. Pembicaraan dapat dimengerti. 

c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila (berupa tulisan dan 

atau gambar) dan lembar kerja dapat dibaca dengan jelas. 

d. Isyarat termasuk gerakan badan tepat.  

  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator  : 3.4 Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa. 

 Penjelasan    : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan  

    cara yang digunakan guru dalam mempersiapkan,      

  menarik minat, dan mendorong siswa untuk berpartisipasi 

  dalam pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru melakukan 

hal-hal berikut. 

  a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau pengetahuan  

     yang sudah diperolehnya. 

 b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 

 c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang mampu  

menggali reaksi siswa. 

 d.Merespon/ menanggapi secara positif siswa yang berpartisipasi.   
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator   :3.5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran. 

 Penjelasan: Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru 

memantapkan penguasaan materi pembelajaran dengan cara 

merangkum, meringkas, mereviu (meninjau ulang), dan 

sebagainya. Kegiatan ini dapat terjadi beberapa kali selama 

proses pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 

tetapi tidak lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 

secara lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang 

dengan melibatkan siswa. 

Guru membimbing siswa membuat rangkuman atau 

ringkasan atau meninjau ulang. 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 
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 Indikator : 4.1 Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, 

penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada 

siswa. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

melakukan hal-hal berikut. 

a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. *) 

b. mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang berperilaku 

kurang sopan/negatif *) 

c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam menegur siswa. *) 

d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa, maupun antara 

guru dengan siswa. *) 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

*)1 Ada kemungkinan, tindakan sebagaimana dimaksud deskriptor b, c, dan 

d tidak dilakukan, karena perkembangan keadaan memang tidak 

menuntut dilakukannya tindakan dimaksud. Oleh karena itu, dalam 

penilaian terhadap  indikator 4.1. ini, mohon dilakukan salah satu dari 

alternatif berikut : (1) apabila keadaan tidak menuntut tindakan b, c, dan 

d, sehingga deskriptor tersebut sama sekali tidak muncul, maka praktikan 

dianggap telah melakukan tindakan a, b, c, dan d, dengan nilai maksimal 

yaitu 4, (2) apabila keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, sehingga 
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salah satu atau lebih deskriptor tersebut muncul, maka praktikan diberi 

nilai 1 untuk setiap tindakan tepat yang dilakukannya, dan (3) apabila 

keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, namun ditangani tidak sesuai 

dengan semangat deskriptor yang bersangkutan, maka praktikan 

dianggap belum mampu melakukan tindakan b, c, atau d, sehingga tidak 

diberi nilai untuk tindakan salah yang dilakukan itu.  

 Indikator  : 4.2Menunjukkan kegairahan belajar. 

 Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar. 

Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, suara, gerakan, 

isyarat, dan sebagainya. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

menunjukkan kesungguhan dengan : 

  a. Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

  b. Nada suara pada bagian pelajaran penting. 

  c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang dikerjakan. 

   d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator  : 4.3 Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat 

dan serasi. 
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 Penjelasan  : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap 

hal-hal yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka 

mengahapi kesulitan. 

 

 

 

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.  

Skala Penilaian Penjelasan *) 2 

1 

 

2 

3 

4 

 

Memberi perhatian dan tanggapan terhadap siswa yang 

membutuhkan. 

Memberikan bantuan kepada siswa yang membutuhkan. 

Mendorong siswa untuk memecahkan masalahnya 

sendiri. 

Mendorong siswa untuk membantu temannya yang 

membutuhkan.  

 *) 2  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami 

kesulitan, nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

 Indikator  :4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan 

kekurangannya. 

 Penjelasan :Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru 

dalam menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan 

setiap siswa. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 

a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan penyimpangan 

(misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, pembohong). 
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c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki kelebihan dalam 

belajar atau membantu siswa yang lambat belajar. 

d. Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang cepat dalam 

belajar. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator  : 4.5Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

 Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa  

   menumbuhkan rasa percaya diri. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat sendiri. 

 b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan tentang 

pendapatnya. 

 c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin. 

 d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi semangat 

kepada siswa yang belum berhasil. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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5. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar. 

 Indikator  : 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. 

 Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan 

balikan mengenai tingkat pencapaian tujuan selama proses 

pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

 

Tidak melakukan penilaian selama proses pembelajaran. 

Mengajukan pertanyaan atau memberikan tugas kepada 

siswa 

Menilai penguasaan siswa melalui kinerja yang 

ditunjukkan siswa. 

Menilai penguasaan siswa melalui isyarat yang 

ditunjukkan siswa. 

 

 Indikator  : 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. 

 Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan 

mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

   Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Guru memberikan tes akhir tetapi tidak sesuai dengan 

tujuan. 

Sebagian kecil soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

Sebagian besar soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

Semua soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

 

6. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 
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Indikator  : 7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam 

mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Pembelajaran lancar. 

b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

d. Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring (misalnya ada 

kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja sama, bertanggung jawab, 

tenggang rasa). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c; atau a, b, dan d tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator  : 7.2  Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan kata-kata daerah 

atau asing). 

d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator  : 7.3  Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan 

berbahasa, agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia 

secara baik dan benar. Rasa peka dapat ditunjukkan dengan 

berbagai cara seperti menegur, menyuruh, memperbaiki atau 

menanyakan kembali. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan *) 

1 

 

2 

3 

 

4 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam berbahasa tanpa 

memperbaiki. 

Memperbaiki langsung kesalahan berbahasa siswa. 

Meminta siswa lain menemukan dan memperbaiki 

kesalahan berbahasa temannya dengan menuntun. 

Mengarahkan kesalahan berbahasa sendiri. 

*)  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan kesalahan 

berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

Indikator  : 7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya 

mengajar, dan ketegasan). 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 
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 a. Berbusana rapi dan sopan. 

 b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kelas yang bersangkutan. 

  c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat). 

 d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 

 

 

 

Lampiran 10 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Tegalsari 8 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester : 1V / II 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

I. STANDAR KOMPETENSI 
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2.  Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan 

teknologi di lingkungan kabupaten / kota dan   provinsi   

II. KOMPETENSI DASAR 

2.2. Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan 

kesejahteraan   masyarakat  

 

INDIKATOR 

• Menjelaskan tujuan dan manfaat koperasi 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat 

menjelaskan tujuan dari koperasi 

2. Setelah siswa berdiskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan 

manfaat koperasi. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan: 

tekun (diligence), tanggung jawab (responsibility), berani 

(courage), peduli (caring), dan jujur (fairness) 

II. MATERI PEMBELAJARAN 

Koperasi 

• Tujuan  

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan 

kebutuhan masyarakat, mempermudah masyarakat mendapatkan 

modal, mengembangkan usaha dan menghindari praktik renternir. 

• Manfaat Koperasi 

 Menyediakan kebutuhan anggota 

 Mempermudah anggota koperasi untuk memperoleh modal usaha 

 Mengembangkan usaha para anggota koperasi 

 Menghindarkan anggota koperasi dari lintah darat 
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III. MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divison 

(STAD) 

IV. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan awal (5 menit) 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Guru mengondisikan siswa membentuk 6 kelompok heterogen 

yang terdiri dari 4-5 siswa. 

c. Guru mengajak siswa berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. 

d. Guru melakukan presensi. 

e. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa tentang 

materi yang akan dibahas. 

Contoh pertanyaan: “Anak-anak, tahukah kalian tentang koperasi?” 

f. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari yaitu 

pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahterakan rakyat. 

2. Kegiatan inti (50 menit) 

1) Eksplorasi 

a. Guru menjelaskan tentang tujuan koperasi. 

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

 

2) Elaborasi 

a. Guru membagi siswa kedalam 6 kelompok heterogen yang 

terdiri dari 4 atau 5 anak. 

b. Guru membagi LKS untuk didiskusikan dan dikerjakan secara 

berkelompok  

 

3) Konfirmasi 

a. Perwakilan setiap kelompok membacakan hasil diskusinya. 

b. Guru dan siswa bersama-sama membahas tugas kelompok. 
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c. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa maupun sebaliknya 

siswa bertanya kepada guru yang berkaitan dengan materi 

koperasi dan menanyakan apakah ada siswa yang masih belum 

paham mengenai materi yang telah disampaikan.. 

d. Bila tidak ada pertanyaan dari siswa, guru mengajukan 

pertanyaan. 

Contoh pertanyaan: “sebutkan manfaat koperasi?” 

 

3. Kegiatan akhir (20 menit) 

a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi tentang 

koperasi. 

b. Guru memberikan soal tes individu kepada siswa. 

c. Guru dan siswa bersama-sama membahas jawaban tes individu. 

d. Berdasarkan hasil tes individu, guru menentukan skor 

perkembangan masing-masing siswa dalam setiap kelompok. 

e. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

memperoleh jumlah rata-rata skor perkembangan individu paling 

tinggi. 

f. Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan salam 

 

V. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media pembelajaran 

Gambar Koperasi 

2. Sumber belajar 

a. Buku BSE karangan Hisnu, P. Tantya. 2008. Ilmu Pengetahuan 

Sosial untuk kelas IV SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional 
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b. Buku BSE karangan Sadiman, Irawan sasad. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Sosial untuk kelas IV SD/MI. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

c. Silabus IPS kelas 1V semester II 

 

VI. PENILAIAN 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Jenis 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

• Menjelask

an tujuan dan manfaat 

koperasi dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 

 

Penilaian 

proses 

Penilaian 

hasil 

Pengamatan 

 

Tes tertulis 

Lembar 

pengamatan 

Pilihan ganda 

dan isian 

 

Kriteria Penilaian: 

NA :     Jumlah perolehan skor x 100 

  Skor maksimal 

 

 Tegal, 21 Januari 2013 

 Observer, Praktikan, 

 

 

 

 Apriliana, S.Pd. Anggita Dwijayanti.K 

 NIP.19670424  200212 2 002 NIM. 1402408090 

 

Kepala sekolah, 
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Suciati, S.Pd 

NIP. 19580228 197802  2 006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran dalam RPP Siklus I Pertemuan 1 

1. Lembar Kerja Siswa 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama Kelompok  : 

Ketua Kelompok  : 

Anggota Kelompok  : 1. 
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     2. 

     3. 

     4. 

Diskusikan dengan kelompok dan jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar 

dan tepat. 

1) Apakah disekolahmu ada warung koperasi? 

2) Sebutkan 3 manfaat  koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat? 

3) Sebutkan 2 tujuan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat? 

 

 

 

 

 

 

2. Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa 

 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 

1. Ada  

2. Manfaat Koperasi yaitu : 

 Menyediakan kebutuhan anggota 

 Mempermudah anggota koperasi untuk memperoleh modal usaha 

 Mengembangkan usaha para anggota koperasi 
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 Menghindarkan anggota koperasi dari lintah darat 

3. Tujuan koperasi adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

menyediakan kebutuhan masyarakat, mempermudah masyarakat 

mendapatkan modal, mengembangkan usaha dan menghindari praktik 

renternir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Evaluasi dan Kunci Jawaban 

 

EVALUASI SIKLUS 1 PERTEMUAN 1 

NAMA : …………. 

A. Pilihlah jawaban a, b, c, atau d yang paling benar! 

1. Salah satu dari manfaat koperasi adalah … 
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a. Memberikan motivasi 

b. Menjual barang-barang koperasi 

c. Untuk memperoleh keuntungan besar 

d. Mengembangkan usaha para anggotanya 

2. Tujuan  dari koperasi adalah …. 

a. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya 

b. Mendapatkan keuntungan yang besar 

c. Memberikan motivasi 

d. Menjual barang kebutuhan 

3. Menghindari anggota dari lintah darat atau renternir merupakan salah satu 

dari …… 

a. Tujuan koperasi 

b. Kewajiban dari koperasi 

c. Pengertian koperasi 

d. Syarat koperasi 

4. Mengembangkan usaha para anggotanya adalah ... 

a. Syarat koperasi 

b. Manfaat koperasi 

c. Kewajiban koperasi 

d. Pengertian koperasi 

5. Salah satu tujuan koperasi adalah untuk mempermudah anggota 

mendapatkan …. 

a. Bunga yang besar 

b. Barang-barang yang mahal 

c. Modal  

d. Barang dan jasa 

B. Isilah pertanyaan dibawah ini dengan tepat dan benar 

1. Salah satu manfaat koperasi adalah …… 

2. Manfaat koperasi adalah menghindarkan masyarakat dari ……. 
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3. Tujuan koperasi adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

menyediakan …………………… masyarakat 

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu dari ……... 

5. Manfaat koperasi untuk Mengembangkan ………………. Para anggotanya 

 

Kunci jawaban 

A. Pilihan Ganda 

1. D 

2. A  

3. A 

4. B 

5. C 

 

B. Essay 

1. Mempermudah anggota koperasi untuk memperoleh modal usahanya 

2. Lintah darat atau renternir 

3. Kebutuhan  

4. Tujuan 

5. Usaha  

Lampiran 11 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

Sekolah  :  SD Negeri Tegalsari 8 

Kelas/Semester :  IV/ II 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

Alokasi Waktu :  3 x 35 menit (1 pertemuan) 
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I. STANDAR KOMPETENSI 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan 

teknologi di lingkungan  kabupaten / kota dan provinsi 

 

II. KOMPETENSI DASAR 

2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan 

rakyat 

 

INDIKATOR 

• Menceritakan  pentingnya usaha bersama melalui koperasi 

• Membandingkan koperasi dengan jenis usaha lainnya 

 

III. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan   guru, siswa dapat  men ceritakan 

pentingnya usaha bersama melalui koperasi 

2. Setelah berdiskusi dengan teman kelompoknya, siswa dapat 

membandingkan koperasi dengan jenis usaha lainnya. 

 Karaktersiswa yang diharapkan: 

tekun (diligence), tanggung jawab (responsibility), berani (courage), 

peduli (caring), danjujur (fairness) 

IV. MATERI PEMBELAJARAN 

• Pentingnya usaha bersama melalui koperasi 

NO Koperasi Badan Usaha 

(BukanKoperasi) 
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Untuk meningkatkan pentingnya koperasi harus dilakukan secara 

produktif, efektif, dan efisien. Usaha yang perlu dikembangkan adalah 

usaha dalam kehidupan ekonomi rakyat. Salah satunya adalah simpan 

pinjam. Untuk mengembangkan usaha koperasi, pemerintah 

memberikan dorongan dalam bentuk kesempatan usaha yang seluasnya, 

memantapkan menjadi koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri, saling 

menguntungkan dengan badan usaha, membudayakan koperasi dalam 

masyarakat. 

 

• Membandingkan koperasi dengan jenis usaha lainya 
 

 

 

V. MODEL PEMBELAJARAN 

1 Dasar pendiriana dalah kesamaan 

cita-cita, yaitu mencapai 

kesejahteraan bersama atas dasar 

kekeluargaan 

Dasar pendirian dan tujuan, untuk 

mengejar keuntungan/laba sebesar-

besarnya 

2 Sifat keanggotaan terbuka dan 

sukarela 

Sifat keanggotaan ada pembatasan 

 

3 Kekuasaan tertinggi pada rapat 

anggota 

Kekuasaan tertinggi pada pemilik atau  

anggota rapat umum pemegang saham 

 

4 Tingkat bunga dibatasi Tingkat bunga tidak dibatasi 

 

5 Modal dari simpanan anggota Modal dari pemilik atau penjualan 

saham-saham 
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Model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divison 

(STAD) 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 (70 menit untuk pembelajaran dan 35 menit untuk tesformatif) 

1. KegiatanAwal (10 menit) 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Guru mengajak siswa  berdoa  bersama dipimpin oleh ketua kelas. 

c. Guru melakukan presensi. 

d. Guru  melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa tentang 

koperasi dalam mensejahterakan masyarakat. 

Contoh pertanyaan: “Anak-anak, pernahkah kalian melihat 

koperasi di lingkungan rumah?” 

 

2. KegiatanInti (60 menit) 

a. Eksplorasi. 

1). Guru menceritakan pentingnya usaha bersama melalui 

koperasi 

2). Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

 

b. E

laborasi  

1). Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok heterogen, 

masing-masing kelompok terdiri dari 4 atau 5 anak.  

2). Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada 

masing-masing kelompok, terdiri dari  beberapa soal yang 

sama. 

3). Setiap kelompok bekerjasama menyelesaikan LKS. 
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c.  Konfirmasi 

1). Perwakilan setiap kelompok membacakan hasil diskusinya. 

2).  Guru dan siswa bersama-sama membahas tugas kelompok. 

3).  Guru dan siswa bertanya jawab mengenai materi yang kurang 

dipahami siswa. 

 

3. KegiatanAkhir (35 menit)  

a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi. 

b. Guru memberikan soal tes formatif kepada siswa. 

c. Guru dan siswa bersama-sama membahas jawaban soal  

tesformatif. 

d. Guru mengajak siswa bersama-sama menghitung skor 

perkembangan masing-masing individu berdasarkan hasil tes 

formatif. 

e. Guru menentukan kelompok yang memperoleh jumlah skor 

perkembangan individu paling tinggi dan memberikan penghargaan 

kepada kelompok itu. 

f. Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. 

 

VII. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media Pembelajaran 

Tabel perbedaan antara koperasi dan badan usahalainnya 

Gambar Koperasi dan gambar badan usaha lain (PT, CV, Firma) 

2. Sumber Belajar 

• Buku BSE karangan Hisnu, P. Tantya. 2008. Ilmu Pengetahuan 

Sosial untuk kelas IV SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional 

• Buku BSE karangan Sadiman, Irawan sasad. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Sosial untuk kelas IV SD/MI. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 
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• Silabus Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 4 semester I dan II 

VIII. PENILAIAN  

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Jenis 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

• Menceritakan pentingnya     

usaha bersama melalui 

koperasi 

• Membandingkan koperasi 

dengan jenis usaha lainnya

 

Penilaian 

proses 

 

Penilaian 

hasil 

Pengamatan 

 

 

Tes tertulis 

Lembar 

pengamatan 

 

Isian 

KriteriaPenilaian: 

 NA :  Jumlah perolehan skor x 100 
  Skormaksimal 

Tegal, 25 Januari 2013 

Observer,  Peneliti, 

 

Apriliana, S.Pd.     Anggita dwijayanti .K 

NIP. 19670424 200212 2  002   NIM.1402408090 

 

Mengetahui 

Kepala sekolah 

 

 

Suciati, S.Pd. 

NIP. 19580228 197802  2 006 
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Lampiran dalam RPP Siklus I Pertemuan 2 

4. Lembar Kerja Siswa 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Ketua Kelompok  : 

Anggota Kelompok  : 1. 

     2. 

     3. 

     4. 

Jelaskan perbedaan koperasi dengan badan usaha lain 

NO Perbedaan Koperasi Badan Usaha 

(bukanKoperasi) 

1 Tujuan …. …. 

2 Sifat keanggotaan …. …. 

3 Kekuasaan tertinggi …. …. 

4 Modal  …. …. 

5 Tingkat Bunga …. …. 
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Perbedaan koperasi dengan badan usaha lain (bukan koperasi) 

NO Perbedaan Koperasi Badan Usaha 

(bukanKoperasi) 

1 Tujuan Mensejahterakan anggota Mengejar keuntungan/laba 

2 Sifat keanggotaan Terbuka dan sukarela Ada pembatasan 

3 Kekuasaan tertinggi Pada rapat  anggota Pemilik saham 

4 Modal   Dari simpanan anggota Penjualan saham-saham 

5 Tingkat Bunga Tingkat bunga dibatasi Tidak dibatasi 

 

5. Evaluasi dan Kunci Jawaban 

EVALUASI SIKLUS 1 PERTEMUAN 2 

NAMA: …………. 

Isilah titik dibawah ini dengan tepat dan benar! 

1. Mengapa koperasi perlu didirikan dan dimajukan usahanya? 

2. Sebutkan 3 jenis badan usaha yang bukan koperasi? 

3. Jelaskan perbedaan koperasi dan badan usaha lainnya dibawah ini 

NO Perbedaan Koperasi Badan Usaha 

(bukanKoperasi) 

1 Tujuan …. …. 

2 Sifat keanggotaan …. …. 

3 Kekuasaan tertinggi …. …. 

4 Modal  …. …. 

5 Tingkat Bunga …. …. 
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KUNCI JAWABAN EVALUASI 

1. Koperasi perlu didirikan dan dimajukan usahanya, karena koperasi berperan 

penting sebagai penggerak ekonomi rakyat dan perekonomian nasional. Oleh 

karena itu, koperasi penting dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. 

2. Jenis badan usaha yang bukan koperasi yaitu CV, PT, Badan usaha 

perseorangan, dan firma. 

3. Perbedaan koperasi dengan badan usaha lain atau bukan koperasi 

NO Perbedaan Koperasi Badan Usaha 

(bukanKoperasi) 

1 Tujuan Mensejahterakan anggota Mengejar keuntungan/laba 

2 Sifat keanggotaan Terbuka dan sukarela  Ada pembatasan 

3 Kekuasaan tertinggi Pada rapat anggota Pemilik saham 

4 Modal  Dari simpanan anggota Penjualan saham-saham 

5 Tingkat Bunga Tingkat bunga dibatasi Tidak dibatasi 
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KISI-KISI SOAL TES FORMATIF I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kompetensi 
Dasar Indikator 

C1 C2 C3 Bentuk Soal Jumlah
(%) M SD S M S

D S M SD S Pilga
n 

Isia
n  

1. Mengenal 
pentingnya 
koperasi 
dalam 
meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat 

• Menjelaskan 
tujuan dan 
manfaat koperasi 

• Menceritakan 
pentingnya usaha 
bersama melalui 
koperasi 

• Membandingkan 
koperasi dengan 
jenis usaha 
lainya 
 

 
 
 

 

1 
2 

 
 

        v 
v 

13,33%
 

 3 
4 
5 
4 

       v 
v 
v 

 
 
 
v 

26,67%

  6 
8 
9 

      v 
v 
v 

 
 

20% 

 
 

  1 
3 
5 

     v 
 

 
v 
v 

20% 

    1
0 

    v  6,67%

      2   v  6,67%
       7  v  6,67%

 Jumlah    4 3 3 1  1 1    100%
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Lampiran 13 

 

Daftar Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Mata Pelajaran IPS Materi Koperasi 

 

No. Nama siswa Nilai
Ketuntasan (KKM 65) 
Tuntas Tidak Tuntas 

1. Ismail 70   
2. Bagus dwiprasetya 50    
3. Andika Prasetya 100   
4. Ando Hepi.P 97   
5. Zulfa Nur Anisa 36    
6. Khaerunnisa Eka  75   
7. Amanda Aulia A. 36    
8. Aulia Nurul. H 75   
9. Eko Satria 93   
10. Fadillah Izza. K 68   
11. Fitri Nurani 75   
12. Gilang Maulidani  75   
13. Lina Widyaningsih 84   
14. Merissa Claudiya 100   
15. M. Isomudin. H 100   
16. Nur Aulia A. 79   
17. Rindi Apriliyana 71   
18. Satria Aditya 93   
19. Sigit Arditya. K 43    
20. Tegar Ghalih  75   
21. Tofan Maulana 40    
22. Yasmin Nashifan 68   
23. Zacky Saputra 75   
24. M. Fakhri Hanif 100   
25. Bimo cahyo.W 43    
26. Nadia Choerunnisa 36    

Jumlah  19 7 
Prosentase ketuntasan 73,07% 

Rata-rata kelas 71,42 
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Lampiran 14 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA MENGGUNAKAN 
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD 

 Siklus I Pertemuan 1 

No Nama 
A B C D E Jml 

Skor Nilai 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Ismail  v    v    v   v   v    9 45 
2. Bagus dwiprasetya   V   v     v    v  v    12 60 
3. Andika Prasetya   V     v   v     v  v   17 85 
4. Ando Hepi.P  v     v   v    v   v   12 60 
5. Zulfa Nur Anisa  v    v    v   v   v    9 45 
6. Khaerunnisa Eka    V   v    v   v     v  12 60 
7. Amanda Aulia A.   V   v     v    v  v    12 60 
8. Aulia Nurul. H   V    v    v   v     v  13 65 
9. Eko Satria  v     v   v    v   v   12 60 
10. Fadillah Izza. K   V    v    v     v v    17 85 
11. Fitri Nurani   V    v   v   v    v   12 60 
12. Gilang Maulidani    V   v    v    v  v    12 60 
13. Lina Widyaningsih   V    v   v   v    v   12 60 
14. Merissa Claudiya    v    v   v     v    v 19 95 
15. M. Isomudin. H   V    v    v     v    v 17 85 
16. Nur Aulia A.  v    v     v    v   v   12 60 
17. Rindi Apriliyana   V   v    v   v     v  12 60 
18. Satria Aditya  v     v   v    v    v  12 60 
19. Sigit Arditya. K   V   v    v    v   v   12 60 
20. Tegar Ghalih    V    v   v    v   v   13 65 
21. Tofan Maulana   V   v    v   v     v  12 60 
22. Yasmin Nashifan   V   v    v    v   v   12 60 
23. Zacky Saputra   V    v    v    v  v    12 60 
24. M. Fakhri Hanif   6     v   v    v     v 17 85 
25. Bimo cahyo.W  v     v    v  v      v  12 60 
26. Nadia Choerunnisa   v   v    v   v     v  12 60 

JUMLAH 72 69 63 68 57 329 1675 

RATA-RATA 69,23 66,34 60,57 65,35 54,80 12,65 63,45 
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Keterangan: 

A : Keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran 

1 :  Kurang baik  

2 :  Cukup baik 

3 :  Baik 

4 :  Sangat baik 

B :  Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 

1 :  Kurang baik  

2 :  Cukup baik 

3 :  Baik 

4 :  Sangat baik 

C :  Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya 

1 :  Kurang baik  

2 :  Cukup baik 

3 :  Baik 

4 :  Sangat baik 

D :  Kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok 

1 :  Kurang baik  

2 :  Cukup baik 

3 :  Baik 

4 :  Sangat baik 

E :  Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 

1 :  Kurang baik  

2 :  Cukup baik 

3 :  Baik 

4 :  Sangat baik 
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Tegal,  21 Januari 2013 

 

Observer,                                                                           Peneliti 

 

 

Apriliana, S.Pd.                                                             Anggita dwijayanti. K 

NIP. 19670424 200212 2 002  NIM. 1402408090 
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Lampiran 15 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA MENGGUNAKAN 

MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD 

Siklus I Pertemuan 2 

No Nama 
A B C D E Jml 

Skor Nilai 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Ismail  v   v     v    v   v   13 65 
2. Bagus dwi. P   v    v    v    v    v  15 75 
3. Andika Prasetya   v    v     v    v    v 18 90 
4. Ando Hepi.P  v    v     v    v    v  13 65 
5. Zulfa Nur Anisa   v   v    v    v    v   11 60 

6. Khaerunnisa   v    v     v    v  v   16 80 
7. Amanda Aulia   v  v      v    v    v  14 70 
8. Aulia Nurul. H   v   v     v    v    v  14 70 
9. Eko Satria   v    v    v    v     v  17 85 
10 Fadillah Izza. K   v   v      v  v     v  15 75 
11 Fitri Nurani    v   v    v    v  v    17 85 
12 Gilang. M   v   v     v    v   v   13 65 
13 Lina. W   v    v     v  v    v   14 70 
14 Merissa. C   v    v     v   v     v 17 85 

75 M. Isomudin. H   v    v     v   v    v  16 80 
16 Nur Aulia A.  v     v    v   v     v  14 70 
17 Rindi Apriliana   v   v     v    v    v  14 70 
18 Satria Aditya  v    v    v     v    v  13 65 
19 Sigit Arditya. K   v   v     v    v    v  14 70 
20 Tegar Ghalih     v    v  v    v      v 16 80 
21 Tofan Maulana   v   v     v     v   v  15 75 
22 Yasmin. N   v   v     v    v    v  14 70 
23 Zacky Saputra    v    v    v  v      v 18 90 
24 M. Fakhri Hanif   v    v     v   v    v  16 80 
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Keterangan: 
A : Keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran 

5     :  Kurang baik  
6     :  Cukup baik 
7     :  Baik 
8     :  Sangat baik 

B :  Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 
5 :  Kurang baik  
6     :  Cukup baik 
7     :  Baik 
8     :  Sangat baik 

C :  Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya 
5 :  Kurang baik  
6     :  Cukup baik 
7     :  Baik 
8     :  Sangat baik 

D :  Kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok 
5 :  Kurang baik  
6      :  Cukup baik 
7      :  Baik 
8      :  Sangat baik 

E :  Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 
1   :  Kurang baik  
2   :  Cukup baik 
3   :  Baik 
4   :  Sangat baik 

 

 
                                                                       Tegal, 25 Januari 2013 

 
Observer,                                                                          Peneliti 

25 Bimo cahyo.W   v    v    v   v     v  14 70 
26 Nadia. C    v   v    v   v    v   14 70 

Jumlah  76 76 81 76 76 399 1930 
Rata-rata 69,23 69,23 72,22 69,23 69,23 15,36 74,23 
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Apriliana, S.pd                                                              Anggita dwijayanti. K 
NIP. 19670424 200212 2 002  NIM. 1402408090 

 

Lampiran 16 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus I Pertemuan 1 

 
 

PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut dengan 

menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator      1        2       3         4  

1.3 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

  hasil belajar 

1.4 Merancang dampak pengiring berbentuk   

  kecakapan hidup (life skill) 
      Rata‐rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, Media pembelajaran, 

dan  

 sumber belajar 

2.4 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

1.  NAMA GURU  :  ANGGITA DWIJAYANTI KUSUMANINGRUM 

2. SEKOLAH : SD NEGERI TEGALSARI 8 KOTA TEGAL 

3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

4. KELAS : IV (EMPAT) 

5. TANGGAL : 21 JANUARI 2013 

6. WAKTU :  09.15-11.00 WIB 

7.   OBSERVER                     :  APRILIANA S,Pd.

 

3 
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materi pembelajaran 

2.5 Menentukan dan  mengembangkan   

media pembelajaran 

2.6 Memilih sumber belajar   

  Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan scenario kegiatan pembelajaran STAD 

3.6 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

(kooperatif tipe STAD) 

3.7 Menyusun langkah-langkah pembelajaran 

STAD 

3.8 Menentukan alokasi waktu pembelajaran      

3.9 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.10 Menyiapkan pertanyaan 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.2 Menentukan penataan latar pembelajaran 

4.3 Menentukan cara-cara pengorganisasian 

siswa agar dapat berpartisipasi dalam  

kegiatanpembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 
5.3 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 
5.4 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

   Rata-rata butir 5 = E 
6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.3 Kebersihan dan kerapian 
6.4 Penggunaan bahasa tulis 

  
 Rata-rata butir 6 = F 

  
Nilai APKG RPP = APKG I 

 

 

2,67 

 

 

2,4 

 

 

3 

4 

 

3,5
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 Observer, 
 
 

Apriliana, S.Pd. 
   19670424 200212 2 002 
Lampiran 17 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

 Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I Pertemuan 1 

 

 
PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 
pengukuran di bawah ini. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.       1       2      3      4 

1.2 Menyiapkan alat, media, dan  

1.  NAMA GURU  :  ANGGITA DWIJAYANTI KUSUMANINGRUM 

2. SEKOLAH : SD NEGERI TEGALSARI 8 KOTA TEGAL 

3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

4. KELAS : IV (EMPAT) 

5. TANGGAL : 21 JANUARI 2013 

6. WAKTU :  09.15 – 11.00 WIB 

7.   OBSERVER                     :  APRILIANA, S.Pd. SD 
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sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

  Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD 

2.7 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.8 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

Sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

Dan lingkungan 

2.9 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang  sesuai dengan 

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.10 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.11 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

STAD 

2.12 Mengelola waktu pembelajaran 

Secara efisien 

  Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.6 Memberi petunjuk dan penjelasan 

Yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.7 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.8 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.9 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,33 
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3.10 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

  Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.6 Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes,  

terbuka, penuh pengertian, dan sabar  

kepada siswa 

4.7 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.8 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.9 Membantu siswa menyadari 

Kelebihan dan kekurangannya 

4.10 Membantu siswa menumbuhkan 

Kepercayaan diri 

  Rata-rata butir 4 = J  

5. Melaksanakan evaluasi proses dan Hasil belajar 

5.3 Melaksanakan penilaian selama 
Proses pembelajaran 

5.4 Melaksanakan penilaian pada  
  Akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 5 = K 

6. Kesan umum kinerja guru/calon guru 

6.5 Keefektifan proses pembelajaran 

6.6 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

6.7 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

6.8 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

 

2,6 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 
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   Rata-rata butir 6 = L   

Nilai APKG PP = APKG II 

 

Observer, 

 

Apriliana, S.Pd. 

 19670424 200212 2 002.a 

Lampiran 18 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)Siklus I Pertemuan 2 

 
PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guruketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator        1        2       3         4  

1.5 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

  hasil belajar 

1.6 Merancang dampak pengiring berbentuk   

  kecakapan hidup (life skill) 

       Rata-rata butir 1 = A 

 

1.  NAMA GURU  :  ANGGITA DWIJAYANTI KUSUMANINGRUM 
2. SEKOLAH : SD NEGERI TEGALSARI 8 KOTA TEGAL 
3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
4. KELAS : IV (EMPAT) 
5. TANGGAL : 25 JANUARI 2013 
6. WAKTU :  07.00 – 09.00 WIB 
7.   OBSERVER                     :  APRILIANA, S.Pd. 

3,5 
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2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.7 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.8 Menentukan dan mengembangkan   

media pembelajaran 

2.9 Memilih sumber belajar   

   

  Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Merencanakan scenario kegiatan pembelajaran STAD 

3.11 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

(kooperatif tipe STAD) 

3.12 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran STAD 

3.13 Menentukan alokasi waktu 

pembelajaran      

3.14 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.15 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C  

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.4 Menentukan penataan latar pembelajaran 

4.5 Menentukan cara-cara pengorganisasian  

siswa agar dapat berpartisipasi 

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.5 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

3 

3 

3,5 
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5.6 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.5 Kebersihan dan kerapian 

6.6 Penggunaan bahasa tulis 

  

  Rata-rata butir 6 = F 

Nilai APKG RPP = APKG I 

 
  

 Observer, 

 

 

 Apriliana, S.Pd. 

 19670424 200212 2 002.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 
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Lampiran 19  

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

 Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I Pertemuan 2 

 
PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.      1       2      3      4 

1.  NAMA GURU  :  ANGGITA DWIJAYANTI KUSUMANINGRUM 

2. SEKOLAH : SD NEGERI TEGALSARI 8 KOTA TEGAL 

3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

4. KELAS : IV (EMPAT) 

5. TANGGAL : 25 JANUARI 2013 

6. WAKTU :  07.00 – 09.00 WIB 

7.   OBSERVER                     :  APRILIANA, S.Pd.  
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1.3 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

  Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD 

2.13 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.14 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.15 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan 

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.16 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Dalam urutan yang logis 

2.17 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

STAD 

2.18 Mengelola waktu pembelajaran 
Secara efisien 

  Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.11 Memberi petunjuk dan penjelasan 

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.12 Menangani pertanyaan dan respon siswa 

3.13 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.14 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

3.15 Memantapkan penguasaan materi 

 

 

3 

 

 

 

2,83 
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pembelajaran  

Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantuMengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.11 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.12 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.13 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.14 Membantu siswa menyadari 

Kelebihan dan kekurangannya 

4.15 Membantu siswa menumbuhkan 

kepercayaan diri 

  Rata-rata butir 4 = J  

5. Melaksanakan evaluasi proses danHasil belajar 

5.5 Melaksanakan penilaian selama 

Proses pembelajaran 

5.6 Melaksanakan penilaian pada  

  akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 5 = K 

6. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

6.9 Keefektifan proses pembelajaran 

6.10 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

6.11 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

6.12 Penampilan guru dalam pembelajaran 

2,8 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 
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   Rata-rata butir 6 = L 

 

Nilai APKG PP= APKG II 

 

 Observer, 

 
 

Apriliana, S.Pd. 

 19670424 200212 2 002.a 

 

Lampiran 20 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS 2 PERTEMUAN 1 

 

Sekolah  :  SD Negeri Tegalsari 8 

Kelas/Semester :  IV/2 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

Alokasi Waktu :  3 x 35 menit (1 pertemuan) 

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan  

teknologi di lingkungan kabupaten / kota dan provinsi 

 

II. KOMPETENSI DASAR 

2.2. Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan 

rakyat 

3,5 
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INDIKATOR 

• Memberikan contoh berbagai jenis koperasi 

 

III. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru siswa dapat memberikan 

contoh berbagai jenis koperasi 

2. Setelah diskusi kelompok, siswa dapat memberikan contoh berbagai 

jenis koperasi. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan: 

tekun (diligence), tanggung jawab (responsibility), berani (courage), 

peduli (caring), danjujur (fairness) 

IV. MATERI PEMBELAJARAN 

• Contoh berbagai jenis koperasi  

Macam jenis koperasi dibagi menjadi 2 jenis yaitu berdasarkan 

jenis usaha dan berdasarkan keanggotaan koperasi. 

1) Koperasi berdasarkan jenis usahanya yaitu : 

a. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan kebutuhan 

pokok para anggotanya. Barang-barang yang disediakan harganya 

lebih murah dibandingkan dengan toko lainnya. 

Contoh : gula, beras, tepung , kopi dan sebagainya 

b. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam. Anggota koperasi 

mengumpulkan modal bersama, modal yang terkumpul dipinjamkan 

anggota. Koperasi simpan pinjam untuk membantu anggota 

memperoleh kredit atau pinjaman uang 

c. Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang 

kegiatan ekonomi, pembuatan dan penjualan barang-barang baik 
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yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi atau orang-orang 

anggota koperasi 

Contoh : peternak sapi perah, koperasi pertanian 

2) Koperasi berdasarkan keanggotaanya yaitu : 

a. Koperasi pertanian adalah koperasi yang beranggotakan para petani, 

buruh tani, dan orang-orang yang terlibat dalam usaha pertanian. 

Koperasi pertanian melakukan kegiatan yang berhubungan dengan 

pertanian.  Misalnya penyediaan pupuk, obat-obatan, pengadaan 

bibit unggul 

b. Koperasi pensiunan beranggotakan para pensiunan pegawai negeri. 

Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para 

pensiunan dan menyediakan kebutuhan para pensiunan 

c. Koperasi pegawai negeri beranggotakan para pegawai negeri. 

Koperasi ini didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para 

pegawai negeri 

d. Koperasi sekolah beranggotakan para warga sekolah. Koperasi ini 

menyediakan kebutuhan warga sekolah. 

Misalnya : buku tulis, pena, penggaris, pensil dan lain-lain 

e. Koperasi Unit Desa (KUD) beranggotakan  masyarakat pedesaan. 

KUD melakukan kegiatan usaha dibidang ekonomi.                                                   

V. MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divison 

(STAD) 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 (70 menit untuk pembelajaran dan 35 menit untuk tes formatif) 

1.  KegiatanAwal (10 menit) 

a.  Guru mengucapkan salam. 

b. Guru mengajak siswa berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. 
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c. Guru melakukan presensi. 

d.  Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa tentang 

contoh berbagai jenis koperasi.. 

Contoh pertanyaan:“Anak-anak, pernahkah kalian melihat koperasi 

di sekolah?” 

2.  KegiatanInti (60 menit) 

a. Eksplorasi 

(1) Guru menjelaskan tentang contoh berbagai jenis koperasi  

(2) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

b. Elaborasi 

(1) Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok heterogen, masing-

masing kelompok terdiri dari 4 atau 5 anak.  

(2) Guru memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk 

mengerjakan LKS untuk didiskusikan dan dikerjakan secara 

berkelompok. 

(3) Setiap kelompok bekerjasama untuk menyelesaikan tugasnya. 

 

c.  Konfirmasi 

(1) Perwakilan setiap kelompok membacakan hasil diskusinya. 

(2) Guru dan siswa bersama-sama membahas tugas kelompok. 

(3) Guru dan siswa bertanya jawab mengenai materi yang belum 

dipahami siswa. 

 

3. KegiatanAkhir (35 menit)  

a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi. 

b. Guru memberikan soal tes individu kepada siswa. 

c. Guru dan siswa bersama-sama membahas jawaban soal tes 

individu 
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d. Guru mengajak siswa bersama-sama menghitung skor 

perkembangan masing-masing individu berdasarkan hasil tes 

individu. 

e. Guru menentukan kelompok yang memperoleh jumlah skor 

perkembangan individu paling tinggi dan memberikan 

penghargaan kepada kelompok itu. 

f. Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. 

 

VII. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

 Media Pembelajaran 

Bagan jenis koperasi  

 

SumberBelajar 

1. Buku BSE karangan Hisnu, P. Tantya. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial  

untuk kelas IV SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional 

2. Buku BSE karangan Sadiman, Irawan sasad. 2008. Ilmu Pengetahuan 

Sosial untuk kelas IV SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional 

3. Silabus Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 4 semester I dan II 

 

VIII.  PENILAIAN 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Jenis 
Penilaian 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 

- Memberikan contoh 
berbagai jenis koperasi. 

 

Penilaian 
proses 
 
Penilaian 
hasil 

Pengamatan 
 
 
Tes tertulis 

Lembar 
pengamatan 
 
Pilihan ganda 
dan isian 
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       Tegal, 28Januari 2013 

Observer,       Peneliti, 

 

Apriliana, S.Pd.     Anggita dwijayanti .K 

NIP. 19670424 200212 2 002          NIM.1402408090 

Mengetahui 

Kepala sekolah 

 

 Suciati, S.pd 

NIP. 19580228 197802  2 006 

Lampiran dalam RPP Siklus 2 Pertemuan 1 

LEMBAR KERJA SISWA 

Ketua Kelompok  : 

Anggota Kelompok  : 1. 

     2. 

     3. 

     4. 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar  ! 

1. Sebutkan dua jenis koperasi? 

2. Jelaskan pengertian koperasi konsumsi dan berikan contohnya ? 

3. Sebutkan tiga macam koperasi berdasarkan jenis usahanya? 
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4. Jelaskan pengertian koperasi sekolah dan berikan contohnya? 

5. Sebutkan lima macam koperasi berdasarkan keanggotaanya? 

 

Kunci jawaban 

1. Jenis koperasi yaitu koperasi berdasarkan jenis usahanya dan koperasi 

berdasarkan keanggotaanya 

2. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan kebutuhan pokok para 

anggotanya. 

 Contoh : gula, beras, tepung , kopi dan sebagainya 

3. Koperasi berdasarkan jenis usahanya yaitu koperasi konsumsi, kredit dan 

koperasi produksi 

4. Koperasi sekolah beranggotakan para warga sekolah. Koperasi ini 

menyediakan kebutuhan warga sekolah. 

 Misalnya : buku tulis, pena, penggaris, pensil dan lain-lain 

5. Koperasi berdasarkan keanggotaanya yaitu koperasi pertanian, koperasi 

pensiunan, koperasi pegawai negeri, koperasi sekolah dan KUD 

  

EVALUASI  

NAMA : …………. 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat dan benar! 

1. Koperasi yang menyediakan kebutuhan sekolah adalah koperasi ….. 

2. Koperasi ……………………… yang beranggotakan masyarakat pedesaan. 

3. Koperasi konsumsi adalah …………………………………………………. 

4. Koperasi …………………………… yang beranggotakan para petani, buruh 

tani dan orang-orang yang terlibat dalam usaha pertanian  

5. Contoh barang-barang yang disediakan di koperasi sekolah ……………… 

 

Kunci Jawaban Evaluasi 
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1. Koperasi sekolah 

2. Koperasi Unit Desa (KUD) 

3. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan kebutuhan pokok 

para anggotanya. 

4. Koperasi pertanian 

5. Buku tulis, Pensil, Pena, penggaris 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 21 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS 2 PERTEMUAN 2 

 

Sekolah  :  SD Negeri Tegalsari 8 

Kelas/Semester :  IV/2 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

Alokasi Waktu :  3 x 35 menit (1 pertemuan) 

 

II. STANDAR KOMPETENSI 
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2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan 

teknologi di lingkungan kabupaten / kota dan   provinsi 

 

II. KOMPETENSI DASAR 

2.2. Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan 

rakyat 

INDIKATOR 

• Menceritakan kegiatan salah satu koperasi dilingkungannya 

III. TUJUAN PEMBELAJARAN 

3. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menceritakan 

kembali kegiatan salah satu koperasi  dilingkunganya. 

4. Setelah diskusi kelompok tentang kegiatan salah satu koperasi di 

lingkunganya, siswa dapat menceritakan kegiatan salah satu koperasi 

dilingkunganya 

• Karakter siswa yang diharapkan: 

tekun (diligence), tanggung jawab (responsibility), berani 

(courage), peduli (caring), dan jujur (fairness) 

IV. MATERI PEMBELAJARAN 

• Menceritakan kegiatan salah satu koperasi dilingkunganya 

Misal kegiatan  Koperasi Unit Desa (KUD). KUD 

beranggotakan masyarakat pedesaan, KUD melakukan kegiatan usaha 

dibidang ekonomi. Beberapa usaha KUD yaitu : 

a. Menyalurkan saran produksi pertanian, seperti pupuk, obat-obatan, 

alat pertanian dan lain-lain 

b. Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluhan 

lapangan kepada para petani 

Ditingkat kabupaten dan provinsi terdapat Pusat Koperasi Unit 

Desa (PUSKUD) yang bertugas untuk memberikan bimbingan kepada 

KUD. Ditingkat pusat terdapat Induk Koperasi Unit Desa. 
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V. MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divison 

(STAD) 

 

VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 (70 menit untuk pembelajaran dan 35 menit untuk tes formatif) 

1.  Kegiatan Awal (10 menit) 

a.  Guru mengucapkan salam. 

b. Guru mengajak siswa berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. 

c. Guru melakukan presensi. 

d.  Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa tentang 

materi pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Contoh pertanyaan: “Anak-anak, pernahkah kalian melihat 

koperasi dilingkungan sekitar?” 

5. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Eksplorasi 

(3) Guru menceritakan kegiatan salah satu koperasi 

dilingkungannya. 

(4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

b. Elaborasi 

(4) Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok heterogen, masing-

masing kelompok terdiri dari 4 atau 5 anak.  

(5) Guru memberikan LKS kepada setiap kelompok 

(6) Setiap kelompok bekerjasama untuk menyelesaikan tugasnya. 

c. Konfirmasi 

(4) Perwakilan setiap kelompok membacakan hasil diskusinya. 

(5) Guru dan siswa bersama-sama membahas tugas kelompok. 

(6) Guru dan siswa bertanya jawab mengenai materi yang belum 

dipahami siswa. 
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4. Kegiatan Akhir (35 menit)  

g. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi. 

h. Guru memberikan soal tes formatif kepada siswa. 

i. Guru dan siswa bersama-sama membahas jawaban soal tes 

formatif. 

j. Guru mengajak siswa bersama-sama menghitung skor 

perkembangan masing-masing individu berdasarkan hasil tes 

formatif. 

k. Guru menentukan kelompok yang memperoleh jumlah skor 

perkembangan individu paling tinggi dan memberikan 

penghargaan kepada kelompok itu. 

l. Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. 

 

VII. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

 Media Pembelajaran 

Gambar koperasi sekolah, Koperasi Unit Desa 

Sumber Belajar 

4. Buku BSE karangan Hisnu, P. Tantya. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 

untuk kelas IV SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional 

5. Buku BSE karangan Sadiman, Irawan sasad. 2008. Ilmu Pengetahuan 

Sosial untuk kelas IV SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional 

6. Silabus Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 4 semester I dan II 

VIII.  PENILAIAN 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Jenis 
Penilaian 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 
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• Menceritakan kegiatan 
salah satu koperasi 
dilingkunganya. 

Penilaian 
proses 
 
Penilaian hasil 

Pengamatan 
 
 
Tes tertulis 

Lembar 
pengamatan 
 
Pilihan ganda 
dan isian 

    
 

          Tegal, 28 Januari 2013 

Observer,           Peneliti, 

 

Apriliana, S.Pd.        Anggita dwijayanti .K 

NIP.19670424 200212 2 002       NIM. 1402408090 

Mengetahui 

Kepala sekolah 

 

 

Suciati, S.pd 

NIP. 19580228 197802  2 006 

 

Lampiran dalam RPP siklus II pertemuan 2 

1. Lembar Kerja Siswa 

Ketua Kelompok  : 

Anggota Kelompok  : 1. 

     2. 

     3. 

     4. 
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Pilihlah salah satu macam koperasi dibawah ini, kemudian ceritakan salah satu 

kegiatan koperasi dilingkungan. 

1. Koperasi Unit Desa 

2. Koperasi Pertanian 

3. Koperasi kredit atau simpan pinjam 

 

2. Kunci jawaban lembar kerja siswa 
 

Misal kegiatan  Koperasi Unit Desa (KUD). KUD beranggotakan 

masyarakat pedesaan, KUD melakukan kegiatan usaha dibidang ekonomi. 

Beberapa usaha KUD yaitu : 

a. Menyalurkan saran produksi pertanian, seperti pupuk, obat-obatan, 

alat pertanian dan lain-lain 

b. Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluhan 

lapangan kepada para petani 

Ditingkat kabupaten dan provinsi terdapat Pusat Koperasi Unit Desa 

(PUSKUD) yang bertugas untuk memberikan bimbingan kepada KUD. 

Ditingkat pusat terdapat Induk Koperasi Unit Desa. 

 

 

 

 

EVALUASI 

 

Ceritakanlah kegiatan salah satu koperasi  dilingkungan mu? Minimal 

dua paragraf. 

 

 

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 
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  Koperasi pertanian, koperasi ini beranggotakan para petani, buruh tani 

dan orang-orang yang terlibat dalam usaha pertanian. Koperasi pertanian untuk 

mensejahterakan petani dan memudahkan petani untuk meningkatkan atau 

mengembangkan usaha pertaniannya. 

  Koperasi pertanian dapat berupa penyuluhan pertanian, pengadaan bibit 

unggul, penyediaan pupuk, obat-obatan dan lain-lain. Dengan adanya koperasi 

pertanian dapat memudahkan para petani, dengan usaha yang dilakukan para 

petani dan koperasi pertanian akan dapat memudahkan berjalanya usaha dalam 

bidang pertanian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 22 

KISI-KISI SOAL TES FORMATIF II 

No 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

C1 C2 C3 Bentuk Soal Jumlah
(%) S S M S S M S S M Pilgan Isian 

1. Mengenal 
pentingnya 
koperasi dalam 

• Memberikan 
contoh 
berbagai jenis 

3          v 6,67%

 4         v 6,67%

  9       v  6,67%
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meningkatkan 
kesejahteraan 
rakyat 

koperasi 

• Menceritakan 
kegiatan salah 
satu 
dilingkunganm
u 

   5       v 6,67%

    1 
2 
3 
4 
1 
2 

    v 
v 
v 
v 

 
 
 
 
v 
v 

40% 

     5    v  6,67%

      6 
7 
8 
10 

  v 
v 
v 
v 

 26,67%

Jumlah  1 1 1 1 6 1 4   10 5 100%

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  23 

Daftar Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus II 
Mata Pelajaran IPS Materi Koperasi 

 

No. Nama siswa Nilai
Ketuntasan (KKM 65) 
Tuntas Tidak Tuntas 

1. 
Ismail 54     
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2. Bagus dwiprasetya 74     
3. Andika Prasetya 94    
4. Ando Hepi.P 74    
5. Zulfa Nur Anisa 40    
6. Khaerunnisa Eka  74    
7. Amanda Aulia A. 54    
8. Aulia Nurul. H 80    
9. Eko Satria 87    
10. Fadillah Izza. K 74    
11. Fitri Nurani 80    
12. Gilang Maulidani  87    
13. Lina Widyaningsih 80    
14. Merissa Claudiya 100    
15. M. Isomudin. H 100    
16. Nur Aulia A. 74    
17. Rindi Apriliyana 87    
18. Satria Aditya 80    
19. Sigit Arditya. K 87    
20. Tegar Ghalih  74    
21. Tofan Maulana 80    
22. Yasmin Nashifan 74    
23. Zacky Saputra 87    
24. M. Fakhri Hanif 87    
25. Bimo cahyo.W 74    
26. Nadia Choerunnisa 80    

JUMLAH 23 3 
Prosentase ketuntasan 88,46 % 

Rata-rata kelas 78,31 
 

 

Lampiran  24 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA MENGGUNAKAN 

MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD 

 Siklus II Pertemuan 1 

No Nama A B C D E Jml Nilai 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Skor 
1. Ismail  v    v    v    v   v   14 70 
2. Bagus dwi. P   v    v    v    v    v  15 75 
3. Andika Prasetya    v   v     v    v    v 19 95 
4. Ando Hepi.P   v    v    v    v    v  15 75 
5. Zulfa Nur Anisa   v    v   v     v   v   13 65 

6. Khaerunnisa   v    v   v     v    v  15 75 
7. Amanda Aulia   v     v   v    v    v  17 85 
8. Aulia Nurul. H   v    v    v     v   v  17 85 
9. Eko Satria   v    v   v   v       v  14 70 
10 Fadillah Izza. K   v     v    v  v     v  17 85 
11 Fitri Nurani   v    v    v    v    v  16 75 
12 Gilang. M   v   v     v    v   v   13 65 
13 Lina. W   v     v  v     v    v  15 75 
14 Merissa. C    v   v     v    v    v 19 95 

75 M. Isomudin. H    v    v    v   v    v  18 90 
16 Nur Aulia A.  v     v    v     v   v  15 75 
17 Rindi Apriliana   v   v    v     v    v  13 65 
18 Satria Aditya  v     v    v    v    v  14 70 
19 Sigit Arditya. K    v   v    v    v    v  16 80 
20 Tegar Ghalih    v    v    v   v    v   13 65 
21 Tofan Maulana   v     v  v     v    v  15 75 
22 Yasmin. N    v    v   v   v     v  16 80 
23 Zacky Saputra    v  v      v   v    v  16 80 
24 M. Fakhri Hanif    v    v    v   v     v 19 95 
25 Bimo cahyo.W   v    v    v    v    v  15 75 
26 Nadia. C   v     v   v    v     v 17 85 
Jumlah  83 81 78 78 78 396 2025 

Rata-rata 76,85 75,00 72,22 72,22 72,22 15,23 77,90 

Keterangan : 
A : Keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran 

9     :  Kurang baik  
10     :  Cukup baik 
11     :  Baik 
12     :  Sangat baik 

B :  Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 
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9     :  Kurang baik  
10     :  Cukup baik 
11     :  Baik 
12     :  Sangat baik 

C :  Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya 
9     :  Kurang baik  
10     :  Cukup baik 
11     :  Baik 
12     :  Sangat baik 

D :  Kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok 
9      :  Kurang baik  
10      :  Cukup baik 
11      :  Baik 
12      :  Sangat baik 

E :  Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 
1   :  Kurang baik  
2   :  Cukup baik 
3   :  Baik 
4   :  Sangat baik 

 
 

 
 

Tegal, 28 Januari 2013 
 
Observer,                                                                         Peneliti 
 
 
Apriliana, S.Pd.                                                              Anggita Dwijayanti. K 
NIP. 19670424 200212 2 002  NIM. 1402408090 

  
Lampiran  25 
 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA MENGGUNAKAN 
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD 

 Siklus II Pertemuan 1I 
No Nama A B C D E Jml Nilai
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Skor 
1. Ismail                17 85 
2. Bagus dwiprasetya               14 70 
3. Andika Prasetya                16 80 
4. Ando Hepi.P                16 80 
5. Zulfa Nur Anisa  v       v    v    v  13 65 
6. Khaerunnisa Eka     v   v    v    v    v 18 90 
7. Amanda Aulia A.                14 70 
8. Aulia Nurul. H           v     12 60 
9. Eko Satria               19 95 
10. Fadillah Izza. K   v             14 70 
11. Fitri Nurani                14 70 
12. Gilang Maulidani                18 90 
13. Lina Widyaningsih               20 100
14. Merissa Claudiya               20 100
15. M. Isomudin. H               19 95 
16. Nur Aulia A.               17 85 
17. Rindi Apriliyana               16 80 
18. Satria Aditya                16 80 
19. Sigit Arditya. K               17 85 
20. Tegar Ghalih          v        13 65 
21. Tofan Maulana               17 85 
22. Yasmin Nashifan               16 80 
23. Zacky Saputra               20 100
24. M. Fakhri Hanif                17 85 
25. Bimo cahyo.W                17 85 
26. Nadia Choerunnisa                19 95 

JUMLAH 88 83 89 91 89 429 2145

PRESENTASE % 81,48 76,85 82,41 84,26 82,41 16,5 82,5

Keterangan: 
A : Keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran 

13 :  Kurang baik  
14 :  Cukup baik 
15 :  Baik 
16 :  Sangat baik 
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B :  Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru 
13 :  Kurang baik  
14 :  Cukup baik 
15 :  Baik 
16 :  Sangat baik 

C :  Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya 
13 :  Kurang baik  
14 :  Cukup baik 
15 :  Baik 
16 :  Sangat baik 

D :  Kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok 
13 :  Kurang baik  
14 :  Cukup baik 
15 :  Baik 
16 :  Sangat baik 

E :  Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 
5 :  Kurang baik  
6 :  Cukup baik 
7 :  Baik 
8 :  Sangat baik 

 

 
 

Tegal,  1 Februari 2013 
 

Observer,                                                                          Peneliti 
 
 
Apriliana, S.pd                                                             Anggita dwijayanti. K 
NIP. 19670424 200212 2 002  NIM. 1402408090 

  
  

Lampiran 26 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)Siklus II Pertemuan 1 
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PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guruketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut dengan 

menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator      1        2       3         4  

1.7 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

  hasil belajar 

1.8 Merancang dampak pengiring berbentuk   

  kecakapan hidup (life skill) 

        Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 Media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.10 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.11 Menentukan dan mengembangkan   

media pembelajaran 

2.12 Memilih sumber belajar   

  Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan scenario kegiatan pembelajaran STAD 

3.16 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

(kooperatif tipe STAD) 

1.  NAMA GURU  :  ANGGITA DWIJAYANTI KUSUMANINGRUM 

2. SEKOLAH : SD NEGERI TEGALSARI 8 KOTA TEGAL 

3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

4. KELAS : IV (EMPAT) 

5. TANGGAL : 28 JANUARI 2013 

6. WAKTU :  09.15-11.00 WIB 

7.   OBSERVER                     :  APRILIANA S,pd

3,5 

 

 

3 
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3.17 Menyusun langkah-langkah pembelajaran 

STAD 

3.18 Menentukan alokasi waktu pembelajaran      

3.19 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.20 Menyiapkan pertanyaan 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 
4.6 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 
  Sasian siswa agar dapat berpartisipasi 
  Dalam kegiatan pembelajaran 
   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 Dan menyiapkan alat penilaian 

5.7 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.8 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana  pembelajaran 

6.7 Kebersihan dan kerapian 

6.8 Penggunaan bahasa tulis 

 Rata-rata butir 6 = F 

   
Nilai APKG RPP = APKG I 

   
 Observer, 

 

Apriliana, S.Pd. 
   19670424 200212 2 002 
Lampiran 27 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

 Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II Pertemuan 1 

 

3 

 

3,5 

3,5 

4
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PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 
pengukuran di bawah ini. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.      1       2      3      4 

1.4 Menyiapkan alat, media, dan  

sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

  Rata-rata butir 1 = G 

2.Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD 

2.19 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.20 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

Sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

Dan lingkungan 

2.21 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai  dengan 

1.  NAMA GURU  :  ANGGITA DWIJAYANTI KUSUMANINGRUM 

2. SEKOLAH : SD NEGERI TEGALSARI 8 KOTA TEGAL 

3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

4. KELAS : IV (EMPAT) 

5. TANGGAL : 28 JANUARI 2013 

6. WAKTU :  09.15 – 11.00 WIB 

7.   OBSERVER                     :  APRILIANA, S.Pd.  

 

3,5 
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 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.22 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Dalam urutan yang logis 

2.23 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

STAD 

2.24 Mengelola waktu pembelajaran 

Secara efisien 

  Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.16 Memberi petunjuk dan penjelasan 

Yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.17 Menangani pertanyaan dan 

Respon siswa 

3.18 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.19 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

3.20 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

  Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

 Mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.16 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh pengertian,  

dan sabar kepada siswa 

4.17 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.18 Mengembangkan hubungan antar 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 
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pribadi yang sehat dan serasi 

4.19 Membantu siswa menyadari 

Kelebihan dan kekurangannya 

4.20 Membantu siswa menumbuhkan 

Kepercayaan diri 

  Rata-rata butir 4 = J  

5. Melaksanakan evaluasi proses dan Hasil belajar 

5.7 Melaksanakan penilaian selama 

Proses pembelajaran 

5.8 Melaksanakan penilaian pada  

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 5 = K 

6. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

6.13 Keefektifan proses pembelajaran 
6.14 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 
6.15 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 
6.16 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

      Rata-rata butir 6 = L 

Nilai APKG PP = APKG II 

  
  Observer, 

 

 

Apriliana, S.Pd. 
 19670424 200212 2 002.a 
Lampiran 28 

 

 

3,2 

 

3,5 

 
 

3,5 
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ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus II Pertemuan 2 

 
PETUNJUK 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guruketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

2. Merumuskan kompetensi dasar/indikator        1        2       3         4  

1.9 Merumuskan kompetensi dasar/ indikator  

  hasil belajar 

1.10 Merancang dampak pengiring berbentuk   

  kecakapan hidup (life skill) 

       Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, 

dan sumber belajar 

2.13 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.14 Menentukan dan mengembangkan   

media pembelajaran 

2.15 Memilih sumber belajar   

Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan scenario kegiatan pembelajaran STAD 

1.  NAMA GURU  :  ANGGITA DWIJAYANTI KUSUMANINGRUM 
2. SEKOLAH : SD NEGERI TEGALSARI 8 KOTA TEGAL 
3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
4. KELAS : IV (EMPAT) 
5. TANGGAL : 1 FEBRUARI 2013 
6. WAKTU :  07.00 – 09.00 WIB 
7.   OBSERVER                     :  APRILIANA, S.Pd. 

4 

 

 

3,
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3.21 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

(kooperatif tipe STAD) 

3.22 Menyusun langkah-langkah 

Pembelajaran STAD 

3.23 Menentukan alokasi waktu pembelajaran      

3.24 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.25 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 
4.7 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 
  sasian siswa agar dapat berpartisipasi 
  dalam kegiatan pembelajaran 
   Rata-rata butir 4 = D  

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.9 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.10 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 
   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.9 Kebersihan dan kerapian 

6.10 Penggunaan bahasa tulis 

  Rata-rata butir 6 = F   

Nilai APKG RPP = APKG I 

   
                                                                                     Observer, 

 

 Apriliana, S.Pd. 
 19670424 200212 2 002.a 
Lampiran 29  
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ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG)  

 Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II Pertemuan 2 

 
PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

1. Mengelolaruangdanfasilitaspembelajaran.      1       2      3      4 

1.5 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

  Rata-rata butir1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran STAD 

2.25 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.26 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

Sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

Dan lingkungan 

2.27 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan 

1.  NAMA GURU  :  ANGGITA DWIJAYANTI KUSUMANINGRUM 

2. SEKOLAH : SD NEGERI TEGALSARI 8 KOTA TEGAL 

3. MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

4. KELAS : IV (EMPAT) 

5. TANGGAL : 1 FEBRUARI 2013 

6. WAKTU :  07.00 – 09.00 WIB 

7.   OBSERVER                     :  APRILIANA, S.Pd. 

4 
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 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.28 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Dalam urutan yang logis 

2.29 Melaksanakan langkah-langkah 

Pembelajaran STAD 

2.30 Mengelola waktu pembelajaran 

Secara efisien 

  Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.21 Memberi petunjuk dan penjelasan 

Yang berkaitan  dengan isi pembelajaran 

3.22 Menangani pertanyaan dan respon siswa 

3.23 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan  

3.24 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

3.25 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran   

Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.21 Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes,  

terbuka, penuh pengertian, dan sabar 

kepada siswa 

4.22 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.23 Mengembangkan hubungan antar 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.24 Membantu siswa menyadari 

 

3,5 

 

 

 

 

3,2 
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kelebihan dan kekurangannya 

4.25 Membantu siswa menumbuhkan 

kepercayaan diri 

  Rata-rata butir 4 = J  

5. Melaksanakan evaluasi proses dan Hasil belajar 

5.9 Melaksanakan penilaian selama 

Proses pembelajaran 

5.10 Melaksanakan penilaian pada  

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 5 = K 

6. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

6.17 Keefektifan proses pembelajaran 

6.18 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

6.19 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

6.20 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 6 = L 

  

Nilai APKG PP = APKG II 

 
 Observer, 

 

 

 Apriliana, S.Pd. 

 19670424 200212 2 002 

 

 

3,4 

3,5 

 

 

3,5 
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Lampiran 30 

PIAGAM PENGHARGAAN 

Selamat kepada kelompok, 
sebagai: 

 

 

 

 

 

Nama anggota kelompok: 

1.  

2. 

3.  

4. 

5. 

Bersatu adalah Kunci Keberhasilan! 
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Lampiran 31 

 

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDIDIKAN UPPD 
KECAMATAN TEGAL BARAT 

SEKOLAH DASAR NEGERI TEGALSARI 8 
Alamat: Jalan Sawo No.29 Telp. 0283-342115 Tegal 

 
 

  
SURAT KETERANGAN 

Nomor : 35 / Tglsr.8/III / 2013 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  :  Suciati, S.Pd. 

NIP  :  19580228 197802  2 006 

Jabatan  :  Kepala Sekolah 

 

Menerangkan bahwa : 

Nama  :  Anggita Dwijayanti Kusumaningrum 

NIM  :  1402408090 

Jurusan:  Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

 Mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian dengan judul 

“Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Materi Koperasi melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Students Teams Achivement Devision  

(STAD)  di SD Negeri Tegalsari 8 Kota Tegal”, pada bulan januari 2013 hingga  

selesai. 

 Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk 

digunakan sebagaimana mestinya. 

            Tegal, 7 Maret 2013 

 Kepala Sekolah 

 

 

Suciati, S.Pd. 
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 Mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian dengan judul 

“Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Materi Koperasi melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Students Teams Achivement Devision  

(STAD)  di SD Negeri Tegalsari 8 Kota Tegal”, pada bulan januari 2013 hingga  

selesai. 

 Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk 

digunakan sebagaimana mestinya. 

            Tegal, 7 Maret 2013 

 Kepala Sekolah 
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Lampiran 32 

SOAL TES FORMATIF 1 

 

A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, d pada jawaban yang benar! 

1. Salah satu dari manfaat koperasi adalah … 

a. Memberikan motivasi 

b. Menjual barang-barang koperasi 

c. Untuk memperoleh keuntungan besar 

d. Mengembangkan usaha para anggotanya 

2. Tujuan  dari koperasi adalah …. 

a. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya 

b. Mendapatkan keuntungan yang besar 

c. Memberikan motivasi 

d. Menjual barang kebutuhan 

3. Menghindari anggota dari lintah darat atau renternir merupakan salah satu 

dari …… 

a. Kewajiban dari koperasi 

b. Tujuan Koperasi 

c. Pengertian koperasi 

d. Syarat koperasi 

4. Mengembangkan usaha para anggotanya adalah ... 

a. Syarat koperasi 

b. Kewajiban koperasi 

c. Manfaat koperasi 

d. Pengertian koperasi 

5. Salah satu tujuan koperasi adalah untuk mempermudah anggota 

mendapatkan …. 
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a. Bunga yang besar 

b. Barang-barang yang mahal 

c. Modal  

d. Barang dan jasa 

6. Usaha yang perlu dikembangkan adalah usaha dalam…… 

a. Kehidupan ekonomi rakyat. 

b. Kegiatan rakyat 

c. Memperoleh keuntungan 

d. Modal usahanya 

7. Jenis badan usaha yang bukan koperasi adalah ……. 

a. KUD 

b. Pertanian 

c. PT 

d. Koperasi sekolah 

8. Kekuasaan tertinggi pada koperasi adalah pada rapat anggota, sedangkan 

kekuasaan tertinggi pada badan usaha lain adalah …… 

a. Pemilik saham 

b. Penjualan saham 

c. Anggota 

d. Modal usahanya 

9. Sifat keanggotaan dari koperasi adalah …………………….. 

a. Ada pembatasan 

b. Tidak dibatasi 

c. Tertutup  

d. Terbuka dan sukarela 

10. Modal dari badan usaha atau bukan koperasi adalah ……… 

a. Dari simpanan anggota 

b. Penjualan saham-saham 

c. Dari simpanan pemilik saham 

d. Pemilik saham 
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B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Mensejahterakan anggota merupakan ……………………………koperasi 

2. Tujuan dari koperasi ……………………………………………………… 

3. Jenis badan usaha yang bukan koperasi yaitu ……………………………... 

4. Sifat keanggotaan Koperasi adalah ………………………………………... 

5. Tingkat Bunga pada badan Usaha ……………………………………….. 

 

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF I 

A.Pilihan Ganda 

1. D 

2. A 

3. B 

4. C 

5. C 

6. A 

7. C 

8. A 

9. D 

10. B 

 

B.Isian 

1. Tujuan  

2. Meningkatkan kesejahteraan anggota 

3. PT, CV, FIRMA 

4. Terbuka dan Sukarela 

5. Tidak dibatasi 
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Lampiran 33 

SOAL TES FORMATIF 2 

 

A.Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, d pada jawaban yang benar! 

1. Koperasi yang beranggotakan pegawai negari adalah … 

a. Koperasi Pegawai Negeri  c. Koperasi Pensiunan 

b. Koperasi Sekolah   d. Koperasi Pertanian 

2. koperasi yang menyediakan kebutuhan pokok para anggotanya adalah…. 

a. Koperasi Pertanian   c. Koperasi produksi 

b. Koperasi Kredit   d. Koperasi Konsumsi 

3. Koperasi dibedakan menjadi dua jenis yaitu, berdasarkan … 

a. Sifat dan keanggotaanya  c. Jenis usaha dan keanggotaanya 

b. Jenis usaha dan sifat  d. Konsumsi dan kredit 

4. Koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan adalah … 

a. Koperasi sekolah   c. Koperasi pegawai negeri 

b. Koperasi pertanian   d. Koperasi Unit Desa                                                     

5. Barang-barang yang dijual dalam koperasi konsumsi adalah… 

a. Gula, beras, tepung dan kopi c. Pensil, buku tulis dan pensil 

b. Bibit unggul dan pupuk  d. peternak sapi perah 

6. Koperasi Produksi, koperasi Konsumsi, dan koperasi kredit termasuk jenis 

koperasi berdasarkan… 

a. Keanggotaanya    c. Pengelolaanya 

b. Jenis Usaha    d. Badan usaha 

7. Koperasi yang anggotanya adalah para warga dalam suatu sekolah 

termasuk… 

a. Koperasi unit desa   c. Koperasi Sekolah 

b. Koperasi pensiunan  d. Koperasi Produksi 
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8. Koperasi berdasarkan jenis keanggotaanya dibagi menjadi .... 

a. Tiga     c. Empat  

b. Lima    d. Dua 

 

9. Koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi,  pembuatan dan 

penjualan barang-barang adalah … 

a. Koperasi Konsumsi  c. Koperasi Produksi 

b. Koperasi kredit   d. Koperasi Sekolah 

10. Koperasi yang menyediakan kebutuhan warga sekolah adalah … 

a. Koperasi Sekolah    c. Koperasi Produksi 

b. Koperasi Konsumsi  d. Koperasi Pertanian  

 

C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

(1) Pilihlah salah satu macam koperasi dibawah ini, kemudian ceritakan salah 

satu kegiatan koperasi dilingkunganmu. 

a. Koperasi Unit Desa 

b. Koperasi Pertanian 

c. Koperasi sekolah 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 2 

A.Pilihan Ganda 
1.    A   6.      B 
2.    D   7.      C 
3.    C   8.      B 
4.    D   9.      C 
5.    A   10.    A 

B.Isian 

1. Menceritakan kegiatan Koperasi yang ada dilingkungan 

a) Koperasi Unit Desa 

KUD beranggotakan masyarakat pedesaan, KUD melakukan 

kegiatan usaha dibidang ekonomi. Beberapa usaha KUD yaitu : 

c. Menyalurkan saran produksi pertanian, seperti pupuk, obat-obatan, 

alat pertanian dan lain-lain 

d. Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluhan 

lapangan kepada para petani 

b) Koperasi pertanian 

Koperasi pertanian beranggotakan para tani, buruh tani dan orang-

orang yang terlibat dalam usaha tani. Koperasi ini melakukan kegiatan 

yang berhubungan dengan pertanian. Misalnya menyediakan pupuk, 

obat-obatan dan pengadaan bibit ungul. Karena dengan penyediaan yang 

dibutuhkan para petani dapat mensejahterakan pertanian. 

c). Koperasi sekolah 

  koperasi yang beranggotakan para warga sekolah. Koperasi 

sekolah menyediakan kebutuhan para warga sekolah. Karena koperasi 

sekolah dapat mensejahterakan para warga sekolah dengan melengkapi 

kebutuhan yang diperlukan para warga sekolah. Kegiatan koperasi 
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sekolah dapat berupa memilih anggota koperasi, pengurus dan pengawas 

koperasi. 

 

 

Lampiran 34 

Foto-foto Pelaksanaan Penelitian 

 
        Gambar 1. Guru sedang melakukan Pembukaan kegiatan belajar mengajar 

 

 
Gambar 2. Guru menjelaskan materi pembelajaran 
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Gambar 3. Guru membagi kelompok belajar secara heterogen 

 
Gambar 4. Siswa dalam bentuk kelompok heterogen 

 

 

      Gambar 5. Guru sedang membimbing siswa dalam kelompok heterogen 
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Gambar 6. Salah satu perwakilan kelompok sedang membacakan hasil 
diskusi 

 

Gambar 7. Guru dan siswa bersama-sama membahas hasil diskusi kelompok 

 

 

Gambar 8. Siswa sedang mengerjakan tes evaluasi 
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Gambar 9. Guru sedang membagi Piagam penghargaan kepada siswa 
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