
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

1.Siklus I

a. Perencanaan Tindakan

Sebelum dilaksanakan proses pembelajaran siklus I, melalui pembelajaran

kooperatif tipe STAD di kelas VI Sekolah Dasar Negeri 3 Gedong Tataan

Kabupaten Pesawaran, peneliti melakukan persiapan sebagai berikut:

1. Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, lembar naskah

dan format penilaiannya, sumber belajar (buku paket), yang akan

digunakan selama proses pembelajaran di kelas.

2. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang mengacu

pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai dengan materi

yang telah ditetapkan.

3.    Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati kegiatan guru dan siswa

selama pembelajaran berlangsung.

b. Pelaksanaan Tindakan

a. Pertemuan 1

Pelaksanaan tindakan pertama (siklus I pertemuan 1) dilaksanakan pada

hari Kamis, 10 Januari 2013 pada pukul 08.40 - 09.50 WIB . Guru

memasuki kelas dan mengisyaratkan kepada ketua kelas untuk
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memimpin teman-teman mempersiapkan diri untuk menerima materi

pembelajaran. Guru memberi salam dan dilanjutkan mengabsen siswa.

Selanjutnya guru melaksanakan pembelajaran dengan 6 tahapan

pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai berikut:

1. Pada tahap ini dilakukan kegiatan identifikasi masalah dan analisis

penyebab timbulnya masalah yang terdapat pada proses

pembelajaran sebelum tindakan kelas dilakukan. Berdasarkan

identifikasi penyebab timbulnya masalah tersebut maka diambil

tindakan pemecahan masalah yang dipandang tepat, yaitu dengan

menerapkan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran

kooperatif tipe STAD. Langkah yang dilakukan adalah menyusun

alat-alat penelitian yang mengacu pada pembelajaran menggunakan

metode pembelajaran kooperatif tipe STAD.

Tahap selanjutnya adalah menyusun RPP Siklus I secara kolaborasi

antara guru  dan peneliti, dan lembar pengamatan aktivitas siswa

yang menunjang pelaksanaan pembelajaran. Lembar pengamatan

aktivitas siswa disusun  untuk mengetahui sejauh mana interaksi

siswa pada saat proses pembelajaran. Selain itu disusun juga lembar

pengamatan kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan

menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD.

Kemudian menentukan kelompok yang heterogen serta menentukan

skor dasar.

2. Guru menyampaikan informasi tentang bagaimana membentuk

kelompok belajar. Berdasarkan skor dasar yang sudah dibuat, guru
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membagi siswa menjadi 3 kelompok yang beranggotakan 4 siswa.

Subjek penelitian adalah siswa kelas VI SD Negeri 3 Gedong Tataan

Kabupaten Pesawaran yang terdiri dari 12 siswa dengan komposisi

perempuan 6 dan laki-laki 6 siswa.

3. Langkah-langkah pembelajaran  kooperatif tipe STAD selanjutnya

membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru memberikan

lembar kerja siswa kepada siswa untuk dipelajari pada saat kerja

kelompok. Guru menjelaskan penilaian keterampilan berbicara yang

akan dinilai meliputi lafal, intonasi, keruntutan   kalimat dan

ketepatan penggunaan bahasa. Kemudian guru berkeliling

memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa yang

mengalami kesulitan. Beberapa siswa diminta guru untuk

menjelaskan ulang secara garis besar materi yang diberikan guru,

dan diberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang tidak

dimengerti. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab tentang

materi yang telah diberikan. Sebelum mengakhiri pelajaran, siswa

bersama guru menyimpulkan materi yang telah diajarkan dan guru

memberikan penguatan dan motivasi kepada siswa-siswa.

b. Pertemuan 2

Pelaksanaan tindakan kedua (siklus I pertemuan 2) dilaksanakan pada

hari Sabtu, 12 Januari 2013 pada pukul 07.30-08.40 WIB. Guru

memasuki kelas dan mengisyaratkan   kepada ketua kelas untuk

memimpin teman-teman mempersiapkan diri untukk menerima materi

pembelajaran. Guru memberi salam dan dilanjutkan mengabsen siswa.
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Melanjutkan materi ”percakapan” pada pertemuan sebelumnya (siklus 1

pertemuan 1), siswa diberikan pertanyaan oleh guru yang berkaitan

dengan materi yang telah diajarkan pada pertemuan pertama. Tahapan

selanjutnya pada pembelajaran kooperatif tipe STAD materi

”percakapan” sebagai berikut:

1. Pada tahap pelaksanaan tindakan ini, guru melaksanakan skenario

pembelajaran yang mengacu pada RPP yang telah disusun. Kegiatan

yang dilakukan antara lain adalah guru mengisi daftar hadir siswa,

menyiapkan buku pelajaran dan menyampaikan apersepsi. Guru

membagi kelas menjadi 3 kelompok, dimana setiap kelompok terdiri

dari 4 siswa dan setiap kelompok terdiri dari siswa yang memiliki

kemampuan heterogen. Guru juga menyampaikan pembelajaran secara

deklaratif dengan materi percakapan.

Siswa mengerjakan LKS yang diberikan guru secara berkelompok.

Setelah dikerjakan kemudian hasil diskusi kelompok dibacakan di

depan kelas, kemudian hasil diskusi kelompok tersebut di bahas

bersama dengan bimbingan dari guru. Langkah terakhir guru

memberikan soal evaluasi individu   sebagai tes akhir siklus I

pertemuan 2.

Sebelum pelajaran selesai guru menutup pelajaran dengan

memberikan motivasi dan menginformasikan pada siswa untuk belajar

di rumah menyiapkan materi yang akan disampaikan pada pertemuan

selanjutnya.
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2. Penilaian prestasi belajar (post test) diambil  ketika siswa maju

memerankan drama bersama kelompoknya. Guru membuat daftar skor

peningkatan prestasi belajar.

3. Prestasi belajar setiap siswa diperoleh dari selisih skor dasar dengan

skor kuis terakhir, yang selanjutnya dimasukkan menjadi skor

kelompok.

4. Berdasarkan skor peningkatan individual dihitung poin perkembangan

dengan menggunakan pedoman yang disusun Slavin. Pemberian

penghargaan kelompok diberikan kepada kelompok yang memperoleh

poin nilai rata-rata lebih dari 25 yang disebut sebagai kelompok super

team.

Sebelum mengakhiri pelajaran, siswa  bersama guru menyimpulkan

materi yang telah diajarkan dan guru memberikan penguatan dan

motivasi kepada siswa-siswa..

1. Prestasi Belajar Keterampilan Berbicara Siklus I

Dalam pelaksanaan tindakan siklus I masih banyak kendala yang

ditemukan dan harus diperbaiki guru. Dari hasil tes awal (pre test) dan

tes akhir (postest) pelajaran keterampilan berbicara diperoleh hasil

sebagaimana tabel 4.1 berikut ini.
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Tabel 4.1 Lembar Nilai Prestasi Belajar Keterampilan Berbicara Siklus I

Nama
Kelompok

Nama Siswa Siklus I
Pre
Test

Ket Post
Test

Ket

Bunga I 1.Indah 65 Tuntas 70 Tuntas

2. Nofa 60 Tidak Tuntas 65 Tuntas
3. Arif 70 Tuntas T 70 Tuntas
4. Budi 50 Tidak Tuntas 75 Tuntas

Bunga II 1. Salmah 50 Tidak Tuntas 50 Tidak Tuntas
2. Agus 70 Tuntas 75 Tuntas
3. Rara P 40 Tidak Tuntas 50 Tidak Tuntas
4. Lukman 50 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas

Bunga III 1. Selvi 60 Tidak Tuntas 80 Tuntas
2. Yenni R 70 Tuntas 80 Tuntas
3. Kalius 50 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas
4. Norman 65 Tuntas 75 Tuntas

Jumlah 700 810
Rata-rata 58,33 67,50
Siswa Yang Tuntas >65 5 8
Siswa Yang Tidak Tuntas
<65

7 4

Berdarkan tabel 4.1. di atas siklus I pertemuan 1 diadakan pre test dan

prestasi belajar keterampilan berbicara siswa menunjukkan 7 siswa

memperoleh nilai di bawah 6,5 dan 5 siswa dari 12 siswa memperoleh

nilai di atas 6,5 dengan nilai rata-rata sebesar 58,33.

Pada siklus I pertemuan 2, post test diakhir siklus, terjadi peningkatan

nilai siswa jika dibandingkan dengan nilai pre test . Hasil tes akhir

menunjukkan sebanyak 4 siswa memperoleh nilai di bawah 6,5 dan

sebanyak 8 siswa dari 12 siswa memperoleh nilai di atas 6,5 dengan nilai

rata-rata 67,50. Dari keterangan di atas, diperoleh data persentase

ketuntasan prestasi belajar keterampilan berbicara siswa sebagai berikut.
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Tabel 4.2 Persentase Ketuntasan Prestasi Belajar Keterampilan

Berbicara Siklus I

Nilai

SiklusI
Pre Test Post Test

Jumlah
Siswa

% Kriteria Jumlah
Siswa

% Kriteria

< 65 7 58,33 Tidak
Tuntas

4 33,33 Tidak
Tuntas

65 5 41,67 Tutas 8 66,67 Tuntas

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat prestasi belajar keterampilan berbicara

siklus 1 hasil tes awal (pre test) menunjukkan 5 siswa (41,67%)

memperoleh nilai di atas 6,5 dengan kateria tuntas, dan sebanyak 7 siswa

(58,33%) dari 12 siswa yang ada memperoleh nilai di bawah 65 dengan

kriteria tidak tuntas. Hasil (post test) menunjukkan sebanyak 8 siswa

(66,67%) dari memperoleh nilai di atas 6,5 dengan kreteria tuntas dan

sebanyak 4 siswa (33,33%) memperoleh nilai di bawah 6,5 dengan kreteria

tidak tuntas dari jumlah 12 siswa yang ada.

2. Aktivitas Belajar Siswa

Aktivitas belajar siswa pada siklus I masih banyak kendala yang

ditemukan dan harus diperbaiki guru, Siswa belum mampu memberikan

perhatian penuh pada saat guru menjelaskan materi, kegiatan siswa dalam

kegiatan pembelajaran belum mampu berpartisipasi  pada saat

pembelajaran berlangsung, sehingga pada saat tes keterampilan berbicara

siswa kreativitas dan keterampilan siswa belum memenuhi skor ideal yang

diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari tabel observasi siswa dalam

pembelajaran berikut ini.
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Tabel 4.3 Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran

keterampilan berbicara (Siklus I Pertemuan 1 dan 2)

Nama
Kelompok

Nama Siswa

Pertemuan I

Z %A

Pertemuan II

Z %AIndikator
Aktivitas ke

Indikator
Aktivitas ke

1 2 3 4 1 2 3 4
Bunga I 1.Idh 3 3 3 4 13 65% 4 3 4 4 15 75%

2. Nfa 3 3 3 3 12 60% 3 3 4 3 13 65%

3. Ar 3 4 4 3 14 70% 3 4 4 4 15 75%

4. Bdi 2 3 3 3 11 55% 3 3 3 3 12 60%

Bunga II 1. Slh 3 3 3 4 13 65% 3 3 4 3 13 65%

2. As 4 3 3 4 14 70% 4 3 4 4 15 75%

3. R P 3 3 3 3 12 60% 3 3 3 3 12 60%

4. Lkm 3 3 2 3 11 55% 3 3 3 3 12 60%

Bunga III 1. Sli 3 3 3 4 13 65% 3 3 3 3 12 60%

2. Yn R 3 3 2 3 11 55% 3 3 3 2 11 55%

3. Kl 3 3 3 3 12 60% 3 3 4 3 13 65%

4. Nrm 3 3 3 4 13 65% 4 3 4 4 15 75%

Jumlah skor aktivitas siswa 149 158

Persentase siswa aktif (%) 745 790

Rata-rata aktivitas siswa 62,08 65,83

Peningkatan 3,75

Rata-rata siklus I 63,96%

Keterangan:
Indikator aktivitas:
1. Perhatian siswapada proses pembelajaran
2. Partisipasi siswa dalam diskusi kelompok
3. Kreativitas Siswa
4. Keterampilan Siswa

Pada siklus I pertemuan 1 ini, terlihat bahwa aktivitas siswa dalam proses

pembelajaran keterampilan berbicara menunjukkan   nilai persentase

sebesar 62,08 % dan jika dilihat dari kriteria keberhasilan observasi siswa

menunjukkan kriteria ”cukup”. Pada siklus I pertemuan 2, beberapa siswa

sudah mulai berpatisipasi seperti aktif bertanya tentang materi percakapan

yang diberikan, walaupun tidak semua siswa berperan aktif dalam

pembelajaran ini. Beberapa siswa juga mulai aktif dalam menjawab
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pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru mengenai materi yang

diajarkan. Pada siklus I pertemuan 2, aktivitas siswa dalam proses

keterampilan berbicara menunjukkan  nilai persentase sebesar 65,83%.

Pada siklus I pertemuan 2 ini terjadi peningkatan sebesar 3,5%, dan jika

dilihat dari kriteria keberhasilan observasi aktivitas siswa dengan nilai

rata-rata aktivitas siswa siklus I sebesar 63,96% menunjukkan kriteria

”cukup”.

3. Persentase Aktivitas Siswa Siklus I

Setelah dilakukan observasi terhadap aktivitas siswa dalam proses

pembelajaran pada siklus I pertemuan 1 dan pertemuan 2 diperoleh data

sebagai berikut :

Tabel 4.4 Presentase Aktivitas Siswa Siklus I

No
Siklus 1

Pert. 1(%) Pert.2(%) Peningkatan(%)
1. 62,08 65,83 3,5

Rata-rata 63,96%

Berdasarkan tabel 4.4 Presentase Aktivitas Siswa Siklus I diperoleh nilai

persentase sebesar 62,08% dan pada siklus I pertemuan 2 diperoleh nilai

persentase sebesar 65,83% dan terjadi peningkatan sebesar 3,5%.

Dari kedua hasil tersebut dapat diambil rata-rata sebesar 63,96 % dan pada

kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat aktivitas siswa “cukup” dalam

proses pembelajaran keterampilan berbicara melalui pembelajaran

kooperatif tipe STAD.
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4. Aktivitas Kinerja Guru

Hasil perhitungan aktivitas guru pada siklus I dapat disajikan dalam

bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5 Aktivitas Kinerja Guru Siklus I

No Aspek yang diamati
Pertemuan

ke I ke II
Skor skor

1 Pendahuluan 3 3
2 Kegiatan inti 3 4
3 Penutup 3 4

Jumlah skor 9 11
Peresentase kinerja guru
(%)

60,00 73,33

Rata-rata 66,67%
Target ≥ 85%

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa kinerja guru belum

menunjukkan keterampilan mengajar yang optimal dengan menggunakan

model permainan bahasa (katarsis). Siklus I pertemuan 1, pada kegiatan

awal pembelajaran, guru belum memberikan apersepsi, kurang mengaitkan

materi dengan kehidupan nyata, dan tidak menyampaikan kompetensi

yang akan dicapai. Pada kegiatan inti, guru telah mengusai materi,

melakukan pendekatan pembelajaran dan penilaian, hanya saja masih

kurang dalam pemanfaatan sumber/ media pembelajaran, sedangkan pada

kegiatan penutup guru kurang maksimal dalam pelaksanaan tindak lanjut

dan penguatan. Persentase kinerja guru pada siklus I pertemuan 1 sebesar

60,00%. Pada Siklus I pertemuan 2 meningkat menjadi 73,33%,  hal

tersebut dapat  dilihat pada perbaikan kinerja  guru pada kegiatan awal

pembelajaran, guru telah menyampaikan apersepsi dan motivasi.

Persentase rata-rata kinerja guru pada siklus I yaitu 66,67%, belum
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mencapai indikator keberhasilan yang ditargetkan yaitu persentase kinerja

guru ≥ 85%.%  dan pada kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat

aktivitas guru masih “Cukup” dalam proses pembelajaran keterampilan

berbicara melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD.

5. Hasil Pelaksanaan Keterampilan Berbicara Siklus I

Berdasarkan pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan mulai dari

siklus I pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 2 diperoleh data sebagai

berikut:

1. Ketuntasan prestasi belajar siswa pada tes awal (pre test) menunjukkan

sebanyak 7 siswa (58,33%) memperoleh nilai di bawah 6,5. Dan 5

siswa (41,07%) dari 12 siswa memperoleh nilai di atas 6,5 dengan nilai

rata-rata sebesar 52,08. Sedangkan pada saat pemberian tes akhir (post

test) diakhir siklus, menunjukkan sebanyak 8 siswa (66,67%)

memperoleh nilai di bawah 6,5 dan sebanyak 4 siswa (33,33%) dari 12

siswa memperoleh nilai di atas 6,5 dengan nilai rata-rata 62,92.

2. Observasi aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 diperoleh nilai

persentase sebesar   62,08% dan pada siklus I pertemuan 2 diperoleh

nilai persentase sebesar 65,83% dan terjadi peningkatan sebesar 3,5%.

Rata-rata dari kedua persentase tersebut sebesar 63,96% dan pada

kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat aktivitas siswa masih

“cukup” dalam proses pembelajaran keterampilan berbicara melalui

pembelajaran kooperatif tipe STAD.

3. Observasi aktivitas guru pada siklus I pertemuan 1 diperoleh  nilai

persentase sebesar 60,00% dan pada siklus I pertemuan 2 diperoleh
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nilai persentase sebesar 73,33% dan terjadi peningkatan sebesar 13,33.

Rata-rata dari kedua persentase tersebut sebesar 66,67% dan pada

kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat aktivitas siswa masih

“cukup” dalam proses pembelajaran keterampilan berbicara melalui

pembelajaran kooperatif tipe STAD.

6. Temuan Siklus I

Berdasarkan observasi/pengamatan yang dilakukan observer terhadap

proses pembelajaran pada siklus 1, terdapat beberapa hal yang harus

diperhatikan dan diperbaiki yaitu:

1. Siswa belum mampu berperan aktif untuk bertanya.

2. Perhatian siswa pada proses pembelajaran belum terpusat pada guru,

masih banyak siswa yang bermain-main.

3. Partisipasi siswa dalam diskusi kelompok belum ada.

4. Masih ada kelompok yang kurang mampu dalam mempresentasikan

hasil kerja kelompok.

5. Siswa belum termotivasi dalam pembelajaran.

Selain aktivitas siswa yang kurang baik, dalam pengelolaan pembelajaran

yang dilakukan guru dirasa masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari:

1. Guru dalam pengelolaan kelas kurang baik, terlihat pada saat

pembagian kelompok.

2. Guru kurang membimbing pada saat diskusi kelompok.

Berdasarkan temuan di atas, peneliti dan guru bersama-sama

mendiskusikan direfleksikannya agar mencari solusi sebagai langkah

perbaikan pada siklus berikutnya. Adapun hasil refleksi aktivitas siswa



selama proses pembelajaran adalah :

1. Siswa belum berperan aktif untuk bertanya dan cenderung pasif

disebabkan siswa masih malu untuk bertanya.

2. Siswa belum memahami langkah-langkah pembelajaran kooperatif

tipe STAD secara utuh dan menyeluruh.

3. Siswa belum termotivasi terhadap pembelajaran yang diberikan guru,

sehingga siswa tidak memperhatikan penjelasan materi yang telah

diberikan, sebaiknya guru memberikan motivasi kepada siswa dan

memberi pengakuan atau penghargaan (reward)

Selain refleksi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran peneliti atau

observer bersama guru mendiskusikan dan merefleksi kinerjanya dalam

melaksanakan kegiatan pembelajaran

1. Suasana kelas menjadi tidak kondusif pada saat siswa membentuk

kelompok belajar, hal ini disebabkan guru kurang menyampaikan

informasi tentang bagaimana membentuk kelompok belajar dan

membantu siswa agar melakukan transisi dalam kelompok belajar

secara efisien.

2.    Guru kurang membimbing pada saat diskusi kelompok, karena guru

hanya mengawasi siswa dari meja guru, tidak berkeliling untuk

memberikan bimbingan kepada setiap kelompok

7. Perbaikan pembelajaran.

Berdasarkan hasil temuan dan refleksi dalam proses pembelajaran baik

dalam segi aktivitas siswa dan kinerja guru perlu dilakukan perbaikan-
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perbaikan yang dapat meningkatkan  pembelajaran Bahasa Indonesia

dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Adapun perbaikan

yang harus dilakukan pada siklus I adalah sebagai berikut:

1. Guru hendaknya memiliki banyak pertanyaan yang menggugah siswa

untuk aktif bertanya dan antusias dalam mengikuti pembelajaran.

2. Sebelum dimulai pembelajaran hendaknya kelas diusahakan tenang

dahulu, agar pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien.

3. Guru hendaknya memberikan informasi tentang bagaimana membentuk

kelompok belajar dan membimbing siswa  untuk melakukan transisi

dalam kelompok, agar pada saat pembagian kelompok tidak ribut.

4. Pada saat kegiatan presentasi hasil kerja kelompok, guru hendaknya

berperan serta dalam mengawasi dan membimbing siswa, agar siswa

saling membantu dalam peningkatan nilai individu yang akan

disumbangkan kepada skor kelompok.

5. Memberikan motivasi kepada siswa intuk lebih aktif dalam menerima

materi yang diberikan guru sehingga siswa dapat mempresentasikan

hasil kegiatannya dengan baik.

II. Siklus II

1. Perencanaan Tindakan

Sebelum dilaksanakan proses pembelajaran siklus II, melalui pembelajaran

kooperatif tipe STAD di kelas VI Sekolah Dasar Negeri 3 Gedong Tataan

peneliti melakukan persiapan sebagai berikut:
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1. Menyiapkan  perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, lembar

naskah dan format penilaiannya, sumber belajar (buku paket), yang

akan digunakan selama proses pembelajaran di kelas.

2. Menyiapkan RPP yang mengacu pada kurikulum tingkat satuan

pendidikan (KTSP) sesuai dengan materi yang telah ditetapkan.

3. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati kegiatan guru dan

siswa selama pembelajaran berlangsung.

1. Pelaksanaan Tindakan

a. Pertemuan I

Pelaksanaan tindakan ketiga (siklus II pertemuan 1) dilaksanakan pada

hari Kamis, 17 Januari 2013 pada pukul 08.40-09.50 WIB. Guru

memasuki kelas dan mengisyaratkan kepada ketua kelas untuk memimpin

teman-teman mempersiapkan diri untuk menerima materi pembelajaran.

Guru memberi salam dan dilanjutkan mengabsen siswa. Adapun tahapan

keterampilan berbicara melalui pembelajaran   kooperatif tipe STAD

sebagai berikut:

1. Pada tahap pelaksanaan tindakan ini, guru melaksanakan  skenario

pembelajaran yang mengacu pada RPP yang telah dibuat bersama.

Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah guru mengisi daftar hadir

siswa, menyiapkan buku pelajaran, dan melakukan apersepsi. Kegiatan

pembelajaran dimulai dengan meminta siswa untuk berbaur sesuai

dengan kelompok yang telah ditentukan pada pertemuan sebelumnya.

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai serta
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memotivasi siswa untuk belajar, pada materi yang akan diajarkan yaitu

“persoalan faktual”.

2. Siswa mengerjakan LKS yang diberikan guru secara berkelompok.

Setelah dikerjakan  kemudian hasil diskusi kelompok  dibacakan di

depan kelas, kemudian hasil diskusi kelompok tersebut dibahas bersama

dengan bimbingan dari guru. Setelah itu guru menyajikan informasi dan

siswa diberikan pertanyaan oleh guru yang berkaitan dengan materi

yang akan diajarkan “Persoalan faktual” atau masalah yang terjadi

disekitar kita yang benar adanya/ kenyataan. Lalu siswa diberikan pre-

test untuk menentukan skor dasar.

3. Siswa dibagi menjadi 3 kelompok yang beranggotakan 4 siswa seperti

pada siklus sebelumnya (Siklus I) dengan karakteristik heterogen dan

guru menyampaikan bagaimana membentuk kelompok belajar dan

membantu siswa melakukan transisi dalam kelompok belajar. Guru

memberikan lembar kerja kepada siswa untuk mempelajari gambar

persoalan faktual. Dalam satu kelompok terdapat gambar yang berbeda,

jadi setiap siswa tidak mempunyai gambar persoalan yang serupa.

4. Kemudian guru berkeliling memberikan bimbingan dan pengarahan

kepada siswa yang mengalami kesulitan. Beberapa siswa diminta guru

untuk menjelaskan ulang secara garis besar materi yang diberikan guru

melalui pembelajaran dan diberikan kesempatan untuk bertanya

mengenai materi yang belum jelas. Siswa bersama guru melakukan

tanya jawab tentang materi yang telah diberikan. Sebelum mengakhiri

pelajaran, siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah
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diajarkan dan guru memberikan penguatan dan motivasi kepada siswa-

siswa.

b. Pertemuan 2

Pelaksanaan tindakan keempat (siklus II pertemuan 2) dilaksanakan pada

hari Sabtu, 19 Januari 2013 pada pukul 07.30-08.40 WIB. Guru memasuki

kelas dan mengisyaratkan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-

teman mempersiapkan diri untuk menerima materi pembelajaran. Guru

memberi salam dan dilanjutkan mengabsen siswa, siswa diberikan

pertanyaan oleh guru yang berkaitan dengan materi yang telah diajarkan

pada pertemuan pertama. Berikut tahapan selanjutnya pada pembelajaran

kooperatif tipe STAD materi ”Persoalan Faktual”.

2. Masing-masing kelompok secara bergiliran maju untuk menanggapi

persoalan faktual berdasarkan gambar yang mereka punya disertai alasan

yang mendukung yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya, penilaian

prestasi belajar (post test) diambil ketika siswa maju menanggapi

persoalan faktual bersama kelompoknya.

3. Setiap anggota   kelompok   harus memberikan skor terbaik kepada

kelompoknya dengan menunjukkan peningkatan penampilan dibanding

dengan sebelumnya atau dengan mencapai nilai sempurna. Penilaian

prestasi belajar dilakukan oleh guru, dengan membuat daftar skor

peningkatan setiap individu (selisih antar pre test dengan post test) yang

kemudian dimasukkan menjadi skor kelompok. Peningkatan rata-rata skor

setiap individu merupakan sumbangan bagi kinerja pencapaian kelompok.

4. Selanjutnya guru memberikan penghargaan kepada kelompok super team
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yang memperoleh poin perkembangan kelompok tertinggi dengan nilai

rata-rata lebih dari 25.

1. Prestasi Belajar Keterampilan Berbicara Siklus II

Dalam pelaksanaan tindakan siklus II proses pembelajaran keterampilan

berbicara sudah berjalan cukup baik, kendala-kendala yang terjadi disiklus I

sudah mulai dapat diperbaiki pada pelaksanaan siklus II ini.

Tabel 4.6 Lembar Nilai Prestasi Belajar Keterampilan BerbicaraSiklus II

Nama
Kelompok Nama Siswa

Siklus I

Pre Test Ket Post
Test

Ket

Bunga I 1.Idh 70 Tuntas 90 Tuntas
2. Nfa 70 Tuntas 85 Tuntas
3. Ar 80 Tuntas 80 Tuntas
4. Bdi 75 Tuntas 85 Tuntas

Bunga II 1. Slh 60 Tidak Tuntas 80 Tuntas
2. As 75 Tuntas 90 Tuntas
3. R P 60 Tidak Tuntas 80 Tuntas
4. Lkm 65 Tuntas 80 Tuntas

Bunga III 1. Sli 80 Tuntas 90 Tuntas
2. Yn R 80 Tuntas 90 Tuntas
3. Kl 60 Tidak Tuntas 90 Tuntas
4. Nrm 75 Tuntas 80 Tuntas

Jumlah 850 850 1020
Rata-rata 70,83 85,00
Siswa Yang Tuntas >65 9 12
Siswa Yang Tidak Tuntas
<65

3 0

Dari data tabel 4.6 di atas diketahui bahwa pada siklus II pertemuan 1

diadakan tes awal (pre test) dan hasil belajar siswa menunjukkan 3 siswa

memperoleh nilai di bawah 6,5 dan sebanyak 9 siswa dari 12 siswa

memperoleh nilai di atas 6,5 dengan nilai rata-rata 66,67.

Sedangkan Pada siklus II pertemuan 2, pada saat pemberian tes akhir (post
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test) diakhir siklus, terjadi peningkatan nilai siswa jika dibandingkan dengan

nilai pada tes awal (pre test). Hasil tes akhir (pos test) menunjukkan tidak

ada siswa yang memperoleh nilai di bawah 6,5 dan sebanyak 12 siswa

memperoleh nilai di atas 6,5 dengan nilai rata-rata 85,00. Dari keterangan di

atas, diperoleh data persentase ketuntasan hasil belajar keterampilan

berbicara siklus II sebagai berikut.

Tabel 4.7 Persentase Ketuntasan Prestasi Belajar Keterampilan Berbicara
Siklus II

Nilai
SIKLUS II

Pre Test Post Test
Jumlah Siswa % Jumlah Siswa %

< 6.5 3 25 0 0

> 6.5 9 75 12 100

Berdasarkan tabel 4.7 Persentase Ketuntasan Prestasi Belajar Keterampilan

Berbicara Siklus II, pada awal Pre Test siswa yang mendapat nilai < 65

sebanyak 3 siswa atau 25% dan siswa mendapat nilai > 65 sebanyak 9

siswa atau 75%. Sedangkan pada tes akhir atau Post Test tidak ada lagi

siswa yang mendapat nilai <65, sedangkan siswa yang mendapat nilai >65

sebanyak 12 siswa atau 100%.

2. Aktivitas Belajar Siswa

Aktivitas belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan kendala-

kendala yang terjadi disiklus I sudah mulai dapat diperbaiki pada pelaksanaan

siklus II ini.Siswa mulai antusias dan termotivasi, walaupun beberapa siswa

masih terlihat pasif. Hal ini dapat dilihat dari tabel observasi siswa dalam

pembelajaran berikut ini.
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Tabel 4.8 Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Keterampilan
Berbicara (Siklus 2 Pertemuan 1 dan 2).

Nama
Kelompok

Nama Siswa

Pertemuan I

Z %A

Pertemuan II

Z %AIndikator
Aktivitas ke

Indikator
Aktivitas ke

1 2 3 4 1 2 3 4

Bunga I
1.Idh 4 4 4 4 16 80% 4 4 4 4 16 80%
2. Nfa 3 3 4 3 13 65% 4 4 4 4 16 80%
3. Ar 3 4 4 4 15 75% 3 4 4 4 15 75%

4. Bdi 3 3 4 4 14 70% 4 4 4 4 16 80%

Bunga II
1. Slh 3 3 4 4 14 70% 4 4 4 4 16 80%
2. As 4 3 4 4 15 75% 4 4 4 4 16 80%
3. R P 4 4 4 3 15 75% 4 4 4 4 16 80%
4. Lkm 3 3 3 3 12 60% 4 4 4 4 16 80%

Bunga III
1. Sli 3 3 3 3 12 60% 4 4 4 4 16 80%
2. Yn R 4 3 4 2 12 60% 4 4 4 4 16 80%
3. Kl 4 4 4 3 15 75% 4 4 4 4 16 80%
4. Nrm 4 3 4 4 15 75% 4 4 4 4 16 80%

Jumlah skor aktivitas siswa 168 187
Persentase siswa aktif (%) 840 77,92
Rata-rata aktivitas siswa 70,00 77,92%
Peningkatan 9,58

Rata-rata siklus II 74,79%

Keterangan:
Indikator aktivitas:
1. Perhatian siswapada proses pembelajaran
2. Partisipasi siswa dalam diskusi kelompok
3. Kreativitas Siswa
4. Keterampilan Siswa

Pada siklus II pertemuan 1, terlihat bahwa aktivitas siswa dalam proses

pembelajaran keterampilan berbicara menunjukkan nilai persentase sebesar

70,00% dan jika dilihat dari kriteria keberhasilan observasi siswa

menunjukkan kriteria ”Baik”. Pada siklus II pertemuan 2, aktivitas siswa

dalam proses pembelajaran keterampilan berbicara menunjukkan nilai

persentase sebesar 77.92 %, dan jika dilihat dari kriteria keberhasilan

observasi siswa nilai menunjukkan kriteria ”Baik”



3. Persentase Aktivitas Siswa Siklus II

Setelah dilakukan  observasi terhadap aktivitas siswa dalam proses

pembelajaran  pada siklus II pertemuan  1 dan pertemuan  2 diperoleh data

sebagai berikut :

Tabel 4.9 Persentase Aktivitas Siswa Siklus II

No
Siklus 1I

Pert. 1(%) Pert.2(%) Peningkatan(%)
1. 70,00 77,92 9,58

Rata-rata 74,79%

Berdasarkan tabel 4.9 di atas pada siklus II pertemuan 1 diperoleh nilai

persentase sebesar 70,00% dan pada siklus II  pertemuan 2  diperoleh nilai

persentase sebesar 77,92% dan terjadi peningkatan sebesar 9,58% .

Dari kedua hasil tersebut dapat diambil rata-rata sebesar 74,79 % dan pada

kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat aktivitas siswa “Baik” dalam proses

pembelajaran keterampilan berbicara melalui pembelajaran kooperatif tipe

STAD.

4. Aktivitas Hasil Kinerja Guru dalam Pembelajaran

Kinerja guru dalam kegiatan siklus II ini dituangkan dalam tabel data hasil

observasi kinerja guru, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 4.10. Hasil kinerja guru dalam pembelajaran siklus II.

No Aspek yang di amati
Pertemuan

ke I ke II
Skor Skor

1 Pendahuluan 5 5
2 Kegiatan inti 4 5
3 Penutup 4 4

Jumlah skor 13 14
Peresentase kinerja guru (%) 86,67 93,33
Rata-rata 90%
Target ≥ 85%

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa kinerja guru menunjukkan

peningkatan dibandingkan   pada siklus I, keterampilan mengajar telah

diperbaiki pada siklus ini sehingga lebih optimal. Siklus II pertemuan 1, pada

kegiatan awal pembelajaran, guru sudah melaksanakan indikator kinerja secara

baik, sama halnya pada kegiatan inti guru terampil dalam pemanfaatan media

dan sumber belajar, menguasai materi, pendekatan strategi pembelajaran, dan

melaksanakan penilaian proses serta hasil belajar, sedangkan pada kegiatan

penutup kinerja guru stabil, dalam implementasinya  sudah baik walaupun

belum mencapai nilai maksimal. Persentase kinerja guru pada siklus II

pertemuan 1 sebesar 86,67%. Pada siklus II pertemuan 2 persentasenya

meningkat menjadi 93,33%, hal tersebut dapat dilihat pada kinerja guru pada

kegiatan awal pembelajaran mencapai nilai maksimal, pada kegiatan inti

pembelajaran indikator yang diukur juga mencapai nilai optimal, dan kegiatan

penutup telah terlaksana dengan baik. Persentase rata-rata kinerja guru pada

siklus II yaitu 90%, angka tersebut sudah mencapai indikator keberhasilan

yang ditargetkan yaitu persentase kinerja guru ≥85%.



5. Temuan Siklus II

Berdasarkan observasi/pengamatan yang dilakukan observer terhadap proses

pembelajaran keterampilan berbicara  pada siklus II, bahwa  proses

pembelajaran keterampilan berbicara sudah memenuhi harapan yaitu:

1. Siswa mampu membangun kerjasama dalam kelompok untuk memahami

tugas yang diberikan guru.

2. Siswa mampu berpartisipasi dalam kegiatan dan tepat waktu dalam

melaksanakannya.

3. Siswa mampu mempresentasikan hasil kerja dengan baik.

4. Guru intensif membimbing siswa saat siswa mengalami kesulitan dalam

PBM.

5. Siswa antusias dan termotivasi dalam belajar.

4.2 Pembahasan

Dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD guru membagi siswa dalam

kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang yang merupakan

campuran menurut tingkat kinerja, jenis kelamin dan suku atau merupakan

kelompok heterogen (Suyanto 2009: 27).

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas

belajar siswa pada pelaksanaan siklus I dan siklus II dapat menunjukan

peningkatan yang cukup signifikan dalam pembelajaran. Secara keseluruhan

aktivitas siswa pada saat pembelajaran keterampilan berbicara menggunakan

model pembelajaran STAD menunjukan peningkatan aktivitas yang sangat

baik karena model pembelajaran STAD merupakan suatu model yang mampu
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menempatkan siswa pada posisi yang lebih aktif, kreatif sehingga dapat

mendorong pengembangan potensi dan kemampuan yang dimiliki, dan salah

satu model yang sesuai dengan tuntutan tersebut adalah model pembelajaran

kooperatif tipe student teams-achievement divisions (Asma. 2006:12).

Hasil belajar siswa  secara keseluruhan menggunakan model pembelajaran

keterampilan berbicara melalui pembelajaran STAD menunjukkan

peningkatan yang baik . Adapun hasil belajar siswa pada Pada siklus I

diperoleh nilai rata-rata sebesar 63,96 % dan pada kriteria keberhasilan

menunjukkan tingkat aktivitas siswa masih “Cukup” dalam proses

pembelajaran keterampilan berbicara melalui pembelajaran kooperatif tipe

STAD. Pada siklus II diperoleh nilai rata-rata sebesar 74,79 % dan pada

kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat aktivitas siswa “Baik”.

Selanjutnya aktivitas guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran

keterampilan berbicara melalui  pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat

berjalan dengan baik walaupun masih perlu adanya perbaikan dalam kinerja

guru dalam mengajar agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran

keterampilan berbicara dan hasil belajar keterampilan berbicara dapat

ditingkatkan.

Pada siklus I nilai rata-rata sebesar 66,67% dan pada kriteria keberhasilan

menunjukkan tingkat aktivitas guru “cukup”. Pada siklus II nilai rata-rata

sebesar 90,00 %. Pada kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat aktivitas

guru “Sangat baik”.

Kemudian Prestasi belajar keterampilan berbicara siswa melalui pembelajaran

kooperatif tipe STAD menunjukkan adanya peningkatan di setiap siklusnya,
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hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian di atas, bahwa dari siklus I, dan II

prestasi belajar siswa meningkat dan ketuntasan belajar mencapai 100 %. Hal

ini menunjukkan  bahwa pembelajaran kooperatif sebagai metode

pembelajaran yang melibatkan kelompok-kelompok kecil yang heterogen dan

siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan dan tugas-tugas akademik

bersama, sambil bekerja sama belajar keterampilan-keterampilan kolaboratif

dan sosial. Penerapan model kooperatif tipe STAD Menurut Listiarini (2007:

50), dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.




