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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil 

A. Paparan Data Pra Tindakan 

Observasi awal dilakukan pada hari Senin, 18 Januari 2010. 

Tindakan tersebut dengan mengadakan pertemuan dengan wakil kepala 

sekolah yaitu ibu Supriyati, setelah itu wakil kepala sekolah meminta 

peneliti untuk menemui kepala sekolah dengan membawa surat pengantar 

dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

Setelah meminta izin mengadakan penelitian di sekolah tersebut, 

ibu Kiptiah selaku Kepala SDN 4 Metro Utara memberi tanggapan yang 

positif dan beliau menanyakan mengenai maksud penelitian yang akan 

dilaksanakan, peneliti kemudian memaparkan secara garis besar tujuan dan 

langkah-langkah penelitian yang akan dilaksanakan sekaligus memberikan 

rancangan proposal penelitian. 

Pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2010 peneliti berkunjung ke 

SDN 4 Metro Utara untuk bertemu dengan ibu Winarsih, S.Pd selaku guru 

mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk memaparkan secara 

garis besar tujuan dan langkah-langkah penelitian dan menanyakan materi 
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yang akan diajarkan di semester genap pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

Pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2010 peneliti berkunjung ke 

SDN 4 Metro Utara untuk mendiskusikan rencana kegiatan penelitian yang 

akan dilaksanakan berkolaborasi dengan ibu Winarsih, S.Pd, dimana hasil 

diskusi tersebut disepakati bahwa penerapan pembelajaran ini sebaiknya 

diterapkan. 

Kriteria Ketuntasan Minimal untuk mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan kelas IV di SDN 4 Metro Utara adalah 6,3. Seorang 

siswa dianggap tuntas belajar jika siswa tersebut sekurang-kurangnya 

mendapatkan nilai 6,3 dan suatu kelas dianggap tuntas belajar apabila 85 

% dari jumlah siswa memperoleh nilai sekurang-kurangnya 6,3. Selain itu, 

peneliti juga meminta daftar nama-nama siswa dan hasil belajar semester 

ganjil pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas IVA.  

Pada kesempatan ini, peneliti memberikan dua kali pertemuan 

untuk setiap siklus penelitian pada pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

yang dilakukan pada minggu kedua Februari 2010. Peneliti juga 

menjelaskan bahwa sebelum memasuki pembelajaran akan diadakan pre 

test, kemudian pembagian kelompok yang telah diatur, diskusi kelompok, 

dan yang terakhir diberi post test.   
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B. Paparan Data Siklus 1 

Dalam siklus 1 kegiatan yang dilakukan meliputi empat tahap yaitu 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi, 

dimana masing-masing kegiatan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan Siklus 1 

Pada tahap perencanaan ini, peneliti melakukan beberapa kegiatan 

sebagai berikut : 

a. Menetapkan materi pelajaran sesuai dengan kurikulum 2009/2010. 

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu 

pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai dengan 

materi yang telah ditetapkan dengan menggunakan model cooperative 

learning tipe STAD. 

c. Menyiapkan soal pre test dan post test terkait mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan khususnya tentang materi 

”Pemerintahan Tingkat Pusat” untuk mengetahui data hasil belajar 

siswa. 

d. Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) yang akan dipelajari kelompok, 

lembar jawaban, dan lembar kuis terkait materi pemerintahan tingkat 

pusat. 

e. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan selama 

proses pembelajaran. 

f. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

guru selama pembelajaran berlangsung. 



 

42 

g. Menyiapkan kamera untuk dokumentasi. 

2. Tahap Pelaksanaan Siklus 1 

Pertemuan 1 

Pelaksanaan tindakan pertama (siklus I pertemuan 1) dilaksanakan 

pada hari Selasa, 16 Februari 2010 (08.25-09.35 WIB). Pada tindakan 

pertama ini, peneliti menerapkan cooperative learning tipe STAD pada 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan materi ”Pemerintahan 

Tingkat Pusat”. Pelaksanaan pembelajaran ini dibagi menjadi tiga tahap 

yaitu tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir.  

Kegiatan awal yang dilakukan adalah membuka pelajaran dengan 

salam dan absensi oleh guru. Sebelum memulai pelajaran, guru terlebih 

dahulu menjelaskan tujuan pembelajaran dengan materi pokok 

”Pemerintahan Tingkat Pusat”, guru juga memberikan contoh-contoh 

sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi 

pemerintahan tingkat pusat kemudian melakukan tanya jawab dengan 

siswa untuk memotivasi siswa. 

Guru memberikan pre test berupa 10 soal pilihan ganda dan 5 soal 

isian singkat yang harus dikerjakan peserta didik. Pre test dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum dilakukan 

pelaksanaan tindakan pembelajaran. Dalam mengerjakan soal pre test  

siswa diharuskan mengerjakan sendiri dan tidak boleh saling membantu. 

Nilai pre test ini digunakan sebagai nilai dasar sebagai acuan dalam 

menentukan poin peningkatan individu dan digunakan juga untuk 
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menentukan pembagian kelompok siswa. Setelah dianalisis hasilnya dapat 

dilihat pada tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 Hasil Pre Test Siswa pada Siklus 1 

Kelompok 
Nama 

Siswa 

Nilai Pre 

Test 

Ketuntasan 

Sudah Belum 

 ARW  20  √ 

AW 40  √ 

AR 55  √ 

ADC 80 √  

 AHK  55  √ 

ASP 85 √  

BAA 75 √  

BA  55  √ 

 DL 55  √ 

EP 80 √  

FE 50  √ 

GWP 30  √ 

 HW 70 √  

KA  65 √  

LS 45  √ 

MNR 70 √  

 MJ 75 √  

MRI 60  √ 

NP 75 √  

NM 50  √ 

 RAP 40  √ 

RA 40  √ 

RR 60  √ 

SI 75 √  

 SH 50  √ 

VL 60  √ 

VS 45  √ 

IF 60  √ 

Jumlah  1.620 10 18 

Rata-rata kelas  57,86   

Presentase   35,71% 64,29% 

 

Dari perolehan nilai pre test dihasilkan nilai rata-rata hasil belajar 

siswa adalah 57,86. Diperoleh nilai terendah adalah 20 dan nilai tertinggi 
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adalah 85. Dari tes ini diketahui bahwa siswa yang tuntas belajar sebesar 

35,71% (10 siswa) dan siswa yang belum tuntas belajar adalah 64,29% (18 

siswa) dari 28 siswa. Kemudian siswa dipersilahkan untuk membentuk 

kelompok yang terdiri dari 4 orang sesuai dengan pilihan mereka.  

Kegiatan selanjutnya guru meminta siswa untuk duduk 

berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk tadi, kemudian 

guru menjelaskan aturan dalam cooperative learning tipe STAD, yaitu a) 

setiap anggota kelompok harus berbagi gagasan dan pengalaman untuk 

memecahkan masalah yang diberikan sebagai bahan diskusi, b) semua 

anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang sama, c) harus 

menghargai pendapat, saling memberi, dan menerima pendapat anggota 

masing-masing, d) setiap anggota kelompok harus saling membantu jika 

menghadapi masalah sebelum meminta pertolongan guru, e) masing-

masing kelompok dilarang mengganggu jalannya diskusi kelompok lain. 

Pada saat siswa membentuk kelompok terjadi sedikit kegaduhan 

karena siswa belum terbiasa untuk membuat kelompok sendiri, tapi setelah 

diberi penjelasan dan peringatan oleh guru agar tidak gaduh dan dibantu 

dalam pembentukan kelompok, maka suasana menjadi tenang kembali. 

Kemudian guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk 

didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Pada waktu diskusi, guru 

berkeliling sambil memantau pekerjaan kelompok dan membantu 

kelompok jika mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. 
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Sebagian besar kelompok belum dapat mengerjakan tugas dengan 

baik, hal ini dapat dilihat dari aktivitas yang dilakukan dalam tiap-tiap 

kelompok, mereka belum ada yang mendengarkan pendapat dari anggota 

kelompok dan membagi tugas kelompok belum merata. Masih ada 

beberapa kelompok yang mengerjakan secara individu dan masih bersikap 

pasif dalam kelompok. Melihat hal itu, guru langsung mendekati 

kelompok tersebut lalu memberikan motivasi siswa tersebut untuk bekerja 

sama dalam kelompok. 

Kelompok yang sudah selesai mengerjakannya diminta untuk 

mengumpulkan hasil kerja mereka kepada guru. Kemudian beberapa siswa 

diminta guru menjelaskan ulang secara garis besar materi yang telah 

dipelajarinya dan siswa diberi 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.  

 

Pertemuan 2 

Pelaksanaan tindakan kedua (siklus I pertemuan 2) dilaksanakan 

pada hari Selasa, 23 Februari 2010 (08.25-09.35 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. Guru bertanya jawab 

dengan siswa tentang materi yang telah diajarkan pada pertemuan pertama. 
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Guru melaksanakan proses pembelajaran dengan melanjutkan 

materi PKn yang telah diajarkan pada pertemuan pertama yaitu 

”Pemerintahan Tingkat Pusat” dengan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan 

kelompok dengan mempresentasikan hasil kegiatan kelompok di depan 

kelas oleh wakil dari setiap kelompok. Antar anggota kelompok penyaji 

dangan anggota kelompok lain diminta untuk melengkapi jawaban 

kelompok tersebut. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian, kemudian 

dilakukan pemeriksaan hasil kegiatan kelompok dengan memberikan 

kunci jawaban dan setiap kelompok memeriksa sendiri hasil pekerjaannya 

serta memperbaiki jika masih terdapat kesalahan-kesalahan.  

 Karena waktu untuk berdiskusi sudah habis, maka guru meminta 

siswa membacakan hasil diskusi kelompok tersebut dan yang lainnya 

diminta memberi tanggapan atau mengajukan pertanyaan. Sebelum 

mengakhiri pelajaran, siswa bersama guru menyimpulkan materi yang 

telah diajarkan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang materi yang kurang atau belum dipahami serta guru memberikan 

penguatan kepada siswa. 

Selanjutnya diadakan post test siklus 1, waktu yang diberikan guru 

untuk mengerjakan soal tersebut adalah 25 menit. Setelah selasai, guru 

mengumpulkan post test yang telah dikerjakan siswa tadi. Adapun hasil 

dari  post test setelah dianalisis dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut : 
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Tabel 4.2 Hasil Post Test Siswa pada Siklus 1 

Kelompok 
Nama 

Siswa 

Nilai Post 

Test 

Ketuntasan 

Sudah Belum 

1 

BAA 80 √  

KA  70 √  

MNR 80 √  

ARW 40  √ 

2 

ADC 80 √  

BAY 55  √ 

EP 80 √  

RR 60  √ 

3 

HW 70 √  

NM 55  √ 

SI 75 √  

AW 50  √ 

4 

ASP 85 √  

LS 50  √ 

GWP 35  √ 

MJ 75 √  

5 

AH  60  √ 

MRI 65 √  

NP 75 √  

FE 50  √ 

6 

RAP 45  √ 

RA 45  √ 

VS 50  √ 

DL 55  √ 

7 

SH 55  √ 

VL 60  √ 

AR 50  √ 

IF 60  √ 

Jumlah  1.710 11 17 

Rata-rata kelas  61,07   

Presentase   39,29% 60,71% 

 

Dari perolehan nilai post test ini dihasilkan nilai rata-rata hasil 

belajar siswa adalah 61,07. Diperoleh nilai terendah adalah 35 dan nilai 

tertinggi adalah 85. Dari tes ini diketahui bahwa siswa yang tuntas belajar 
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sebesar 39,29% (11 siswa) dan siswa yang belum tuntas belajar adalah 

60,71% (17 siswa) dari 28 siswa. 

3. Tahap Observasi Siklus 1 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, selama kegiatan 

berlangsung ditemukan beberapa hal sebagai berikut : 

a. Pada saat mengerjakan pre test masih banyak siswa yang bekerja sama, 

menyontek, dan membuka buku. Melihat hal itu guru menegur dan 

memberitahukan bahwa soal ini hanya untuk mengukur pengetahuan 

siswa. 

b. Pada saat diskusi kelompok, ada sebagian anggota kelompok ada yang 

mengerjakan tugas lain, melamun, dan bercanda dengan teman-

temannya. 

c. Sebagian besar siswa kurang berani berbicara di depan kelas untuk 

membacakan hasil diskusinya. Hal itu mungkin karena mereka takut 

diejek oleh teman-temennya. 

d. Dalam kelompok kurang ada kerja sama layaknya kelompok, ada 

sebagian kelompok yang mengerjakan tugas diskusi secara individu. 

e. Pada saat post test siswa ada yang sudah mulai mengerjakan secara 

individu dan ada yang masih menyontek. 

Secara keseluruhan berdasarkan pengamatan peneliti, terlihat 

bahwa sebagian siswa sudah cukup aktif dalam kegiatan diskusi 

kelompok. Mereka saling bertukar pendapat, saling memberi tahu teman 

yang belum mengerti, dan di kelas sudah tercipta suasana yang kondusif. 
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Hasil observasi peneliti meliputi aktivitas guru dalam mengajar dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran diuraikan sebagai berikut: 

1) Hasil observasi terhadap aktivitas guru dalam pembelajaran 

        Analisis data hasil observasi menggunakan analisis presentase. 

Adapun munculnya setiap deskriptor (penilaian “ya”) mendapatkan skor 1, 

sedangkan untuk penilaian “tidak” (tidak munculnya deskriptor) mendapat 

skor 0. Skor yang muncul terhadap masing-masing  indikator dijumlahkan 

dan hasilnya disebut jumlah skor, kemudian dihitung nilai rata-rata dengan 

rumus sebagai berikut: 

Presentase nilai rata-rata = Skor perolehan   x 100% 

                  Skor maksimal 

 

  Kategori taraf keberhasilan tindakan dapat ditentukan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 Kategori Keberhasilan Tindakan 

Taraf Keberhasilan Kategori Nilai 

86-100 Sangat Baik A 

66-85 Baik B 

46-65 Cukup C 

26-45 Kurang D 

0-25 Sangat kurang E 

Sumber : Silabus KTSP SDN 4 Metro Utara, 2009 

   

Hasil observasi peneliti terhadap aktivitas guru dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.4 Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus 1 Pertemuan 1 

No. Tahap Indikator 
Terlaksana 

Ya Tidak 

1 Awal 1. Melakukan aktivitas rutin di awal 

tatap muka (memberi salam dan 

absensi siswa) 

√  

2. Memotivasi siswa √  

3. Menginformasikan materi pokok 

tentang “Pemerintahan Tingkat 

Pusat”. 

√  

4. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

√  

5. Memberikan pre test √  

6. Mengembangkan pengetahuan 

awal 

 √ 

2. Inti 7. Menjelaskan aturan main 

cooperative tipe STAD  

√  

8. Membagi siswa menjadi 7 

kelompok 

√  

9. Berperan sebagai fasilitator  √ 

10. Meminta siswa berpikir bersama 

untuk menggambarkan dan 

meyakinkan bahwa tiap orang 

mengetahui jawaban tersebut   

 √ 

11. Meminta siswa dari masing-

masing kelompok untuk 

menjawab 

√  

3. Akhir 12. Guru menyempurnakan jawaban 

siswa 

√  

13. Memberikan post test  √  

14. Melakukan refleksi  √ 

15. Melakukan aktivitas rutin pada 

      akhir tatap muka 

√  

 

Hasil data observasi oleh observer skor yang diperoleh adalah 11 

sedangkan skor maksimal adalah 15. Dengan demikian nilai rata-rata 

presentase adalah 73,33%. Hal ini dapat diartikan berdasarkan hasil 

observasi kegiatan penelitian siklus 1 pertemuan 1 termasuk dalam 

kategori baik (B). 



 

51 

Tabel 4.5 Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus 1 Pertemuan 2 

No. Tahap Indikator 
Terlaksana 

Ya Tidak 

1 Awal 1. Melakukan aktivitas rutin di awal 

tatap muka (memberi salam dan 

absensi siswa) 

√  

2. Memotivasi siswa √  

3. Menginformasikan materi pokok 

tentang “Pemerintahan Tingkat 

Pusat”. 

√  

4. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

√  

5. Memberikan pre test √  

6. Mengembangkan pengetahuan 

awal 

√  

2. Inti 7. Menjelaskan aturan main 

cooperative tipe STAD  

√  

8. Membagi siswa menjadi 7 

kelompok 

√  

9. Berperan sebagai fasilitator  √ 

10. Meminta siswa berpikir bersama 

untuk menggambarkan dan 

meyakinkan bahwa tiap orang 

mengetahui jawaban tersebut   

 √ 

11. Meminta siswa dari masing-

masing kelompok untuk 

menjawab 

√  

3. Akhir 12. Guru menyempurnakan jawaban 

siswa 

√  

13. Memberikan post test  √  

14. Melakukan refleksi  √ 

15. Melakukan aktivitas rutin pada 

      akhir tatap muka 

√  

 

Hasil data observasi oleh observer skor yang diperoleh adalah 12 

sedangkan skor maksimal adalah 15. Dengan demikian nilai rata-rata 

presentase adalah 80.00%. Hal ini dapat diartikan berdasarkan hasil 

observasi kegiatan penelitian siklus 1 pertemuan 2 termasuk dalam 

kategori baik (B). 
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2) Hasil observasi terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran 

Hasil observasi aktivitas siswa dianalisis dengan menggunakan 

analisis presentase dan kriteria penilaian aktivitas siswa dapat dilihat pada 

tabel 4.6 sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Aspek Aktivitas Siswa 

  

No 
Aspek Indikator 

Kriteria 

Penilaian 

1. 

Aktivitas siswa 

dalam 

kelompok 

a) Berdiskusi memecahkan masalah 

dalam kelompok 

b) Bekerja sama dalam mengerjakan 

lembar kerja kelompok 

c) Saling mendukung teman dalam 

satu kelompok 

Nilai 4, jika 

semua (3) 

indikator tiap-

tiap aspek 

terpenuhi 

 

Nilai 3, jika 

dua indikator 

tiap-tiap aspek 

terpenuhi  

 

Nilai 2, jika 

satu indikator 

tiap-tiap aspek 

terpenuhi  

 

 

Nilai 1, jika 

Tidak ada  

indikator tiap-

tiap aspek 

terpenuhi 

 

 

 

 

2. 
Partisipasi 

siswa  

a) Mengajukan pertanyaan 

b) Mengemukakan pendapat atau 

menjawab pertanyaan 

c) Mengikuti semua tahapan-tahapan 

pembelajaran 

3. 
Motivasi dan 

semangat 

a) Antusias/semangat dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran 

b) Tertib dan bersegera terhadap 

intruksi yang diberikan 

c) Menampakkan keceriaan dan 

kegembiraan dalam belajar 

4. 
Interaksi antar 

sesama siswa  

a) Menghargai pendapat teman 

b) Berinteraksi dengan teman secara 

baik 

c) Tidak mengganggu teman 

5. 
Interaksi siswa 

dengan guru  

a) Melaksanakan instruksi/perintah 

guru 

b) Mendengarkan penjelasan guru 

dengan seksama 

c) Menghormati dan menghargai 

guru 

Skor maksimal 5 x 4 20 

Sumber: Diadopsi dari Poerwanti (2008: 5.27) 
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Klasifikasi aktivitas belajar siswa tampak dalam tabel 4.7 di bawah 

ini: 

Tabel 4.7 Klasifikasi Aktivitas Siswa 

No Rentang Skor Tingkat Ativitas Belajar siswa 

1. >75,6 Aktif 

2. 59,4 – 75,5 Cukup aktif 

3. <59,4 Kurang aktif 

             Sumber: Memes (Suherman, 2008) 

Hasil observasi peneliti terhadap aktivitas siswa dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 1 Pertemuan 1 

No Nama 

Skor Aspek 

aktivitas 

siswa 

Jum-

lah 

skor 

Skor 
Maksi-

mal 

% 
Aktivi-

tas 
Kategori 

1 2 3 4 5 

1. ARW  1 1 2 1 4 9 20 45 Krg Aktif 

2. AW 2 1 1 2 4 10 20 50 Krg Aktif 

3. AR 2 2 2 3 4 13 20 65 Ckp Aktif 

4. ADC 3 3 2 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

5. AHK  2 2 2 1 4 11 20 55 Krg Aktif 

6. ASP 2 2 2 3 4 13 20 65 Ckp Aktif 

7. BAA 1 2 3 3 4 13 20 65 Ckp Aktif 

8. BA  2 2 3 2 4 13 20 65 Ckp Aktif 

9. DL 2 2 2 2 4 12 20 60 Ckp Aktif 

10. EP 2 1 2 3 4 12 20 60 Ckp Aktif 

11. FE 3 2 2 3 4 14 20 70 Ckp Aktif 

12. GWP 3 2 2 3 4 14 20 70 Ckp Aktif 

13. HW 3 3 3 2 4 15 20 75 Ckp Aktif 

14. KA  3 2 2 3 4 14 20 70 Ckp Aktif 

15. LS 3 2 2 3 4 14 20 70 Ckp Aktif 

16. MNR 3 2 3 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

17. MJ 2 3 2 5 4 14 20 70 Ckp Aktif 

18. MRI 3 2 2 2 4 13 20 65 Ckp Aktif 

19. NP 3 2 2 3 4 14 20 70 Ckp Aktif 

20. NM 2 2 2 3 4 13 20 65 Ckp Aktif 

21. RAP 2 2 2 2 4 12 20 60 Ckp Aktif 
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22. RA 1 2 3 1 4 11 20 55 Krg Aktif 

23. RR 2 1 2 3 4 12 20 60 Ckp Aktif 

24. SI 2 2 3 3 4 14 20 70 Ckp Aktif 

25. SH 2 2 2 3 4 13 20 65 Ckp Aktif 

26. VL 2 2 3 3 4 14 20 70 Ckp Aktif 

27. VS 2 2 2 3 4 13 20 65 Ckp Aktif 

28. IF 2 3 2 3 4 14 20 70 Ckp Aktif 

Jumlah      364    

Skor Maksimal       560   

Persentase        65,00 Ckp Aktif 

Sumber : Diadopsi dari Poerwanti (2008:5.27) 

 

Hasil data observasi data aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran terdapat 3 siswa (10,71%) kurang aktif dan sebanyak 25 

siswa (89,29%) cukup aktif. Berdasarkan data hasil obervasi pada tabel 4.8 

di atas, jumlah skor keseluruhan adalah 364 dan skor maksimal adalah 

560. Dengan demikian presentase nilai rata-rata aktivitas siswa adalah 

65,00%. Hal ini dapat diartikan berdasarkan hasil observasi pengamat 

keberhasilan kegiatan penelitian termasuk dalam kategori cukup aktif. 

 

Tabel 4.9 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 1 Pertemuan 2 

No Nama 

Skor Aspek 

aktivitas 

siswa 

Jum-

lah 

skor 

Skor 
Maksi-

mal 

% 
Aktivi-

tas 
Kategori 

1 2 3 4 5 

1. ARW  1 1 2 2 4 10 20 50 Krg Aktif 

2. AW 2 2 2 2 4 12 20 60 Ckp Aktif 

3. AR 3 2 3 4 4 16 20 80 Aktif 

4. ADC 4 3 3 3 4 17 20 85 Aktif 

5. AHK  3 3 2 4 4 16 20 80 Aktif 

6. ASP 4 2 2 4 4 16 20 80 Aktif 

7. BAA 3 2 3 4 4 16 20 80 Aktif 

8. BA  3 2 3 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

9. DL 2 2 2 3 4 13 20 65 Ckp Aktif 
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10. EP 2 1 2 3 4 12 20 60 Ckp Aktif 

11. FE 3 3 2 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

12. GWP 3 3 2 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

13. HW 3 3 3 4 4 17 20 85 Aktif 

14. KA  3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif 

15. LS 3 2 2 3 4 14 20 70 Ckp Aktif 

16. MNR 4 3 3 4 4 18 20 90 Aktif 

17. MJ 3 3 2 4 4 16 20 80 Aktif 

18. MRI 3 2 2 3 4 14 20 70 Ckp Aktif 

19. NP 3 3 2 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

20. NM 3 2 2 3 4 14 20 70 Ckp Aktif 

21. RAP 2 2 2 3 4 13 20 65 Ckp Aktif 

22. RA 1 2 4 1 4 12 20 60 Ckp Aktif 

23. RR 2 1 2 3 4 12 20 60 Ckp Aktif 

24. SI 3 2 3 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

25. SH 3 2 2 3 4 14 20 70 Ckp Aktif 

26. VL 3 2 3 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

27. VS 2 2 2 3 4 13 20 65 Ckp Aktif 

28. IF 3 3 2 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

Jumlah      396    

Skor Maksimal       560   

Persentase        70,71 Ckp Aktif 

Sumber : Diadopsi dari Poerwanti (2008:5.27) 

 

Hasil data observasi data aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran terdapat 1 siswa (3,57%) kurang aktif, sebanyak 18 siswa 

(64,28%) cukup aktif, dan 9 siswa (32,14%) aktif. Berdasarkan data hasil 

obervasi pada tabel 4.9 di atas, jumlah skor keseluruhan adalah 396 dan 

skor maksimal adalah 560. Dengan demikian presentase nilai rata-rata 

aktivitas siswa adalah 70,71%. Hal ini dapat diartikan berdasarkan hasil 

observasi pengamat keberhasilan kegiatan penelitian termasuk dalam 

kategori cukup aktif. 
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4. Tahap Refleksi Siklus 1 

Setiap akhir siklus dilaksanakan refleksi tindakan yang didasarkan 

pada hasil observasi. Refleksi dilakukan untuk menentukan apakah 

tindakan pada siklus 1 berhasil atau belum. Berdasarkan analisis data 

pengamatan yang dilakukan oleh observer terhadap aktivitas guru yaitu 

dalam kategori “baik” (73,33%), demikian pula pengamatan terhadap 

aktivitas siswa menunjukkan taraf keberhasilan dalam kategori “cukup 

aktif” (70,71%). Jadi dapat dikatakan bahwa dalam tindakan siklus 1 siswa 

belum sepenuhnya memenuhi indikator yang harus dikuasai, sehingga 

pada tindakan siklus 2 diharapkan siswa lebih termotivasi agar tujuan 

pembelajaran dengan cooperative learning tipe STAD dapat dikuasai. 

Pelaksanaan pre test maupun post test tindakan siklus 1 berjalan 

dengan lancar. Berdasarkan hasil belajar siklus 1, hasil post test didapat 

rata-rata nilai kelas adalah 61,07. Hal ini meningkat dibandingkan dengan 

pre test yaitu 57,86. Dalam hal ketuntasan belajar kelas IVA belum 

memenuhi syarat yaitu  39,29% siswa mendapatkan nilai paling sedikit 

63,00; dimana ketentuan ketuntasan belajar suatu kelas adalah 85% dari 

siswa mendapatkan nilai 63,00. 

Peneliti menyimpulkan dalam tindakan siklus 1 bahwa proses 

adaptasi dan sosialisasi sudah baik meskipun ada beberapa siswa yang 

masih enggan mengungkapkan pendapatnya. Hal ini disebabkan karena 

mereka masih belum terbiasa dengan pembelajaran cooperative tipe 

STAD, diantara anggota kelompok masih bekerja secara individu, siswa 



 

57 

malu bertanya jika mereka merasa tidak bisa, dan keegoisan anggota 

kelompok untuk mengerjakan tugas secara individu tanpa bantuan teman. 

Pengelolaan kelas masih kurang, siswa belum seluruhnya siap dalam 

menerima pelajaran. Pengelolaan waktu belum baik, karena belum 

sesuaikan dengan jatah waktu yang disediakan.  

Dalam tindakan selanjutnya guru mencoba untuk lebih memotivasi 

siswa untuk mengutarakan pendapatnya secara lisan dan juga menekankan 

betapa pentingnya anggota untuk saling belajar, saling berbagi, saling 

memberi dan saling menerima pendapat orang lain. Karena keberhasilan 

kelompok tergantung pada keaktifan setiap anggota dalam kelompok 

tersebut. Usahakan situasi kelas tenang dahulu sebelum memulai proses 

pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. 

Dan perhatikan alokasi waktu agar pembelajaran dapat sesuai dengan 

waktu yang telah dan ditetapkan.  

 

C. Paparan Data Siklus 2 

Dalam siklus 2 kegiatan yang dilakukan meliputi empat tahap yaitu 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi, 

dimana masing-masing kegiatan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan Siklus 2 

Pada tahap perencanaan ini, peneliti melakukan beberapa kegiatan 

sebagai berikut : 

a. Menetapkan materi pelajaran sesuai dengan kurikulum 2009/2010. 
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b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu 

pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai dengan 

materi yang telah ditetapkan dengan menggunakan cooperative 

learning tipe STAD. 

c. Menyiapkan soal pre test dan post test terkait mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan khusunya tentang materi ”Pemerintahan 

Tingkat Pusat” untuk mengetahui data hasil belajar siswa. 

d. Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) yang akan dipelajari kelompok, 

lembar jawaban, dan lembar kuis terkait materi pemerintahan tingkat 

pusat. 

e. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan selama 

proses pembelajaran. 

f. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

guru selama pembelajaran berlangsung. 

g. Menyiapkan kamera untuk dokumentasi. 

2. Tahap Pelaksanaan Siklus 2 

Pertemuan 1 

Pelaksanaan tindakan pertama (siklus 2 pertemuan 1) dilaksanakan 

pada hari Selasa, 2 Maret 2010 (08.25-09.35 WIB). Materi dalam tindakan 

siklus 2 ini adalah ”Globalisasi”. Berdasarkan rencana pembelajaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya, pembelajaran dibagi menjadi tiga tahap yaitu 

tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir.  
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Pada awal kegiatan yang dilakukan oleh guru yaitu kegiatan rutin 

di awal tatap muka (memberi salam dan absebsi). Sebelum menjelaskan 

tentang tujuan pembelajaran, guru mengingatkan kembali materi yang 

telah dibahas sebelumnya yaitu ”Pemerintahan Tingkat Pusat” dikarenakan 

tindakan pada siklus 1 guru belum memberikan refleksi terhadap materi 

yang telah dibahas dan guru memberikan pertanyaan tentang materi 

tersebut. Saat diberikan pertanyaan, banyak siswa yang antusias 

menjawab. Kemudian dilanjutkan dengan mengingat kembali aturan main 

cooperative learning tipe STAD. Sebelum memulai pelajaran, guru 

terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari 

ini. Guru juga memberikan contoh-contoh sederhana dalam kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan materi ”Globalisasi” kemudian 

melakukan tanya jawab dengan siswa untuk memotivasi siswa. 

Guru memberikan pre test berupa 10 soal pilihan ganda dan 5 soal 

essay yang harus dikerjakan peserta didik. Berbeda dengan siklus 1, pada 

siklus 2 para siswa sudah mulai mengerjakan soal secara individu 

walaupun masih ada sedikit kekurangan. Setelah dianalisis hasilnya dapat 

dilihat pada tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10 Hasil Pre Test Siswa pada Siklus 2 

Kelompok Nama Siswa Nilai Pre Test 
Ketuntasan 

Sudah Belum 

 ARW  40  √ 

AW 45  √ 

AR 60  √ 

ADC 70 √  

 AHK  65 √  
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ASP 80 √  

BAA 75 √  

BA  50  √ 

 DL 50  √ 

EP 70 √  

FE 50  √ 

GWP 45  √ 

 HW 65 √  

KA  70 √  

LS 65 √  

MNR 65 √  

 MJ 65 √  

MRI 60  √ 

NP 55  √ 

NM 60  √ 

 RAP 35  √ 

RA 45  √ 

RR 65 √  

SI 75 √  

 SH 60  √ 

VL 55  √ 

VS 50  √ 

IF 50  √ 

Jumlah  1.640 13 15 

Rata-rata kelas  58,57   

Presentase   46,43% 53,57% 

 

Dari perolehan nilai pre test dihasilkan nilai rata-rata hasil belajar 

siswa adalah 58,57. Diperoleh nilai terendah adalah 35 dan nilai tertinggi 

adalah 80. Dari tes ini diketahui bahwa siswa yang tuntas belajar sebesar 

46,43% (13 siswa) dan siswa yang belum tuntas belajar adalah 53,57% (15 

siswa) dari 28 siswa..  

Setelah selesai mereka disuruh duduk berkelompok, berbeda 

dengan siklus sebelumnya dimana siswa diberi kebebasan menentukan 

kelompoknya sendiri, maka pada siklus 2 ini siswa dibagi dalam kelompok 

secara heterogen. Kemudian masing-masing kelompok diberi Lembar 
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Kerja Siswa (LKS)  untuk didiskusikan. Pada saat diskusi berlangsung, 

guru berkeliling sambil memantau pekerjaan kelompok dan memberikan 

bimbingan jika mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. 

Dalam diskusi kali ini, siswa sudah mulai menampakkan 

keantusiasan dalam mengerjakan tugas, mereka mendengarkan pendapat 

dari anggota kelompok, dan membagi tugas kelompok. Namun masih ada 

satu kelompok yang masih bersikap pasif dalam kelompok. Melihat hal 

itu, guru langsung mendekati kelompok tersebut lalu memberikan motivasi 

siswa tersebut untuk bekerja sama dalam kelompok. 

Kelompok yang sudah selesai mengerjakannya diminta untuk 

mengumpulkan hasil kerja mereka kepada guru. Kemudian beberapa siswa 

diminta guru menjelaskan ulang secara garis besar materi yang telah 

dipelajarinya dan siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang 

tidak dimengerti. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab tentanng 

materi yang telah diberikan. Sebelum mengakhiri pelajaran, siswa bersama 

guru menyimpulkan materi yang telah diajarkan dan guru memberikan 

penguatan dan motivasi kepada siswa-siswa. 

 

Pertemuan 2 

Pelaksanaan tindakan kedua (siklus 2 pertemuan 2) dilaksanakan 

pada hari Selasa, 9 Maret 2010 (08.25-09.35 WIB). Guru memasuki kelas 

dan mengisyaratkan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-teman 

mempersiapkan diri untuk menerima materi pembelajaran. Guru memberi 
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salam dan dilanjutkan mengabsen siswa. Guru bertanya jawab dengan 

siswa tentang materi yang telah diajarkan pada pertemuan pertama.  

Guru melaksanakan proses pembelajaran dengan melanjutkan 

materi PKn yang telah diajarkan pada pertemuan pertama yaitu 

“Globalisasi” dengan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan kelompok 

dengan mempresentasikan hasil kegiatan kelompok di depan kelas oleh 

wakil dari setiap kelompok. Antar anggota kelompok penyaji dangan 

anggota kelompok lain diminta untuk melengkapi jawaban kelompok 

tersebut. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian, kemudian dilakukan 

pemeriksaan hasil kegiatan kelompok dengan memberikan kunci jawaban 

dan setiap kelompok memeriksa sendiri hasil pekerjaannya serta 

memperbaiki jika masih terdapat kesalahan-kesalahan.  

Karena waktu untuk berdiskusi sudah habis, maka guru menyudahi 

diskusi tersebut dengan memberikan kesimpulan dari pembahasan materi 

”Globalisasi”. Setelah itu diadakan post test siklus 2, kemudian 

membagikan lembar soal tersebut kepada siswa. Waktu yang diberikan 

guru untuk mengerjakan soal tersebut adalah 25 menit. Setelah selasai, 

guru mengumpulkan post test yang telah dikerjakan siswa tadi. Adapun 

hasil dari  post test setelah dianalisis dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut : 

Tabel 4.11 Hasil Post Test Siswa pada Siklus 2 

Kelompok Nama Siswa 
Nilai Post 

Test 

Ketuntasan 

Sudah Belum 

1 

ARW 50  √ 

ASP 85 √  

LS 70 √  

VS 60  √ 

2 ADC 80 √  
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BAY 65 √  

DL 60  √ 

IF 60  √ 

3 

HW 70 √  

EP 75 √  

VL 60  √ 

AW 65 √  

4 

AR 65 √  

AH  70 √  

RAP 55  √ 

SI 80 √  

5 

GWP 60  √ 

MNR 75 √  

RA 50  √ 

RR 60  √ 

6 

BAA 85 √  

FE 60  √ 

MRI 65 √  

NP 60  √ 

7 

SH 60  √ 

KA  80 √  

MJ 70 √  

NM 70 √  

Jumlah  1.865 16 12 

Rata-rata kelas  66,01   

Presentase   57,14% 42,86% 

 

Dari nilai post test ini diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa 

66,01. Nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 85. Dari tes ini diketahui 

bahwa siswa yang tuntas belajar 16 siswa (57,14%) dan siswa yang belum 

tuntas belajar adalah 12 siswa  (42,86%) dari 28 siswa. Jika dibandingkan 

dengan nilai rata-rata post test siklus 1, maka nilai rata-rata post test siklus 

2 ini mengalami peningkatan sebesar 4,94. 

3. Tahap Observasi Siklus 2 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, selama kegiatan 

berlangsung sebagian besar siswa terlihat senang dalam pembelajaran 
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dengan diskusi kelompok. Hal lain yang ditemukan yaitu pada saat 

mengerjakan pre test dan post test masih ada beberapa siswa yang 

membuka buku. Dalam diskusi siklus 2 ini, masing-masing anggota 

kelompok berani memberikan pendapat, tidak saling meremehkan anggota 

kelompoknya, dan kerja sama dalam kelompok sudah terlihat, namun 

masih ada yang bercanda dengan teman-temannya seperti yang terlihat 

pada siklus 1. Selain itu, sebagian besar siswa sudah berani membacakan 

hasil diskusi kelompok 

Hasil observasi peneliti meliputi aktivitas guru dalam mengajar dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran diuraikan sebagai berikut: 

1) Hasil observasi terhadap aktivitas guru dalam pembelajaran 

Analisis data hasil observasi menggunakan analisis presentase. 

Adapun munculnya setiap deskriptor (penilaian “ya”) mendapatkan skor 1, 

sedangkan untuk penilaian “tidak” (tidak munculnya deskriptor) mendapat 

skor 0. Skor yang muncul terhadap masing-masing  indikator dijumlahkan 

dan hasilnya disebut jumlah skor, kemudian dihitung nilai rata-rata dengan 

rumus sebagai berikut: 

Presentase nilai rata-rata = Skor perolehan   x 100% 

                         Skor maksimal 

 

Hasil observasi peneliti terhadap aktivitas guru dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.12 Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus 2 Pertemuan 1 

No. Tahap Indikator 
Terlaksana 

Ya Tidak 

1 Awal 1. Melakukan aktivitas rutin di awal 

tatap muka (memberi salam dan 

absensi siswa) 

√  

2. Memotivasi siswa √  

3. Menginformasikan materi pokok 

tentang “Globalisasi”. 

√  

4. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

√  

5. Memberikan pre test √  

6. Mengembangkan pengetahuan 

awal 

√  

2. Inti 7. Menjelaskan aturan main 

cooperative tipe STAD  

√  

8. Membagi siswa menjadi 7 

kelompok 

√  

9. Berperan sebagai fasilitator  √ 

10. Meminta siswa berpikir bersama 

untuk menggambarkan dan 

meyakinkan bahwa tiap orang 

mengetahui jawaban tersebut   

 √ 

11. Meminta siswa dari masing-

masing kelompok untuk 

menjawab 

√  

3. Akhir 12. Guru menyempurnakan jawaban 

siswa 

√  

13. Memberikan post test  √  

14. Melakukan refleksi √  

15. Melakukan aktivitas rutin pada 

      akhir tatap muka 

√  

 

Hasil data observasi oleh observer skor yang diperoleh adalah 13 

sedangkan skor maksimal adalah 15. Dengan demikian nilai rata-rata 

presentase adalah 86,67%. Hal ini dapat diartikan berdasarkan hasil 

observasi taraf kegiatan guru pada siklus 2 pertemuan 1 termasuk dalam 

kategori “sangat baik” (A). 



 

66 

Tabel 4.13 Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus 2 Pertemuan 2 

No. Tahap Indikator 
Terlaksana 

Ya Tidak 

1 Awal 1. Melakukan aktivitas rutin di awal 

tatap muka (memberi salam dan 

absensi siswa) 

√  

2. Memotivasi siswa √  

3. Menginformasikan materi pokok 

tentang “Globalisasi”. 

√  

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 

√  

5. Memberikan pre test √  

6. Mengembangkan pengetahuan awal √  

2. Inti 7. Menjelaskan aturan main 

cooperative tipe STAD  

√  

8. Membagi siswa menjadi 7 

kelompok 

√  

9. Berperan sebagai fasilitator √  

10. Meminta siswa berpikir bersama 

untuk menggambarkan dan 

meyakinkan bahwa tiap orang 

mengetahui jawaban tersebut   

 √ 

11. Meminta siswa dari masing-masing 

kelompok untuk menjawab 

√  

3. Akhir 12. Guru menyempurnakan jawaban 

siswa 

√  

13. Memberikan post test  √  

14. Melakukan refleksi √  

15. Melakukan aktivitas rutin pada 

      akhir tatap muka 

√  

 

Hasil data observasi oleh observer skor yang diperoleh adalah 14 

sedangkan skor maksimal adalah 15. Dengan demikian nilai rata-rata 

presentase adalah 93,33%. Hal ini dapat diartikan berdasarkan hasil 

observasi taraf kegiatan guru pada siklus 2 pertemuan 2 termasuk dalam 

kategori “sangat baik” (A). 
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2) Hasil observasi terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran 

 Hasil observasi aktivitas siswa dianalisis dengan menggunakan 

analisis presentase dan kriteria penilaian aktivitas siswa yang sama pada 

tindakan siklus 1. Hasil observasi peneliti terhadap aktivitas siswa dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.14 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 2 Pertemuan 1 

No Nama 

Skor Aspek 

aktivitas 

siswa 

Jum-

lah 

skor 

Skor 
Maksi-

mal 

% 
Aktivi-

tas 
Kategori 

1 2 3 4 5 

1. ARW  2 2 2 2 4 12 20 60 Ckp Aktif 

2. AW 3 2 2 2 4 13 20 65 Ckp Aktif 

3. AR 3 2 3 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

4. ADC 3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif 

5. AHK  3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif 

6. ASP 3 3 2 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

7. BAA 3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif 

8. BA  3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif 

9. DL 2 3 2 3 4 14 20 70 Ckp Aktif 

10. EP 3 2 2 3 4 14 20 70 Ckp Aktif 

11. FE 3 3 2 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

12. GWP 3 2 3 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

13. HW 3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif 

14. KA  3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif 

15. LS 3 3 2 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

16. MNR 3 3 3 4 4 17 20 85 Aktif 

17. MJ 3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif 

18. MRI 3 3 2 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

19. NP 3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif 

20. NM 3 3 2 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

21. RAP 3 3 2 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

22. RA 2 2 4 2 4 14 20 70 Ckp Aktif 

23. RR 2 2 2 3 4 13 20 65 Ckp Aktif 

24. SI 3 3 2 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

25. SH 3 3 2 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

26. VL 3 2 3 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

27. VS 3 3 2 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 
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28. IF 3 3 2 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

Jumlah      420    

Skor Maksimal       560   

Persentase        75,00 Ckp Aktif 

Sumber : Diadopsi dari Poerwanti (2008:5.27) 

 

Hasil data observasi data aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran terdapat 19 siswa (67,86%) cukup aktif dan 9 siswa 

(32,14%) aktif . Berdasarkan data hasil obervasi pada tabel 4.14 di atas, 

jumlah skor keseluruhan adalah 420 dan skor maksimal adalah 560. 

Dengan demikian presentase nilai rata-rata aktivitas siswa adalah 75,00%. 

Berdasarkan hasil observasi pengamat keberhasilan kegiatan penelitian 

termasuk dalam kategori “cukup aktif”. Keaktifan siswa meningkat jika 

dibandingkan dengan siklus 1 pertemuan 2 persentase dengan nilai rata-

rata 70,71%. 

 

Tabel 4.15 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 2 Pertemuan 2 

No Nama 

Skor Aspek 

aktivitas 

siswa 

Jum-

lah 

skor 

Skor 
Maksi-

mal 

% 
Aktivi-

tas 
Kategori 

1 2 3 4 5 

1. ARW  2 2 2 3 4 13 20 65 Ckp Aktif 

2. AW 3 3 2 2 4 14 20 70 Ckp Aktif 

3. AR 3 2 3 4 4 16 20 80 Aktif 

4. ADC 4 3 3 4 4 18 20 90 Aktif 

5. AHK  3 3 3 4 4 17 20 85 Aktif 

6. ASP 4 3 2 4 4 17 20 85 Aktif 

7. BAA 3 3 3 4 4 17 20 85 Aktif 

8. BA  3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif 

9. DL 3 3 2 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

10. EP 3 2 2 3 4 14 20 70 Ckp Aktif 

11. FE 3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif 
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12. GWP 3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif 

13. HW 4 3 3 4 4 18 20 90 Aktif 

14. KA  4 3 3 3 4 17 20 80 Aktif 

15. LS 3 3 2 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

16. MNR 4 4 3 4 4 19 20 95 Aktif 

17. MJ 3 3 3 4 4 17 20 85 Aktif 

18. MRI 3 3 2 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

19. NP 3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif 

20. NM 3 3 2 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

21. RAP 3 3 2 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

22. RA 2 2 4 2 4 14 20 70 Ckp Aktif 

23. RR 2 2 2 3 4 13 20 65 Ckp Aktif 

24. SI 3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif 

25. SH 3 3 2 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

26. VL 3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif 

27. VS 3 3 2 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

28. IF 4 3 2 3 4 16 20 80 Aktif 

Jumlah      441    

Skor Maksimal       560   

Persentase        78,75 Aktif 

Sumber : Diadopsi dari Poerwanti (2008:5.27) 

 

Hasil data observasi data aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran terdapat 12 siswa (42,85%) cukup aktif dan 16 siswa 

(57,14%) aktif . Berdasarkan data hasil obervasi pada tabel 4.15 di atas, 

jumlah skor keseluruhan adalah 441 dan skor maksimal adalah 560. 

Dengan demikian presentase nilai rata-rata aktivitas siswa adalah 78,75%. 

Berdasarkan hasil observasi pengamat keberhasilan kegiatan penelitian 

termasuk dalam kategori “aktif”. Berbeda dengan pertemuan 1, yang 

hanya memperoleh persentase dengan nilai rata-rata 75,00% dengan 

kategori “cukup aktif”. 
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4. Tahap Refleksi Siklus 2 

Refleksi dilakukan untuk menentukan apakah tindakan pada siklus 

2 berhasil atau belum. Berdasarkan analisis data pengamatan yang 

dilakukan oleh observer terhadap aktivitas guru dalam kategori “sangat 

baik” (93,33%) dan aktivitas siswa menunjukkan taraf keberhasilan dalam 

kategori “aktif” (78,75%). Pada siklus 2 siswa yang sebelumnya malu 

mengungkapkan pendapat pada siklus 1, sudah berani mengungkapkan 

pendapatnya. Dalam diskusi siklus 2 juga masih terlihat ada yang bercanda 

dengan teman-temannya seperti yang terlihat pada siklus 1. Melihat hal 

tersebut, perlu tindakan yang lebih untuk memperbaikinya pada siklus 3. 

Pelaksanaan pre test maupun post test tindakan siklus 2 berjalan 

dengan lancar namun masih ada beberapa yang membuka buku. 

Berdasarkan hasil belajar siklus 2, hasil post test didapat rata-rata nilai 

kelas adalah 66,01. Hal ini meningkat dibandingkan dengan post test 

siklus 1 yaitu 61,07. Tetapi dalam hal ketuntasan belajar kelas IVA belum 

memenuhi syarat yaitu  57,14% siswa yang mendapatkan nilai paling 

sedikit 63,00; dimana ketentuan ketuntasan belajar suatu kelas adalah 85% 

dari siswa mendapatkan nilai 63,00. 

Dalam tindakan siklus 2, peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

keaktifan dan hasil belajar siswa meningkat dibandingkan dengan siklus 1. 

Namun, masih ada kecurangan-kecurangan dalam mengerjakan pre test 

dan post test misalnya membuka buku dalam mengerjakan soal, serta 

masih ada beberapa siswa yang bercanda saat berdiskusi kelompok.  
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Pengelolaan waktu cukup baik, karena sudah  sesuaikan dengan jatah 

waktu yang disediakan.  

Tindakan selanjutnya guru mencoba untuk lebih menekankan 

kepada siswa untuk lebih percaya diri dalam mengerjakan soal dan 

memotivasi siswa agar belajar di rumah terlebih dahulu sebelum guru 

memberikan materi.  

 

D. Paparan Data Siklus 3 

Dalam siklus 3 kegiatan yang dilakukan meliputi empat tahap yaitu 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi, 

dimana masing-masing kegiatan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan Siklus 3 

Pada tahap perencanaan ini, peneliti melakukan beberapa kegiatan 

sebagai berikut : 

a. Menetapkan materi pelajaran sesuai dengan kurikulum 2009/2010. 

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu 

pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai dengan 

materi yang telah ditetapkan dengan menggunakan cooperative 

learning tipe STAD. 

c. Menyiapkan soal pre test dan post test terkait mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan khusunya tentang materi ”Pemerintahan 

Tingkat Pusat” untuk mengetahui data hasil belajar siswa. 
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d. Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) yang akan dipelajari kelompok, 

lembar jawaban, dan lembar kuis terkait materi pemerintahan tingkat 

pusat. 

e. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan selama 

proses pembelajaran. 

f. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

guru selama pembelajaran berlangsung. 

g. Menyiapkan kuesioner untuk menjaring pendapat siswa terhadap 

penerapan model cooperative learning tipe  STAD. 

h. Menyiapkan kamera untuk dokumentasi. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Siklus 3 

Pertemuan 1 

Pelaksanaan tindakan pertama (siklus 3 pertemuan 1) dilaksanakan 

pada hari Selasa, 30 Maret 2010 (08.25-09.35 WIB). Materi dalam 

tindakan siklus 3 ini adalah ”Globalisasi”. Berdasarkan rencana 

pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya, pembelajaran dibagi 

menjadi tiga tahap yaitu tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir.  

Pada awal kegiatan yang dilakukan oleh guru yaitu kegiatan rutin 

di awal tatap muka (memberi salam dan absebsi). Sebelum menjelaskan 

tentang tujuan pembelajaran, guru mengingatkan kembali materi yang 

telah dibahas sebelumnya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 

menjadikan banyak siswa yang antusias menjawab seperti pada siklus 2. 
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Kemudian dilanjutkan dengan mengingat kembali aturan main cooperative 

learning tipe STAD. Sebelum memulai pelajaran, guru terlebih dahulu 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. Guru juga 

memberikan contoh-contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan materi ”Globalisasi” kemudian melakukan tanya jawab 

dengan siswa untuk memotivasi siswa. 

Guru memberikan pre test berupa 10 soal pilihan ganda dan 5 soal 

essay yang harus dikerjakan peserta didik. Berbeda dengan siklus 2, pada 

siklus 3 para siswa sudah mulai mengerjakan soal secara individu dan 

tidak ada lagi kecurangan. Setelah dianalisis hasilnya dapat dilihat pada 

tabel 4.16 berikut: 

Tabel 4.16 Hasil Pre Test Siswa pada Siklus 3 

Kelompok Nama Siswa 
Nilai Pre 

Test 

Ketuntasan 

Sudah Belum 

 ARW  45  √ 

AW 55  √ 

AR 60  √ 

ADC 70 √  

 AHK  65 √  

ASP 80 √  

BAA 85 √  

BA  50  √ 

 DL 60  √ 

EP 60  √ 

FE 60  √ 

GWP 55  √ 

 HW 65 √  

KA  80 √  

LS 65 √  

MNR 85 √  

 MJ 70 √  

MRI 70 √  

NP 50  √ 
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NM 85 √  

 RAP 40  √ 

RA 45  √ 

RR 60  √ 

SI 70 √  

 SH 60  √ 

VL 65 √  

VS 50  √ 

IF 65 √  

Jumlah  1.770 14 14 

Rata-rata kelas  63,21   

Presentase   50.00% 50,00% 

 

Dari perolehan nilai pre test dihasilkan nilai rata-rata hasil belajar 

siswa adalah 63,21. Diperoleh nilai terendah adalah 40 dan nilai tertinggi 

adalah 85. Dari tes ini diketahui bahwa siswa yang tuntas belajar sebesar 

50,00% (14 siswa) dan siswa yang belum tuntas belajar adalah 50,00% (14 

siswa) dari 28 siswa. 

Setelah selesai mereka disuruh duduk berkelompok, dalam 

kelompok secara heterogen. Kemudian masing-masing kelompok diberi 

Lembar Kerja Siswa (LKS)  untuk didiskusikan. Pada saat diskusi 

berlangsung, guru berkeliling sambil memantau pekerjaan kelompok dan 

memberikan bimbingan jika mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

tugas. 

Dalam diskusi kali ini, siswa sudah menampakkan keantusiasan 

dalam mengerjakan tugas, mereka mendengarkan pendapat dari anggota 

kelompok, membagi tugas kelompok, dan tidak bercanda lagi dengan 

teman saat diskusi seperti  siklus 2.  
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Kelompok yang sudah selesai mengerjakannya diminta untuk 

mengumpulkan hasil kerja mereka kepada guru. Kemudian beberapa siswa 

diminta guru menjelaskan ulang secara garis besar materi yang telah 

dipelajarinya dan siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang 

tidak dimengerti. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab tentanng 

materi yang telah diberikan. Sebelum mengakhiri pelajaran, siswa bersama 

guru menyimpulkan materi yang telah diajarkan dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang kurang atau 

belum dipahami serta guru memberikan motivasi kepada siswa. 

 

Pertemuan 2 

Pelaksanaan tindakan kedua (siklus III pertemuan 2) dilaksanakan 

pada hari Selasa, 6 April 2010 (08.25-09.35 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. Guru bertanya jawab dengan 

siswa tentang materi yang telah diajarkan pada pertemuan pertama.  

Guru melaksanakan proses pembelajaran dengan melanjutkan 

materi PKn yang telah diajarkan pada pertemuan pertama yaitu 

“Globalisasi” dengan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan kelompok 

dengan mempresentasikan hasil kegiatan kelompok di depan kelas oleh 

wakil dari setiap kelompok. Antar anggota kelompok penyaji dangan 

anggota kelompok lain diminta untuk melengkapi jawaban kelompok 

tersebut. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian, kemudian dilakukan 
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pemeriksaan hasil kegiatan kelompok dengan memberikan kunci jawaban 

dan setiap kelompok memeriksa sendiri hasil pekerjaannya serta 

memperbaiki jika masih terdapat kesalahan-kesalahan.  

Setelah dirasa cukup siap, guru membagikan soal post test untuk 

siklus 3. Pada waktu mengerjakan soal tes tersebut siswa terlihat tertib dan 

tidak ada siswa yang melakukan kecurangan lagi, dan siswa membutuhkan 

waktu yang relatif lebih cepat untuk mengerjakan soal-soal tersebut. 

Setelah dianalisis, hasil post test dari siklus 3 dapat dilihat pada tabel 4.17 

berikut : 

Tabel 4.17 Hasil Post Test Siswa pada Siklus 3 

Kelompok Nama Siswa 
Nilai Post 

Test 

Ketuntasan 

Sudah Belum 

1 

NM 90 √  

RAP 70 √  

RA 70 √  

IF 85 √  

2 

MNR 90 √  

VS 70 √  

VL 80 √  

LS 70 √  

3 

BAY 90 √  

GWP 85 √  

BAA 90 √  

MJ 90 √  

4 

KAW 95 √  

AW 60  √ 

DL 70 √  

SI 85 √  

5 

ASP 100 √  

NP 80 √  

HW 90 √  

ADC 90 √  

6 

ARW 60  √ 

FE 70 √  

MRI 65 √  

RR 70 √  
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7 

SH 85 √  

EP 70 √  

AHK  75 √  

AR 90 √  

Jumlah  2.235 26 2 

Rata-rata kelas  79,82   

Presentase   92,86% 7,14% 

 

Dari perolehan nilai post test ini dihasilkan nilai rata-rata hasil 

belajar siswa adalah 79,82. Diperoleh nilai terendah adalah 60,00 dan nilai 

tertinggi adalah 100,00. Dari tes ini diketahui bahwa siswa yang tuntas 

belajar sekitar 92,86% (26 siswa) dan siswa yang belum tuntas belajar 

adalah 7,14% (2 siswa). Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata post test 

siklus 2, maka nilai rata-rata post test tindakan siklus 3 ini mengalami 

peningkatan sebesar 13,81. 

Pada hari Rabu tanggal 7 April 2010, di saat jam kosong peneliti 

meminta guru dan siswa kelas IVA untuk mengisi lembar kuesioner yang 

telah disiapkan peneliti. Kuesioner yang diberikan kepada guru terdiri dari 

13 pertanyaan. Sedangkan kuesioner yang dibagikan kepada siswa terdiri 

dari 18 pertanyaan sejumlah 28 kuesioner. 

3. Tahap Observasi Siklus 3 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, selama kegiatan 

berlangsung terlihat siswa senang dengan pembelajaran dengan diskusi 

dalam kelompok. Dalam siklus 3 ini masing-masing anggota kelompok 

berani mengungkapkan pendapat dan anggota lain tidak meremehkan, 

serta siswa yang pada siklus 2 senang bercanda dengan teman saat diskusi, 

pada siklus 3 kini sudah mulai menampakkan keseriusan dalam diskusi 
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dan tidak mengajak bercanda teman-teman sekelompoknya. Dalam 

mengerjakan soal  pre test dan post test siswa terlihat lebih tertib dan tidak 

ada lagi kecurangan-kecurangan seperti membuka buku yang terlihat pada 

siklus 2.  

Hasil observasi peneliti meliputi aktivitas guru dalam mengajar dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran diuraikan sebagai berikut: 

1) Hasil observasi terhadap aktivitas guru dalam pembelajaran 

Analisis data hasil observasi menggunakan analisis presentase. 

Adapun munculnya setiap deskriptor (penilaian “ya”) mendapatkan skor 1, 

sedangkan untuk penilaian “tidak” (tidak munculnya deskriptor) mendapat 

skor 0. Skor yang muncul terhadap masing-masing  indikator dijumlahkan 

dan hasilnya disebut jumlah skor, kemudian dihitung nilai rata-rata dengan 

rumus sebagai berikut: 

Presentase nilai rata-rata = Skor perolehan   x 100% 

                         Skor maksimal 

 

Hasil observasi peneliti terhadap aktivitas guru dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.18 Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus 3 Pertemuan 1 

No. Tahap Indikator 
Terlaksana 

Ya Tidak 

1 Awal 1. Melakukan aktivitas rutin di awal 

tatap muka (memberi salam dan 

absensi siswa) 

√  

2. Memotivasi siswa √  

3. Menginformasikan materi pokok 

tentang “Globalisasi”. 

√  

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 

√  

5. Memberikan pre test √  
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6. Mengembangkan pengetahuan awal √  

2. Inti 7. Menjelaskan aturan main 

cooperative tipe STAD  

√  

8. Membagi siswa menjadi 7 

kelompok 

√  

9. Berperan sebagai fasilitator √  

10. Meminta siswa berpikir bersama 

untuk menggambarkan dan 

meyakinkan bahwa tiap orang 

mengetahui jawaban tersebut   

 √ 

11. Meminta siswa dari masing-masing 

kelompok untuk menjawab 

√  

3. Akhir 12. Guru menyempurnakan jawaban 

siswa 

√  

13. Memberikan post test  √  

14. Melakukan refleksi √  

15. Melakukan aktivitas rutin pada 

      akhir tatap muka 

√  

 

Hasil data observasi oleh observer skor yang diperoleh adalah 14 

sedangkan skor maksimal adalah 15. Dengan demikian nilai rata-rata 

presentase adalah 93,33%. Hal ini dapat diartikan berdasarkan hasil 

observasi taraf kegiatan guru pada siklus 3 pertemuan 1 termasuk dalam 

kategori “sangat baik” (A). 

Tabel 4.19 Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus 3 Pertemuan 2 

No. Tahap Indikator 
Terlaksana 

Ya Tidak 

1 Awal 1. Melakukan aktivitas rutin di awal 

tatap muka (memberi salam dan 

absensi siswa) 

√  

2. Memotivasi siswa √  

3. Menginformasikan materi pokok 

tentang “Globalisasi”. 

√  

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 

√  

5. Memberikan pre test √  

6. Mengembangkan pengetahuan awal √  

2. Inti 7. Menjelaskan aturan main √  
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cooperative tipe STAD  

8. Membagi siswa menjadi 7 

kelompok 

√  

9. Berperan sebagai fasilitator √  

10. Meminta siswa berpikir bersama 

untuk menggambarkan dan 

meyakinkan bahwa tiap orang 

mengetahui jawaban tersebut   

√  

11. Meminta siswa dari masing-masing 

kelompok untuk menjawab 

√  

3. Akhir 12. Guru menyempurnakan jawaban 

siswa 

√  

13. Memberikan post test  √  

14. Melakukan refleksi √  

15. Melakukan aktivitas rutin pada 

      akhir tatap muka 

√  

 

Hasil data observasi oleh observer skor yang diperoleh adalah 15 

sedangkan skor maksimal adalah 15. Dengan demikian nilai rata-rata 

presentase adalah 100%. Hal ini dapat diartikan berdasarkan hasil 

observasi taraf kegiatan guru pada siklus 3 termasuk dalam kategori 

“sangat baik” (A). 

2) Hasil observasi terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran 

Hasil observasi aktivitas siswa dianalisis dengan menggunakan 

analisis presentase dan kriteria penilaian aktivitas siswa yang sama pada 

tindakan siklus 2. Hasil observasi peneliti terhadap aktivitas siswa dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.20 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 3 Pertemuan 1 

No Nama 

Skor Aspek 

aktivitas 

siswa 

Jum-

lah 

skor 

Skor 
Maksi-

mal 

% 
Aktivi-

tas 
Kategori 

1 2 3 4 5 

1. ARW  3 2 3 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

2. AW 3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif 
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3. AR 4 3 3 3 4 17 20 85 Aktif 

4. ADC 3 3 3 4 4 17 20 85 Aktif 

5. AHK  3 3 4 3 4 17 20 85 Aktif 

6. ASP 4 3 3 3 4 17 20 85 Aktif 

7. BAA 3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif 

8. BA  3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif 

9. DL 3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif 

10. EP 4 3 3 3 4 17 20 85 Aktif 

11. FE 4 3 3 3 4 17 20 85 Aktif 

12. GWP 3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif 

13. HW 4 3 4 3 4 18 20 90 Aktif 

14. KA  3 3 3 4 4 17 20 85 Aktif 

15. LS 4 3 3 3 4 17 20 85 Aktif 

16. MNR 4 3 3 4 4 18 20 90 Aktif 

17. MJ 4 3 3 4 4 18 20 90 Aktif 

18. MRI 3 3 2 3 4 16 20 80 Aktif 

19. NP 3 3 3 4 4 17 20 85 Aktif 

20. NM 4 3 3 3 4 17 20 85 Aktif 

21. RAP 3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif 

22. RA 3 2 4 3 4 15 20 75 Ckp Aktif 

23. RR 3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif 

24. SI 4 3 3 3 4 17 20 85 Aktif 

25. SH 3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif 

26. VL 3 4 3 3 4 17 20 85 Aktif 

27. VS 3 3 3 4 4 17 20 85 Aktif 

28. IF 3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif 

Jumlah      465    

Skor Maksimal       560   

Persentase        83,03 Aktif 

Sumber : Diadopsi dari Poerwanti (2008:5.27) 

Hasil data obervasi pada tabel 4.20 di atas, terdapat 7,14% (2 

siswa) “cukup aktif” dan 92,86% (26 siswa) “aktif” dalam pembelajaran. 

Jumlah skor keseluruhan adalah 465 dan skor maksimal adalah 560. 

Dengan demikian presentase nilai rata-rata aktivitas siswa adalah 83,03%. 

Berdasarkan hasil observasi pengamat keberhasilan kegiatan penelitian 

termasuk dalam kategori “aktif”. Berbeda dengan siklus 2, yang 

memperoleh persentase dengan nilai rata-rata 78,75% dengan kategori 
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“aktif”. Dengan demikian aktivitas siswa dari siklus 2 ke siklus 3 

mengalami peningkatan.   

 

Tabel 4.21 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 3 Pertemuan 2 

No Nama 

Skor Aspek 

aktivitas 

siswa 

Jum-

lah 

skor 

Skor 
Maksi-

mal 

% 
Aktivi-

tas 

Kate-

gori 

1 2 3 4 5 

1. ARW  3 2 3 4 4 16 20 80 Aktif 

2. AW 3 3 3 4 4 17 20 85 Aktif 

3. AR 4 3 3 4 4 18 20 90 Aktif 

4. ADC 4 3 4 4 4 19 20 95 Aktif 

5. AHK  3 3 4 4 4 18 20 90 Aktif 

6. ASP 4 3 3 4 4 18 20 90 Aktif 

7. BAA 3 3 3 4 4 17 20 85 Aktif 

8. BA  4 3 3 3 4 17 20 85 Aktif 

9. DL 3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif 

10. EP 4 3 3 3 4 17 20 85 Aktif 

11. FE 4 3 3 3 4 17 20 85 Aktif 

12. GWP 3 3 4 3 4 17 20 85 Aktif 

13. HW 4 3 4 4 4 19 20 95 Aktif 

14. KA  4 3 3 4 4 18 20 90 Aktif 

15. LS 4 3 3 3 4 17 20 85 Aktif 

16. MNR 4 4 3 4 4 19 20 95 Aktif 

17. MJ 4 3 3 4 4 18 20 90 Aktif 

18. MRI 3 3 2 3 4 16 20 80 Aktif 

19. NP 3 3 3 4 4 17 20 85 Aktif 

20. NM 4 3 3 3 4 17 20 85 Aktif 

21. RAP 3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif 

22. RA 3 2 4 4 4 16 20 80 Aktif 

23. RR 3 3 3 4 4 17 20 85 Aktif 

24. SI 4 3 3 3 4 17 20 85 Aktif 

25. SH 3 4 3 3 4 17 20 85 Aktif 

26. VL 3 4 3 3 4 17 20 85 Aktif 

27. VS 3 3 3 4 4 17 20 85 Aktif 

28. IF 4 3 3 4 4 18 20 90 Aktif 

Jumlah      483    

Skor Maksimal       560   

Persentase        86,25 Aktif 

Sumber : Diadopsi dari Poerwanti (2008:5.27) 
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Hasil data obervasi pada tabel 4.15 di atas, jumlah skor 

keseluruhan adalah 483 dan skor maksimal adalah 560. Dengan demikian 

presentase nilai rata-rata aktivitas siswa adalah 86,25%. Berdasarkan hasil 

observasi pengamat keberhasilan kegiatan penelitian termasuk dalam 

kategori “aktif”. Berbeda dengan pertemuan 1, yang memperoleh 

persentase dengan nilai rata-rata 83,03% dengan kategori “aktif”. Dengan 

demikian aktivitas siswa mengalami peningkatan. 

4. Tahap Refleksi Siklus 3 

Refleksi dilakukan untuk menentukan apakah tindakan pada siklus 

3 berhasil atau belum. Berdasarkan analisis data pengamatan yang 

dilakukan oleh observer terhadap aktivitas guru dalam kategori “sangat 

baik” (100%) dan aktivitas siswa menunjukkan taraf keberhasilan dalam 

kategori “aktif” (86,25%). Dalam diskusi pada siklus 3 sudah terlihat tidak 

ada yang bercanda dengan teman-temannya seperti yang terlihat pada 

siklus 2.  

Pelaksanaan post test siklus 3 sudah tidak ditemukan lagi siswa 

yang melakukan kecurangan seperti pada siklus 2, mereka mengerjakan 

soal post test dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan hasil post test 

diketahui umumnya siswa menjawab dengan benar. Dan hasil tes akhir 

siklus 3 diperoleh bahwa nilai rata-rata kelas mengalami peningkatan yaitu 

sebesar 79,82 jika dibandingkan dengan post test siklus 2 yaitu sebesar 

66,01. 
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Dalam tindakan siklus 3, peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

keaktifan dan hasil belajar siswa meningkat dibandingkan dengan siklus 2. 

Banyak siswa yang berani bertanya apabila ada materi yang kurang 

dimengerti, siswa yang dulu tidak berani berkomunikasi di depan kelas 

kini mereka sudah mulai berani. Jadi, dapat dikatakan penerapan 

cooperative learning tipe STAD ini dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dan meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran.  

 

E. Pendapat Siswa dan Guru terhadap Model Cooperative Learning tipe 

STAD 

1. Pendapat Siswa terhadap Model Cooperative Learning tipe STAD 

Peneliti membagikan kuesioner kepada 28 siswa pada saat jam 

pelajaran yang kosong. Pembagian kuesioner kepada siswa ini dilakukan 

untuk mengetahui pendapat siswa sebagai subyek penelitian terhadap 

cooperative learning tipe STAD. Hasil kuesioner pendapat siswa terhadap 

pembelajaran dapat dilihat pada tabel 4.22 di bawah ini: 

Tabel 4.22 Hasil Kuesioner Pendapat Siswa Mengenai Model 

Cooperative Learning Tipe STAD (Student Teams-Achievement 

Division) 

No. Pernyataan S TT TS Jumlah 

1. Materi pelajaran PKn dapat anda 

pelajari dan dipahami dengan lebih 

mudah melalui belajar dengan 

cooperative learning Tipe STAD. 

28   28 

2. Saya lebih senang belajar dengan 

cooperative learning tipe STAD 

dibandingkan dengan cara belajar yang 

lainnya. 

28   28 

3. Dengan menggunakan model belajar 

cooperative learning tipe STAD, saya 
28   28 
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lebih bersemangat dalam mempelajari 

PKn. 

4. Belajar dengan menggunakan 

cooperative learning tipe STAD, 

ternyata belajar PKn itu 

menyenangkan. 

28   28 

5. Cooperative learning tipe STAD yang 

diterapkan guru selama ini membuat 

saya lebih akrab dan dekat dengan 

teman-teman di ruang kelas. 

27  1 28 

6. Dengan cooperative learning tipe 

STAD, saya dapat belajar dan 

mengerjakan tugas secara 

berkelompok, dapat membantu untuk 

mengerti pelajaran PKn dengan lebih 

baik. 

28   28 

7. Dengan menggunakan cooperative 

learning tipe STAD, kesempatan untuk 

berdiskusi dan saling tukar pendapat 

dengan teman lebih banyak. 

27  1 28 

8. Model cooperative learning tipe STAD 

yang digunakan guru dalam mengajar 

sangat membantu saya dalam 

meningkatkan hasil belajar. 

28   28 

9. Belajar dengan menggunakan 

cooperative learning tipe STAD, 

memberikan kesempatan yang lebih 

banyak pada saya untuk saling 

membantu dalam mengerjakan tugas 

dengan teman. 

27  1 28 

10. Dengan menggunakan cooperative 

learning tipe STAD, saya dapat belajar 

cara menyampaikan  pendapat dan 

mendengarkan pendapat orang lain. 

27  1 28 

11. Cooperative learning tipe STAD yang 

diterapkan guru selama ini membuat 

saya lebih giat belajar, agar dapat 

menyumbangkan pikiran dalam kerja 

kelompok. 

28   28 

12. Saya ingin dalam setiap mengajar, guru 

menggunakan cooperative learning 

tipe STAD. 

26  2 28 

13. Cooperative learning tipe STAD 

mengondisikan tumbuhnya sikap 

ketergantungan positif di antara siswa. 

27  1 28 

14. Dengan menggunakan cooperative 28   28 
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learning tipe STAD sangat membantu 

dalam meningkatkan kegairahan saya 

dalam belajar PKn. 

15. Saya lebih bergairah dan antusias 

dalam belajar dengan menggunakan 

cooperative learning tipe STAD. 

28   28 

16. Dengan menggunakan cooperative 

learning tipe STAD memungkinkan 

saya untuk belajar bukan saja dari guru, 

tetapi juga dari siswa lainnya. 

28   28 

17. Saya merasa senang apabila dalam 

setiap mengajar guru memberikan 

pekerjaan secara berkelompok dalam 

mengerjakan tugas. 

28   28 

18. Cooperative learning tipe STAD 

memberikan kesempatan yang lebih 

banyak kepada siswa untuk belajar. 

27  1 

28 

Sumber: dimodifikasi dari Solihatin (2007:127) 

 

 

Keterangan : 

S = Setuju diberi skor 3 

TT = Tidak Tahu diberi skor 2 

TS = Tidak Setuju diberi skor 1 

Dimana pendapat tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Skor rata-rata : 3S + 2TT + 1TS 

       n 

 

Skor total masing-masing pernyataan dibagi banyaknya siswa yang 

mengisi angket dan hasilnya disebut skor rata-rata. Untuk menentukan 

pendapat siswa digunakan kriteria sebagai berikut: 

2 skor rata-rata < 3 = sangat positif 

1 skor rata-rata < 2 = positif 

0 skor rata-rata < 1 = negatif 
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Untuk lebih jelasnya hasil dari kriteria pendapat siswa dapat dilihat 

pada tabel 4.23 sebagai berikut: 

Tabel 4.23 Kriteria Pendapat Siswa 

No. 

Pernyataan 
Pendapat Siswa 

Kriteria 

Pendapat 

1 

Skor rata-rata =  3(28) + 2(0) + 1(0) 

                      28 

          = 3,0 

 

Sangat Positif 

2 

Skor rata-rata =  3(28) + 2(0) + 1(0) 

                      28 

          = 3,0 

 

Sangat Positif 

3 

Skor rata-rata =  3(28) + 2(0) + 1(0) 

                      28 

          = 3,0 

 

Sangat Positif 

4 

Skor rata-rata =  3(28) + 2(0) + 1(0) 

                      28 

          = 3,0 

 

Sangat Positif 

5 

Skor rata-rata =  3(27) + 2(0) + 1(1) 

                      28 

          = 2,9 

 

Sangat Positif 

6 

Skor rata-rata =  3(28) + 2(0) + 1(0) 

                      28 

          = 3,0 

 

Sangat Positif 

7 

Skor rata-rata =  3(27) + 2(0) + 1(1) 

                      28 

          = 2,9 

 

Sangat Positif 

8 

Skor rata-rata =  3(28) + 2(0) + 1(0) 

                      28 

          = 3,0 

 

Sangat Positif 

9 

Skor rata-rata =  3(27) + 2(0) + 1(1) 

                      28 

          = 2,9 

 

Sangat Positif 

10 
Skor rata-rata =  3(27) + 2(0) + 1(1) 

                      28 

Sangat Positif 
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          = 2,9 

 

11 

Skor rata-rata =  3(28) + 2(0) + 1(0) 

                      28 

          = 3,0 

 

Sangat Positif 

12 

Skor rata-rata =  3(26) + 2(0) + 1(2) 

                      28 

          = 2,9 

 

Sangat Positif 

13 

Skor rata-rata =  3(27) + 2(0) + 1(1) 

                      28 

          = 2,9 

 

Sangat Positif 

14 

Skor rata-rata =  3(28) + 2(0) + 1(0) 

                      28 

          = 3,0 

 

Sangat Positif 

15 

Skor rata-rata =  3(28) + 2(0) + 1(0) 

                      28 

          = 3,0 

 

Sangat Positif 

16 

Skor rata-rata =  3(28) + 2(0) + 1(0) 

                      28 

          = 3,0 

 

Sangat Positif 

17 

Skor rata-rata =  3(28) + 2(0) + 1(0) 

                      28 

          = 3,0 

 

Sangat Positif 

18 

Skor rata-rata =  3(27) + 2(0) + 1(1) 

                      28 

          = 2,9 

 

Sangat Positif 

  

Berdasarkan tabel 4.23 diperoleh hasil pendapat siswa terhadap 

pelaksanaan tindakan pembelajaran cooperative tipe STAD. Berdasarkan 

kriteria pendapat siswa pada tabel 4.23 di atas, maka dapat dideskripsikan 

sebagai berikut: 

1. Pendapat siswa sangat positif artinya siswa lebih mudah mempelajari  
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dan memahami materi pelajaran PKn dengan cooperative learning tipe 

STAD. 

2. Menurut kriteria, pendapat siswa sangat positif artinya siswa lebih 

senang belajar dengan cooperative learning tipe STAD dibandingkan 

dengan cara belajar yang lainnya. 

3. Pendapat siswa sangat positif artinya siswa lebih bersemangat dalam 

mempelajari PKn dengan menggunakan cooperative learning tipe 

STAD. 

4. Pendapat siswa sangat positif artinya siswa tahu bahwa belajar dengan 

menggunakan cooperative learning tipe STAD, ternyata belajar PKn 

itu menyenangkan. 

5. Pendapat siswa sangat positif artinya siswa lebih akrab dan dekat 

dengan teman-teman di ruang kelas setelah diterapkannya cooperative 

learning tipe STAD. 

6. Pendapat siswa sangat positif artinya dengan cooperative learning tipe 

STAD, siswa dapat belajar dan mengerjakan tugas secara 

berkelompok, dapat membantu untuk mengerti pelajaran PKn dengan 

lebih baik. 

7. Pendapat siswa sangat positif artinya dengan menggunakan 

cooperative learning tipe STAD, kesempatan siswa untuk berdiskusi 

dan saling tukar pendapat dengan teman lebih banyak. 

8. Pendapat siswa sangat positif artinya cooperative learning tipe STAD 

sangat membantu siswa meningkatkan hasil belajar. 
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9. Pendapat siswa sangat positif artinya belajar dengan cooperative 

learning tipe STAD memberikan kesempatan lebih banyak pada siswa 

untuk saling membantu dalam mengerjakan tugas dengan teman. 

10. Pendapat siswa sangat positif artinya siswa dapat belajar cara 

menyampaikan pendapat dan mendengarkan pendapat orang lain. 

11. Pendapat siswa sangat positif artinya cooperative learning yang 

diterapkan guru selama ini membuat siswa lebih giat belajar, agar 

dapat menyumbangkan pikiran dalam kerja kelompok.  

12. Pendapat siswa sangat positif artinya siswa ingin dalam setiap 

mengajar, guru menggunakan cooperative learning tipe STAD. 

13. Pendapat siswa sangat positif artinya cooperative learning tipe STAD 

mengondisikan tumbuhnya sikap ketergantungan positif diantara 

siswa. 

14. Pendapat siswa sangat positif artinya dengan cooperative learning tipe 

STAD sangat membantu dalam meningkatkan kegairahan siswa dalam 

belajar PKn. 

15. Pendapat siswa sangat positif artinya siswa lebih bergairah dan 

antusias dalam belajar dengan menggunakan cooperative learning tipe 

STAD.  

16. Pendapat siswa sangat positif artinya dengan menggunakan 

cooperative learning tipe STAD memungkinkan siswa untuk belajar 

bukan saja dari guru, tetapi juga dari siswa lainnya. 



 

91 

17. Pendapat siswa sangat positif artinya siswa merasa senang apabila 

dalam setiap mengajar guru memberikan pekerjaan secara 

berkelompok dalam mengerjakan tugas. 

18. Pendapat siswa sangat positif artinya cooperative learning tipe STAD 

memberikan kesempatan lebih banyak kepada siswa untuk belajar. 

 

2. Pendapat Guru terhadap Model Cooperative Learning tipe STAD 

Peneliti juga membagikan kuesioner kepada guru pada saat guru 

sedang tidak mengajar. Pembagian kuesioner kepada guru ini dilakukan 

untuk mengetahui pendapat guru terhadap cooperative learning tipe 

STAD. Hasil kuesioner pendapat guru terhadap pembelajaran dapat dilihat 

pada tabel 4.24 di bawah ini: 

Tabel 4.24 Hasil Kuesioner Pendapat Guru Mengenai Model Cooperative 

Learning Tipe STAD (Student Teams-Achievement Division) 

No. Pernyataan S TT TS Skor 

1. Materi pelajaran PKn dapat anda 

ajarkan dengan lebih mudah melalui 

belajar dengan cooperative learning 

Tipe STAD. 

√ 

  

3 

2. Dengan menggunakan model belajar 

cooperative learning tipe STAD, siswa 

lebih bersemangat dalam mempelajari 

PKn. 

√ 

  

3 

3. Belajar dengan menggunakan 

cooperative learning tipe STAD, 

ternyata belajar PKn itu menyenangkan. 

√ 

  

3 

4. Dengan menggunakan cooperative 

learning tipe STAD, kesempatan untuk 

berdiskusi dan saling tukar pendapat 

siswa dengan siswa lain lebih banyak. 

√ 

  

3 

5. Model cooperative learning tipe STAD 

dalam mengajar sangat membantu saya 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

√ 

  

3 

6. Dengan menggunakan cooperative √   3 



 

92 

learning tipe STAD  siswa menjadi lebih 

aktif. 

7. Belajar dengan menggunakan 

cooperative learning tipe STAD, 

memberikan kesempatan yang lebih 

banyak pada siswa untuk saling 

membantu dalam mengerjakan tugas 

dengan teman. 

√ 

  

3 

8. Cooperative learning tipe STAD yang 

saya terapkan selama ini membuat siswa 

lebih giat belajar, agar dapat 

menyumbangkan pikiran dalam kerja 

kelompok. 

√ 

  

3 

9. Dengan menggunakan cooperative 

learning tipe STAD sangat membantu 

dalam meningkatkan kegairahan saya 

dalam mengajar PKn. 

√ 

  

3 

10 Cooperative learning tipe STAD 

memberikan kesempatan yang lebih 

banyak kepada siswa untuk belajar 

√ 

  

3 

Jumlah skor 30 

Sumber: dimodifikasi dari Solihatin (2007:127) 

Keterangan : 

S = Setuju diberi skor 3  

TT = Tidak Tahu diberi skor 2  

TS = Tidak Setuju diberi skor 1  

 

Dimana pendapat tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Skor rata-rata = Σ skor                      

     Banyak pernyataan 

              = 30 

      10 

   = 3 

Untuk menentukan pendapat guru digunakan kriteria sebagai berikut: 

2 skor rata-rata < 3 = sangat positif 
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1 skor rata-rata < 2 = positif 

0 skor rata-rata < 1 = negatif 

Berdasarkan tabel 4.24 diperoleh hasil pendapat guru terhadap 

pelaksanaan tindakan pembelajaran cooperative tipe STAD. Berdasarkan 

kriteria pendapat siswa pada tabel 4.24 di atas, maka dapat diketahui 

pendapat guru dengan diterapkannya cooperative learning tipe STAD 

yaitu ”sangat positif”. 

 

F.  Temuan Penelitian 

Adapun temuan penelitian yang diperoleh dari penerapan cooperative 

learning tipe STAD adalah sebagai berikut: 

1. Temuan Siklus 1 

a. Pembelajaran cooperative tipe STAD baru pertama kali diterapkan di 

SDN 4 Metro Utara khususnya kelas IVA, sehingga siswa belum bias 

beradaptasi dengan penerapan pembelajaran tersebut karena semula 

siswa terbiasa dengan pembelajaran secara individual sedangkan dalam 

penerapan pembelajaran ini siswa dituntut untuk bekerja sama secara 

kelompok. 

b. Pada pertemuan 1 siswa belum begitu antusias, mereka masih ragu 

dalam beragumentasi, dan banyak siswa yang memberikan pendapat 

dengan terbata-bata. Dalam diskusi kelompok masih banyak siswa 

yang pasif dan ada yang mendominasi sehingga dapat dikatakan 

pembelajaran kurang efektif. 
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c. Di pertemuan 2 ini 3 sampai 5 siswa sudah terlihat antusias dalam 

pembelajaran cooperative tipe STAD. Diskusi kelompok sudah terlihat 

ada siswa aktif tetapi masih ada yang mendominasi dalam diskusi 

kelompok. 

d. Waktu yang dibutuhkan belum sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran sehingga peneliti tidak sempat menyampaikan refleksi. 

e. Hasil belajar masih belum tercapai yaitu rata-rata 61,07. 

 

2. Temuan Siklus 2 

a. Pada pertemuan 1 beberapa siswa sudah terlihat antusias dalam 

pembelajaran dan dalam diskusi kelompok siswa mulai aktif. 

b. Di pertemuan 2 siswa terlihat aktif dalam diskusi dan memberikan 

pendapat. 

c. Rasa percaya diri sudah mulai terlihat lebih baik dari siklus 1. 

d.  Hasil belajar sudah mulai tercapai yaitu rata-rata 66,01 tapi yang 

tuntas hanya 16 siswa (57,14%). 

3. Temuan Siklus 3 

a. Pada pertemuan 1 siswa terlihat aktif dalam diskusi maupun dalam 

menyampaikan pendapat. 

b. Dalam kelompok belajar mereka terliahat saling membagi 

pengetahuan, saling belajar, saling bertukar pendapat, dan tidak terlihat 

lagi siswa yang mendominasi maupun siswa yang pasif dalam diskusi. 
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c. Pada pertemuan 2 rasa percaya diri siswa sudah lebih baik daripada 

siklus 2, hal ini terlihat dai keberanian mereka untuk menjawab 

pertanyaan dari guru maupun menanggapi hasil diskusi dari kelompok 

lain. 

d. Hasil belajar sudah tercapai yaitu rata-rata 79,82 dengan 26 siswa 

(92,86%) yang sudah tuntas dalam pembelajaran. Dengan demikian 

penerapan cooperative learning tipe STAD ini berhasil meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

e. Siswa dan guru kelas IVA memberikan pendapat yang positif dalam 

mengikuti cooperative learning tipe STAD. 

 

4.2  Pembahasan 

A.  Penerapan Cooperative Learning Tipe STAD dapat Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Kelas IVA SDN 4 Metro Utara pada Mata 

Pelajaran PKn 

 

Hasil belajar siswa setelah diterapkannya cooperative learning tipe 

STAD telah menunjukkan suatu perbedaan dari hasil perolehan pre test atau 

kemampuan awalnya dan hasil post test atau kemampuan akhirnya, dimana 

pada hasil perolehan nilai post test siswa lebih tinggi daripada perolehan nilai 

pre test nya. 

Dari penerapan tindakan siklus 1 diketahui bahwa hasil pre test 

menunjukkan nilai rata-rata siswa sebesar 57,86, dan diperoleh nilai terendah 

adalah 20 dan nilai tertinggi adalah 85. Jika dibandingkan dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh pihak SDN 4 Metro Utara 
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yaitu siswa dianggap tuntas belajar jika 85% dari jumlah siswa mendapat nilai 

sekurang-kurangnya 63, maka dari hasil tes ini diketahui bahwa siswa yang 

tuntas belajar sebesar 10 siswa (35,71%) dan yang belum tuntas sebesar 18 

siswa (64,29%). Dari perolehan skor post test ini dihasilkan nilai rata-rata 

hasil tes siswa adalah 61,07. Diperoleh nilai terendah adalah 35 dan nilai 

tertinggi adalah 85. Dari tes ini diketahui bahwa siswa yang tuntas belajar 

sebesar 11 siswa (39,29%) dan siswa yang belum tuntas belajar adalah 17 

siswa (60,71%). 

Dalam tindakan siklus 2 diketahui bahwa hasil pre test menunjukkan 

nilai rata-rata siswa sebesar 58,57. Diperoleh nilai terendah adalah 35 dan nilai 

tertinggi adalah 80. Dari tes ini diketahui bahwa siswa yang tuntas belajar 

sebesar 13 siswa (46,43%) dan siswa yang belum tuntas belajar adalah 15 

siswa (53,57%). Dari perolehan skor post test ini dihasilkan nilai rata-rata 

hasil tes siswa adalah 66,01. Diperoleh nilai terendah adalah 50 dan nilai 

tertinggi adalah 85. Dari tes ini diketahui bahwa siswa yang tuntas belajar 

sebesar 16 siswa (57,14%) dan siswa yang belum tuntas belajar adalah 12 

siswa (42,86%). 

Pada tindakan siklus 3 diketahui bahwa hasil pre test menunjukkan 

nilai rata-rata siswa sebesar 63,21. Diperoleh nilai terendah adalah 40 dan nilai 

tertinggi adalah 85. Dari tes ini diketahui bahwa siswa yang tuntas belajar 

sebesar 14 siswa (50,00%) dan siswa yang belum tuntas belajar adalah 14 

siswa (50,00%). Dari perolehan skor post test ini dihasilkan nilai rata-rata 

hasil tes siswa adalah 79,82. Diperoleh nilai terendah adalah 60 dan nilai 
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tertinggi adalah 100. Dari tes ini diketahui bahwa siswa yang tuntas belajar 

sekitar 26 siswa (92,86%) dan siswa yang belum tuntas belajar adalah 2 siswa 

(7,14%). 

Persentase hasil pre test dan post test per siklus dapat dilihat dari tabel 

4.25 berikut: 
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Tabel 4.25 Persentase Hasil Pre Test dan Post Test Per-Siklus 

 

Gambar 4.1 Grafik Persentase Hasil Pre Test dan Post Test Per-Siklus 
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SIKLUS 
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siswa 
% 

Jmlh 
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% 

Jmlh 

siswa 
% 

Jmlh 

siswa 
% 

Jmlh 

siswa 
% 

Jmlh 

siswa 
% 

< 6,3 18 64,29 17 60,71 15 53,57 12 42,86 14 50,00 2 7,14 

> 6,3 10 35,71 11 39,29 13 46,43 16 57,14 14 50,00 26 92,86 
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Tabel 4.26 Rekapitulasi Nilai Hasil Belajar Siswa Dalam Proses 

Pembelajaran 

No 

 

Rentang 

Nilai 

Siklus I Siklus II Siklus III 

 
Persentase (%) 

 
Persentase (%) 

 
Persentase (%) 

< KKM > KKM < KKM > KKM < KKM > KKM 

1. < 6.30 17 60.71 - 12 42.86 - 2 7.14 - 

2. 6.31 – 7.00 3 - 10.72 9 - 32.14 9 - 32.14 

3. 7.01 – 8.00 7 - 25.00 5 - 17.86 3 - 10.72 

4. > 8.00 1 - 3.57 2 - 7.14 14 - 50.00 

Jumlah 28 60.71 39.29 28 42.86 57.14 28 7.14 92.86 

Rata-Rata Nilai 61.07 66.01 79.82 

 

 

Gambar 4.2  : Grafik Rekapitulasi Nilai Hasil Belajar Siswa Dalam 

Pembelajaran 
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 Keterangan : 

 

1. Pada siklus I hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan, pada saat 

diadakan pre test nilai rata-rata kelas adalah 57.86 dan pada post test 

nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 61.07, sedangkan ketuntasan 

belajar kelas meningkat dari 10 siswa (35.71%) menjadi 11 siswa 

(39.29 %)  

2. Pada siklus II hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan, pada saat 

diadakan pre test dan nilai rata-rata kelas adalah 58.57 dan pada post 

test nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 66.01, sedangkan 



 

41 

ketuntasan belajar kelas meningkat dari 13 siswa (46.43 %) menjadi 16 

siswa (57.14 %). 

3. Pada siklus III hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan, pada saat 

diadakan pre test nilai rata-rata kelas adalah 63.21 dan post test nilai 

rata-rata kelas meningkat menjadi 79.82, sedangkan ketuntasan belajar 

kelas meningkat dari 14 siswa (50.00 %) menjadi 26 siswa (92.86 %). 

 Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang 

dilakukan secara cooperative tipe STAD memiliki perbedaan hasil pre test 

dan post testnya, dan hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan penerapan 

cooperative learning tipe STAD ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hasil belajar siswa tersebut meningkat di setiap siklusnya. 

 

B. Penerapan Cooperative Learning Tipe STAD dapat Meningkatkan 

Aktivitas Belajar Siswa Kelas IVA SDN 4 Metro Utara pada Mata 

Pelajaran PKn 

Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan cooperative learning tipe STAD dapat berjalan 

dengan baik walaupun masih perlu adanya perbaikan yang harus dilakukan 

agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan hasil belajar dapat 

ditingkatkan.  

Dari penerapan tindakan siklus 1 diketahui bahwa hasil aktivitas 

belajar siswa pada pertemuan 1 terdapat 3 siswa (10,71%) kurang aktif dan 

sebanyak 25 siswa (89,29%) cukup aktif. Presentase nilai rata-rata aktivitas 

siswa adalah 65,00% dengan kategori “cukup aktif”. Pada pertemuan 2 

terdapat 1 siswa (3,57%) kurang aktif, sebanyak 18 siswa (64,28%) cukup 
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aktif, dan 9 siswa (32,14%) aktif. Presentase nilai rata-rata aktivitas siswa 

adalah 70,71% dengan kategori “cukup aktif”. 

Dalam tindakan siklus 2 diketahui bahwa hasil aktivitas belajar siswa 

pada pertemuan 1 terdapat 19 siswa (67,86%) cukup aktif dan 9 siswa 

(32,14%) aktif . Presentase nilai rata-rata aktivitas siswa adalah 75,00% 

dalam kategori “cukup aktif”. Pada pertemuan 2 terdapat 12 siswa (42,85%) 

cukup aktif dan 16 siswa (57,14%) aktif . Presentase nilai rata-rata aktivitas 

siswa adalah 78,75% dengan kategori “aktif”. 

Dalam tindakan siklus 3 diketahui bahwa hasil aktivitas belajar siswa 

pada pertemuan 1 terdapat 7,14% (2 siswa) “cukup aktif” dan 92,86% (26 

siswa) “aktif”. Presentase nilai rata-rata aktivitas siswa adalah 83,03% 

dalam kategori “aktif”. Pada pertemuan 2, 100% (28 siswa) aktif. Dengan 

presentase nilai rata-rata aktivitas siswa adalah 86,25%. Berdasarkan hasil 

observasi pengamat keberhasilan kegiatan penelitian termasuk dalam 

kategori “aktif”. 

Berdasarkan pengamatan observer dapat dilihat rekapitulasi aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan 

cooperative learning tipe STAD pada table 4.27 sebagai berikut: 
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Tabel 4.27 Rekapitulasi Persentase Aktivitas Siswa Per-Siklus 

No 

SIKLUS 

I II III 

Pert. 1 

(%) 

Pert. 2 

(%) 

Pnngkt

an 

(%) 

Pert. 1 

(%) 

Pert. 2 

(%) 

Pnngktan 

(%) 
Pert. 1 

(%) 

Pert. 2 

(%) 

Pnng

ktan 

(%) 

1. 65.00 70.71 5.71 75,00 78,75 3.75 83,03 86,25 3,22 

Rata-

rata 
67.85 % 76.87 % 84.64 % 

 

Gambar 4.3 : Grafik Rekapitulasi Persentase Aktivitas Siswa Per-Siklus 
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Keterangan : 

  

1. Pada siklus I pertemuan 1, aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai prosentase sebesar 

65.00 % dan pada siklus I pertemuan 2, aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai 

prosentase sebesar 70,71 %, dan terlihat terjadi peningkatan sebesar 5.71 

%. Dari kedua hasil tersebut dapat diambil rata-rata sebesar 67.85 % dan 

pada kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat aktivitas siswa masih 
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“cukup aktif” dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

dengan menggunakan cooperative learning tipe STAD. 

2. Pada siklus II pertemuan 1, aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai prosentase sebesar 

75.00 % dan pada siklus II pertemuan 2, aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai 

prosentase sebesar 78.75 %, dan terlihat terjadi peningkatan sebesar 3.75 

%. Dari kedua hasil tersebut dapat diambil rata-rata sebesar 76.87  % dan 

pada kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat aktivitas siswa “aktif” 

dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan 

menggunakan cooperative learning tipe STAD. 

3. Pada siklus III pertemuan 1, aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai prosentase sebesar 

83.03 % dan pada siklus I pertemuan 2, aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai 

prosentase sebesar 86.25 %, dan terlihat terjadi peningkatan sebesar 3.22 

%. Dari kedua hasil tersebut dapat diambil rata-rata sebesar 84.64 % dan 

pada kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat aktivitas siswa “aktif” 

dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan 

menggunakan cooperative learning tipe STAD. 
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C. Aktivitas Guru dalam Menerapkan Cooperative Learning Tipe 

STAD pada Kelas IVA SDN 4 Metro Utara pada Mata Pelajaran 

PKn 

 

Aktivitas guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan menggunakan cooperative learning tipe STAD 

dapat berjalan dengan baik walaupun masih perlu adanya perbaikan kinerja 

guru dalam mengajar agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan 

hasil belajar dapat ditingkatkan. Hasil observasi terhadap aktivitas guru 

dalam menerapkan cooperative learning tipe STAD pada siklus 1 pertemuan 

1 dengan persentase 73,33% dalam kategori “baik”. Pada tindakan siklus 1 

pertemuan 2 dengan presentase sebesar 80,00% termasuk kategori “baik”. 

Pada tindakan siklus 2 pertemuan 1 hasil observasi terhadap aktivitas guru 

dalam menerapkan cooperative learning tipe STAD yaitu dengan presentase 

86,67% dengan kategori “sangat baik”. Sedangkan pada siklus 2 pertemuan 

2 didapatkan presentase 93,33% dalam kategori “sangat baik”. Hal ini 

meningkat di setiap pertemuan. 

Hasil observasi terhadap aktivitas guru dalam menerapkan 

cooperative learning tipe STAD pada siklus 3 pertemuan 1 dengan 

presentase 93,33% dalam kategori “sangat baik” dan pada pertemuan 2 

mendapat presentase sebesar 100%. Hal ini dapat diartikan berdasarkan hasil 

observasi taraf kegiatan guru pada siklus 3 pertemuan 2 termasuk dalam 

kategori “sangat baik” (A). 
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Berdasarkan pengamatan observer dapat dilihat rekapitulasi aktivitas 

guru dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan 

menggunakan cooperative learning tipe STAD sebagai berikut: 

Tabel 4.28   Rekapitulasi Persentase Aktivitas Guru dalam Proses 

Pembelajaran 

No 

SIKLUS 

I II III 

Pert. 1 

(%) 

Pert. 2 

(%) 

Pnng

ktan 

(%) 

Pert. 1 

(%) 

Pert. 2 

(%) 

Pnng

ktan 

(%) 

Pert. 1 

(%) 

Pert. 2 

(%) 

Pnngkt

an 

(%) 

1. 73.33 80.00 6.67 86.67 93.33 6.67 93.33 100.00 6.67 

Rata-

rata 
76.66 % 90.00 % 96.66 % 

 

 

Gambar 4.4 : Grafik Rekapitulasi Persentase Aktivitas Guru dalam Proses 

Pembelajaran 
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 Keterangan : 

 

1. Pada siklus I pertemuan 1, aktivitas guru dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai persentase sebesar 

73.33 % dan pada siklus I pertemuan 2, aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai 
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prosentase sebesar 80.00 %, dan terlihat terjadi peningkatan sebesar 

6.67 %. Dari kedua hasil tersebut dapat diambil rata-rata sebesar 76.66 

% dan pada kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat aktivitas guru 

“baik” dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

dengan menggunakan cooperative learning tipe STAD. 

2. Pada siklus II pertemuan 1, aktivitas guru dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai prosentase sebesar 

59.48 % dan pada siklus II pertemuan 2, aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai 

prosentase sebesar 62.93 %, dan terlihat terjadi peningkatan sebesar 

6.67 %. Dari kedua hasil tersebut dapat diambil rata-rata sebesar 96.66 

% Pada kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat aktivitas guru 

“sangat baik” dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan menggunakan cooperative learning tipe 

STAD. 

3. Pada siklus III pertemuan 1, aktivitas guru dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai prosentase sebesar 

93.33 % dan pada siklus III pertemuan 2, aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan nilai 

prosentase sebesar 100.00 %, dan terlihat terjadi peningkatan sebesar 

6.67 %. Dari kedua hasil tersebut dapat diambil rata-rata sebesar 90.00 

% dan pada kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat aktivitas guru 

“sangat baik” dalam proses pembelajaran Pendidikan 
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Kewarganegaraan dengan menggunakan cooperative learning tipe 

STAD. 

 

D. Pendapat Siswa dan Guru Kelas IVA SDN 4 Metro Utara terhadap 

Penggunaan Cooperative Learning Tipe STAD pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan 

 

1. Pendapat Siswa terhadap Model Cooperative Learning tipe STAD 

Berdasarkan penelitian yang bersumber dari pembagian kuesioner 

tentang pendapat siswa kelas IVA SDN 4 Metro Utara terhadap 

penerapan cooperative learning tipe STAD diperoleh data berupa angka-

angka yang menunjukkan betapa positifnya tanggapan siswa terhadap 

penerapan cooperative learning tipe STAD tersebut. 

Dari masing-masing item yang berjumlah 18 pernyataan 

menyebutkan bahwa seluruh siswa kelas IVA SDN 4 Metro Utara 

menunjukkan pendapat mereka ”sangat positif” dengan diterapkannya 

cooperative learning tipe STAD. Hal itu terlihat dari nilai rata-rata dari 

tiap pernyataan adalah tidak kurang dari 2. Dimana dengan skala nilai 1 

sampai 3, nilai yang menunjukkan angka antara 2 dan 3 dikatakan 

memiliki kriteria sangat positif. 

Hal tersebut terlihat dari rata-rata siswa senang dengan 

pembelajaran menggunakan model STAD karena dapat meningkatkan 

rasa saling percaya antar teman dan bisa melatih mereka untuk saling 

berbagi pengetahuan dengan teman serta dapat memupuk rasa saling 

percaya dan membutuhkan. Siswa menjadi lebih bisa menerima ide dan 

pendapat dari orang lain, selain itu hampir seluruh siswa dapat 
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mengungkapkan pendapat mereka dengan baik, dan melatih siswa dalam 

hal kepemimpinan. 

Penggunaan cooperative learning tipe STAD juga dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi yang 

diajarkan oleh guru, dan melatih siswa untuk aktif dalam meraih prestasi 

dan memperoleh penghargaan, begitu juga dengan penghargaan yang 

diberikan oleh peneliti bagi siswa yang berprestasi dapat memicu mereka 

untuk berlomba-lomba memperoleh nilai tertinggi sehingga dalam 

proses pembelajaran dengan model cooperative tipe STAD ini semua 

siswa merasa sangat senang dan tidak membosankan. 

Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

yang dilakukan secara cooperative tipe STAD mendapatkan pendapat 

yang sangat positif dari siswa kelas IVA SDN 4 Metro Utara. 

2. Pendapat Guru terhadap Model Cooperative Learning tipe STAD 

Berdasarkan penelitian yang bersumber dari pembagian kuesioner 

tentang pendapat guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

kelas IVA SDN 4 Metro Utara terhadap penerapan cooperative learning 

tipe STAD diperoleh data berupa angka-angka yang menunjukkan 

betapa positifnya tanggapan guru terhadap penerapan cooperative 

learning tipe STAD tersebut. 

Dari masing-masing item yang berjumlah 10 pernyataan 

menyebutkan bahwa guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

kelas IVA SDN 4 Metro Utara menunjukkan pendapat yang ”sangat 
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positif” dengan diterapkannya cooperative learning tipe STAD. Hal itu 

terlihat dari nilai rata-rata seluruh pernyataan adalah tidak kurang dari 2. 

Dimana dengan skala nilai 1 sampai 3, nilai yang menunjukkan angka 

antara 2 dan 3 dikatakan memiliki kriteria sangat positif. 

Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

yang dilakukan guru secara cooperative tipe STAD mendapatkan 

pendapat yang sangat positif dari guru kelas IVA SDN 4 Metro Utara 

khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

 


