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ABSTRAK 

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR BAHASA 

INDONESIA MENGGUNAKAN MODEL STAD PADA 

SISWA KELAS V SDN 49 GEDONGTATAAN  

KABUPATEN PESAWARAN 2016/2017 

 

Oleh 

INDRA BANGSAWAN 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) peningkatan aktivitas   

belajar siswa kelas V SDN 49 Gedongtataan pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia melalui pembelajaran model Student Teams Achivement Division 

(STAD) (2) peningkatan hasil belajar siswa kelas V SDN 49 Gedongtataan pada 

pelajaran Bahasa Indonesia melalui pembelajaran model STAD. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas, dengan dua siklus. 

Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini  adalah model STAD 

yaitu siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 4-5 orang merupakan 

campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin, dan suku, kemudian siswa 

bekerja sama dalam tim.Data dikumpulkan dengan observasi dan tes, dan 

dianalisis secara deskriptis kualitatif. 

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa: (1) aktivitas belajar siswa mengalami 

peningkatan dari 62 % pada siklus pertama menjadi 78 % pada siklus kedua, 

sehingga mengalami peningkatan 16 %, (2) kemampuan membaca cerita  pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia yang mencapai KKM mengalami peningkatan, 

dengan rata-rata 60 % pada siklus pertama menjadi 80 % pada siklus kedua. 

 

Kata kunci: Aktivitas, Metode STAD, Hasil belajar Bahasa Indonesia. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktivitas dapat 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan 

yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam dunia 

pendidikan, keterampilan berbahasa merupakan modal awal siswa untuk 

menggali ilmu pengetahuan lain yang akan dikembangkan dalam pendidikan 

formal. Oleh karena itu tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan agar 

siswa terampil berbahasa. Sehingga siswa mengenal dirinya, budayanya, 

budaya siswa lain, mampu mengemukakan gagasan dan perasaan, serta 

berpartisipasi dalam masyarakat dan memiliki kemampuan analisis dan 

imajinatif dalam dirinya (Depdiknas, 2007: 5). Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan tentang 

Landasan Yuridis pengembangan Kurikulum sekolah. Secara sosiologi, dan 

antropologi, peserta didik adalah : individu yang merupakan bagian dari suatu 

kelompok masyarakat. Pada pertengahan tahun 2006, mulai di sosialisasikan 

kebijakan yang memberi kesempatan kepada tiap satuan pendidikan untuk 

mengembangkan diri Kurikulum Tingkat Satuan Pendidik (KTSP).
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Secara yuridis, kebijakan pengembangan KTSP tersebut dilandasi oleh amanat 

yang termasuk dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003, Peraturan  Pemerintah nomor 19 tahun 2009.   

Dalam masyarakat yang semakin kompleks seperti sekarang ini keterampilan 

berbahasa sangat penting dan perlu dikuasai oleh siswa terutama keterampilan 

membaca. Pertama, saat siswa dalam proses penyelesaian studinya 

keterampilan membaca diperlukan dalam mempelajari setiap mata pelajaran. 

Kedua, dalam kehidupan bermasyarakat di luar sekolah, keterampilan 

membaca masih juga diperlukan. Misalnya membaca cerita, membaca koran, 

majalah, dan sebagainya. 

Berdasarkan hal di atas penulis memandang bahwa berbagai informasi yang 

berkembang di masyarakat menjadi tuntutan bagi guru untuk menyiapkan 

bacaan yang berisi informasi yang relevan untuk peserta didik agar terbiasa 

dan menyenangi kegiatan membaca, untuk melatih dan menanamkan 

kebiasaan membaca tidaklah mudah, namun perlu adanya pembiasaan dan 

pembelajaran membaca sedini mungkin, terutama pada jenjang sekolah dasar. 

Untuk melaksanakan hal tersebut perlu adanya cara baru agar anak senang 

membaca, salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan minat membaca sehingga menjadi lebih menarik. Berdasarkan 

hasil observasi peneliti di kelas V SD Negeri 49 Gedongtataan Kecamatan 

Gedongtataan Kabupaten pesawaran, pembelajaran Bahasa Indonesia kurang 

bervariatif dan kurang menyenangkan. Guru Bahasa Indonesia masih 

menerapkan model pembelajaran ceramah yang cenderung membosankan 
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karena berpusat pada guru (teacher centered). Guru mengawali pembelajaran 

dengan cara langsung mengajak siswa untuk mempelajari materi yang akan di 

laksanakan tanpa mengadakan apersepsi, setelah penjelasan dirasa cukup, guru 

memberikan tugas untuk mengerjakan latihan. Pembelajaran yang dilakukan 

menjadi kurang menarik sehingga siswa melakukan aktivitas sendiri dan tidak 

memperhatikan pembelajaran, sehingga keterampilan membaca siswa kelas V 

SDN 49 Gedongtataan Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran berada 

pada taraf yang rendah, nilai rata-rata kelas masih dibawah standar KKM (65), 

serta aktivitas membaca siswa cenderung pasif, dan hasil belajar membaca 

siswa rendah. 

Tabel 1. Hasil Belajar Siswa Semester II. 

No 
Nilai 

B. Indonesia 

Jumlah 

Siswa 
% KKM 

Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

1 <55 10 50 % 65     

2 55-65 4 20 % 65     

3 >65 6 30 % 65     

Sumber : SDN 49 Gedong Tataan. 

Rendah Rata-rata 55  = 50% 

Sedang Rata-rata 65  = 20% 

Tinggi Rata-rata 70  = 30% 
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Untuk mengatasi masalah pembelajaran tersebut di atas, solusinya adalah 

diperlukannya model pembelajaran yang mampu mewujudkan situasi 

pembelajaran yang aktif dan menarik sehingga siswa dapat belajar dengan 

suasana yang menyenangkan. Salah satunya menggunakan strategi 

pembelajaran Bahasa Indonesia yang sesuai dengan materi yang diberikan 

pada saat pembelajaran berlangsung dan tidak hanya menggunakan 

model/metode ceramah saja, tetapi bisa menggunakan model STAD. 

 

2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti memberikan identifikasi 

masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

dalam keterampilan membaca cerita dan mengidentifikasi unsur cerita ( 

latar, tokoh, tema, dan amanat) 

2. Rendahnya aktivitas belajar siswa dalam mengidentifikasi unsur cerita 

karena penyajian materi kurang menarik dan menantang bagi siswa 

3. Metode yang digunakan guru kurang relevan dengan materi yang 

diajarkan, guru hanya menggunakan metode ceramah saja 

4. Belum maksimalnya penggunaan metode pembelajaran belum sepenuhnya 

dilakukan oleh Guru Bahasa Indonesia 

5. Adapun alternatif dan prioritas pemecahan masalah untuk meningkatkan 

hasil pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN 49 

Gedongtataan, pada pokok bahasan keterampilan membaca cerita dan 

mengidentifikasi unsur cerita (latar, tokoh, tema, dan amanat)  adalah 
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melakukan perbaikan pembelajaran yang sesuai, tepat, menarik  yaitu 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

6. Metode pembelajaran ceramah yang diterapkan oleh guru pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kurang dapat membantu siswa dalam 

keterlibatan pembelajaran, sehingga perlu dicari model pembelajaran lain 

seperti model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah  tersebut diatas, dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut  :   

1. Apakah model pembelajaran STAD dapat meningkatkan hasil belajar 

Bahasa Indonesia dalam mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, amanat, 

latar, tema) pada siswa kelas V SDN 49 Gedongtataan? 

2. Apakah model pembelajaran STAD dapat meningkatkan prestasi belajar 

membaca cerita pada pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN 

49 Gedongtataan? 

3. Bagaimana kinerja guru menggunakan model STAD pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN 49 Gedongtataan Kecamatan 

Gedongtataan Kabupaten Pesawaran? 

Dengan demikian judul penelitian ini adalah peningkatan aktivitas dan hasil 

belajar bahasa Indonesia menggunakan model STAD pada siswa kelas V SDN 

49 Gedongtataan Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran. 
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4. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan penelitian tindakan kelas ini 

adalah untuk :  

1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

dalam mengidentifikasi unsur cerita pendek anak ( tokoh, latar, amanat, 

tema)  pada siswa Kelas V SDN 49 Gedongtataan Kabupaten Pesawaran 

dengan menggunakan model STAD  

2. Meningkatkan hasil belajar siswa Kelas V SDN 49 Gedongtataan 

Kabupaten Pesawaran, setelah diterapkannya pembelajaran dengan 

menggunakan model STAD. 

 

5. Manfaat Penelitian 

Penulis mengharapkan dengan hasil Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan 

dapat bermanfaat bagi  :  

a. Bagi Siswa  

Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dalam mengidentifikasi unsur sebuah cerita pendek anak. 

b. Bagi Guru 

Untuk memperbaiki pembelajaran yang dikelola (upaya perbaikan 

pembelajaran). 

c. Bagi Sekolah. 

Memberikan masukan bagi sekolah sebagai pedoman untuk mengambil 

kebijakan di sekolah sehingga kualitas pendidikan  lebih baik.  
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6. Ruang  Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada 20 siswa kelas V SDN 49 Gedongtataan  

Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini hanya pada 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Model pembelajaran yang digunakan  

adalah model pembelajaran STAD. 

 



II. KAJIAN PUSTAKA 

 

1. Teori Belajar dan Pembelajaran 

1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu proses atau usaha aktif seseorang yang di tandai 

dengan adanya perubahan yang positif pada diri seseorang baik dari segi 

keterampilan, kebiasaan, pengetahuan, tingkah laku, kecakapan dan 

kemampuan yang di hasilkan dari pengalaman dan pelatihan. Belajar 

berarti sebuah pembaharuan menuju pengembangan diri individu agar 

kehidupannya dapat lebih baik dari sebelumnya. 

Menurut aliran behavioristik dalam Wina Sanjaya (2010 :  114) belajar 

adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indra 

dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara Stimulus dan 

Respon (S-R).Manusia belajar, tumbuh dan berkembang dari pengalaman 

yang diperolehnya melalui kehidupan keluarga, untuk sampai pada 

penemuan bagaimana ia menempatkan dirinya kedalam keseluruhan 

kehidupan dimana ia berada. Dalam kegiatan belajar siswa melakukan 

aktivitas, tanpa aktivitas belajar tidak mungkin berjalan dengan baik. 

Aktivitas memegang peranan penting dalam proses pembelajaran karena 

dengan aktivitas akan menghasilkan perubahan. 
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Hal ini sesuai dengan pendapat Aktivitas merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan seseorang. Pengertian belajar menurut Trianto (2010 : 17 ) 

adalah sebagai proses perubahan perilaku tetap  dari belum tahu menjadi 

tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari kurang terampil menjadi lebih 

terampil, dan dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, serta 

bermanfaat bagi lingkungan maupun individu itu sendiri. 

Marno dan Idris ( 2008 : 150 ) menjelaskan bahwa cara mengaktifkan 

belajar siswa adalah dengan memberikan berbagai pengalaman bermakna 

yang bermanfaat bagi kehidupan siswa dengan memberikan rangsangan 

tugas, tantangan, memecahkan masalah, atau mengembangkan pembiasaan 

agar dalam dirinya tumbuh kesadaran bahwa belajar menjadi kebutuhan 

hidupnya dan oleh karena itu perlu dilakukan sepanjang hayat. 

Hudojo dalam Trianto (2010 :  19) mengemukakan sistem pembelajaran 

dalam pandangan konstruktivis mempunyai ciri-ciri yaitu :  (a)  siswa 

terlibat aktif dalam belajarnya. Siswa belajar materi (pengetahuan) secara 

bermakna dengan bekerja dan berpikir, dan (b) informasi baru harus 

dikaitkan dengan informasi sebelumnya sehingga menyatu dengan 

schemata yang dimiliki siswa. 

2. Pengertian dan Teori Belajar 

Keberhasilan peserta didik dalam belajar tergantung pada aktivitas yang di 

lakukannya selama proses pembelajaran. Dalam prakteknya model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD tergolong baru diterapkan pada siswa 

kelas V SDN 49 Gedongtataan Kecamatan Gedongtataan Kabupaten 
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Pesawaran, sehingga ada beberapa hal yang perlu diamati dalam aktivitas 

belajar yang menggunakan metode ini. Adapun yang diamati adalah 

sebagai berikut :   

1. Tentang cara belajar bertanggung jawab. 

2. Cara siswa menjalin kerjasama antara teman sejawat, dimana siswa akan 

menjalin komunikasi, berbagi ide dan pendapat serta saling mendiskusikan 

masalah-masalah dengan siswa lainnya. Keaktifan dan tanggung jawab 

setiap peserta didik akan membuat siswa lebih mudah memahami konsep 

yang sulit dan dapat meningkatkan daya nalar  serta memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan pendapat. 

3. Proses perubahan perilaku tetap dari belum tahu menjadi tahu, dari tidak 

paham menjadi paham, dari kurang trampil menjadi lebih terampil, dan 

dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, serta bermanfaat bagi 

lingkungan maupun individu itu sendiri. 

 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti suatu 

materi tertentu dari mata pelajaran tertentu yang berupa data kuantitatif. 

Fajri dan Senja (2008) mengungkapkan belajar adalah berusaha untuk 

memperoleh ilmu atau menguasai suatu keterampilan, berlatih. Sedangkan 

hasil adalah sesuatu yang didapat dari jeri payah. Menurut Gagne dalam  

Purwanto (2009 : 42) “hasil belajar adalah terbentuknya konsep yaitu 

kategori yang kita berikan pada lingkungan, yang menyediakan skema 

yang terorganisasi untuk mengasimilasi yang menentukan stimulus-
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stimulus baru dan menentukan hubungan  diantara kategori- kategori”. 

Dalam proses pembelajaran, hasil belajar merupakan hal yang penting 

karena dapat menunjukan ketercapaian tujuan pembelajran yang telah 

ditentukan. Hasil belajar siswa dapat diketahui melalui  evaluasi untuk 

menilai dan mengukur apakah siswa telah menguasai ilmu yang telah 

disampaikan. 

Dimyati dan Mulyono (2002 :  3) menyatakan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar. Menurut Nana Sudjana (2005: 3) “hakikat hasil belajar adalah 

perubahan tingkah laku individu yang mencakup aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotorik”. Nana Sudjana (2009: 3) mendefinisikan hasil belajar 

siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar 

dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

Dari sisi siswa hasil belajar adalah puncak proses belajar. Sedangkan pada 

umumnya setelah belajar seseorang akan memiliki keterampilan, 

pengetahuan, sikap dan nilai. 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas hasil belajar merupakan bentuk 

pengetahuan buah dari pembelajaran yang dilakukan terus menerus dan 

konsisten sehingga menghasilkan hasil yang baik dengan kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. 

Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 
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2. Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Pembelajaran berdasarkan merupakan upaya membelajarkan siswa agar siswa 

dapat mempelajari sesuatu dengan cara efektif dan efisien. Upaya-upaya yang 

dapat di lakukan berupa analisis tujuan, analisis sumber belajar, menentukan 

strategi pembelajaran, menetapkan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia bedasarkan kurikulum KTSP 2006 di sajikan 

tidak secara terpisah tetapi di ajarkan secara terpadu. Dalam mengajarkan 

kosa kata dapat dipadukan dengan pembelajaran membaca, menulis atau 

berbicara. Mengajarkan kalimat dapat di padukan dengan menyimak 

berbicara, membaca, dan menulis. 

Kegiatan berbicara tidak dapat berlangsung tanpa ada kegiatan menyimak. 

Begitu juga pada saat pembelajaran menulis atau mengarang maka akan 

berpadu dengan pembelajaran membaca. Sedangkan tujuan pembelajaran 

Bahasa Indonesia, menurut Basiran (1999) adalah keterampilan komunikasi 

dalam berbagai konteks komunikasi. Kemampuan yang di kembangkan adalah 

daya tangkap makna, peran, daya tafsir, menilai, dan mengekspresikan diri 

dengan berbahasa. 

1. Tujuan Pembelajaran Membaca  

Tujuan pembelajaran membaca di SD dalam Kurikulum 1994 disesuaikan 

dengan tingkat kelas masing-masing. Tujuan pembelajaran membaca 

cerita pada siswa kelas V SD adalah siswa mampu membaca teks bacaan 

dan menyimpulkan isinya dengan kata-kata sendiri. Siswa mampu 
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membaca teks bacaan secara cepat, dapat mencatat gagasan-gagasan 

utama, mampu menyerap isi cerita, menceritakan kembali isi cerita dengan 

kata-kata sendiri baik secara tertulis maupun lisan, mampu meringkas 

cerita yang didengar dan menemukan pemecahannya, serta mampu 

mengemukakan pendapat tentang isi bacaan. 

Secara garis besar tujuan pengajaran membaca adalah menuntut siswa 

untuk terampil membaca dan mengaplikasikannya, karena pengalaman 

membuktikan bahwa siswa-siswa itu hanya pandai membaca dan 

memahami isi bacaan tetapi tidak dapat mengkonsumsikannya dengan 

baik. Pembelajaran membaca adalah salah satu pembelajaran keterampilan 

berbahasa yang menggunakan pendekatan yang sesuai dengan rambu-

rambu pembelajaran dalam Kurikulum yaitu pendekatan Komunikatif: 

terlihat pada pembelajaran membaca bacaan dan menyatakan pendapat, 

pendekatan Integratif: terlihat pada membaca dialog antara dua orang atau 

lebih, secara perorangan, berpasangan atau kelompok. Pendekatan terlihat 

pada pembelajaran membaca cepat teks bacaan, menemukan gagasan 

utama, menjawab pertanyaan yang diajukan. Pendekatan Tematis terlihat 

pada pembelajaran membaca cerita dan membicarakan isinya. 

3. Pengertian Model Pembelajaran STAD. 

Menurut Wina (2008 : 242) menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan model pembelajaran menggunakan sistem pengelompokan atau 

tim kecil, yaitu antara 4-5 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan 

akademik, jenis kelamin, ras  atau suku yang berbeda (heterogen).  Johnson 
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(dalam Etin solihatin,2005 : 4) menyatakan bahwa pembelajaran Kooperatif 

adalah pemanfaatan kelompok kecil dalam pembelajaran yang memungkinkan 

siswa bekerja sama. 

Slavin (dalam Wina, 2008 : 242) mengemukakan dua alasan bahwa : 

pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran yang dapat 

memperbaiki pembelajaran selama ini. Pertama, beberapa penelitian 

membuktikan bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa sekaligus dapat meningkatkan hubungan 

sosial, menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dan orang lain, serta 

dapat meningkatkan harga diri. Kedua, pembelajaran kooperatif dapat 

merealisasikan kebutuhan siswa dalam belajar, berpikir, memecahkan masalah 

dan mengintegrasikan pengetahuan dengan keterampilan. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa STAD merupakan salah satu 

metode atau pendekatan dalam pembelajaran kooperatif yang sederhana dan 

baik dengan tujuan untuk memajukan nilai tim, sehingga setiap siswa dalam 

sebuah tim harus dituntut untuk memahami materi agar nilai tim tidak 

menurun. 

1. Prinsip Pembelajaran Kooperatif 

Menurut johnson & Johnson, prinsip pembelajaran kooperatif adalah 

sebagai berikut: 

1. Setiap anggota kelompok (siswa) bertanggung jawab atas segala sesuatu 

yang dikerjakan dalam kelompoknya. 
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2. Setiap anggota kelompok (siswa) harus mengetahui bahwa semua 

anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama. 

3. Setiap anggota kelompok (siswa) harus membagi tugas dan tanggung 

jawab yang sama di antara anggota kelompoknya. 

4. Setiap anggota kelompok (siswa) akan dikenai evaluasi. 

5. Setiap anggota kelompok (siswa) berbagi kepemimpinan dan 

membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses 

belajarnya. 

6. Setiap anggota kelompok (siswa) akan diminta mempertanggung 

jawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kelompok 

kooperatif. 

Menurut Nur Asma (2006: 14-16) dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif 

setidaknya terdapat lima prinsip yang dianut, yaitu prinsip belajar siswa aktif 

(student active learning), belajar kerjasama (cooperative learning), 

pembelajaran partisipatorik, mengajar reaktif (reactive teaching), dan 

pembelajaran yang menyenangkan (joyfull learning). Penjelasan dari masing-

masing prinsip dasar model pembelajaran kooperatif tersebut sebagai berikut. 

1. Belajar Secara Aktif 

Proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

berpusat pada siswa, aktivitas belajar lebih dominan dilakukan siswa, 

pengetahuan yang dibangun dan ditemukan adalah dengan belajar 

bersama-sama dengan anggota kelompok sampai masing-masing siswa 
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memahami materi pembelajaran dan mengakhiri dengan membuat laporan 

kelompok dan individual. 

Dalam kegiatan kelompok, sangat jelas aktivitas siswa dengan bekerja 

sama, melakukan diskusi, mengemukakan ide masing-masing anggota dan 

mengujinya secara bersama-sama, siswa menggali seluruh informasi yang 

berkaitan dengan topik yang menjadi bahan kajian kelompok dan 

mendiskusikan pula dengan kelompok lainnya. 

2. Belajar Kerjasama 

Seperti namanya pembelajaran kooperatif, proses pembelajaran dilalui 

dengan bekerja sama dalam kelompok untuk membangun pengetahuan 

yang tengah dipelajari. Prinsip pembelajaran inilah yang melandasi 

keberhasilan penerapan model pembelajaran kooperatif. Seluruh siswa 

terlibat secara aktif dalam kelompok untuk melakukan diskusi, 

memecahkan masalah dan mengujinya secara bersama-sama, sehingga 

terbentuk pengetahuan baru dari hasil kerjasama mereka. Diyakini 

pengetahuan yang diperoleh melalui penemuan-penemuan dari hasil 

kerjasama akan lebih bernilai permanen dalam pemahaman masing-masing 

siswa. 

3. Pembelajaran Partisipatorik 

Pembelajaran kooperatif juga menganut prinsip dasar pembelajaran 

partisipatorik, sebab melalui model pembelajaran ini siswa belajar dengan 

melakukan sesuatu (learning by doing) secara bersama-sama untuk 
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menemukan dan membangun pengetahuan yang menjadi tujuan 

pembelajaran. 

Sebagai contoh pada saat kelompok memecahkan masalah dalam 

kelompok belajar, mereka melakukan pengujian-pengujian, mencobakan 

untuk pembuktian dari teori-teori yang sedang dibahas secara bersama-

sama, kemudian mendiskusikan dengan kelompok belajar lainnya. Pada 

saat diskusi, masing-masing kelompok mengemukakan hasil dari kerja 

kelompok. Setiap kelompok juga diberi kesempatan untuk mengemukakan 

pendapatnya dan mengkritik pendapat kelompok lainnya. 

4. Reactive Learning 

Untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif ini, guru perlu 

menciptakan strategi yang tepat agar seluruh siswa mempunyai motivasi 

belajar yang tinggi. Motivasi siswa dapat dibangkitkan jika guru mampu 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menarik serta dapat 

meyakinkan siswanya akan manfaat pelajaran ini untuk masa depan 

mereka. Apabila guru mengetahui bahwa siswanya merasa bosan, maka 

guru harus segera mencari cara untuk mengantisipasinya. Berikut ini 

adalah ciri-ciri guru yang reaktif: a) menjadikan siswa sebagai pusat 

kegiatan belajar, b) pembelajaran dari guru dimulai dari hal-hal yang 

diketahui dan dipahami siswa, c) selalu menciptakan suasana belajar yang 

menarik bagi siswa-siswanya, d) mengetahui hal-hal yang membuat siswa 

menjadi bosan dan segera menanggulanginya. 
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5. Pembelajaran yang Menyenangkan 

Salah satu ciri pembelajaran yang banyak dianut dalam pembaharuan 

pembelajaran dewasa ini adalah pembelajaran yang menyenangkan, begitu 

juga untuk model pembelajaran kooperatif menganut prinsip pembelajaran 

yang menyenangkan. Pembelajaran harus berjalan dalam suasana 

menyenangkan, tidak ada lagi suasana yang menakutkan bagi siswa atau 

suasana belajar yang tertekan. 

Suasana belajar yang menyenangkan harus dimulai dari sikap dan perilaku 

guru di luar maupun di dalam kelas. Guru harus memiliki sikap yang 

ramah dengan tutur bahasa yang menyayangi siswa-siswanya. Langkah-

langkah pembelajaran kooperatif tidak akan berjalan efektif jika suasana 

belajar yang ada tidak menyenangkan. 

Menurut Stahl (dalam Solihatin 2007: 7) prinsip-prinsip pembelajaran 

kooperatif ada 8 yaitu: 

1) Perumusan hasil belajar  siswa harus jelas  

Sebelum menggunakan strategi pembelajaran, guru hendaknya memulai 

dengan merumuskan tujuan pembelajaran dengan jelas dan spesifik. 

Tujuan tersebut menyangkut apa yang diinginkan guru untuk dilakukan 

siswa dalam kegiatan belajarnya. Perumusan tujuan harus disesuaikan 

dengan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Penyampaian tujuan 

pembelajaran ini disampaikan guru sebelum kelompok belajar terbentuk. 

2) Penerimaan yang menyeluruh oleh siswa tentang tujuan belajar  

Guru hendaknya mampu mengkondisikan kelas agar siswa mampu 
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menerima tujuan pembelajaran dari sudut kepentingan diri dan 

kepentingan kelas. 

3) Ketergantungan yang bersifat positif 

Untuk mengkondisikan terjadinya interdepedensi antara siswa dalam 

kelompok belajar, maka guru harus mengorganisasikan materi dan tugas-

tugas pelajaran sehingga siswa siswa memahami dan mungkin untuk 

melakukan hal itu dalam kelompoknya Johnson (dalam  Solihatin 2007: 

7). Guru harus merancang struktur kelompok dan tugas-tugas kelompok 

yang memungkinkan setiap siswa untuk merancang dan mengevaluasi diri 

dan teman sekelompoknya dalam penguasaan dan kemampuan untuk 

memahami materi pelajaran, sehingga siswa merasa tergantung secara 

positif pada anggota kelompok lainnya dalam mempelajari dan 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru. 

4) Interaksi yang bersifat terbuka  

Di dalam kelompok interaksi yang terjadi bersifat langsung dan terbuka 

dalam mendiskusikan materi. Mereka akan saling memberi dan menerima 

masukan, ide, saran, dan kritik dari temannya secara positif dan terbuka. 

5) Kelompok bersifat heterogen 

Pembentukan kelompok belajar koopetratif, keanggotaan kelompoknya 

harus bersifat heterogen sehingga dalam suasana belajar akan tumbuh dan 

berkembang nilai sikap dan moral dan perilaku siswa. 

6) Interaksi sikap dan prilaku sosial dan positif 

Siswa bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas kelompok, yang mana 

interaksi yang dilakukan siswa tidak bisa memaksakan kehendaknya pada 
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anggota kelompok lain. Siswa harus belajar bagaimana meningkatkan 

keterampilan dalam memimpin, berdiskusi, berorganisasi dan 

mengklarifikasikan berbagai masalah. 

7) Tindak lanjut atau follow up 

Setelah masing-masing kelompok belajar menyelesaikan tugas dan 

bekerjasama, selanjutnya perlu dianalisis bagaimana penampilan dan hasil 

kerja yang dihasilkan. 

8) Kepuasan dalam belajar 

Pengembangan suasana yang kondusif bagi kelompok belajar dan 

hubungan yang bersifat interpersonal diantara sesama anggota harus 

ditumbuhkan oleh guru sehingga kelompok belajar dapat bekerja dan 

belajar secara produktif. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip - prinsip pembelajaran 

koperatif ialah dengan model pembelajaran bahwa seluruh siswa belajar 

dengan melakukan sesuatu secara bersama-sama / kelompok untuk 

menemukan dan membangun pengetahuan yang menjadi tujuan 

pembelajaran. 

2. Ciri Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Nur dalam Chotimah (2007), ciri-ciri pembelajaran kooperatif  

sebagai berikut :  

a. Siswa dalam kelompok secara kooperatif menyelesaikan materi belajar 

sesuai kompetensi dasar yang dicapai. 



 21 

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang 

berbeda-beda, baik tingkat kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Jika 

mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang 

berbeda serta memperhatikan kesetaraan gender. 

c. Penghargaan menekankan pada kelompok dari pada masing-masing 

individu. 

3. Langkah-langkah pembelajaran model STAD 

Langkah-langkah pembelajaran model STAD pertama dikembangkan oleh 

Robert Slavin dan rekan-rekannya di Universitas John Hopkins Amerika 

Serikat pada tahun 1994. Langkah-langkah pembelajaran STAD :  

Langkah Indikator Tingkah laku guru 

Langkah 1 Menyampaikan tujuan 

dan memotivasi siswa 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan  mengkomunikasikan kompetensi dasar 

yang akan di capai serta memotivasi siswa 

Langkah 2 Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi kepada siswa 

Langkah 3 Mengorganisasikan 

siswa ke dalam 

kelompok 

Guru menginformasikan pengelompokan 

siswa 

Langkah 4 Membimbing 

kelompok belajar  

Guru memotivasi serta memfasilitasi kerja 

siswa dalam kelompok- kelompok belajar 

Langkah 5 Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Langkah 6 Memberikan 

penghargaan 

Guru memberi penghargaan hasil belajar 

individual dan kelompok 

 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran 

di sekolah adalah sebagai berikut. 

1. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari suatu pokok bahasan 

yang segera akan dibahas, di rumah masing-masing;  
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2. Di kelas, guru membentuk kelompok belajar yang heterogen dan 

mengatur tempat duduk peserta didik agar setiap anggota kelompok 

dapat saling bertatap muka;  

3. Guru dapat mengawali dengan presentasi materi terlebih dahulu, 

sebelum peserta didik berdiskusi;   

4. Guru membagi LKS pada tiap kelompok, masing-masing kelompok 

diberi 2 set;  

5. Guru menganjurkan setiap peserta didik dalam kelompok untuk 

mengerjakan LKS secara berpasangan dua-dua atau tiga-tiga. 

Kemudian saling mengecek pekerjaannya di antara teman dalam 

pasangan tersebut;  

6. Berikan kunci LKS agar peserta didik dapat mengecek pekerjaannya 

sendiri;  

7. Bila ada pertanyaan dari peserta didik, guru meminta peserta didik 

untuk pertanyaan itu kepada teman satu kelompok sebelum 

mengajukan kepada guru;   

8. Guru berkeliling untuk mengawali kinerja kelompok;  

9. Ketua kelompok melaporkan keberhasilan dan hambatan kelompoknya 

kepada guru dalam mengisi LKS, sehingga guru dapat memberi 

bantuan kepada kelompok yang membutuhkan secara proporsional;  

10. Ketua kelompok harus dapat memastikan bahwa setiap anggota 

kelompok telah memahami dan dapat mengerjakan LKS yang 

diberikan guru;   

11. Guru bertindak sebagai nara sumber atau fasilitator jika diperlukan;  
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12. Setelah selesai mengerjakan LKS secara tuntas, berikan kuis kepada 

seluruh peserta didik;  

13. Berikan penghargaan kepada peserta didik yang menjawab dengan 

benar, dan kelompok yang memperoleh skor tertinggi, kemudian 

berilah pengakuan/pujian kepada presentasi tim;  

14. Guru memberikan tugas/PR secara individual kepada para peserta 

didik tentang pokok bahasan yang sedang dipelajari;  

15. Guru membubarkan kelompok yang dibentuk dan para peserta didik 

kembali ke tempat duduk masing-masing; dan   

16. Guru dapat memberikan tes formatif, sesuai dengan TPK (kompetensi 

yang ditentukan).  

4. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran model STAD 

1. Kelebihan model pembelajaran model STAD menurut Davidson 

(dalam Nurasman 2006  :  26)  :  

a. Meningkatkan kecakapan individu 

b. Meningkatkan kecakapan kelompok 

c. Meningkatkan komitmen 

d. Menghilangkan prasangka buruk terhadap teman sebaya 

e. Tidak bersifat kompetitif 

f. Tidak memiliki rasa dendam 

2. Kekurangan model pembelajaran STAD Menurut Slavin (dalam 

Nurasman 2006 : 2007) yaitu :  

a. Kontribusi dari siswa berprestasi rendah menjadi kurang. 



 24 

b. Siswa berprestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan karena 

peran anggota yang pandai akan lebih dominan. 

 

4. Kerangka Berpikir 

Upaya pembaharuan di bidang  pendidikan pada dasarnya diarahkan pada 

usaha antara lain :  penguasaan materi, model pembelajaran, media yang di 

gunakan. Model pembelajaran di arahkan pada peningkatan aktivitas peserta 

didik dalam proses pembelajaran sehingga proses pebelajaran berlangsung 

secara optimal antara guru dan peserta didik yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kreatif yang dapat membuat 

pelajaran Bahasa Indonesia menjadi lebih baik,  menarik dan di sukai oleh 

peserta didik. Suasana kelas perlu direncanakan dan dibangun sedemikian 

rupa dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat agar peserta didik 

dapat memperoleh kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain sehingga 

peserta didik dapat memperoleh hasil belajar yang optimal. 

Sejalan dengan berkembangnya penelitian di bidang pendidikan maka di 

temukan model-model pembelajaran baru yang dapat meningkatkan interaksi 

peserta didik dalam proses pembelajaran, salah satunya dengan menggunakan 

model pembelajaran STAD yang disesuaikan dengan materi yang diberikan 

pada saat itu.  

Di mana pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa  

terhadap bahasa seperti bercerita, berbicara, membaca dan menulis  meliputi 
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kemampuan menggunakan pikiran atau perasaan. Berdasarkan hasil diskusi 

dengan guru bahasa maka peneliti mengajukan model pembelajaran STAD 

sebagai alternatif  model pembelajaran agar dapat menanggulangi kelemahan-

kelemahan tersebut sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang di 

alami oleh peserta didik Kelas V SDN 49 Gedongtataan Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran. Dengan demikian, gambaran pola 

pemecahannya melalui tahapan sebagai berikut : 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Kerangka Pikir Penelitian  

5. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir tersebut di atas diajukan 

hipotesis tindakan sebagai berikut :  

Apabila pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi membaca Cerita pendek 

anak menggunakan model pembelajaran STAD dengan langkah-langkah yang 

Kondisi awal Guru: Belum 

menggunakan 

model STAD 

Siswa: 

Siswa yang diteliti 

aktivitas belajar 

rendah 

Tindakan 

Adanya tindakan 

yang dilakukan guru 

Memanfaatkan 

model STAD 

Siklus I 

Memanfaatkan model 

STAD,tanpa 

menggunakan alat bantu   

Kondisi akhir 

Di duga melalui 

pemanfaatan model 

STAD meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar 

siswa kelas 

Siklus II 
Memanfaatkan model 

STAD, menggunakan alat 

bantu   
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benar maka dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pada siswa kelas V 

SDN 49 Gedongtataan Kabupaten Pesawaran tahun pelajaran 2016/2017. 



III. METODE PENELITIAN 

 

1. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan model penelitian siklus, apabila dalam 

pembelajaran belum tuntas atau mencapai KKM maka akan dilakukan 

pengajaran lagi didalam siklus ke dua dan selanjutnya sehingga mendapatkan 

hasil yang lebih baik dari sebelum menggunakan metode pembelajaran dengan 

model pembelajaran STAD. Metode penelitian dapat dilihat dari daur siklus 

dibawah ini. 

Gambar 2. Alur PTK 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Arikunto, dkk (2008 :  16) 
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Penjelasan alur di atas adalah : 

1. Rancangan/rencana awal, sebelum mengadakan penelitian peneliti 

menyusun rumusan masalah, tujuan dan membuat rencana tindakan, 

termasuk didalamnya instrument penelitian dan perangkat 

pembelajaran. 

2. Kegiatan dan pengamatan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh 

peneliti sebagai upaya membangun pemahaman konsep siswa serta 

mengamati hasil atau dampak dari diterapkannya metode 

pembelajaran model eksperimen. 

3. Refleksi, peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil 

atau dampak dari tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar 

pengamatan yang diisi oleh pengamat. 

4. Rancangan/rencana yang direvisi, berdasarkan hasil refleksi dari 

pengamat membuat rancangan yang direvisi untuk dilaksanakan 

pada siklus berikutnya. 

Observasi dibagi dalam dua putaran, yaitu putaran 1 dan 2, dimana masing-

masing putaran dikenai perlakuan yang sama (alur kegitan yang sama) dan 

membahas satu sub pokok bahasan yang diakhiri dengan tes formatif di akhir 

masing putaran. Dibuat dalam dua putaran dimaksudkan untuk memperbaiki 

sistem pengajaran yang telah dilaksanakan. 

 

2. Setting Penelitian 

1. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah perserta didik SDN 49 Gedongtataan Kelas V 

yang berjumlah 20 orang, yaitu 10 orang perempuan dan 10 orang laki-
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laki, dengan tingkat kemampuan belajar Bahasa Indonesia yang hiterogen, 

obyeknya adalah guru dan murid berlangsung di kelas tersebut. 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian di SD Negeri 49 Gedongtataan Kecamatan 

GedongTataan Kabupaten Pesawaran. Waktu penelitian dilaksanakan pada 

Tahun Pelajaran 2016/2017 selama dua bulan.  

 

3. faktor yang diteliti 

Faktor yang diteliti adalah aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V SDN 

49 Gedongtataan pada pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan 

model pembelajaran STAD. 

 

3. Desain Penelitian 

Desain penelitian menggunakan model pembelajaran STAD merupakan 

penelitian tindakan kelas (classroom action research) sebagai metode 

penelitiannya. Penelitian tindakan kelas dimaksudkan untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa dengan penerapan langsung di ruang kelas. 

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

 

a. Observasi 

Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas guru dan siswa selama 

pembelajaran menggunakan strategi STAD pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas V. Pengumpulan data aktivitas guru dan aktivitas siswa 

digunakan lembar observasi yang dilakukan dengan cara memberi skor 
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pada setiap aspek/indikator yang dilakukan siswa dan guru selama proses 

pembelajaran. 

Aspek penilaian aktivitas guru yang diamati dalam penelitian ini meliputi 

8 aspek. Tiap aspek terdiri dari 2 Indikator yang diadopsi dari IPKG 

pelaksanaan program PKM S-1 Dalam Jabatan FKIP Universitas 

Lampung, yaitu : 

1. Pra Pembelajaran 

2. Penguasaan Materi Pelajaran 

3. Pendekatan/Strategi Pembelajaran 

4. Pemanfaatan Sumber Belajar/Media Pembelajaran 

5. Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

6. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

7. Penggunaan Bahasa 

8. Kegiatan Penutup 

Sedangkan aspek dan indikator penilaian aktivitas belajar siswa yang diamati 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Interaksi siswa dengan guru selama proses pembelajaran, indikatornya        

melaksanakan instruksi/perintah guru, menghormati dan menghargai 

guru, dan mendengarkan penjelasan guru dengan seksama. 

2. Interaksi antar siswa selama proses pembelajaran, indikatornya 

menghargai pendapat teman, tidak mengganggu teman, dan 

berinteraksi dengan teman secara baik. 
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3. Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, indikatornya mengajukan 

pertanyaan /ide, mengemukakan pendapat atau menjawab pertanyaan. 

4. Motivasi siswa dalam pembelajaran, indikatornya antusias/semangat 

dalam mengikuti pembelajaran, tertib dan segera melaksanakan 

instruksi dari guru, dan menampakkan keceriaan dalam pembelajaran. 

5. Aktivitas siswa dalam kelompok, indikatornya berdiskusi menemukan 

hal-hal yang belum dimengerti, saling mendukung antar siswa dalam 

kelompok, dan bekerjasama dalam memecahkan masalah dalam 

kelompok. 

b. Tes 

Tes dalam penelitian ini merupakan alat ukur untuk mengetahui hasil 

belajar dan tingkat keberhasilan siswa pada setiap kompetensi dasar 

berdasarkan indikator. Tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar 

siswa dalam proses pembelajaran. Tes yang digunakan berupa tes tertulis. 

5. Analisis Data 

Untuk mengetahui keefektifan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran 

perlu diadakan analisa data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

kuantitatif dengan menggunakan presentase. Untuk menganalisis tingkat 

keberhasilan atau presentase keberhasilan siswa setelah proses belajar 

mengajar setiap putarannya yang dilakukan dengan cara memberikan evaluasi 

berupa soal tes tertulis pada setiap akhir siklusnya. Analisis ini dihitung 

dengan menggunakan statistik sederhana, yaitu :  
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∑  
 

 
      

∑= Nilai 

n= Skor 

j= Jumlah Siswa 

 

1. Data Aktivitas Guru 

Lembar pengamatan aktivitas guru ada 8 aspek yang diamati. Tiap aspek 

terdiri dari 2 indikator yang diadopsi dari IPKG Pelaksanaan program 

PKM S-1 Dalam Jabatan FKIP Universitas Lampung. Data observasi 

aktivitas guru akan dianalisis dengan cara sebagai berikut :  

Tabel 2. Format lembar pengamatan aktivitas guru 

No Aspek  yang diamati Skor Ket 

1.  Pra pembelajaran    

2.  Penguasaan materi pelajaran    

3.  Pendekatan /strategi  pembelajaran    

4.  Pemanfaatan  sumber belajar /media pembelajaran   

5.  Pembelajaran yang memicu  dan memelihara  

keterlibatan  siswa  

  

6.  Penilaian  proses dan hasil belajar    

7.  Penggunaan  bahasa    

8.  Kegiatan  penutup   

 

Proses analisis yang akan dilakukan terhadap data aktivitas guru sebagai 

berikut : 

1. Guru memperoleh skor dari tiap aspek yang diamati. Skor minimum 0, 

skor maksimal 2, kriteria penilaian aktivitas guru sebagai berikut : 

Tabel 3. Aspek dan kriteria penilaian aktivitas guru 

No Aspek Indikator 

1.  Pra pembelajaran  
a. Mempersiapkan siswa untuk belajar  

b. Melakukan kegiatan apersepsi 

2.  
Penguasaan materi 

pembelajaran 

a. Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran 
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b. Menyampaikan materi dengan jelas, 

sesuai dengan hierarki belajar dan 

karakteristik  

3.  
Pendekatan/Strategi 

pembelajaran 

a. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi (tujuan) yang 

akan dicapai 

b. Menguasai kelas 

4.  

Pemanfaatan sumber 

belajar/media 

memelihara keterlibatan 

siswa 

a. Menggunakan media secara efektif 

dan efisien 

b. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 

media 

5.  

Pembelajaran yang 

memicu dan memelihara 

keterlibatan siwa  

a. Menumbuhkan partisispasi aktif 

siswa dalam pembelajaran 

b. Menumbuhkan keceriaan siswa 

dalam belajar 

6.  
Penilaian proses dan 

hasil belajar 

a. Memantau kemajuan belajar selama 

proses 

b. Melakukan penilaian akhir sesuai 

dengan kompetensi (tujuan) 

7.  Penggunaan bahasa  

a. Menggunakan bahasa lisan dan 

tulisan secara jelas, baik, dan benar 

b. Menyampaikan pesan dengan gaya 

yang sesuai 

8.  Kegiatan penutup  

a. Melakukan refleksi atau membuat 

rangkuman dengan melibatkan siswa 

b. Membuat rangkuman dengan 

melibatkan siswa  

 

Kriteria penilaian : 

a. Nilai 2, jika semua (2) indikator masing-masing aspek terpenuhi 

b. Nilai 1, jika satu indikator masing-masing aspek terpenuhi 

c. Nilai 0, jika tidak indikator masing-masing aspek terpenuhi 

2. Jumlah skor perolehan adalah penjumlahan dari skor semua aspek 

yang diperoleh 

3. Skor maksimum adalah jumlah skor yang diperoleh dari semua 

indikator  

4. Presentase aktivitas guru dihitung dengan rumus : 
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Jumlah skor perolehan semua aspek 

                X 100 

Skor maksimum  

5. Keterangan untuk presentase keaktivan diisi dengan kriteria 

berdasarkan rentangan berikut : 

 0 – 20%   = sangat tidak aktif 

 21% - 40%  = tidak aktif 

 41% - 60%  = kurang aktif  

 61% - 80%  = aktif 

 81% - 100%  = sangat aktif 

 

2. Data Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas siswa selama proses pembelajaran diamati dan dicatat dalam 

lembar observasi. Data observasi diperoleh dari setiap siklus. Data 

observasi aktivitas belajar siswa pada setiap sikluls akan dianalisis dengan 

cara  sebagai berikut. 

Aspek aktivitas belajar siswa :  

1. Melaksanakan instruksi/perintah guru 

2. Mendengarkan penjelasan guru dengan seksama 

3. Bekerja sama dalam memecahkan masalah dalam kelompok 

4. Saling mendukung antar siswa dalam kelompok 

5. Mengajukan pertanyaan 

6. Mengemukakan pendapat 

7. Antusias/semangat dalam mengikuti pembelajaran 
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Tabel 4. Format Penilaian Hasil Aktivitas Belajar Siswa 

No 
Nama 

Siswa 

Indikator yang diamati 
Jumlah 

skor 

% 

Aktivitas Per 

Siswa 

Ket 
1 2 3 4 5 6 7 

1.             

2.             

3.             

% Keaktifan Siswa (klasikal)    

 

Proses analisis yang dilakukan terhadap data aktivitas belajar siswa sebagai 

berikut  :  

1. Setiap siswa memperoleh skor dari aktivitas yang dilakukan sesuai 

indikator yang diamati. Kriteria penilaian aktivitas belajar siswa 

sebagai berikut. 

Kriteria penilaian  :  

 Jika indikator yang diamati dilakukan oleh siswa  diberi   skor  1 

 Jika indikator yang diamati tidak dilakukan oleh siswa diberi  skor  

0 

 Skor maksimal = 7,  skor minimal     = 0 

2. Jumlah skor perolehan adalah penjumlahan  dari skor semua indikator 

yang diperoleh. 

3. Persentase aktivitas per siswa dihitung dengan rumus   

          Skor perolehan 

----------------------- X 100 

         Skor maksimum 

4. Keaktivan diisi dengan jumlah seluruh persentase aktivitas per siswa 

dibagi dengan jumlah siswa.  
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Keterangan diisi dengan kriteria berdasarkan rentangan berikut :  

0  -   50 %     =  Tidak aktif 

51-  100 %   =  Aktif 

3. Data hasil belajar siswa 

Hasil belajar siswa diperoleh dari nilai tes Tertulis sebanyak 5 butir, tiap 

butir jika dijawab benar akan diberi skor 20. Sehingga skor maksimal 

keseluruhan 100. Jadi nilai yang di peroleh peserta didik dihitung dengan 

rumus :  

              Skor perolehan 

  -------------------- X 100   

               Jumlah siswa 

 

Nilai akhir yang diperoleh siswa merupakan  tentang tingkat kemampuan  

dalam mengidentifikasi unsur cerita  pada penelitian ini. Misalnya, nilai 65 

dapat diinterprestasikan  siswa tersebut telah menguasai 65% unjuk kerja 

berkaitan dengan kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia pada 

penelitian ini. 

Data hasil belajar siswa setiap siklus akan dianalisis dengan cara sebagai 

berikut :  

Tabel 5. Format Lembar Analisis Hasil Belajar Siswa 

No Nama siswa 

 Soal Tes Jumlah  Skor Keterangan 

      
 T / TS 

1 2 3 4 5 

1.  ABID GIOVANI         

2.  ATIKA AZHANI         

3.  BELA SILVIA         

4.  DAFFA ARGI          
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5.  DWI METASARI         

6.  FARAH FAUZIAH          

7.  FARID  JOVAN          

8.  FARID HUSAINI          

9.  FUAD FADILAH         

10.  GUNAWAN          

11.  INAS AZIZAH         

12.  MAINAH SARI         

13.  M. ZAKHI          

14.  NURMAWATI         

15.  RAFLY          

16.  RASYA PUTRA         

17.  RESTU. S         

18.  RIAN HIDAYAT         

19.  RIDHO. S         

20.  VIVI MEIKA         

Jumlah 

Anak 

         

20          

 

Proses analisis yang dilakukan terhadap data hasil belajar siswa sebagai 

berikut :  

a. Nilai yang diperoleh siswa  tes Tertulis berupa Uraian. 

b. Kolom total skor.  

c. Kolom nilai diisi dengan menggunakan rumus  :     

Skor perolehan 

---------------------- X 100 

Skor maksimum 

d. Presentase hasil belajar diisi dengan Nilai dikali 100%.  

e. Nilai tertinggi diisi dengan nilai akhir dari semua siswa yang tertinggi 

nilainya. 

f. Nilai terendah diisi dengan nilai akhir dari semua siswa yang terendah 

nilainya. 

g. Rata-rata kelas diisi dengan menjumlahkan nilai akhir semua siswa 

dibagi jumlah siswa. 
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h. Jumlah siswa yang tuntas diisi dengan jumlah siswa yang nilai 

akhirnya sudah mencapai batas minimal ketuntasan yang ditetapkan 

yaitu ≥ 65. 

i. Jumlah siswa yang belum tuntas diisi dengan jumlah siswa yang nilai 

akhirnya belum mencapai batas minimal ketuntasan yang ditetapkan 

yaitu ≥ 65 (dibawah 65). 

j. Presentase ketuntasan diisi dengan menggunakan rumus :  

jumlah siswa yang tuntas 

---------------------------------- X 100% 

     Jumlah siswa 

k. Keterangan diisi dengan kriteria berdasarkan rentangan berikut :  

           0%    -    40%  = Sangat kurang 

 41%   -    50%  = Kurang 

 51%   -    70%  = Sedang 

 71%   -    80%  = Baik  

 81%   -    100% = Sangat baik 

 

l. Ketuntasan diisi apabila nilai akhir < 65 berarti belum tuntas, tetapi 

apabila nilai akhir > 65 berarti tuntas. 

6. Indikator Kinerja  

Penelitian ini menghendaki adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam 

pelajaran Bahasa Indonesia melalui penggunaan model STAD. Hasil belajar 

meningkat bila  > 65 % siswa mencapai KKM yang telah ditetapkan oleh 

guru. 

7. Prosedur Penelitian 

Menurut Arikunto, dkk (2008 :  16) secara garis besar model penelitian 

tindakan terdapat empat tahapan lazim dilalui, yaitu (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan, (3) pengamatan, (4) refleksi. Keempat kegiatan ini  berlangsung 
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secara berulang dalam bentuk siklus. Siklus ini akan dihentikan jika hasil 

penelitian ini sudah memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan. 

Dalam pelaksanaannya penulis merencanakan menggunakan 2 siklus sebagai 

dasar penelitian tindakan kelas. 

1. Siklus ke- 1 

a. Tahap perencanaan, mencakup : 

1. Menganalisis silabus/ kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

2. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan model 

pembelajaran STAD pada pokok bahasan mengidentifikasi unsur 

cerita 

3. Merancang model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

4. Menyiapkan Instrumen (pedoman observasi, tes hasil belajar). 

b. Tahap pelaksanaan, mencakup: 

1. Melaksanakan langkah-langkah pembelajaran sesuai perencanaan. 

2. Menerapkan model pembelajaran Kooperatif tipe student teams 

achievement division (STAD) dalam pembelajaran. 

3. Melakukan pengamatan terhadap setiap langkah kegiatan sesuai 

rencana. 

c. Tahap pengamatan, mencakup: 

1. Melakukan pengamatan terhadap penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe student teams achievemet division (STAD) yang 

dilakukan dikelas V. 
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2. Mencatat setiap kegiatan dan perubahan yang terjadi saat 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe student teams 

achievemet division (STAD). 

3. Melakukan diskusi dengan guru untuk membahas tentang 

kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang dilakukan guru serta 

memberikan saran perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. 

d. Tahap refleksi, mencakup: 

1. Menganalisis data pada waktu melakukan observasi, analisis 

dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang telah dicapai 

dengan keteria keberhasilan yang ditetapkan sebelumnya (indicator 

keberhasilan). 

2. Menganalisis kelemahan dan keberhasilan guru saat menerapkan 

model kooperatif tipe student teams achievement division (STAD). 

3. Hasil analisis data dijadikan sebagai bahan untuk membuat 

perencanaan tindakan baru yang akan dilaksanakan pada siklus 

berikutnya. 

4. Melakukan refleksi terhadap penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe student teams achievement division (STAD). 

2. Siklus ke-2 

a. Tahap perencanaan, mencakup: 

1. Mengevaluasi hasil refleksi pada siklus-1 kemudian merencanakan 

upaya perbaikan untuk diterapkan pada rencana pembelajaran 

berikutnya. 

2. Mendata masalah dan kendala yang dihadapi saat pembelajaran. 
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3. Menyusun rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran 

berdasarkan hasil refleksi pada siklus-1. 

b. Tahap pelaksanaan, mencakup: 

1. Melakukan analisis pemecahan masalah. 

2. Melaksanakan tindakan perbaikan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe student teams 

achievement division (STAD). 

c. Tahap pengamatan, mencakup: 

1. Melakukan pengamatan terhadap penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe student teams achievemet division (STAD). 

2. Mencatat perubahan yang terjadi pada aktivitas dan hasil belajar 

siswa setelah adanya perbaikan pembelajaran. 

3. Melakukan diskusi dengan guru untuk membahas masalah yang 

dihadapi saat pembelajaran dan memberikan balikan. 

d. Tahap refleksi, mencakup: 

1. Menganalisis data pada waktu melakukan observasi, analisis 

dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang telah dicapai 

pada siklus ini dengan hasil pembelajaran pada siklus sebelumnya. 

2. Menganalisis temuan hasil observasi untuk membuat perencanaan 

tindakan baru yang akan dilaksanakan pada siklus berikutnya. 

 



 

 

V. KESIMPULAN  DAN  SARAN 

1. Kesimpulan 

Hasil  penelitian dan  pembahasan diperoleh  sebagai berikut :  

Dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah :  

1. Aktivitas belajar siswa dalam  pembelajaran  bahasa Indonesia di kelas V  

SDN 49 Gedongtataan mengalami peningkatan. Hal ini  ini terlihat  dari 

data hasil  obrservasi terhadap  aktivitas  siswa selama  pembelajaran dari 

60% = 84 pada siklus  pertama  menjadi 80% = 112 pada siklus kedua, 

sehingga  mengalami peningkatan 20%. Aktivitas kinerja guru juga 

mengalami peningkatan dari 62,5% pada siklus pertama menjadi 83% 

pada siklus kedua. Lalu data hasil belajar siswa selama pembelajaran dari 

63,5% = 1270 pada siklus pertama menjadi 75,20 = 1580 pada siklus 

kedua. 

2. Model pembelajaran  kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa  kelas V SDN 49 Gedongtataan pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia. Peningkatan ini terlihat dari kemampuan belajar siswa pada 

siklus  kedua dengan rata-rata  80% dari 60% pada siklus  pertama. 
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2. Saran  

1. Bagi siswa  

1. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran   model 

kooepratif tipe STAD, siswa dibiasakan untuk belajar kelompok untuk 

melatih  kerjasama yang baik antar sesama teman. 

2. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran model 

kooperatif tipe STAD guru harus  memotivasi siswa dan dituntut untuk 

aktif dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia.   

 

2. Bagi Guru  

1. Meskipun penelitian tindakan kelas ini hanya sampai 2 siklus dan sudah  

mencapai indicator keberhasilan, namun guru hendaknya terus  

mengadakan penelitian selanjutnya, agar kemampuan siswa terus 

meningkat  

2. Siswa dilatih  untuk mengemukakan  pendapat  di depan teman-temannya 

dan  lebih  menghargai temannya. 

 

3. Bagi Sekolah  

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang berguna untuk proses belajar 

mengajar di SDN 49 Gedongtataan  

2. Mendukung adanya penelitian tindakan kelas ini, karena sangat  

bermanfaat untuk kemajuan SDN 49 Gedongtataan  

3. Memberikan masukan, sumbangan dan saran dalam upaya peningkatan 

prestasi belajar SDN 49 Gedongtataan. 
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