
 

 

 

 

 

 

IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Deskripsi Lokasi Penelitian 

Sekolah SMP Negeri 4 Metro terletak di Jalan Kemiri 15 A Desa Kecamatan Iring 

Mulyo Metro Timur Kota Metro No. Telp. ( 0725 )  414 05. NSS/NSM/NDS:   

20.1.12.61.04.004, jenjang akriditasi (A).  Sekolah SMP 4 Metro didirikan tahun 

1980, tahun beroperasi 1980 kepemilikan tanah yaitu tanah milik Pemerintah 

status tanah hak pakai, luas tanah 12.680 M
2  

luas seluruh bangunan 2078  M
2
 

 

Jumlah tenaga guru sebanyak 54 orang, terdiri dari  52 guru tetap dan 2 orang 

guru honorer. 42 orang guru berpendidikan s1 dan 12 orang lainnya berpendidikan 

D3 dan D2. Saat ini ada 3 orang tengah mengikuti program S1 dan 2 orang tengah 

mengikuti program S2 pada FKIP - Universitas Lampung. Dengan jumlah 

rombongan belajar saat ini 15 kelas, maka jumlah tenaga guru tersebut dirasa 

cukup dan memadai.  

 

Jumlah tenaga kependidikan lainnya di sekolah ini belum memadai. Staf pegawai 

tata usaha tetap berjumlah 7 orang, dengan tingkat pendidikan tertinggi D-3. 

Jumlah pustakawan sekolah tetap baru ada 1 orang, sedangkan tenaga laboran 

belum ada. Untuk mengatasi kekurangan tenaga tersebut saat ini, sekolah 

memperkerjakan 3 orang pegawai honorer. 



Keadaan Peserta Didik (Siswa) pada tahun pelajaran 2009/2010 sebanyak 629 

orang yang terbagi dalam 18 rombongan belajar. Secara umum kondisi input dan 

output siswa pada SMPN 4 Metro ini tergolong cukup, terutama jika dilihat dari 

prestasi akademik maupun non akademik.  

 

Keadaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Sekolah: 

Secara umum kondisi fasilitas, sarana dan prasarana sekolah yang ada saat ini, 

sudah memadai, dengan luas lahan 12.400 m
2
, Prasarana fisik yang dimiliki 

sekolah saat ini, yaitu 15 ruang kelas teori, 1 ruang laboraturium IPA,1 ruang 

laboraturium bahasa, 1 ruang laboraturium komputer, 1 ruang perpustakaan, 1 

ruang multimedia, Masjid, ruang kesenian, ruang kepala sekolah, ruang guru dan 

ruang tata usaha. Ruang laboratorium IPA hanya ada satu ruang digunakan 

bersama untuk kegiatan laboratorium fisika, biologi dan kimia. Peralatan 

laboratorium IPA yang dimiliki saat ini cukup lengkap dan memadai.  

Ruang laboratorium bahasa yang ada, memiliki fasilitas peralatan manual dan 

belum dengan sistem komputerisasi (multi media) dan bisa melayani 40 siswa.  

Ruang laboratorium komputer yang ada memiliki 40 unit komputer Pentium 3 dan 

4 yang dirasakan cukup memadai dalam proses pembelajaran dan kebutuhan 

sekolah saat ini. Ruang perpustakaan sekolah yang ada kondisinya masih bagus, 

namun luas 64 m
2
 terasa sempit dan tidak memadai untuk standar internasional.  

Buku-buku pelajaran dan sumber belajar yang ada di perpustakaan sekolah cukup 

memadai, dengan jumlah buku sebanyak ± 10.085 eksemplar, terdiri atas 16.108 

eksemplar buku paket/mata pelajaran, 3480 eksemplar buku bacaan, dan 497 

eksemplar buku referensi. Untuk buku-buku bacaan, buku pelajaran dan referensi 

berbahasa Inggris, jumlah maupun jenisnya masih sangat terbatas.  



4.2 Deskripsi Subyek Penelitian 

 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas VII SMP Negeri 4 Metro 

yang berjumlah 48 siswa.  Adapun nama-nama subyek penelitian tersebut ada 

dalam daftar lampiran. 

 

Penelitian tindakan kelas direncanakan menggunakan 2 siklus.  Siklus pertama 

menguraikan sub pokok bahasan teori masuk dan berkembangnya agama serta 

kebudayaan Hindu-Budha di Indonesia, dengan membentuk kelompok-kelompok 

kecil selama 6 x 45 menit (6 jam pelajaran) dalam tiga kali pertemuan, dimana 

pertemuan pertama dan kedua merupakan proses pembelajaran, observasi, dan 

pengamatan sedangkan pertemuan ketiga pelaksanaan post test 1. 

 

Siklus kedua menguraikan sub pokok bahasan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-

Budha di Indonesia selama 6 x 45 menit (6 jam pelajaran) dalam tiga kali pertemuan, 

dimana pertemuan pertama dan kedua merupakan proses pembelajaran, observasi, 

dan pengamatan sedangkan pertemuan ketiga pelaksanaan post test 2. 

 

Siklus ketiga menguraikan sub pokok bahasan faktor-faktor penyebab runtuhnya 

kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Budha di Indonesia selama 6 x 45 menit (6 jam 

pelajaran) dalam tiga kali pertemuan, dimana pertemuan pertama dan kedua 

merupakan proses pembelajaran, observasi, dan pengamatan sedangkan 

pertemuan ketiga pelaksanaan post test 3. 

 

Dalam penelitian ini setiap akhir pertemuan diadakan test yang digunakan untuk 

mengukur sebera besar prestasi belajar yang dicapai siswa setelah mengikuti 

proses pembelajaran dengan menerapkan  pembelajaran Student Teams 



Achievement Division (STAD) dengan media berbasis komputer.  Penilaian dalam 

penelitian ini meliputi dua hal, yaitu penilaian dari prestasi belajar siswa yang 

diperoleh dari nilai test siswa dan penilaian dari hasil observasi terhadap guru dan 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung.  Secara rinci, hasil penelitian akan 

diuraikan sebagai berikut. 

 

4.3 Deskripsi Pembelajaran IPS Pra Penelitian 

 

Sebagai upaya penjajagan untuk mengetahui kondisi awal proses pembelajaran 

sejarah di kelas VII, maka dilakukan observasi (pengamatan) langsung ke kelas.  

Kegiatan difokuskan pada perilaku dan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran, dan perilaku guru dalam pembelajaran, yaitu membuka pelajaran, 

menjelaskan materi pelajaran, pengembangan metode pembelajaran, pemanfaatan 

media, dan sumber belajar, serta bagaimana guru menutup pembelajaran, yang 

diakhiri dengan tes untuk mengetahui proses pembelajaran. 

 

Pengamatan pertama dilakukan pada hari senin, tanggal 1 Juli 2010, dengan 

pokok bahasan berkembangnya taktik moderat dan kooperatif dalam pergerakan 

nasional.  Dalam membuka pelajaran guru mengawali dengan mengucapkan salam 

yang kemudian dijawab siswa dengan serentak, kemudian guru mengabsen siswa, 

menulis pokok bahasan dan langsung menjelaskan tanpa didahului dengan apersepsi 

tentang berkembangnya taktik moderat dan kooperatif dalam pergerakan nasional. 

 

Metode pembelajaran yang digunakan metode ceramah dan sesekali diselingi 

dengan pertanyaan yang bersifat klasikal, dijawab oleh siswa secara serentak, dan 

terkadang pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban.  Guru tidak menggunakan 



alat bantu atau media pembelajaran, satu-satunya sumber belajar adalah guru itu 

sendiri, sedangkan sumber bahan ajar adalah buku sejarah terbitan yudistira. 

 

Aktivitas dan motivasi siswa kurang karena didominasi guru (teacher centre), 

sehingga siswa hanya menjadi pendengar yang baik dari penjelasan guru.  Karena 

tidak tertarik pada pembelajaran banyak siswa yang melakukan kegiatan-kegiatan 

antara lain; mengobrol, bermain handphone, mengganggu teman, mengantuk, dan 

sebagainya sehingga banyak kegiatan yang tidak relevan (off task) yang dilakukan 

siswa daripada kegiatan yang relevan (on task).  Dalam mengakhiri proses 

pembelajaran, guru langsung menyampaikan salam, tanpa dilakukan rangkuman 

dan kesimpulan terhadap semua penjelasan yang telah disampaikan kepada siswa.   

Pengamatan kedua dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2010, pada kelas 

yang berbeda, dengan pokok bahasan yang sama, yaitu pokok bahasan 

berkembangnya taktik moderat dan kooperatif dalam pergerakan nasional.  

Kegiatan guru hampir sama dengan kegiatan pertama, guru langsung membuka 

pelajaran dengan mengucapkan salam dan menanyakan siapa yang tidak masuk 

kelas.  Kemudian tanpa apersepsi guru menjelaskan materi pelajaran, metode yang 

digunakan ceramah dan sesekali diselingi dengan pertanyaan lisan.  Guru tidak 

mengembangkan media lain, sumber bahan ajar diambil dari buku paket yang sama 

dengan pengamatan pertama.  Guru mengakhiri pembelajaran dengan memberi 

tugas kepada siswa mengerjakan soal dalam buku latihan, pekerjaan dikumpulkan 

yang akan dikoreksi guru di kantor, dan akhirnya ditutup dengan salam tanpa 

membuat kesimpulan dan penguatan terhadap materi yang telah diberikan. 

 



Berdasarkan catatan hasil wawancara dapat diidentifikasikan bahwa guru sejarah 

di SMP Negeri 4 Metro tidak pernah menggunakan media pembelajaran berbasis 

komputer dan  belajar masih bersifat konvensional dalam menyampaikan materi 

pelajaran.  Guru cenderung menggunakan buku teks sebagai satu-satunya alat 

bantu pembelajaran.  Berdasarkan hasil wawancara dengan salah dua guru IPS di 

SMP Negeri 4 Metro, mengilustrasikan situasi pembelajaran masih banyak 

kekurangan, ternyata pada saat menyampaikan pembelajaran masih ada guru yang 

jarang bahkan tidak pernah menggunakan media pembelajaran. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dan temuan, pada proses pembelajaran IPS di 

beberapa kelas ternyata belum berjalan dengan baik sesuai dengan karakteristik 

materi dan tujuan yang ingin dicapai.  Hal ini tampak dalam setiap tatap muka 

guru masih mendominasi kegiatan pembelajaran, sehingga terkesan siswa pasif.  

Guru sangat terpaku pada kurikulum, belum mampu mengembangkan materi 

pembelajaran karena materi yang disajikan masih terbatas pada buku pegangan 

yang sama dengan buku yang dimiliki siswa sehingga tidak sesuai dengan 

karakter materi IPS yang sangat dinamis. 

 

Dalam proses pembelajaran, guru belum menggunakan - pembelajaran dan 

memanfaatkan media pembelajaran yang sudah tersedia atau membuat media 

yang sudah dibuat oleh guru itu sendiri.  Gaya mengajar monoton, tidak variatif, 

hanya metode ceramah yang dijadikan satu-satunya metode pembelajaran dan 

hanya sesekali guru bertanya kepada siswa secara klasikal dengan jawaban 

serentak.  Kegiatan pembelajaran dilakukan dalam waktu rata-rata 90 menit, 

sedangkan kegiatan ini dilakukan selama kurang lebih 80 menit, dilanjutkan 



dengan tes dimana guru membuat soal setelah kegiatan penjelasan selesai, hasil 

tes dikumpulkan kepada guru, selanjutnya akan dikoreksi guru di kantor atau di 

rumah dan hasilnya dikembalikan pada orientasi berikutnya. 

 

Pada orientasi kedua, setelah guru menyelesaikan pembelajaran juga melakukan 

tes pada buku latihan siswa yang dikerjakan secara kelompok dan hasilnya dibagi 

pada pertemuan berikutnya yaitu pada orientasi ketiga.  Berdasarkan pada 

pertemuan di kelas, maka analisis dan refleksi awal menunjukkan bahwa kinerja 

guru masih perlu ditingkatkan dengan merubah sistem pembelajaran menuju pada 

student centre dengan pengembangan media pembelajaran. 

 

4.4 Pelaksanaan Siklus dan Hasil Penelitian 

4.4.1  Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

Penelitian Tindakan  ini dilaksanakan pada semester kedua di kelas VII E dan VII 

F SMP Negeri 4 Metro yang meliputi tiga siklus, yakni mulai dari minggu 

pertama pada bulan Februari tahun 2010 sampai minggu terakhir pada bulan April 

tahun 2010. Materi pembelajaran yang dibahas adalah Pokok Bahasan 

Perkembangan Pengaruh Islam di Indonesia. Pelaksanaan penelitian tindakan ini 

dalam setiap siklus direncanakan berdasarkan analisis dan refleksi dari siklus 

sebelumnya. Hal ini telah menjadi kesepakatan bersama antara peneliti dengan 

guru sebagai kolaborator, guru sebagai observer dan wakil kepala sekolah sebagai 

observer yakni setiap siklus untuk setiap tiga kali pertemuan dengan durasi waktu 

2x45 menit. 

   

Dalam pelaksanaan tindakan kelas ini telah dibuat rencana yang mengacu pada 

pembelajaran dengan  pembelajaran STAD  berbasis aneka sumber belajar sebagai 



variasi dalam strategi pembelajaran. Selama kegiatan penelitian tindakan kelas ini 

antara peneliti guru dan wakil kepala sekolah melakukan pengamatan dengan cara 

mencatat hal-hal apa saja yang ditemui pada saat jalannya kegiatan pembelajaran. 

Pengamatan dicatat dengan lembar observer yang telah disediakan, juga didukung 

oleh alat tustel dan tape recorder.   

 

1.  Rencana Pembelajaran Siklus I 

Rencana pembelajaran pada penelitian tindakan kelas Siklus I ini memerlukan 

suatu rencana pembelajaran yang berpolakan pembelajaran dengan  pembelajaran 

STAD berbasis aneka sumber belajar yang menjadi pedoman bagi guru. Rencana 

tindakan ini menggunakan rencana dari pembelajaran kontekstual 

(CTL=Contextual Teaching and Learning) dan penerapannya dalam KBK 

(Kurikulum Berbasis Kompetensi). Artinya dalam rencana pembelajaran tersebut 

semua komponen dengan strategi  pembelajaran STAD berbasis aneka sumber 

belajar. Rencana tersebut merupakan suatu pekerjaan guru yang disusun 

sebelumnya, sebagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan motivasi belajar dan 

aktivitas belajar siswa dalam kegiatan proses pembelajaran, maka tujuan belajar 

akan tercapai dengan hasil prestasi belajar yang baik. 

 

Melalui pembelajaran dengan  pembelajaran STAD berbasis aneka sumber belajar 

guru disarankan bisa mewujudkan pemberdayaan kemampuan atau potensi siswa 

menjadi lebih bermakna. Berarti guru berperan sebagai motivator keterlibatan 

siswa dalam suatu kegiatan proses pembelajaran yang berupa peningkatan 

motivasi belajar dan aktivitas belajar. Motivasi belajar yang meliputi 

memperlihatkan minat, mempunyai perhatian,, ingin ikut serta/aktif, bekerja 



keras, terus bekerja sampai tugas terselesaikan. Sedang untuk aktivitas belajar 

meliputi menulis, membaca, bertanya, menjawab pertanyaan, mengeluarkan 

pendapat, diskusi dan kerjasama kelompok yang menciptakan masyarakat belajar. 

 

Peneliti bersama guru membuat rencana pembelajaran dengan  pembelajaran 

STAD berbasis aneka sumber belajar. Setiap akhir penerapan, rencana tindakan 

akan dibahas oleh peneliti untuk didiskusikan dengan guru sebagai tahap refleksi 

dan kegiatan kolaborasi. Hasil pembahasan dan refleksi tentang pelaksanaan 

rencana tindakan yang berbentuk rencana pembelajaran  pembelajaran STAD 

berbasis aneka sumber belajar menjadi pedoman untuk merevisi rencana sesuai 

dengan permasalahan yang tampak dalam pelaksanaan tindakan kelas 

sebelumnya. Adapun rencana pembelajaran mata pelajaran sejarah dengan  

pembelajaran STAD berbasis aneka sumber belajar pada siklus I adalah sebagai 

berikut. 

Hasil pengamatan dari perencanaan pembelajaran dapat dilihat dari table di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.Tabel data penilaian perencanan pembelajaran Siklus I 

No Indikator Skor Catatan 

1 2 3 4 5 

1 perrumusan 

tujuan 

pembelajaran 

  3   Belum sesuai dengan 

perumusan tujuan 

pembelajaran 

2 pemilihan materi 

ajar 

  3   Contoh belum spesipik 

3 pengorganisasian 

materi ajar 

  3   Pengorganisasian materi ajar 

belum runtut 

4 pemilihan 

sumber/media 

pembelajaran 

  3   Masih ketergantungan dengan 

buku teks 

5 kejelasan 

skenario 

pembelajaran 

  3   Langkah-langkah kegiatan 

pembelajaranmasih kurang  

jelas dari kegiatan  inti 

6 kerincian 

skenario 

pembelajaran 

  3   Masih kekurangan waktu 

7 Kesesuaian 

teknik dengan 

trujuan 

pembelajaran 

   4  Masih ragu-ragu siswa 

presentasi 

8 Kelengkapan 

instrumen 

 2    Soal, kunci jawaban belum 

relevan 

 Jumlah Skor 24  

Rata-rata 3  

Data di atas menunjukan bahwa prencanan pembelajaran belum mencapai 

indicator keberhasilan dari total jumlah skor 32 atau rata-rata 3.  Hal ini perlu 

adanya peningkatan perbaikan RPP lagi. 

 

2.  Pelaksanaan Tindakan Kelas 

a.  Pertemuan Kesatu 

Topik materi pada pertemuan siklus I pada tanggal 16 Februari 2010 merupakan 

pertemuan kesatu, guru menyampaikan bahan dengan kompetensi dasar proses 

masuknya Islam di Indonesia dengan fokus materi masa kedatangan, masa 

penyebaran, masa perkembangan (lihat lampiran 9). Guru menyuruh siswa untuk 

menyiapkan buku sumber paket sejarah dan buku, alat tulis. Guru menjelaskan 



tujuan pembelajaran khusus dengan  Pembelajaran STAD  berbasis aneka sumber 

belajar, kemudian membuka pelajaran sebagai aperpepsi untuk menarik minat, 

perhatian, dan ingin ikut serta siswa dalam pembelajaran, guru melontarkan 

pertanyaan-pertanyaan. 

 

Setelah pertanyaan direspon dan dijawab oleh siswa, guru berupaya agar siswa 

percaya diri akan lebih meningkat yakni dengan cara memberi balikan dari 

jawaban siswa tersebut. Selanjutnya guru membagi kertas kepada siswa memberi 

pertanyaan yang sesuai dengan materi saat itu sebagai pra test untuk menjajagi 

kemampuan siswa. Kemudian guru membagi kelompok siswa menjadi delapan 

kelompok dengan jumlah masing-masing kelompok empat sampai lima siswa. 

Guru membagi materi uraian singkat mata pelajaran sejarah kepada masing-

masing kelompok untuk didiskusikan. Guru memberi gambaran pembelajaran 

materi sejarah dengan jelas dan mudah dimengerti oleh siswa. 

 

Siswa berdiskusi dengan kelompoknya, membahas materi proses masuknya Islam 

ke Indonesia dengan bimbingan guru. Durasi waktu yang telah ditentukan adalah 

60 menit. Hasil diskusi yang telah ditulis bersama anggota kelompok dengan 

kalimat yang singkat dan jelas, kalimat harus menarik, harus mudah dipahami dan 

mencantumkan sumber buku yang dipergunakan. Guru membimbing kelompok 

siswa yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan diskusi kelompok dengan  

Pembelajaran STAD  berbasis aneka sumber belajar. Sesudah selesai berdiskusi 

kelompok, masing-masing kelompok mewakilkan salah satu anggotanya untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya agar bisa direspon oleh teman kelompok lain. 



Guru dalam memimpin jalannya diskusi kelompok di kelas sebagai moderator, 

motivator dan fasilitator. Setiap tiga kelompok yang diwakilkan salah satu 

anggota kelompoknya menyajikan hasil diskusi diberi semangat applause dan 

guru menyuruh siswa untuk menanggapi kelompok lain dengan masukan, saran-

saran dan menilai dengan tanda bintang misalnya. Selanjutnya setelah selesai 

diskusi kelompok kemudian guru menyimpulkan materi pelajaran yang baru saja 

didiskusikan tersebut dan memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum dimengerti. Sebelum menutup pelajaran, guru 

mengadakan post test untuk mengetahui hasil kegiatan pembelajaran siswa. 

Kemudian guru memberi rambu-rambu tema pembelajaran pertemuan selanjutnya 

dengan topik perkembangan pengaruh Islam di Indonesia. 

   

b.  Pertemuan Kedua 

Siklus pertama pada pertemuan kedua pada tanggal 23 Februari 2010 membahas 

mengenai perkembangan pengaruh Islam di Indonesia dengan fokus materi yang 

didiskusikan adalah pembawa Islam masuk ke Indonesia, golongan penerima 

Islam di Indonesia, cara-cara penyebaran agama Islam dan faktor-faktor 

pendukung perkembangan agama Islam di Indonesia (lihat lampiran 10). Setelah 

guru menyampaikan bahan materi, siswa diminta untuk menyiapkan buku paket 

dan buku tulis untuk membahas materi yang akan didiskusikan. Seperti pada 

pertemuan pertama maka pertemuan kedua ini guru dalam membuka pelajaran 

juga didahului dengan appersepsi dan motivasi untuk menarik minat dan perhatian 

siswa mengenai pembawa Islam masuk ke Indonesia, yang di bawa oleh orang-

orang dari India, Arab, dan Persia. Guru melempar pertanyaan untuk mengetahui 

kemampuan siswa, kemudian memberi penguatan atau pujian atas jawaban siswa. 



Agar siswa dapat memahami perkembangan pengaruh Islam guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran dan hubungannya dalam kehidupan sehari-hari bagi siswa. 

Pada topik ini guru mengingatkan gambaran pelajaran sebelumnya. 

 

Setelah appersepsi dilakukan, guru mengingatkan siswa untuk bergabung dengan 

kelompoknya. Kemudian pada kegiatan inti, guru menyampaikan garis besar 

materi mata pelajaran yang akan dipergunakan untuk diskusi. Siswa 

mendengarkan, memperhatikan penjelasan dari guru untuk dicatat mengenai garis 

besar materi pokok dari perkembangan pengaruh Islam. Siswa diberi kesempatan 

untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal materi yang belum jelas. 

Kemudian guru menyuruh siswa untuk mendiskusikan secara kelompok dengan 

topik yang diatur oleh guru yakni kelompok atau mendiskusikan topik pembawa 

Islam masuk ke Indonesia. Kelompok dua mendiskusikan topik golongan 

penerima Islam di Indonesia. Kelompok tiga mendiskusikan topik cara-cara 

penyebaran agama Islam. Kelompok empat mendiskusikan topik faktor-faktor 

pendukung perkembangan agama Islam di Indonesia dan seterusnya. Kelompok 

lima sampai kelompok delapan mendiskusikan topik seperti pada kelompok satu 

sampai kelompok empat.  

 

Selanjutnya siswa mengerjakan tugas sesuai dengan topik yang telah dibagikan 

oleh guru. Oleh karena itu, agar diskusi kelompok bisa berjalan, maka antar 

kelompoknya saling memberitahu kepada teman yang belum tahu menjadi tahu, 

sharing, adanya komunikasi, adanya kerjasama dengan teman lain. Guru 

mengamati satu persatu dari kelompok satu sampai ke kelompok delapan 

langsung membimbing kerjasama kelompok siswa. Setelah selesai diskusi 



kelompok masing-masing kelompok menyajikan hasil diskusi ke depan 

membacakan deskripsi materi perkembangan pengaruh Islam di Indonesia. Pada 

bagian pembacaan diskripsi ini guru memberi umpan balik dan mengumumkan 

kepada siswa agar menilai kelompok lain. Bagi kelompok terbaik hasilnya 

dipasang di tempat yang telah tersedia. Guru menyuruh siswa untuk memberi 

applause kepada kelompok penyaji terbaik. 

 

Selesai memasang hasil diskusi terbaik dilanjutnya menutup kegiatan 

pembelajaran. Guru menyimpulkan hasil diskusi kelompok. Selanjutnya diadakan 

post test untuk mengukur kemampuan siswa setelah mengikuti diskusi kelompok. 

Selanjutnya siswa setelah mengerjakan soal post test dikumpulkan dan guru 

melempar pertanyaan secara lisan dengan soal seperti pada post test, kemudian 

sebagian siswa ada yang menjawab, merespon dan bahkan siswa ada yang 

bertanya kepada guru. Guru merangkum jawaban yang betul, kemudian memberi 

rambu-rambu materi pelajaran untuk minggu yang akan datang dan menutup 

pelajaran dengan mengucapkan selamat siang.  

 

c.  Pertemuan Ketiga 

Pada pertemuan ketiga pada tanggal 2 Maret 2010 materi yang dibahas adalah 

peranan ulama (Walisongo) sebagai guru agama, sebagai penasehat raja, menjadi 

panutan masyarakat, sebagai pengembang kebudayaan setempat yang disesuaikan 

dengan kebudayaan Islam, sebagai pemimpin upacara dan ahli siasat perang (lihat 

lampiran 11). Selama kegiatan pembelajaran tetap menggunakan  Pembelajaran 

STAD  berbasis aneka sumber belajar. Awal dari pembelajaran pada pertemuan 

ketiga, guru telah menyiapkan rincian tugas yang akan disampaikan kepada siswa 



dan meminta agar siswa mencatat soal pre test di buku masing-masing serta 

menyiapkan buku paket yang akan dipergunakan untuk diskusi. Pada tahap 

pendahuluan selalu didahului dengan appersepsi dan motivasi untuk menarik 

minat dan perhatian siswa dengan mengingatkan materi yang lalu. Guru 

mengadakan pre test dengan waktu yang telah ditentukan yaitu sepuluh menit, dan 

memesan jawaban sebisanya. Untuk membesarkan hati siswa dalam mengerjakan 

soal pre test guru menginformasikan bahwa hasil pre test tidak mempengaruhi 

nilai semesteran. 

     

Memasuki pada kegiatan pembelajaran inti, guru mulai menjelaskan materi secara 

garis besar dan singkat, sambil mengadakan tanya jawab kepada siswa mengenai 

peranan ulama (walisanga) dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. 

 

Siswa merespon penjelasan guru dengan cara mendengarkan, memperhatikan 

kemudian ada siswa yang menjawab dengan benar, namun ada juga yang masih 

diam, pasif. Pada kegiatan pembelajaran ini, guru memberi waktu untuk 

berdiskusi secara kelompok dengan masing-masing kelompok diberi topik yang 

sudah dipersiapkan oleh guru. Adapun pembagian topik berdasarkan kelompk 

ganjiln seperti kelompok satu dan kelompok lima mendapat topik peranan ulama 

(Walisanga) sebagai guru agama. Kelompok tiga dan kelompok tujuh mendapat 

topik peranan ulama Walisanga sebagai pengembang kebudayaan setempat yang 

disesuaikan dengan kebudayaan Islam. Sedang kelompok genap seperti kelompok 

dua dan kelompok enam mendapat topik peranan ulama (Walisanga) sebagai 

penasehat raja dan menjadi panutan masyarakat. Untuk kelompok empat dan 



kelompok delapan mendapat topik peranan ulama (Walisanga) sebagai pemimpin 

upacara dan ahli siasat perang. 

 

Siswa dalam melaksanakan diskusi secara kelompok pada pertemuan ketiga ini 

tampak bersemangat dan berupaya untuk mengerjakan tugas yang menjadi 

tanggung jawabnya. Guru selama siswa berdiskusi selalu memberi arahan 

bimbingan dan mengamati kerjasama pada setiap kelompok (lihat foto 7). Setelah 

siswa selesai berdiskusi, guru memberi arahan caranya untuk mempresentasikan, 

membantu, menyimpulkan dan cara menilai siswa yang mempresentasikan. 

Selanjutnya ditetapkan oleh guru bersama anggota kelompok lain yang jelas dan 

singkat adalah kelompok tujuh. Kemudian guru menyimpulkan hasil diskusi 

kelompok tujuh sambil melemparkan pertanyaan untuk mengetahui kemampuan 

siswa dan sebagian siswa menjawab dengan betul. 

 

Penyaji terakhir adalah kelompok empat dan kelompok delapan, untuk maju ke 

depan kelompok ini oleh guru, siswa ada yang disuruh hompipah karena tidak 

mau maju. Untuk guru memberi selingan agar siswa tidak tegang dan takut. 

Namun ternyata pada kelompok lain tidak memperhatikan, karena sebagian siswa 

kesempatan yang mengobrol. Guru memperingatkan agar memperhatikan. Guru 

menanyakan dari hasil penyajian kelompok empat dan kelompok delapan yang 

mana jawabannya jelas, singkat dan benar. Siswa menjawab yang benar kelompok 

delapan. Maka guru menyuruh siswa untuk memberi applaus. Penyaji kelompok 

empat pada saat mempresentasikan hasil diskusi kelompok direspon oleh 

kelompok lain. Setelah selesai menyajikan materi masing-masing kelompok 

menyusun laporan hasil diskusi kelompok pada siklus I. 



 

Sebelum kegiatan pembelajaran ditutup, guru menghubungkan materi peranan 

ulama (Walisanga) sebagai pengembang kebudayaan setempat yang disesuaikan 

dengan kebudayaan Islam yakni seperti azan dengan macapat, wayang dengan 

kalimat sahada (Kalimasada), lagu ilir-iliri merupakan hasil budaya Jawa yang 

berhubungan dengan penyebaran agama Islam yaitu berkat peran ulama 

(Walisanga) sebagai pengembang kebudayaan setempat. Setelah merangkum hasil 

diskusi guru memberi post test dengan melempar beberapa pertanyaan yang 

ditulis oleh siswa untuk di jawab. Guru memberi motivasi kepada masing-masing 

kelompok, agar anggota kelompoknya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

bisa meningkatkan motivasi belajar dan aktivitas belajarnya. Guru memberi tugas 

untuk pembelajaran yang akan datang sebagai pekerjaan rumah dan guru menutup 

pelajaran yang akan datang sebagai pekerjaan rumah dan guru menutup pelajaran 

dengan memberi salam kepada siswa. 

 

1.  Hasil Pengamatan dan Observasi Aktivitas Belajar siswa  

Kelas VII E 

Dari pengamatan di lapangan diperoleh data rata-rata persentase siswa yang aktif 

sebagai berikut. 

Tabel.4.2  Rata-rata persentase siswa kelas VII E yang aktif pada siklus I 

Pert Siswa yang hadir Siswa yang aktif 
Persentase siswa 

yang aktif (%) 

I 24 10 41,66% 

II 24 13 54,16% 

Rata-rata persentase siswa yang aktif pada siklus I 47.91% 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persentase siswa aktif siklus I kelas 

VII E pada pertemuan pertama sebesar 41,66% dari 24 siswa yang hadir pada 



pertemuan kedua sebesar 54,16% dari 24 siswa yang hadir, sehingga diperoleh 

persentase rata-rata penilaian total dari hasil pengamatan terhadap siswa yang 

aktif pada siklus I sebesar 47,91%.   

 

2.  Hasil Pengamatan dan Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Kelas VII F 

 

Dari pengamatan di lapangan diperoleh data rata-rata persentase siswa yang aktif 

sebagai berikut. 

Tabel 4.3  Rata-rata persentase siswa kelas VII F yang aktif pada siklus I 

Pert Siswa yang hadir Siswa yang aktif 
Persentase siswa 

yang aktif (%) 

I 24 9 37,5% 

II 24 13 54,16% 

Rata-rata persentase siswa yang aktif pada siklus I 45,83% 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persentase siswa aktif siklus I kelas 

VII F pada pertemuan pertama sebesar 37,5% dari 24 siswa yang hadir dan pada 

pertemuan kedua sebesar 54,16% dari 24 siswa yang hadir, sehingga diperoleh 

prosentase rata-rata penilaian total dari hasil pengamatan terhadap siswa yang 

aktif pada siklus I sebesar 45,83%.    

Perbandingan persentase aktivitas siswa anatara kelas VII E dengan kelas VII F 

pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.4 Perbandingan data aktivitas (On Task) siklus I kelas VII E dan VII F 

No Kelas Pertemuan I Pertemuan II Rata-rata 

persentase 

1 VII E 10 13 47,91% 

2 VII F 9 13 45,83% 

 



Berdasarkan data di atas perbandingan aktivitas siswa yang relevan (on task) 

antara kelas VII E dan VII F pada pertemuan ke I dan pertemuan ke II mengalami 

peningkatan. 

 

3.  Sistem Penilaian 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa melalui 

penyusunan soal-soal mulai dari kisi-kisi, soal-soal, dan uji coba soal.  Jumlah 

butir tes soal yang diujikan pada siklus 1 berjumlah 20 butir soal, setelah 

diujicobakan hanya 10 soal yang valid. Sisanya tidak valid sehingga tidak dipakai, 

jadi soal yang digunakan 10 soal. 

Tabel. 4.5 Data Validitas Instrumen prestasi belajar siswa Siklus I 

No Parameter Option Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Tingkat 
Kesukaran 

prop. 

Correct (P) 

 0,53 0,44 0,41 0,50 0,50 0,59 0,34 0,38 0,75 0,70 

2 Daya beda 

Biser (D) 

 0,78 0,67 0,78 0,67 0,78 0,89 0,78 0,67 0,56 0,89 

3 Reliabilitas 

(Alpha) 

 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

4 Validitas  0,63 0,57 0,53 0,58 0,56 0,65 0,58 0,57 0,55 0,77 

5 Kualitas 

Pengecoh 
(prop. 

Endorsing) 

A 3 4 8 3 16* 4 4 2 2 14 

B 4 4 14* 5 6 2 7 5 2 4 

C 5 22* 4 3 6 11* 1 19* 2 3 

D 24* 5 3 5 3 4 3 4 17* 1 

E 4 5 3 17* 1 3 16* 10 2 2 

Keterangan: *) Kunci Jawaban 

 

4.  Peningkatan Prestasi Belajar Siswa 

Prestasi belajar siswa diukur melalui post tes soal dengan jumlah 10 butir soal, 

bentuk soal pilihan ganda, setiap butir soal mempunyai bobot yang sama, siswa 

yang menjawab benar diberi skor 10 sedangkan yang menjawab salah diberi skor 



0, skor maksimal adalah 100.  Hasil dari pengolahan data maka dapat dilihat 

prestasi belajar siswa seperti berikut ini. 

 

1.  Hasil Tes Kelas VII E 

Hasil tes siklus kelas VII F dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

 

Tabel 4.6  Hasil Test Siklus I Kelas VII E 

No 
Rentang 

Nilai 
Kategori Frekuensi 

Prosentase 

(%) 

Rata-rata 

Kelas 

Nilai ≥ 

70 

1 85 – 100 Sangat baik 1 4,16% 

40,85 24,99% 

2 75 – 84 Baik 1 4,16% 

3 65 – 74 Cukup 5 20,83% 

4 45 – 64 Kurang 17 70,83% 

5 25 – 44 Sangat kurang 0 0 

6 0 – 24 Gagal 0 0 

Jumlah  24 100%   

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa prestasi belajar siklus I siswa kelas 

VII E nilai rata-rata kelas 40,85 % dalam kategori kurang, sedangkan siswa yang 

mendapatkan ≥ 70 mencapai 40,00%.  Hal ini menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran dengan menerapkan  pembelajaran STAD berbasis aneka sumber 

belajara  pada siklus I masih sangat rendah.   

 

2.  Hasil Tes Kelas VII F 

 

Hasil tes siklus kelas VII F dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

 

Tabel 4.7 Hasil Test Siklus I Kelas VII F 

No 
Rentang 

Nilai 
Kategori Frekuensi 

Prosentase 

(%) 

Rata-rata 

Kelas 

Nilai ≥ 

70 

1 85 – 100 Sangat baik 0 0 

40,16 24,99% 

2 75 – 84 Baik 2 8,32% 

3 65 – 74 Cukup 4 16,66% 

4 45 – 64 Kurang 18 75% 

5 25 – 44 Sangat kurang 0 0 

6 0 – 24 Gagal 0 0 

Jumlah  24 100%   

 



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa prestasi belajar siklus I siswa kelas 

VII F nilai rata-rata kelas 40,16 % dalam kategori kurang, sedangkan siswa yang 

mendapatkan ≥ 70 mencapai 24,99%.  Hal ini menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran dengan menerapkan  pembelajaran STAD berbasis aneka sumber 

belajara  pada siklus I belum mencapai nilai target di atas 70% untuk siswa yang 

mendapatkan nilai ≥ 70. 

Perbandingan nilai hasil tes antara kelas VII E dan VII F dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.8  Perbandingan hasil tes siklus I kelas VII E dan VII F 

No Kelas Nilai rata-rata kelas Nilai ≥ 70 

1 VII E 40,85 24,99% 

2 VII F 40,16 24,99% 

Berdasarkan table di atas nilai rata-rata kelas VII E sebesar 40,85 dan siswa yang 

mendapatkan nilai ≥ 70 hanya 24,99%%, sedang nilai rata-rata kelas VII F sebesar 

40,16 dan siswa yang mendapatkan nilai ≥ 70 hanya 24,99%.  Hal ini menunjukan 

perbandingan nilai yang hampir seimbang. 

 

5. Refleksi Siklus I 

 

Setelah dilakukan pengamatan pada siklus pertama dan memperoleh beberapa 

pakta, diantaranya hasil nilai rata-rata tes penguasaan konsep siswa, nilai siswa 

yang memperoleh nilai ≥ 70, hasil observasi, peneliti mengadakan refleksi dengan 

kolaborator dan dosen pembimbing.  Refleksi ini bertujuan untuk mengetahui 

kekurangan dan kelebihan yang terdapat pada siklus pertama.  Kekurangan-

kekurangan pada siklus pertama ini akan diperbaiki pada siklus kedua.  

Kekurangan-kekurangan pada siklus pertama antara lain sebagai berikut: 



1. pada saat kerja kelompok belum maksimal dimanfaatkan oleh siswa, hanya 

sebagaian siswa saja yang aktif 

2. siswa pada saat presentasi kelompok masih ragu-ragu dan malu-malu, 

kurang komunikasi 

3. sumber belajar yang diperoleh siswa masih kurang hanya terbatas pada 

buku-buku saja 

4. siswa masih ragu-ragu untuk melakukan pertanyaan 

5. siswa masih banyak yang bingung dengan pembelajaran  STAD 

6. waktu yang disediakan untuk mengerjakan soal tes masih kurang 

berdasarkan penjelasan di atas direkomendasikan untuk diperbaiki pada siklus 

yang berikutnya adalah: 

1. proses pembelajaran dengan  STAD berbasis aneka sumber diusahakan 

maksimal dimanfaatkan oleh siswa terutama pada saat kerja kelompok, 

2. semua siswa diharapkan lebih aktif 

3. sebaiknya siswa mencari sumber belajar bukan hanya dari buku saja tetapi 

dari yang lain seperti internet, majalah, surat kabar, museum, perpustakan 

dan lain-lain 

4. waktu untuk mengerjakan soal sebaiknya diperpanjang 

4.4.2. Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

 

Hipotesis tindakan II : Dengan pembenahan rencana pembelajaran, 

pengembangan materi, penambahan media peta Indonesia yang digunakan serta 

perubahan tempat duduk pada saat diskusi kelompok dengan implementasi  

Pembelajara STAD berbasis aneka sumber belajar dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial khususnya sejarah maka motivasi belajar, aktivitas belajar dan 



prestasi belajar siswa akan meningkat. Berdasarkan kenyataan yang terjadi pada 

pelaksanaan pembelajaran pada siklus I guru masih mendominasi, akibatnya 

motivasi dan aktivitas siswa menjadi rendah. Maka bukan berarti penelitian 

tindakan kelas ini tidak berhasil, namun perlu adanya tindakan yang berbeda dari 

siklus I. Oleh karena itu, pembelajaran dengan  Pembelajaran STAD  berbasis 

aneka sumber belajar pada siklus II tetap dipergunakan. Karena dalam 

pelaksanaan yang bisa mendukung pembelajaran dengan  Pembelajaran STAD  

berbasis aneka sumber belajar adalah adanya kelompok belajar yang bisa 

berkomunikasi untuk berbagi gagasan dan pengalaman, adanya kerjasama untuk 

memecahkan masalah, pada umumnya hasil kerja kelompok lebih baik 

dibandingkan kerja sendiri, mempunyai rasa tanggung jawab pada kelompoknya, 

adanya upaya membangun motivasi belajar bagi siswa yang belum bisa menjadi 

bisa, menciptakan situasi dan kondisi siswa belajar dengan siswa lainnya, guru 

sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran diskusi kelompok, bisa menerima 

dan memberi pendapat yang lebih baik, menghargai pendapat orang lain dan siswa 

yang pandai mau mengajari yang kurang agar jalannya diskusi menjadi aktif dan 

hidup. 

 

Diskusi kelompok yang aktif dan hidup tampak sangat perhatian siswa dalam 

proses kegiatan pembelajaran, meskipun ada beberapa kelompok masih berjalan 

sendiri-sendiri, belum adanya kebersamaan dalam kerja kelompok. Namun ada 

beberapa siswa dalam kelompok yang mempunyai ide, gagasan, pendapat yang 

bagus dalam melaksanakan diskusi kelas. Waktu yang tersedia siswa sudah mulai 

dipergunakan lebih banyak dibandingkan yang dipakai oleh guru. Agar pada 

siklus II ini bisa meningkatkan aktivitas belajar siswa,dalam menyampaikan 



pendapat. Untuk memaksimalkan kerjasama dalam kelompok, perlu adanya rasa 

percaya diri bagi siswa dan meminimalkan sebagian siswa yang masih 

mengerjakan sendiri untuk ikut bersamaan. Untuk berdasarkan penyatuan 

pendapat antara guru mata pelajaran sejarah dengan peneliti sepakat untuk 

berupaya meningkatkan agar kerja sama kelompok lebih baik dengan ketentuan 

selama pembelajaran melalui diskusi kelompok diharapkan siswa mematuhi 

adanya kebersamaan, penggunaan waktu, disiplin dalam melaksanakan diskusi 

kelompok dan merespon atas permasalahan yang kurang didiskusikan. 

 

Selama penelitian tindakan kelas pada siklus II ini dilaksanakan tiga kali 

pertemuan dengan pokok bahasan pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam di 

Indonesia. Pokok bahasan ini terdiri dari 3 sub pokok bahasan yang meliputi: 

Kerajaan Samudera Pasai dan Aceh, Kerajaan Demak, Pajang dan Mataram, 

Kerajaan Cirebon, Banten, Makasar, Maluku dan Tidore. Kegiatan pembelajaran 

pada siklus II lebih diutamakan siswa berperan aktif untuk menciptakan 

masyarakat belajar. Pelaksanaan tindakan kelas yang telah dirancang dengan 

ilmplementasi  Pembelajaran STAD  berbasis aneka sumber belajar merupakan 

salah satu strategi untuk membantu guru dalam kegiatan pembelajaran. 

 

Sejak dilaksanakan penelitian tindakan kelas antara peneliti dengan wakil kepala 

sekolah dan guru sebagai observer, melakukan pengamatan dengan cara mencatat, 

merekam jalannya proses pembelajaran yang berpengaruh terhadap motivasi 

belajar, aktivitas belajar dan hasil prestasi belajar.adapun pengamatan tersebut 

dilihat dari antar siswa sudah bekerja sama dengan temannya dan hasil belajar 

diperoleh dari sharing antar teman, antar kelompok, dan antar mereka yang tahu 



ke mereka yang belum tahu. Selain itu, peneliti mengamati siswa secara individu 

untuk dilihat motivasi belajar siswa dan aktivitas belajarnya melalui lembar 

pengamatan yang telah dipersiapkan. 

1.  Rencana Pembelajaran Siklus II 

Setelah siklus I dilaksanakan pengamatan selama tiga kali pertemuan maka siklus 

ke II juga diamati tiga kali pertemuan. Guru telah menyiapkan rencana 

pembelajaran sebagai pedoman untuk kegiatan pembelajaran selama berlangsung. 

Hasil rencana tersebut dibuat berdasarkan atas kesepakatan antara guru dan 

peneliti. Oleh karena itu, guru selalu berharap masukan dan saran dari peneliti 

yang meliputi topik-topik dalam rencana yang perlu diamati secara khusus. 

Selanjutnya peneliti memberi masukan bahwa dalam pembelajaran guru sedapat 

mungkin menggunakan waktu yang minimal selama menyampaikan materi 

pembelajaran agar siswa lebih termotivasi untuk berfikir, menyampaikan pendapat 

dan menanggapi teman lainnya. Guru diharapkan segera memberi balikan atas 

pendapat dan hasil kerja kelompok siswa, disisi lain guru hendaknya lebih adil 

dan jeli selama memberikan bimbingan kepada siswa ketika diskusi kelompok 

berlangsung. Siklus I merupakan cermin tidak berhasilnya pembelajaran yang 

tampak bahwa guru masih mendominasi waktu. Maka siswa dalam melaksanakan 

diskusi kelompok dan menyelesaikan tugas tidak optimal. Guru masih 

mengabaikan siswa yang sebagian besar masih mengobrol dengan bicara keras, 

bermain dengan kertas yang dilipat kemudian dilempar ke temannya sehingga 

mengganggu kelompok yang sedang serius melaksanakan tugasnya. Adanya siswa 

baik laki-laki maupun perempuan mengerjakan tugas diskusi kelompoknya secara 

individu. Tampak sekali dari hasil diskusi yang disajikan masih kabur tidak sesuai 



yang diharapkan. Maka pada penelitian tindakan siklus ke II ini guru telah 

menyiapkan rencana pembelajaran yang lebih rinci adalah sebagai berikut : 

 

Berikut ini adalah hasil pengamatan penilaian terhadap perencanaan pembelajaran 

siklus II. 

Tabel 4.9 Data penilaian perencanan pembelajaran Siklus II 

No Indikator Skor Catatan 

1 2 3 4 5 

1 perrumusan 

tujuan 

pembelajaran 

   4  Perlu menggunakan kalimat 

yang lebih konkret 

2 pemilihan materi 

ajar 

   4  Contoh sudah konkret dan 

jelas 

3 pengorganisasian 

materi ajar 

   4  Perlu contoh yang lebih 

konkret ke abstrak 

4 pemilihan 

sumber/media 

pembelajaran 

   4  Masih ketergantungan pada 

buku teks dan majalah 

5 kejelasan 

skenario 

pembelajaran 

   4  Pelaksanaan pembelajaran 

sudah berjalan sesuai dengan 

skenario pembelajaran 

portofolio tetapi belum 

maksimal, siswa masih ragu-

ragu 

6 kerincian 

skenario 

pembelajaran 

  3   Guru sebagai fasilitator sudah 

tampak 

7 Kesesuaian 

teknik dengan 

trujuan 

pembelajaran 

  3   Urutan teknik belum 

sistematik 

8 Kelengkapan 

instrumen 

   4  Konci jawaban masih kurang 

relevan 

 Jumlah Skor 30  

Rata-rata 3,75  

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukan bahwa prencanan pembelajaran 

skor yang diperoleh dari setiap indikator adalah 4.  Pada setiap indikator 

dilengkapi dengan catatan untuk memperjelas kondisi yang lebih akurat terkait 



dengan kualitas masing-masing indikator tersebut.  Perbaikan pada perumusan 

tujuan pembelajaran sudah dilakukan, tetapi nampaknya pembelajaran  STAD 

berbasis aneka sumber belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan.  Perlu 

adanya perbaikan untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih maksimal. 

 

2.  Pelaksanaan Tindakan  

a.  Pertemuan Kesatu 

Kegiatan pembelajaran pada siklus II pertemuan pertama pada tanggal 9 Maret 

2010 siswa diajak untuk mempelajari pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam di 

Indonesia seperti kerajaan Samudera Pasai dan Kerajaan Aceh. Kegiatan 

pendahuluan ini terlebih dahulu guru memberi salam, menanyakan tugas 

pekerjaan rumah. Selanjutnya guru mengadakan pre test dan memberi motivasi 

untuk mengerjakan pre test. Apabila siswa tidak bisa mengerjakan tidak boleh 

bertanya kepada teman, seandainya salah tidak perlu risau agar nanti dalam 

diskusi kelompok bisa membenahi kesalahannya dan pada post test akan lebih 

baik hasilnya. 

 

Setelah siswa selesai mengerjakan pre test, guru menyuruh siswa untuk bergabung 

dengan kelompoknya masing-masing. Guru menyiapkan bahan materi yang telah 

disiapkan, dan memberikan arahan jalannya diskusi agar lebih berhasil. Untuk 

menarik minat motivasi belajar dan aktivitas belajar siswa selama mengikuti 

kegiatan pembelajaran guru memberi pertanyaan dimana letak kerajaan Samudera 

Pasai dan langsung dijawab oleh siswa dengan benar karena materinya sudah 

dipelajari oleh siswa sebagai pekerjaan rumah. Setelah guru memberi balikan atas 

jawaban siswa, guru menghubungkan materi pertumbuhan kerajaan-kerajaan 



Islam di Indonesia dengan perekonomian yang telah maju dengan pesat. Agar 

siswa setelah terjadinya kegiatan pembelajaran bisa memahami dengan penjelasan 

yang singkat, jelas serta mudah dipelajari siswa. 

 

Bagian kegiatan inti ini, guru memberi arahan garis besar materi yang akan 

didiskusikan oleh kelompok yang duduk di bagian depan mendiskusikan tentang 

kerajaan Samudera Pasai. Untuk yang duduk di bagian belakang kelompoknya 

mengerjakan diskusi tentang kerajaan Aceh. Guru mengarahkan kepada masing-

masing kelompok untuk membagi siapa yang mencari sumber informasinya, 

sumber isi, masa kejayaan dan sebab-sebab kemunduran kerajaan Samudera Pasai 

dan Kerajaan Aceh dan dibantuk dengan peta Indonesia. 

 

Ternyata pada siklus II pertemuan pertama ini suasana masih gaduh, meskipun 

masing-masing kelompok sudah hafal dengan kelompoknya. Setelah tertata, siswa 

mulai memperhatikan arahan dari guru, serta menanggapi pertanyaan dan ada 

beberapa siswa yang sudah mulai berani bertanya kepada guru. Guru memberi 

kesempatan dengan waktu yang telah ditentukan yakni 35 menit untuk diskusi dan 

25 menit untuk penyajian ke depan oleh masing-masing kelompok mewakilkan 

satu siswa. 

 

Selama diskusi kelompok berlangsung masing-masing kelompok menunjukkan 

keaktifannya yakni melaksanakan tugas sesuai dengan perintah arahan guru. 

Apabila dilihat satu persatu mulai dari kelompok satu, yang aktif mengerjakan dua 

orang, dua  orang pasif. Kelompok dua yang terdiri lima siswa tampak aktif 

semua. Kelompok tiga juga aktif semua dengan jumlah lima orang. Kelompok 

empat yang aktif empat orang dan yang satu orang aktif mengerjakan sendiri. 



Kelompok lima aktif semua tetapi mengerjakan sendiri-sendiri. Begitu juga 

kelompok enam semua aktif namun mengerjakan sendiri-sendiri. Untuk kelompok 

tujuh jumlah empat siswa aktif semua dan kelompok delapan yang dua siswa aktif 

berdiskusi tetapi yang tiga siswa laki-laki hanya membaca buku paket tidak ikut 

berdiskusi. 

 

Guru selama kegiatan diskusi kelompok berusaha untuk mendekatif masing-

masing kelompok untuk membimbing secara bergantian. Bilamana siswa 

kesulitan menemukan materi. Dalam membimbing guru sudah sudah merata, 

meskipun ada kelompok yang hanya sebentar ditengoki tidak diberi arahan, 

karena kelompok itu sudah aktif dalam melaksanakan tugas kelompoknya. Namun 

di kelompok lain guru dalam membimbing betul-betul diarahkan dan cukup lama. 

Di samping itu secara umum guru mengarahkan agar dalam diskusi yang 

dideskripsikan singkat-singkat saja. 

 

Setelah kegiatan diskusi kelompok selesai dengan waktu yang telah disepakati 

guru menyuruh salah satu anggota sebagai wakil kelompoknya maju ke depan 

untuk menyampaikan hasil diskusi secara singkat, jelas, dan benar. Penguji 

kelompok pertama maju dengan suasana kelas ada sebagian siswa laki-laki 

mengobrol, dilanjutkan kelompok tiga untuk menyajikan hasil yang direspon oleh 

guru, yakni hasil deskripsinya ditegaskan karena kurang jelas. Untuk kelompok 

lima dalam menyampaikan lancar, disisi lain guru memberi peringatan kepada 

siswa lainnya untuk memperhatikan karena hasil diskusi dipergunakan untuk post 

test. Ketika kelompok delapan menyajikan, guru masih memberi peringatan untuk 

mendengarkan, karena ada beberapa siswa yang mengganggu temannya. 



Selanjutnya guru menyimpulkan hasil diskusi masing-masing kelompok dan guru 

menyuruh siswa untuk menilai hasil penyaji setiap kelompok. Kemudian guru 

merangkum materi pelajaran dari hasil kelompok satu, tiga, lima, dan delapan. 

Akhirnya guru memberi gambaran penilaian yang mendapat nilai baik adalah 

kelompok delapan. 

 

Periode kedua dilanjutkan penyajian hasil diskusi dari kelompok dua, empat, 

enam, dan tujuh untuk maju ke depan. Setiap kelompok maju menyajikan hasil 

diskusi, guru selalu membimbing kelompok yang sedang menyajikan dengan 

menegaskan hasil jawaban, agar siswa yang lain bisa memahami. Pada penyajian 

kelompok empat ternyata masih belum lancar yakni karena kesalahan penulisan 

dan ternyata kelompok inilah yang sering bikin gaduh. Saat inilah guru memberi 

peringatan kepada siswa yang bikin gaduh dan bergurau menyilahkan keluar, hal 

ini dilakukan agar siswa lebih tenang untuk memperhatikan. Dilanjutkan penyaji 

kelompok enam dan kelompok tujuh dengan suasana kelas lebih tenang dan 

memperhatikan. Guru memberi penguatan kepada masing-masing kelompok, 

setelah kelompok dua, empat, enam, dan tujuh kembali ke tempat duduknya, guru 

menyimpulkan hasil diskusi sambil diselingi humor agar siswa tidak tegang. Guru 

menyuruh menilai siswa bagi kelompok yang terbaik yaitu dari kelompok empat 

justru kelompok yang bikin gaduh inilah ternyata yang terbaik dan aktif. Guru 

menyimpulkan hasil diskusi secara menyeluruh mulai dari kerajaan Samudera 

Pasai meliputi sebab-sebab mencapai kejayaan, kemunduran dan peranan kerajaan 

Samudera Pasai. Kerajaan Aceh mulai dari berdiri, faktor-faktor perkembangan, 

sebab-sebab Aceh mundur. 

 



Setelah selesai menyimpulkan sampai pada bagian penutup guru kembali 

menyuruh mempelajari ringkasan materi lima menit untuk dibaca. Kemudian guru 

menyampaikan post test dengan soal yang telah dipersiapkan. Setelah selesai hasil 

post test dikumpulkan, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

dan beberapa siswa ada yang bertanya, oleh guru langsung dijawab. Selanjutnya 

guru memberi gambaran materi yang akan datang yaitu siswa agar lebih banyak 

membaca dan mempelajari kerajaan Demak, kerajaan Pajang dan kerajaan 

Mataram, yang diakhiri dengan menutup pelajaran memberi salam selamat siang. 

   

b.  Pertemuan Kedua 

Topik materi pada pertemuan siklus II pertemuan kedua ini dilaksanakan pada 

tanggal 16 Maret 2010 yang membahas mengenai pertumbuhan kerajaan Demak, 

kerajaan Pajang dan kerajaan Mataram . Adapun pembahasannya difokuskan pada 

materi pembelajaran yang meliputi kerajaan Demak tentang pemerintahannya 

pada jaman Raden Patah, Pati Unus, Sultan Trenggono. Sedangkan kerajaan 

Pajang mengenai pemerintahan Sultan Adiwijaya dan Arya Pangiri. Di Kerajaan 

Mataram pada saat pemerintahan Sutawijaya, Mas Jolang, dan Sultan Agung. 

Sebelum pembelajaran dimulai guru berpesan kepada siswa agar dalam 

pelaksanaan diskusi kelompok lebih meningkatkan kepercayaan diri dan 

kebersamaan lebih utama, mengingat waktu, sungguh-sungguh dalam 

melaksanakan tugas dan aktif dalam diskusi kelompok untuk terciptanya 

masyarakat belajar di kelas. 

 

Ketika guru mengawali pertemuan pembelajaran pada siklus II pertemuan kedua 

ini seperti pembelajaran yang telah lalu, guru selalu melakukan appersepsi untuk 



menarik minat dan memotivasi siswa dengan beberapa pertanyaan tentang materi 

yang telah dipelajari oleh siswa sebagai pekerjaan rumah yang harus dibaca. Oleh 

siswa pertanyaan tersebut dijawab oleh sebagian besar siswa dengan jawaban 

betul, yang belum membaca ada beberapa siswa dan mau mengakui. Selanjutnya, 

guru menjelaskan materi singkat untuk dicatat oleh siswa. Dari materi tersebut 

dipergunakan untuk bahan pre test. Guru juga memberi arahan untuk mengerjakan 

agar siswa mengingat dari materi yang baru saja diberikan, apabila tidak bisa 

mengerjakan dikosongi saja. 

 

Setelah selesai mengerjakan pre test dilanjutkan kegiatan inti yakni guru 

mengajak siswa untuk mengadakan diskusi kelompok seperti pada pertemuan 

sebelumnya. Namun agak berbeda pada siklus II pertemuan kedua ini guru 

mencoba merubah anggota kelompok agar lebih hidup dalam kegiatan diskusinya. 

Selanjutnya setiap kelompok sudah saling berhadapan, maka guru membagi 

uraian singkat materi pelajaran dengan topik kerajaan Demak, kerajaan Pajang, 

dan kerajaan Mataram. Sambil mengarahkan jalannya diskusi kelompok kepada 

masing-masing kelompok, siswa diharapkan menggunakan waktu yang telah 

ditentukan dan meningkatkan jalannya diskusi, agar tercapai dan guru 

menegaskan agar diskusi kelompok dalam bekerja sama untuk saling 

berkomunikasi, bertanya kepada teman yang lebih tahu lebih ditingkatkan dan 

guru membimbing secara bergantian ke setiap kelompok. 

 

Selama diskusi kelompok berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan dapat 

diperoleh hasil pengamatan bagi kelompok satu yang berjumlah empat orang, 

untuk yang tiga orang aktif bekerja sama dan satu orang pasif mengerjakan 



sendiri. Kelompok dua berjumlah lima orang yang keseluruhan tampak aktif dan 

bekerja sama. Kelompok tiga berjumlah empat orang yang tiga orang aktif 

bekerjasama dan satu orang pasif tanpa menghiraukan (cuek). Kelompok empat 

ini berjumlah lima orang semuanya aktif dan bekerjasama sehingga kelompok ini 

lebih hidup dibanding lainnya. Kelompok lima yang berjumlah empat orang ini 

ternyata aktif sendiri-sendiri sehingga tidak tampak kebersamaannya. Kelompok 

enam berjumlah lima orang ternyata yang tiga orang pasif tanpa mengerjakan 

tugas dan yang dua orang aktif sendiri. Kelompok tujuh berjumlah empat orang 

yang tiga orang aktif sendiri dan satu orang pasif. Bagi kelompok delapan ini 

berjumlah lima orang yang empat aktif dan yang satu orang membaca sendiri 

tidak merespon teman lainnya. 

 

Setelah selesai melakukan diskusi kelompok dilanjutkan diskusi kelas. Setiap dua 

kelompok maju ke depan untuk menyajikan hasil diskusi. Setiap kelompok yang 

sudah maju oleh guru langsung disimpulkan dan siswa langsung merespon untuk 

menulis jawaban yang betul dan telah dirangkum. Di samping itu guru dalam 

merangkum disisipi materi yang dihubungkan dengan upacara sekaten dan 

mempunyai nilai ekonomis yakni adanya pasar malam. Guru juga memberi tugas 

untuk menanyakan ke orang yang tahu tentang sastra gendhing, tahun Jawa, bulan 

Jawa. Hal ini sebenarnya guru telah menciptakan pembelajaran student teams 

achievement devision  berbasis aneka sumber belajar. Guru juga membagi hadiah 

bolpen bagi peserta penyaji kelompok terbaik dengan kriteria bahasa jelas, 

singkat, dan mudah dimengerti oleh kelompok lain. Selanjutnya guru mengadakan 

post test dan siswa dalam mengerjakan dengan suasana tenang. 

 



Pada kegiatan penutup guru menyuruh siswa untuk membuka buku catatan agar di 

rumah membaca dan mempelajari kerajaan Cirebon, Banten, Makasar, Ternate, 

Tidore, dan Banjar mengenai sebab-sebab faktor pendorong berkembangnya 

kerajaan, masa kejayaan dan sebab-sebab kemunduran. Sebelum menutup 

kegiatan pembelajaran guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang ditugaskan di rumah, namun karena waktu telah habis 

maka pertemuan ditutup dengan memberi salam selamat siang kepada siswa. 

   

c.  Pertemuan Ketiga 

Kegiatan pembelajaran sejarah pada tanggal 23 Maret 2010 ini, guru 

menyampaikan topik bahasan mengenai pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam di 

Indonesia yang meliputi kerajaan Cirebon, kerajaan Banten, kerajaan Makassar, 

kerajaan Maluku dan kerajaan Banjar. Guru memberi motivasi dan rasa percaya 

diri pada siswa dalam meningkatkan keberhasilan dalam diskusi kelompok. 

Sebagai appersepsi guru berupaya memusatkan perhatian siswa dengan 

menunjukkan gambar peta, salah satu kerajaan yaitu peta wilayah kerajaan 

Banten. 

  

Agar siswa memahami peta wilayah kerajaan Banten, guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran khusus dengan bahasa yang mudah dipahami singkat dan jelas. 

Selanjutnya guru mengadakan pre test untuk mengetahui kemampuan siswa 

sebelum dilaksanakan pembelajaran dengan  student teams achievement devision. 

Guru mengajak siswa untuk bergabung pada kelompoknya masing-masing untuk 

melanjutkan kegiatan diskusi kelompok dengan bahan materi yang terlebih dahulu 

sudah dibaca di rumah oleh siswa. 



 

Memasuki proses pembelajaran sejarah pada kegiatan inti, guru menyampaikan 

topik materi pelajaran sejarah dan berupaya untuk memotivasi siswa agar mau 

berpikir dan menjawab, merespon pertanyaan dari guru. Secara serempak setiap 

dua pertanyaan dari guru siswa menjawab dengan penuh semangat. Maka siswa 

tampak aktif merespon dan memperhatikan serta mencatat penjelasan singkat dari 

guru. Setelah guru menjelaskan secara singkat masing-masing kelompok diberi 

materi uraian singkat mengenai kerajaan Cirebon, Banten, Makasar, Maluku, dan 

Banjar. Bahan materi tersebut kemudian oleh setiap kelompok didiskusikan 

dengan mengacu pada diskusi kelompok masyarakat belajar yakni siswa 

diharapkan bisa sharing dengan para anggota kelompoknya, antara mereka yang 

belum tahu bertanya kepada yang lebih tahu dan yang lebih utama adalah 

kerjasama dengan orang lain. 

Selama kegiatan diskusi kelompok, guru mengamati kerjasama antar anggota 

kelompok dan menunjukkan hal-hal yang dirasa sulit oleh satu kelompok. Selain 

itu guru masih tampak membimbing salah satu kelompok yang pasif agar menjadi 

hidup dalam menyelesaikan tugasnya. Guru memberikan waktu sepenuhnya 

kepada siswa untuk melaksanakan diskusi kelompok dengan ketepatan waktu 

yang telah tersedia, kedisiplinan untuk menyelesaikan tugas yang diberiakan guru 

memotivasi, membimbing, dan mengarahkan ke setiap kelompok. Siswa semakin 

hidup dan bersemangat dalam mendiskusikan tugasnya dengan kerjasama yang 

lebih meningkat. Masing-masing anggota kelompok saling memberi masukan, 

mengajukan pendapat, bertanya kepada teman dan dijawab oleh teman 

kelompoknya. Tidak tampak adanya siswa yang berdiam diri. Hal ini terjadi 

karena secara menyeluruh mempunyai kompetensi untuk menyajikan hasil diskusi 



yang terbaik. Siswa dengan penuh menggunakan waktu untuk mendiskusikan, 

karena siswa semakin terbiasa, dengan pembelajaran  student teams achievement 

devision. 

Setelah selesai diskusi kelompok masing-masing kelompok sudah siap untuk 

menyajikan hasil diskusi dengan jawaban yang mudah dimengerti, dipahami 

dengan bahasa yang jelas dan singkat. Penyaji pertama adalah kelompok satu dan 

kelompok tujuh. Hasil penyajian tersebut langsung direspon oleh semua siswa 

untuk didengar dan dicatat bagi jawaban yang betul lihat. Penyaji kedua kelompok 

dua yang disampaikan dengan kronologis dan betul, kemudian oleh siswa yang 

lain langsung dicatat untuk bahan post test. Penyaji ketiga disampaikan kelompok 

tiga dengan hasil jawaban betul, namun oleh guru ditegaskan  atas jawaban 

tersebut. Penyaji keempat disampaikan oleh kelompok empat dengan jawaban 

betul untuk penyaji kelompok lima dan kelompok enam jawaban kurang betul 

kemudian ditegaskan oleh guru dengan jawaban yang lebih lengkap. Sedang 

kelompok delapan merupakan penyaji dengan jawaban yang paling lengkap. Guru 

menyuruh siswa untuk menilai hasil penyajian, ternyata penyaji terlengkap dan 

terbaik jatuh pada kelompok delapan dan guru mengajak siswa untuk memberi 

tanda bintang dan dengan applause. 

 

Sampai pada bagian penutup guru menyuruh siswa kembali untuk membaca, 

mempelajari jawaban yang betul dan baru saja dibahas. Kemudian guru 

menyimpulkan materi pelajaran sejarah serta memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menanyakan materi yang belum jelas. Guru sebelum menutup pelajaran 

mengingatkan kepada siswa untuk membuat ringkasan materi pelajaran sejarah 

dengan topik kerajaan Islam di Indonesia dengan acuan buku  paket sejarah. Guru 



memberi informasi untuk pertemuan selanjutnya diadakan test formatif sebagai 

post test siklus II, agar  siswa belajar di rumah dari hasil yang telah didiskusikan. 

Guru memberi salam sebagai akhir pertemuan. 

 

1.  Hasil Tindakan Siklus II 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas pada siklus II pada kelas VII E, maka 

hasil pengamatan yang berupa kuantitatif untuk menghitung frekuensi dan 

persentase kegiatan motivasi belajar, aktivitas belajar dan prestasi belajar siswa. 

Sedangkan pengamatan untuk  kegiatan guru berbentuk kualitatif. Hasil 

pengamatan ini dilaksanakan atas kerjasama antara peneliti dengan guru mata 

pelajaran sejarah sebagai kolaborator dan dua guru sebagai observer, terhadap 

proses kegiatan pembelajaran sejarah, maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

Data mengenai aktivitas belajar dan prestasi belajar selama proses kegiatan 

pembelajaran sejarah dengan waktu yang telah tersedia bagi siswa pada setiap 

pertemuan pertama, kedua dan ketiga pada siklus II ini penghitungannya sama 

pada waktu siklus I. Hasil pengamatan pada siklus II ini siswa telah menunjukkan 

motivasi belajar dan aktivitas belajar sudah tampak aktif dan hidup, serta penuh 

perhatian selama proses kegiatan pembelajaran. Meskipun masih ada kelompok 

yang bekerja sendiri-sendiri namun ada beberapa siswa dalam satu kelompok 

tampak lebih aktif dan penuh percaya diri untuk menyampaikan pendapat serta 

merespon pertanyaan dari teman sekelompoknya. Bahkan ada yang 

memberanikan diri untuk bertanya kepada kelompok lain. Selama proses kegiatan 

pembelajaran pada siklus II ini masing-masing siswa mempunyai kesibukan untuk 



menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Agar dalam melaksanakan tugas diskusi 

kelompok berhasil mencapai kriteria yang telah ditentukan oleh guru. 

 

Secara menyeluruh hasil pengamatan terhadap motivasi belajar, aktivitas belajar 

dan prestasi belajar pada siklus II ini menunjukkan adanya peningkatan, yakni 

tampak lebih termotivasi dan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Buktinya siswa lebih tampak bersaing untuk mendapatkan hasil yang terbaik 

dalam menyajikan hasil diskusi kelompoknya, dibandingkan pada saat kegiatan 

pembelajaran pada siklus pertama masih belum terlihat hasil penyajian yang 

terbaik. Hubungan antara guru dengan siswa di kelas semakin akrab dan guru 

sudah tidak menguasai kegiatan pembelajaran. Guru tidak tampak mendominasi 

materi yang telah dipercayakan kepada siswa untuk didiskusikan. Guru selalu 

menawarkan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat, ide yang tersimpan 

dibenak siswa agar siswa lebih semangat dan kreatif dalam belajarnya. Oleh 

karena itu hasil pengamatan pada siklus II ini tampak lebih meningkat hasilnya 

persentase motivasi belajar dan aktivitas belajar dapat dibaca melalui tabel 

dibawah ini adalah sebagai  berikut : 

Tabel.4.10  Rata-rata persentase siswa kelas VII E yang aktif pada siklus II 

Pert Siswa yang hadir Siswa yang aktif 
Persentase siswa 

yang aktif (%) 

I 24 15 62,05% 

II 24 18 75,00% 

Rata-rata persentase siswa yang aktif pada siklus II 68,75% 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persentase siswa aktif siklus I kelas 

VII E pada pertemuan pertama sebesar 62,05% dari 24 siswa yang hadir pada 



pertemuan kedua sebesar 75,00% dari 24 siswa yang hadir, sehingga diperoleh 

persentase rata-rata penilaian total dari hasil pengamatan terhadap siswa yang 

aktif pada siklus I sebesar 68,75%.   

Tabel 4.11  Rata-rata persentase siswa kelas VII F yang aktif pada siklus II 

Pert Siswa yang hadir Siswa yang aktif 
Persentase siswa 

yang aktif (%) 

I 24 16 66,66% 

II 24 17 70,83% 

Rata-rata persentase siswa yang aktif pada siklus I 68,74% 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persentase siswa aktif siklus II 

kelas VII F pada pertemuan pertama sebesar 66,66% atau 16 dari 24 siswa yang 

hadir dan pada pertemuan kedua sebesar 70,83% atau 17 orang dari 24 siswa yang 

hadir, sehingga diperoleh prosentase rata-rata penilaian total dari hasil 

pengamatan terhadap siswa yang aktif pada siklus II sebesar 68,74%.    

Tabel 4.12 Perbandingan Data Aktivitas (on task) Siklus II kelas VII E dan F 

No. Kelas Pertemuan I Pertemuan II 
Rata-rata 

persentase 

1 VII E 15 18 68,75% 

2 VII F 16 17 68,74% 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada siklus II pertemuan pertama 

dari 24 siswa yang hadir di kelas VII E sebanyak 15 siswa yang aktif mengikuti 

kegiatan pembelajaran dan pada pertemuan kedua sebanyak 18 siswa yang aktif 

mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga diperoleh rata persentase siswa aktif 

(on task) sebesar 68,75%.  Sedangkan untuk kelas VII F pada pertemuan pertama 

sebanyak 16 siswa yang aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dan pada 

pertemuan kedua sebanyak 17 siswa yang aktif mengikuti kegiatan pembelajaran, 

sehingga diperoleh rata-rata persentase siswa aktif (on task) sebesar 68,74%.   



3.  Sistem Penilaian 

 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa melalui 

penyusunan soal-soal mulai dari kisi-kisi, soal-soal, dan uji coba soal.  Jumlah 

butir tes soal yang diujikan pada siklus 1 berjumlah 20 butir soal, setelah 

diujicobakan hanya 10 soal yang valid. Sisanya tidak valid sehingga tidak dipakai, 

jadi soal yang digunakan 10 soal. 

Tabel. 4.13  Data Validitas Instrumen prestasi belajar siswa Siklus II 

No Parameter Option Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Tingkat 
Kesukaran 

prop. 

Correct (P) 

 0,44 0,55 0,59 0,53 0,72 0,38 0,50 0,66 0,43 0,53 

2 Daya beda 
Biser (D) 

 0,67 0,67 0,78 0,67 0,78 0,78 1,00 0,67 0,78 0,78 

3 Reliabilitas 

(Alpha) 

 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

4 Validitas  0,53 0,57 0,58 0,55 0,58 0,59 0,64 0,57 0,68 0,82 

5 Kualitas 

Pengecoh 
(prop. 

Endorsing) 

A 4 4 21* 4 3 8 16* 3 4 8 

B 4 7 2 6 14* 4 5 4 2 12* 

C 19* 14* 4 3 6 2 1 5 2 3 

D 5 4 3 3 4 17* 5 2 23* 4 

E 5 1 3 16* 1 4 2 17* 3 3 

Keterangan: *) Kunci Jawaban 

 

4.  Peningkatan Prestasi Belajar Siswa 

 

Prestasi belajar siswa diukur dengan menggunakan tes, bentuk soal pilihan 

berganda dengan 5 pilihan jawaban dari jumlah soal 10 butir, setiap butir 

mempunyai bobot yang sama siswa yang menjawab benar diberi skor 10 dan 

siswa yang menjawab salah diberi skor 0, skor maksimal adalah 100.  Pengukuran 

prestasi belajar siswa dimana siswa dianggap tuntas apabila skor yang diperoleh 

dari mengerjakan tes tersebut sama dengan atau lebih dari Kriteria Ketuntasan 



Minimal (KKM) 70.  Data prestasi belajar siswa siklus II ditunjukan pada tabel di 

bawah ini. 

 

1.  Hasil Tes Kelas VII E 

Tabel 4.14  Hasil Test kelas VII E 

No 
Rentang 

Nilai 
Kategori Frekuensi 

Prosentase 

(%) 

Rata-rata 

Kelas 

Nilai ≥ 

70 

1 85 – 100 Sangat baik 4 16,66 

40,16 83,32% 

2 75 – 84 Baik 6 25,00% 

3 65 – 74 Cukup 10 41,66% 

4 45 – 64 Kurang 4 16,66% 

5 25 – 44 Sangat kurang 0 0 

6 0 – 24 Gagal 0 0 

Jumlah  24 100%   

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa prestasi belajar siklus II siswa 

kelas VII E mencapai rata-rata 44,16 dalam kategori cukup, sedangkan siswa yang 

mendapatkan ≥ 70 mencapai 83,32%.  Hal ini menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran belum mencapai target lebih dari 70% sesuai dengan ketentuan 

kurikulum yang ditetapkan.   

2.  Hasil Test Kelas VII F 

Secara umum hasil test sub pokok bahasan Sistem Politik di Indonesia pada kelas 

VII F dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.15  Hasil Test Kelas VII F 

No 
Rentang 

Nilai 
Kategori Frekuensi 

Prosentase 

(%) 

Rata-rata 

Kelas 

Nilai ≥ 

70 

1 85 – 100 Sangat baik 3 12,05 

40,14 74,54% 

2 75 – 84 Baik 5 20,83% 

3 65 – 74 Cukup 10 41,66% 

4 45 – 64 Kurang 6 25,00% 

5 25 – 44 Sangat kurang 0 0 

6 0 – 24 Gagal 0 0 

Jumlah  24 100%   

 



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa kelas VII F 

rata-rata 40,14 dalam kategori cukup. Sedangkan siswa yang mendapatkan ≥ 70 

mencapai 74,54%, hal ini menunjukkan bahwa hasil dari proses pembelajaran 

tersebut mengalami peningkatan yang baik, namun hasi ini sudah mencapai target 

lebih dari 70% untuk siswa yang mendapatkan nilai ≥ 70. 

Tabel tersebut dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut: dari 24 siswa yang 

hadir, ada 3 atau 12.05% siswa yang mendapat nilai sangat baik dengan rentang 

nilai 85 – 100, 5 atau 20,83% siswa mendapatkan nilai baik dengan rentang nilai 

75 – 84, 10 atau 41,66% memperoleh nilai cukup dengan rentang nilai 65 – 74, 6 

atau 25,00% siswa memperoleh nilai kurang dengan rentang nilai 45 – 64, 0% 

siswa mendapatkan nilai sangat kurang dengan rentang nilai 25 – 44, dan tidak 

satupun siswa yang gagal dengan rentang nilai 0 – 24.   

Tabel 4.16  Perbandingan Hasil Test kelas VII E dan VII F 

No. Kelas  Nilai rata-rata kelas Nilai ≥ 70   

1 VII E 44,16 83,32% 

2 VII F 34,54 74,54% 

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan hasil test siklus I diperoleh nilai rata-rata 

kelas VII E sebesar 44,16 dan yang mendapatkan nilai ≥ 70  hanya 83,32%, 

sedangan nilai rata-rata kelas VII F sebesar 34,54 dan yang mendapatkan nilai ≥ 

70  hanya74,54%.   

 

5.  Pelaksanaan refleksi siklus II 

Setelah dilakukan pengamatan pada siklus kedua dan memperoleh beberapa fakta, 

diantaranya hasil nilai ratar-rata tes penguasaan, perolehan nilai ≥ 70, hasil 

observasi, dan tingkat aktivitas siswa, penelitian mengadakan refleksi dengan 

kolaborator dan dosen pembimbing.  Refleksi ini bertujuan untuk mengetahui 

kekurangan atau kelebihan yang terdapat pada siklus kedua.  Kekurangan-



kekurangan yang terjadi pada siklus kedua akan diperbaiki untuk pelaksanaan 

siklus ketiga. 

Kekurangan-kekurangan pada siklus kedua, antara lain: 

1.  guru masih kurang memberikan motivasi 

2. Interaksi guru dengan siswa masih kurang efektif  

3. Sumber belajar yang digunakan masih kurang 

4. Kelompok penyaji masih kurang terampil 

5. Saat mengerjakan soal tes akhir, masih terdapat siswa yang kurang 

bersemangat. 

Berdasarkan penjelasan di atas direkomendasikan bahwa: 

1. guru harus lebih memperhatikan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung 

2. sumber belajar yang digunakan lebih komplek 

3. kelompok penyajian lebih terampil 

4. guru perlu memotivasi siswa lagi supaya lebih semangat dan aktif 

 

4.4.3  Pelaksanaan Pembelajaran Siklus III 

1.  Perencanaan Pembelajaran  

Pada siklus III guru membuat rencana pembelajaran dan menggunakannya sesuai 

skenario yang sudah dibuat.  Skenario pembelajaran dibuat berdasarkan pada 

hambatan-hambatan yang terjadi pada siklus II.  Pada siklus III ini siswa atau 

kelompok belajar mengumpulkan bahan-bahan pembelajaran  STAD. 

Hipotesiss tindakan III: Dengan pengembangan materi dan penambahan media 

pembelajaran mind mopping yang digunakan serta perubahan posisi tempat duduk 



pada saat diskusi kelompok dengan penerapan  pembelajaran STAD berbasis 

aneka sumber belajar dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial khususnya 

sejarah maka motivasi belajar, aktivitas belajar dan prestasi belajar siswa akan 

meningkat pada tindakan siklus III. 

 

Berpijak pada penelitian tindakan kelas pada siklus II yang dilaksanakan sesuai 

dengan rencana pembelajaran, guru telah berupaya tidak mendominasi selama 

proses kegiatan pembelajaran. Siswa secara menyeluruh telah menjadi aktif. 

Meskipun keaktifan tersebut belum tercapai secara klasikal. Oleh karena itu 

pembelajaran dengan  pembelajaran STAD  berbasis aneka sumber belajar pada 

siklus III ini dilanjutkan, agar sisiwa dapat menciptakan masyarakat belajar 

melalui diskusi kelompok yang telah dilakukan beberapa pertemuan sebelumnya. 

Alasan untuk dilanjutkan pada siklus III ini karena secara individu siswa pada 

waktu kegiatan diskusi kelompok masih ada sebagian siswa yang memonopoli 

untuk mengajukan pendapat, bertanya dan menjawab, sehingga siswa yang pasif  

masih harus dibangkitkan.  

Pada siklus III ini antara peneliti dan guru mata pelajaran sejarah sebagai 

kolabolator, wakil kepala sekolah dan guru kelas VIII sebagai observer masih 

melakukan pengamatan seperti pada siklus II. Selain mengamati juga 

berkomunikasi untuk menyatukan pendapat pada pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran siklus III yang ditambah media pembelajaran agar motivasi belajar 

dan aktivitas belajar meningkat secara optimal yang diikuti kenaikan hasil prestasi 

belajar . 

 

 



1. Rencana pembelajaran siklus III 

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian tindakan pada siklus I dan siklus II, 

masing-masing dilaksanakan pengamatan selama 3 hari pertemuan. Maka pada 

siklus III ini juga dilaksanakan tiga kali pertemuan. Guru telah menyiapkan 

rencana pembelajaran sebagai pedoman untuk kegiatan pembelajaran sejarah. 

Hasil rencana pembelajaran itu dibuat berdasarkan atas kesepakatan dan 

penyatuan pendapat antara guru dan peneliti. Berpijak dari pengalaman-

pengalaman kegiatan pembelajaran sebelumnya guru lebih percaya diri dan 

berkeyakinan pada pembalajaran siklus III ini akan tercapai secara optimal. 

Karena siswa sudah terbiasa dengan pembelajaran sebelumnya, guru sudah tidak 

mendominasi materi pembelajaran namun lebih mengarah pada pembimbingan. 

Siswa lebih bersemangat, aktif dan kreatif. Siswa menghendaki perubahan bentuk 

tempat duduk dan formasi kelompok, agar siswa yang pasif digabungkan dengan 

siswa yang aktif sehingga kegiatan diskusi kelompok tercipta masyarakat belajar 

yang hidup dan segar dengan pedoman rencana pembelajaran sebagai berikut: 

Hasil pengamatan dan penilaian pada rencana perbaikan pembelajaran pada siklus 

ketiga dapat dilihat padsa tabel berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel. 4.17  Data Penilaian Perencanaan Pembelajaran Siklus III 

No Indikator Skor Catatan 

1 2 3 4 5 

1 perrumusan 

tujuan 

pembelajaran 

    5 Sesuai dengan konsep dan 

jelas 

2 pemilihan materi 

ajar 

    5 sudah ada contoh konkret, 

relevan dan jelas 

3 pengorganisasian 

materi ajar 

    5 Sudah ada contoh yang lebih 

konkret ke abstrak 

4 pemilihan 

sumber/media 

pembelajaran 

    5 Sumber media sudah lengkap. 

5 kejelasan 

skenario 

pembelajaran 

   4  Pelaksanaan pembelajaran 

sudah berjalan sesuai dengan 

skenario 

6 kerincian 

skenario 

pembelajaran 

   4  Guru sebagai fasilitator sudah 

maksimal 

7 Kesesuaian 

teknik dengan 

trujuan 

pembelajaran 

    5 Urutan teknik sudah 

sistematik 

8 Kelengkapan 

instrumen 

    5  Relevan dan lengkap 

 Jumlah Skor 38  

Rata-rata 4, 75  

Berdasarkan table di atas dapat dijelaskan bahwa skor yang diperoleh dari setiap 

indikator adalah 4 dan 5.  dua indikator mendapat skor 4, dan enam indikator 

mendapat skor 5.  Setiap indikator dilengkapi dengan catatan untuk memperjelas 

kondisi yang lebih akurat terkait dengan masing-masing indikator tersebut.  Skor 

rata-rata yang diperoleh dari instrument perencanaan pembelajaran adalah 4,75.  

Secara keseluruhan skor ini sudah mencapai indikator pencapaian yang 

direncanakan dalam penelitian. 

 

 

 



 

2.  Pelaksanaan Tindakan Kelas 

a. Pertemuan ke satu 

Pelaksanaan tindakan kelas pada siklus III pertemuan pertama ini dilaksanakan 

pada tanggal 6 oktober 2010. Seperti pada kegiatan pembelajaran siklus I dan 

siklus II. Guru mengawali pembelajaran dengan memberikan kriteria keberhasilan 

diskusi dan bagi yang belum berhasil agar bisa menyusul lebih baik. Guru selalu 

mengadakan appersepsi dengan berupaya agar siswa berminat dan perhatian 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru meminta beberapa siswa untuk 

menyebutkan beberapa karya sastra . Oleh guru langsung direspon untuk 

dijelaskan perlunya mempelajari bentuk karya sastra yang berupa hikayat, babad, 

suluk dan syair, agar siswa memahami arti isi dari bentuk karya sastra. Karena 

bentuk karya sastra ini mempunyai bentuk-bentuk keteladanan, sikap hidup 

manusia. 

 

Masuk pada bagian kegiatan ini guru memberikan uraian singkat materi 

pembelajaran sejarah. Guru melanjutkan dengan menyampaikan beberapa 

pertanyaan untuk bahan diskusi kelompok. Siswa langsung merespon pertanyaan 

dari guru dengan jawaban yang tepat dan benar, kemudian oleh guru langsung 

diberi acungan jempol sebagai tanda/simbol bahwa jawaban siswa betul. Disisi 

lain siswa penuh perhatian dan bersemangat dalam mengajukan pertanyaan 

kepada guru mengenai contoh bentuk karya sastra yang berhubungan denagn 

babad. Guru langsung menjawab dengan contoh Babad Tanah Jawi dan Babad 

Giyanti, siswa melanjutkan kegiatan pembelajaran dengan cara membentuk 

kelompok seperti pada pertemuan siklus I dan siklus II. Karena siswa sudah 

terbiasa dengan cara pembelajaran ini maka sudah siap dengan posisi tempat 



duduk yang berhadapan dengan antar teman sekelompoknya. Meskipun hanya 

merubah tempat duduk yang berhadapan namun ternyata siswa lebih 

berkomunikatif, karena masing-masing bisa berbagi pengetahuan materi yang 

didiskusikan, sehingga siswa tampak tidak pasif atau berdiam diri. Secara 

keseluruhan siswa berupaya untuk berkompetesi mengajukan pendapat, saling 

memberitahu kepada yang belum tahu dan sharing dengan antar teman maka 

terbentuklah kerjasama diskusi kelompok yang hidup. Memang diskusi pada 

siklus III ini suasana menjadi berbeda, yakni terdengar suara-suara yang 

dilontarkan dari siswa untuk mengajukan pendapatnya dan langsung direspon oleh 

siswa untuk mengajukan pendapatnya dan langsung direspon oleh siswa anggota 

kelompoknya.  

 

Guru memberi rambu-rambu dan membimbing siswa selama diskusi kelompok 

berlangsung secara bergatian. Guru mendatangi sebagian kelompok yang belum 

begitu aktif untuk lebih dihidupkan, sedang yang sudah aktif tetap melaksanakan 

tugasnya. Setelah diskusi kelompok berakhir sesuai dengan durasi waktu yang 

telah tersedia, maka setiap kelompok secara bergiliran urut kelompoknya 

menyampaikan hasil diskusi dengan bahasa yang mudah dipahami jelas dan 

singkat. Kelompok yang lain memperhatikan untuk mencatat diskusi yang benar, 

disamping juga diminta untuk memberikan pengetahuan kepada yang lemah, 

sehingga kerjasama dalam kelompok akan terwujud. Guru memberi 

penegasanbjawaban yang betul pada setiap kelompok penyaji dan memberi 

penguatan secara verbal; dan menambah percaya diri siswa.    

 



Pada akhir pembelajaran guru mengadakan post test dengan menyampaikan 

beberapa pertanyaan dari materi hasil diskusi kelompok dengan jawaban betul. 

Post test ini dilaksanakan untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam 

mempelajari materi. Guru pada bagian penutup ini menyimpulkan hasil diskusi 

dan memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang dirasa 

oleh siswa belum jelas, dan mengajukan pertanyaan mengenai tokoh pemikir 

karya sastra oleh guru langsung dijawab secara detail dan jelas, sebelum menutup 

kegiatan pembelajaran, guru menyampaikan tugas sebagai pekerjaan rumah 

mengenai peninggalan sejarah yang bercorak islam seperti seni pertunjukkan yang 

meliputi seni suara, tari seudati seni debus dan seni wayang. Selanjutnya guru 

mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengucpakan salam selamat siang. 

 

b. Pertemuan ke dua 

Penelitian tindakan kelas pada siklus III pada pertemuan kedua ini berlangsung 

tanggal 13 oktober 2010. Penelitian tindakan kelas dilanjutkan dengan topik 

penunggalan sejarah yang bercorak islam seperti seni pertunjukan yang meliputi 

seni suara, tari seudati, seni debus an seni wayang . Pada pertemuan ini antara 

peneliti dengan guru telah sepakat untuk menambah media pembelajaran yang 

berupa gambar tokoh wayang. Agar siswa mengerti dan memahami sebagian 

tokoh-tokoh wayang tersebut untuk dilestarikan dan mengetahui suri tauladannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Pada kegiatan psndahuluan guru tetap memberi motivasi mengenai proses 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai hasil prestasi yang lebih baik. Guru 

menyampaiakan kriteria kategori keberhasilan selama pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dalam diskusi kelompok mengenai batas minimal prestasi belajar 



yang diinginkan. Adapun kriteria diskusi kelompok ini mengacu pada  

pembelajaran STAD  berbasis aneka sumber belajar yakni siswa diajak untuk 

berbicara dan berbagi pengalaman dengan orang lain. Bekerjasama dengan orang 

lain untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan 

belajar sendiri.  

 

Penelitian tindakan kelas pada bagian kegiatan inti, guru menyampaikan topik-

topik seni pertunjukan dengan uraian singkatsudah siap untuk menyajikan hasil 

diskusi kelompok untuk dibawa ke diskusi kelas. Penyaji yang maju ke depan 

menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dengan bahasa yang jelas dan singkat. 

Sedang siswa yang lain memperhatikan dan mencatat jawaban hasil diskusi yang 

benar. Ada sebagian siswa yang menyampaikan pertanyaan kepada penyaji, dan 

langsung direspon oleh penyaji serta mendapat jawaban penegasan dari guru 

sebagai dinamisator agar diskusi kelas menjadi hidup. Setelah masing-masing 

kelompok menyajikan ke depan guru memeberi penguatan secara verbal dan 

acungan jempol bagi penyaji terbaik, dengan harapan siswa akan lebih meningkat 

motivasi belajar, aktivitas belajar dan prestasi belajarnya. 

 

Setelah selesai menyajikan hasil diskusi kelompok, makaa guru mengakhiri 

kagiatan pembelajaran dengan cara memberi post test kepada siswa untuk 

mengukur tingkat kemampuannya. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk 

menanyakan materi yang belum jelas. Oleh siswa kesempatan tersebut 

dipergunakan untuk bertanya mengenai seni wayang yang berasal dari cerita 

tokoh-tokoh Islam. Kemudian guru memberikan penjelasan bahwa wayang 

merupakan sarana efektif untuk mengembangkan agama Islam melalui 



pertunjukan. Ceritanya diambil dari tokoh-tokoh Islam, dan dikenal sebagai 

wayang suluk. Dalam seni wayang seperti Ajimat Kalimasada diubah penyebutan 

dalam ajaran Islam menjadi kalimat syahadat dan pendawa lima diartikan sebagai 

lima tiang agama yang menjadi pedoman dalam melakukan ibadah. Siswa dengan 

penuh perhatian mendengarkan penjelasan dari guru. Sebelum menutup 

pembelajaran guru memberikan gambaran materi pelajaran sejarah untuk 

pertemuan ke tiga pada siklus III, agar dibaca mengenai topik ciri-ciri peninggalan 

sejarah yang bercorak Islam seperti seni bangunan dan seni rupaq sebagai tugas di 

rumah. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan menutup mengucapkan 

selamat siang. 

 

c. Pertemuan ke tiga 

Penelitian tindakan kelas pada siklus III dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 

2010 merupakan pertemuan penutup dari kegiatan pengamatan penelitian dan 

merupakan pengamatan yang diharapkan secara optimal bisa tercapai dan berhasil 

meningkat. Peningkatan tersebut meliputi motivasi belajar, aktivitas belajar dean 

prestasi belajar seswa selama tiga siklus.seperti kegiatan pembelajaran 

sebelumnya guru menyampaikan tujuan pembalajaran khusus dan melakukan 

appersepsi. Siswa diberi motivasi dengan tambahan media pembelajaran yaang 

berupa gambar peninggalan-peninggalan seni bangunan dan seni rupa yang 

bercorak Islam di Indonesia. Pada bagian pendahuluan ini guru menanyakan 

pekerjaan rumah mengenai topik seni bangunan dan seni rupa untuk memotivasi 

siswa agar ingatannya menjadi segar. Guru menegaskan jawaban siswa mengenai 

peninggalan pada seni bangunan yang dihubungkan dengan kehidupan beragama 

siswa. 



 

Memasuki pada kegiatan inti guru menyampaikan materi pembelajaran sejarah 

dengan topik ciri-ciri peninggalan sejarah yang bercorak Islam seperti seni 

bangunan dan seni rupa. Guru menarik minat dan perhatian siswa untuk 

memahami fungsi dari seni bangunan dan seni rupa yang bisa diterapkan pada 

pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu selama tiga puluh menit pertama 

siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi kelompok dengan sudah terbiasannya 

pembelajara pembelajaran STAD  berbasis aneka sumber belajar maka siswa 

langsung siap dengan kelompoknya masing-masing dengan posisi duduk saling 

berhadapan. Oleh karena itu setelah selesai berdiskusi siswa langsung menyajikan 

hasil diskusi kelompoknya secara bergantian. 

 

Dengan waktu tiga puluh menit kedua siswa diajak untuk mencermati gambar-

gambar masjid, keraton, batu nisan dan kaligrafi untuk digambar (mind mapping) 

secara individu. Selanjutnya hasil individu tersebut didiskusikan secara kelompok 

dengan kelompoknya masing-masing agar melalui gambar-gambar tersebut siswa 

lebih memahami arti seni bangunan dan seni rupa sebagai hasil budaya yang 

bercorak islam dan berguna bagi kehidupan sehari-hari siswa di lingkungan 

masyarakatnya. Setelah selesai mendiskusikan hasil gambar yang dipasang pada 

kertas yang tekah disediakan, maka setiap kelompok maju untuk menyajikan hasil 

gambar. Bagi penyaji kelompok dengan gambar yang terbaik, setelah selesai 

kegiatan pembelajaran ditempel pada papan yang telah disediakan di bagian 

belakang tempat duduk siswa. Hasil gambar dan seni rupa ini sepenuhnya guru 

mempersilahkan siswa untuk memberi penilaian. Guru selama kegiatan diskusi 

kelompok dengan materi seni bangunan yang meliputi masjid, keraton, batu nisan, 



dan seni rupa yang meliputi masjid, keraton, batu nisan dan seni rupa yang 

meliputi keligrafi dan relief sulur berkeliling mengamati dan sedikit mengarahkan 

agar tercapai secara optimal da;lam kegiatan pembelajaran penutup dan penelitian 

ini. Setelah selesai presentasi setiap kelompok menyusun laporan hasil diskusi 

mind mapping . 

 

Dengan berakhirnya kegiatan pembelajaran ini guru mengadakan post test. Post 

test tersebut dengan cara memberi pertanyaan menmgenai fungsi bangunan 

masjid, keraton, seni kaligrai dan relief sulur yang dikerjakan oleh siswa untuk 

mengukur tingkat kemampuan penguasaan materi, agar tercapai secara optimal. 

Guru sebelum menutup kegiatan pembelajaran terlebih dulu menyimpulkan 

diskusi kelompok dan memberi komentar mengenai gambar-gambaar yang 

bercorak Islam. Selanjutnya guru memberi gambaran materi sejarah untuk 

pertemuan selanjutnya, dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan menutup 

mengucapkan selamat siang. 

 

d.  Hasil Tindakan Siklus III 

Berpijak dari hasil penelitian tindakan kelas pada siklus III pada kelas VII E ini 

maka hasil pengamatan berbentuk kuantitatif untuk menghitung frekwensui dan 

persentase kegiatan motivasi belajar, aktivitas belajar, dan prestasi belajar siswa. 

Sedang untuk pengamatan guru berupa kualitatif. Hasil pengamatan ini  terlaksana 

atas kerjasama antara peneliti dengan guru mata pelajaran sejarah sebagai 

kolabolator dan para observer yan telah membantu mengamati jalannya proses 

kegiatan pembelajaran sejarah. Dengan berakhirnya penelitian tindakan kelas pada 

siklus III ini maka diperoleh hasil yang optimal adalah sebagai berikut: 

 



Tabel 4.18  Rata-rata persentase siswa kelas VII E yang aktif pada siklus III 

Pert. Siswa yang hadir Siswa yang aktif 
Persentase siswa yang 

aktif (%) 

I 24 20 83,33% 

II 24 22 91,66% 

Rata-rata persentase siswa yang aktif pada siklus III 87,49% 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persentase siswa aktif siklus III 

kelas VII E pada pertemuan pertama sebesar 83,33%  atau 20 siswa dari 24 siswa 

yang hadir dan pada pertemuan kedua sebesar 91,66% atau 22 dari 24 siswa yang 

hadir, sehingga diperoleh persentase rata-rata penilaian total dari hasil 

pengamatan terhadap siswa yang aktif pada siklus III sebesar 87,49%.   

 

Tabel 4.19  Rata-rata Persentase Siswa Kelas VII F yang aktif pada siklus III 

Pert. Siswa yang hadir Siswa yang aktif 
Persentase siswa 

yang aktif (%) 

I 24 19 79,16% 

II 24 21 87,05% 

Rata-rata Persentase Siswa aktif pada siklus III 83,10% 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persentase siswa aktif siklus III 

kelas VII F pada pertemuan pertama sebesar 79,16% dari 24 siswa yang hadir dan 

pada pertemuan kedua sebesar 87,05% dari 24 siswa yang hadir, sehingga 

diperoleh prosentase rat-rata penilaian total dari hasil pengamatan terhdap siswa 

yang aktif pada siklus III sebesar 83,10%.   

Perbandingan persentase aktivitas siswa dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.20  Perbandingan Data Aktivitas (on task) Siklus III Kelas VII E dan F 

No. Kelas Petemuan 1 Pertemuan 2 
Rata-rata 

Persentase 

1 VII E 20 22 87,49% 

2 VII F 19 21 83,10% 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada pertemua pertama dari 24 

siswa yang hadir di kelas VII E sebanyak 20 siswa yang aktif mengikuti kegiatan 



pembelajaran dan pada pertemuan kedua sebayak 22 siswa yang aktif mengikuti 

kegiatan pembelajaran, sehingga diperoleh rata-rata persentase siswa aktif (on 

task) sebesar 87,49%.  Sedangkan untuk kelas VII F pada pertemuan pertama 

sebanyak 19 siswa yang aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dan pada 

pertemuan kedua sebanyak 21 siswa yang aktif mengikuti kegiatan pembelajaran, 

sehingga diperoleh rata persentase siswa aktif (on task) sebesar 83,10%.  Hasil 

pengamatan dan observasi tentang aktivitas On Task pada siklus III baik di kelas 

VII E dan kelas VII F sudah mencapai target yang diinginkan yaitu mencapai nilai 

≥ 83% dari seluruh siswa melakukan aktivitas ≥ 70% pada frekuensi yang telah 

ditentukan. 

b.Hasil Pengamatan untuk Guru 

 

Pencapaian tingkat keberhasilan selama proses kegiatan pembelajaran pada siklus 

III ini, guru sepenuhnya telah menggunakan pembelajaran dengan  pembelajaran 

STAD  berbasis aneka sumber. Oleh karena itu guru tampak pada wajahnya penuh 

semangat, ceria dan percaya diri pada saat mengamati dan membimbing siswanya. 

Guru memberi suasana kesejukan, serta keseluruhan waktu yang tersedia 

sepenuhnya telah dipergunakan siswa. Dan dengan tambahan media pembelajaran 

mind mapping  maka sangat mendukung keberhasilan siswa. Usaha menarik minat 

dan perhatian siswa, membangkitkan kreatifitas siswa yang memiliki potensi 

kurang untuk lebih mengembangkan pola pikirnya. Siswa menjadi lebih percaya 

diri karena mempunyai kemampuan yang telah menigkat pada siklus III ini. 

 

Selama kegiatan proses pembelajaran pada siklus III ini aktivitas guru hanya 

tampak pada saat mengarahkan, membimbing dan menegaskan pendapat siswa. 



Guru lebih banyak mengamati pada masing-masing kelompok siswa dalam 

kegiatan diskusi kelompok. Pada setiap bagian akhir kegiatan pembelajaran guru 

selalu memotifasi siswa agar lebih rajin lagi mempelajari materi supaya masing-

masing kelompok menjadi yang terbaik dalam mencapai prestasi. Guru selalu 

menebarkan senyum dengan menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. 

Jumlah butir tes soal yang diujikan pada siklus III setelah diujicobakan hanya 10 

soal yang valid.  Data validasi instrumen prestasi belajar siswa pada siklus III 

adalah sebagai berikut: 

Tabel. 4.21  Data validasi instrumen prestasi belajar siswa pada siklus III 

No Parameter Option Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Tingkat 

Kesukaran 
prop. 

Correct (P) 

 0,44 0,53 0,59 0,50 0,72 0,38 0,50 0,66 0,41 0,53 

2 Daya beda 

Biser (D) 

 0,67 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,89 0,67 0,78 0,78 

3 Reliabilitas 

(Alpha) 

 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

4 Validitas  0,52 0,62 0,63 0,56 0,62 0,65 0,52 0,79 0,66 0,58 

5 Kualitas 

Pengecoh 

(prop. 
Endorsing) 

A 3 4 8 4 8 3 21* 16* 4 8 

B 5 2 14* 7 12* 4 2 4 6 13* 

C 3 19* 4 1 6 2 1 5 2 3 

D 5 4 3 3 4 23* 3 2 17* 3 

E 17* 3 3 17* 1 4 2 4 3 4 

Keterangan: *) Kunci Jawaban 

 

4.  Prestasi Belajar 

 

Prestasi belajar siswa diukur dengan menggunakan test. Instrumen yang 

digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa melalui penyusunan soal-soal 

mulai dari kisi-kisi, soal-soal, dan uji coba soal.  Bentuk soal pilihan berganda 

dengan 5 pilihan jawaban dari jumlah soal 10 butir Pengukuran prestasi belajar 

siswa dimana siswa dianggap tuntas apabila skor yang diperoleh dari mengerjakan 



tes tersebut sama dengan atau lebih dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 70.  

Data prestasi belajar siswa siklus III ditunjukan pada tabel di bawah ini. 

 

1.  Hasil Test Kelas VII E Siklus III  

Hasil post test pada siklus III untuk kelas VII E mengalami perubahan yang sangat 

baik, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.22  Hasil Test Siklus III Kelas VII E 

No 
Rentang 

Nilai 
Kategori Frekuensi 

Prosentase 

(%) 

Rata-rata 

Kelas 
Nilai ≥ 70 

1 85 – 100  Sangat baik 6 25,00% 

60,00 95,83% 

2 75 – 84  Baik 6 25,00% 

3 65 – 74  Cukup 11 45,83% 

4 45 – 64  Kurang 1 4,16% 

5 25 – 44  Sangat kurang 0 0 

6 0 – 24 Gagal 0 0 

Jumlah 24 100% 24 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil test pada siklus III  

mengalami perubahan yang baik yaitu dengan rata-rata kelas 60,00 lebih baik 

dibadingkan dengan siklus II.  Nilai siswa naik dengan 6 atau 25,00% siswa 

mendapat nilai sangat baik dengan rentang nilai 85 – 100, 6 atau 25,00% siswa 

mendapat nilai baik dengan rentang nilai  75 – 84, 11 atau 45,83% siswa 

mendapat nilai cukup dengan rentang nilai 65 – 74, 1 atau 4,16% siswa mendapat 

nilai kurang dengan rentang nilai 45 – 64, 0% siswa mendapat nilai sangat kurang 

dengan rentang nilai 25 – 44, dan tidak satupun siswa mendapat nilai gagal 

dengan rentang nilai 0 – 24.  

 

 

 

 



2.  Hasil Test Kelas VII F Siklus III  

Secara umum hasil tes sub pokok bahasan ciri-ciri peninggalan sejarah yang 

bercorak Islam seperti seni bangunan dan seni rupa pada kelas VII F dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini.  

Tabel 4.23  Hasil Test Siklus III Kelas VII F 

No 
Rentang 

Nilai 
Kategori Frekuensi 

Prosentase 

(%) 

Rata-rata 

Kelas 

Nilai ≥ 

70 

1 85 – 100 Sangat baik 4 16,66% 

70,00 91,65% 

2 75 – 84 Baik 4 16,66% 

3 65 – 74 Cukup  14 58,33% 

4 45 – 64 Kurang  2 8,33% 

5 25 – 44 Sangat kurang 0 0 

6 0 – 24 Gagal  0 0 

 Jumlah   24 100% 24 100% 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa prstasi belajar siswa kelas VII F 

pada sub pokok bahasan ciri-ciri peninggalan sejarah yang bercorak Islam seperti 

seni bangunan dan seni rupa, setelah menggunakan  pembelajaran STAD berbasis 

aneka sumber belajar dengan mencapai nilai rata-rata kelas sebesar 70,00 dalam 

kategori cukup.  Sedangkan siswa yang mendapatkan nilai ≥ 70 mencapai 

91,65%, hal ini menunjukkan bahwa hasil dari proses pembelajaran mengalami 

peningkatan dengan baik, dan hasil ini telah mencapai target nilai di atas 85% 

untuk siswa yang mendapatkan nilai ≥ 70. 

 

5.  Refleksi 

Penempatan tempat duduk dengan saling berhadapan dengan antar teman menjadi 

lebih komunikatif sehingga siswa dalam melaksanakan tugas bisa lebih saling 

bertanya jawab dalam mengemukakan pendapatnya yang akan memberi pengaruh 

terhadap peningkatan motivasi belajar, aktivitas belajar dan prestasi belajarnya, 

serta didukung oleh susana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Kegiatan 

pembelajaran dengan media mind mapping berlangsung secara aktif, kreatif, 



efektif dan efisien pembagian waktu dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. 

Meskipun demikian masih ada beberapa siswa yang belum berhasil, hal ini 

disebabkan oleh karena tingkat kecerdasannya yang sangat rendah. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil post test yang belum mencapai tingkat keberjhasilan individual 

yakni masih ada empat siswa. 

 

Namun pada siklus III ini diperoleh indikasi peningkatan dari segala aspek 

kemampuan yakni keikutsertaan siswa secara aktif selama kegiatan pembelajaran 

yang meliputi minat, perhatian, ingin ikut serta/aktif, memperoleh kepuasan dan 

peningkatan aktivitas yang melipuiti bertanya, menjawab/merespon, 

mengemukakan pendapat, diskusi dengan antar siswa maupun kerjasama 

kelompok. Dalam hal ini tidak lepas dari kreatifitas guru dengan menggunakan  

pembelajaran pembelajaran STAD  berbasis aneka sumber untuk mengelola 

proses kegiatan pembelajaran. 

  

Guru telah menerapkan pembiasaan siswa untuk belajar bekerjasama dengan 

orang lain dalam satu kelompok, serta memotivasi belajar dan aktivitas belajar 

siswa. Adanya kesepakatan dalam belajar yang disampaikan oleh guru membawa 

dampak pada peningkatan keseriusan belajar, rajin, percaya diri dan semangat 

belajar serta rasa senang akan keberhasilan siswa. Pelaksanaan tindakan kelas 

pada siklus III ini guru telah yakin dan berjalan lancar untuk melaksanakan 

rencana pembelajaran yang telah dipersiapkan. Menurut hasil pengamatan guru 

secara penuh memberikan waktu kepada siswa agar digunakan sebaik-baiknya. 

Guru sudah tidak mendikte siswa dan siswa lebih aktif serta mengelola waktu 

yang telah tersedia. 



 

Dengan pengembangan materi dan penambahan media pembelajaran dengan mind 

mapping yang digunakan serta perubahan posisi tempat duduk pada saat diskusi 

kelompok dengan implementasi  pembelajaran STAD  berbasis aneka sumber 

dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial khususnya sejarah maka motivasi 

belajar, aktivitas belajar dan prestasi belajar siswa telah meningkat pada tindakan 

siklus secara optimal. 

 

4.4.4 Pembahasan 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan gabungan mata pelajaran sejarah, 

ekonomi, geografi dan mata pelajaran ilmu sosial lainnya seperti sosiologi dan 

antropologi. Dalam hal ini ilmu-ilmu tersebut merupakan gabungan ilmu 

pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan lingkungannya 

serta  peka terhadap berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. 

Pendidikan ilmu pengetahuan sosial untuk pendidikan dasar khususnya di SMP 

materinya terdiri dari sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi dan kewarganegaraan. 

Oleh karena itu materi bahan ajarnya sesuai dengan tujuan institusional harus 

disederhanakan, mudah dipahami, bisa dimodifikasi dan menarik. 

 

Agar pembelajaran ilmu pengetahuan sosial  ini bisa terlaksana dengan baik maka 

perlu adanya metode pembelajaran yang bervariasi.  pembelajaran STAD  

berbasis aneka sumber merupakan strategi pembelajaran untuk menciptakan 

masyarakat belajar yakni belajar dalam kelompok-kelompok. Pembelajaran STAD  

berbasis aneka sumber mengajak untuk berbicara dan berbagi pengalaman kepada 

anggota kelompoknya, agar bisa bekerja sama dengan sesama teman 



dikelompoknya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik dibandingkan 

apabila siswa belajar sendiri. Adanya rasa tanggung jawab kelompook karena 

semua anggota dalam kelompok mempunyai tanggung jawab yang sama. 

Menciptakan situasi dan kondisi yang memiungkinkan siswa belajar dengan siswa 

lainnya. Adanya rasa tanggungjawab dan kerjasama para anggota kelompok untuk 

saling memberi dan menerima. Guru sebagai fasilitator untuk memandu selama 

proses pembelajaran dalam kelompok. Adanya komunikasi dua arah, kemauan 

untuk menerima pendapat yang lebih baik, kesediaan untuk menghargai pendapat 

orang lain, dan mengajak siswa yang lambat untuk ikut berperan aktif. 

 

Faktor yang penting dalam pembelajaran dengan  pembelajaran STAD berbasis 

aneka sumber selama proses kegiatan pembelajaran adalah siswa yang paling 

utama berperan. Para siswa itulah yang betul-betul bisa menghidupkan dengan 

aktif dalam menumbuh kembangkan materi yang diperoleh. Guru mempunyai 

tugas untuk menciptakan strategi pembelajaran yang bisa membangkitkan  minat 

dan perhatian siswa ingin ikut serta/aktif siswa, menyelesaikan tugas dan 

memperoleh kepuasan. Guru mengadakan pembiasaan pembelajaran dengan  

pembelajaran STAD berbasis aneka sumber, karena  ini siswa diajak untuk 

sharing dengan antara teman sekelompoknya dan antara mereka yanh tahu ke 

mereka yang belum tahu. Dengan berkomunikasi siswa berbagi menyampaikan 

gagasan dan pengalaman yang sangat berharga. Siswa bisa berfikir yang dibantu 

dengan cara diskusi kelompok, diskusi kelas, pelaksanaan tugas, kerja kelompok. 

Debat dan kooperatif merupakan metode yang bisa mendukung agar siswa berfikir 

secara kreatif. 

 



Berpijak dari tujuan penelitian yang telah diajukan pada perumusan masalah yakni 

suatu proses kegiatan pembelajaran yang menghasilkan serta bia menemukan 

peningkatan kualitas dan motivasi belajar, aktivitas belajar dan berprestasi belajar 

siswa. Oleh karena itu penelitian ini sudah berhasil meningkatkan baik dari segi 

proses maupun hasil prestasi belajar pembelajaran sejarah. Pembelajaran dengan  

pembelajaran STAD berbasis aneka sumber ini efektif dan efisien untuk 

meningkatkan proses pembelajaran dalam hal ini motivasi belajar dan aktivitas 

belajar siswa, sehingga siswa yang mempunyai motivasi belajar dan aktivitas 

belajar yang rendah karena kurang memperoleh informasi. Maka agar motivasi 

belajar dan aktivitas belajar menjadi lebih baik dan meningkat yakni tidak lepas 

dari peran guru yang mengubah kondisi belajar siswa. 

 

Hal ini tampak pada keberanian dan kepercayaan diri siswa untuk bertanya dan 

menjawab pertanyaan dari guru. Bahkan ada beberapa siswa yang mampu yang 

mengeluarkan pendapat, mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung 

jawab, merespon dan menerima pendapat dari teman sekelompoknya dalam 

melaksanakan diskusi kelompok. Pengaruh dari pembelajaran dengan 

pembelajaran STAD berbasis aneka sumber ini adalah mengajak para siswa 

untukikut aktif dalam proses pembelajaran yakni bisa bekerja sama dengan orang 

lain, berbagi pengalaman dengan shering antar teman sekelompok yang lebih 

utama adalah memberitahu kepada yang belum tahu untyk didiskusikan 

didiskusikan secara kelompok yang dilanjutkan diskusi kelas. 

 

Pembelajaran dengan  pembelajaran STAD berbasis aneka sumber ini juga efektif 

dan efisien dalam mengoptimalkan hasil prestasi belajar siswa.  



 

Penelitian tindakan ini terbukti dengan penerapan  pembelajaran STAD berbasis 

aneka sumber lebih membuahkan dampak yang lain yakni dengan  pembelajaran  

pembelajaran STAD  berbasis aneka sumber lebih efektif dan efisiien dalam 

membenahi dan meningkatkan etos kerja profesionalisme guru. Dalam hal ini 

guru mempunyai kemampuan untuk mengembangkan rencana pembelajaran. 

Proses kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas sampai terwujudnya pembelajran 

yang optimal yaitu aktivitas belajar siswa. Perubahan dan penambahan yang 

dilakukan selama kegiatan proses pembelajaran dengan  pembelajaran STAD 

berbasis aneka sumber ini disesuaikan dengan situasi kondisi kelas yakni 

merupakan penerapan yang tampak pada cara kerja, kemudian direfleksikan dan 

selanutnya dilaksanakn perbaikan. 

 

Pada kenyataan pembelajaran dengan  pembelajaran STAD berbasis aneka sumber 

ini siswa menjadi senang, bersemangat dan tekun. Hal ini terbukti selama proses 

kegiatan pembelajaran siswa segar dan ceria sehingga kelas menjadi aktif dan 

hidup. Suasana pembelajaran lebih menarik sebab siswa tidak lagi hanya dating, 

duduk, hafal dan diam. Namun siswa lebih aktif dan berperan. Berdasarkan dari 

hasil wawancara dengan beberapa siswa, mereka mengatakan bahwa dengan 

pembelajaran pembelajaran STAD berbasis aneka sumber siswa menjadi lebih 

senang dan bisa memeahmi materi lebih mendalam. Bahkan pada tinadakan siklus 

III siswa diajak untuk mencontoh gambar dari peninggalan-peninggalan yang 

bercorak Islam degan tambahan media pembelajaran mind mapping. Ternyata 

siswa lebih antusias dan bersemangat untuk melaksanakan tugas dari guru dengan 

penuh gembira. Hasil dari mind mapping ini;ah siswa menjadi lebih aktif 



disbanding penelitian sebelumnya. Bahkan lupa waktu yang tersedia telah habis, 

namun siswa tetap masih mengerjakan dengan hasil masing-masing individu 

berbeda-beda, karena bisa memilih yang mereka senangi. Dilihat dari hasil 

gambaran tersebut hampir keseluruhan bentuk gambar mendekati bentuk contoh. 

 

Setelah selesai digambar kemudian gambar tersebut diberi deskripsi materi yang 

sesuai dengan gambar seperti halnya gambar komik, mind mapping ini ternyata 

sangat cocok untuk pembelajaran sejarah, sebab sejarah merupakan cerita pada 

masa lalu yang bisa digambarkan pada masa sekarang. Siswa ternyata menjadi 

lebih jelas dan kreatif dalam memahami materi. Guru sebagai kolaborator 

berterima kasih karena dengan adanya penelitian yang hanya satu kelas saja ini 

nantinya akan dijadikan contoh dan dan akan diterapkan pada kelas lain. Adanya 

dukungan media pembelajaran yang sederhana ini ternyata menambah 

pengetahuan siswa untuk bisa lebih kreatif dan aktif. 

Hasil temuan peneliti dalam penelitian tindakan ini adalah sebagai berikut: 

 

1.  Perencanaan pembelajaran akan dapat dilihat pada table berikut ini 

Tabel 4.24. Peningkatan perbaikan rencana pelaksanaan pembelajaran: 

No Siklus Indikator Jumlah 

Skor 

Rata-rata Persentase 

1 Siklus I 8 24 3 60% 

2 Siklus II 8 30 4 80% 

3 Siklus III 8 38 4,75 90% 

 

Perencana pembelajaran dengan menerapkan  pembelajaran STAD berbasis aneka 

sumber dapat meningkatkan aktivitas belajar diawali dari pembuatan RPP.  Pada 



siklus I skornya adalah 24 dengan rata-rata skor 3 berarti 60% dari skor total 

masuk dalam kategori sedang, siklus II skor 30 dengan rata-rata skor 4 berarti 

80% dari skor total masuk dalam kategori baik, dan pada siklus III mengalami 

peningkatan menjadi skor 38 dengan rata-rat skor 4,75 dengan rata-rata 90% 

masuk dalam kategori sangat baik. 

2. Pelaksanaan pembelajaran terlihat pada peningkatan aktivitas belajar siswa seperti 

berikut ini. 

Tabel 4. 25.  Rata-rat Peningkatan aktivitas siswa 

No Kelas Rata-rata persentase siswa aktif per siklus 

Siklus I Siklus II Siklus II 

1 Kelas VII. E 47,91% 68,75% 87,49% 

2 Kelas VII.F 45,83% 68,74% 83,10% 

 

Proses pelaksanaan pembelajaran  hasil pengamatan yang dilakukan pada 2 kelas 

yaitu masing-masing 24 siswa diketahui: 

Peningkatan ditunjukan oleh rata-rata persentase aktivitas siswa kelas VII E. Pada 

siklus I adalah 47,91% dan pada siklus II mengalami peningkatan mencapai 

68,75%sedangkan pada siklus III mencapai 87,49%.  Begitu juga halnya dengan 

kelas VII F, pada siklus I aktivitas belajar siswa yang diperoleh adalah 45,83% 

pada siklus II mengalami peningkatan mencapai 68,74%, siklus III mengalami 

peningkatan 83,10%. 

3. Sistem evaluasi pembelajaran setiap siklus mengalami perbaikan seperti berikut 

ini. 



Tabel 4.26.  Sistem Evaluasi pembelajaran hasil dari penelitian seperti berikut ini. 

Siklus Indikator Soal 

Validitas Reliabelitas Daya Beda Tingkat 

Kesukaran 

Siklus I 0,51 (cukup) 0,74 (tinggi) 0,75 (tinggi) 0,60 (sedang) 

Siklus II 0,53 (cukup) 0,74 (tinggi) 0,82 (tinggi) 0,61 (sedang) 

Siklus III 0,53 (cukup) 0,74 (tinggi) 0,75 (tinggi) 0,62 (sedang) 

 

Sistem evaluasi pembelajaran pada pembelajaran portofolio dilaksanakan sesuai 

dengan prosedur, soal tes yang dipergunakan untuk mengukur prestasi siswa 

dibuat melalui tahapan penyusunan kisi-kisi, pembuatan sola-soal, dan diujicoba.  

Hasil penelitian diperoleh (Siklus I nilai Validitas 0,51 Cukup, reliabelitas nilai 

0,74 Tinggi, Daya Beda nilai 0,75 Tinggi, tingkat Kesukaran soal 0,60 Sedang), 

(Siklus II nilai Validitas 0,53 Cukup, reliabelitas nilai 0,74 Tinggi, Daya Beda 

nilai 0,82 Tinggi, tingkat Kesukaran soal 0,61 Sedang), (Siklus III nilai Validitas 

0,53 Cukup, reliabelitas nilai 0,74 Tinggi, Daya Beda nilai 0,75 Tinggi, tingkat 

Kesukaran soal 0,62 Sedang). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Peningkatan prestasi belajar siswa akan terlihat pada table berikut ini. 

Tabel 4.27.  Peningkatan prestasi belajar siswa. 

No Kelas Persentase hasil rata-rata hasil belajar yang 

mendapatkan nilai ≥70 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Kelas VII.E 24,99% 83,32% 95,83% 

2 Kelas VII.F 24,99% 74,54% 91,65% 

 

Prestasi belajar siswa dengan menerapkan  pembelajaran STAD berbasis aneka 

sumber mampu meningkatkan prestasi belajar siswa  ditunjukan dengan jumlah 

siswa yang tuntas belajar, yaitu jumlah siswa yang setelah mengikuti tes 

memperoleh nilai sama dengan atau lebih dari Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yAng ditetapkan 70.  Hasil pengamatan yang dilakukan dapat diketahui, 

peningkatan prestasi belajar siswa kelas VII E Pada siklus I hasil rata-rata hasil 

belajar yang mendapatkan nilai ≥70 yaitu  24,99%, siklus II  mengalami 

peningkatan 83,32%,, sedangkan pada siklus III mencapai 95,83%.  Siswa kelas 

VII F pada siklus I hasil belajar yang mendapatkan nilai ≥70 pada siklus I adalah 

24,99%, pada siklus II berjumlah  74,54%, sedangkan pada siklus III mengalami 

peningkatan mencapai 91,65%.  

 

4.4.5  Keterbatasan Penelitian 

 

Adanya peningkatan keberhasilan yang telah tercapai dalam penelitian tindakan 

kelas ini, ternyata penelitian ini mempunyai keterbatasan selama kegiatan 

penelitian yakni soal yang peneliti gunakan untuk mengetahui  keberhasilan 

pembelajaran yang diksanakan oleh siswa berupa dalam bentuk soal pilihan 

ganda.  


