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ABSTRAK
PENINGKATAN KETERAMPILAN KOLABORASI DAN HASIL
BELAJAR MATERI DEBIT UNTUK SISWA KELAS V SDN
KENTUNGAN DENGAN MODEL STAD
Dhesta Youlandi Rahayu Sulistiyawati
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
2020
Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya keterampilan kolaborasi dan
hasil belajar siswa berdasarkan data wawancara dengan guru dan pengamatan siswa
kelas VB SDN Kentungan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan
keterampilan kolaborasi dan hasil belajar materi debit untuk siswa kelas V SDN
Kentungan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement
Division (STAD). Selain meningkatkan keterampilan kolaborasi dan hasil belajar
dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, peneliti juga mendeskripsikan
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD.
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek
penelitian adalah siswa kelas VB SDN Kentungan yang berjumlah 26 siswa pada
tahun ajaran 2019/2020. Objek penelitian adalah keterampilan kolaborasi dan hasil
belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, lembar pengamatan
keterampilan kolaborasi siswa, dan tes. Analisis data yang digunakan adalah
analisis kuantitatif dan kualitatif deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan
kolaborasi dan hasil belajar materi debit siswa kelas VB SDN Kentungan dengan
model pembelajaran kooperatif Student Team Achievement Division (STAD). Hal
tersebut ditunjukkan pada peningkatan nilai rata-rata kondisi awal keterampilan
kolaborasi siswa yaitu 49,23 dengan kriteria cukup kolaboratif, siklus I mengalami
peningkatan dengan rata-rata 66,73 dan mencapai kriteria kolaboratif, serta siklus
II mengalami peningkatan kembali menjadi 77,69 dengan kriteria kolaboratif.
Untuk rata-rata hasil belajar pada kondisi awal sebesar 58,41 dengan persentase
siswa yang mencapai KKM sejumlah 36,36%, siklus I rata-rata meningkat menjadi
70,12 dengan persentase 57,69%, kemudian untuk siklus II mengalami peningkatan
kembali menjadi 81,79 dengan persentase 96,15%.
Kata kunci: Keterampilan kolaborasi, hasil belajar, model pembelajaran
kooperatif Tipe Student Team Achievement Division (STAD).
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ABSTRACT
IMPROVEMENT OF COLABORATION SKILL AND LEARNING
OUTCOME OF DEBIT MATERIAL FOR FIFTH GRADE STUDENTS OF
SDN KENTUNGAN WITH STAD MODEL
Dhesta Youlandi Rahayu Sulistiyawati
Sanata Dharma University Yogyakarta
2020
The background of this research is the lack of collaboration skill and
student learning outcome based on interview data with teacher and observational
students of class VB of SDN Kentungan. This research aims to improve
collaboration skill and learning outcome of debit material for fifth grade students
of SDN Kentungan with a cooperative learning model of Student Team Achievement
Division (STAD) type. In addition to improve collaboration skill and learning
outcome with the STAD type cooperative learning model, researcher also describes
the application of the STAD type cooperative learning model.
This type of research is Classroom Action Research (CAR). The research
subjects were students of class VB of SDN Kentungan which amounted 26 students
in the academic year of 2019/2020. The object of research is collaboration skill and
learning outcome with the STAD type cooperative learning model. The instruments
used in this research were interview guidelines, observation sheets of student
collaboration skills, and tests. Analysis of the data used were quantitative analysis
and descriptive qualitative.
The result of this research indicated an increase in collaboration skill and
learning outcome of debit materials for students of class VB of SDN Kentungan
with the Student Learning Achievement Division (STAD) cooperative learning
model. This was indicated by the increase in the average value of the initial
conditions of student collaboration skill, which was 49.23 with quite collaborative
criteria, the first cycle experienced an increase with an average of 66.73 and
reached the collaborative criteria, and the second cycle increased again to 77.69
with collaborative criteria. For an average of learning outcome in the initial
condition of 58.41 with the percentage of students who reached KKM amounting to
36.36%, the first cycle increased to an average of 70.12 with a percentage of
57.69%, then for the second cycle increased again to 81.79 with a percentage of
96.15%.
Keywords: Collaborative skill, learning outcome, cooperative learning model of
Student Team Achievement Division (STAD) type.
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BAB I
PENDAHULUAN
Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional.
A. Latar Belakang Masalah
Pembelajaran abad 21 adalah salah satu gagasan yang diadaptasi dari
pengembangan kurikulum 2013 dan pembelajaran saintifik (Ruhimat dan Yani,
2018: 41). Dari pembelajaran abad 21 pemerintah ingin menyiapkan generasi
muda yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan tantangan abad 21. Tantangan
tersebut berupa keterampilan yang berfokus pada keterampilan pembelajaran
inovasi yaitu komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis dan kreativitas.
Keterampilan komunikasi merupakan kemampuan siswa dalam berkomunikasi
baik verbal maupun nonverbal yang meliputi aspek pengetahuan, sikap dan
keterampilan. Ciri-ciri siswa yang mampu berkomunikasi saat pembelajaran
yaitu berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pendapat, mengajukan
pertanyaan, serta mendengarkan ketika teman, guru, dan orang lain
berpendapat. Selanjutnya, keterampilan kolaborasi adalah bentuk interaksi
sosial dalam aktivitas kerja sama dimana siswa harus saling membantu dan
melengkapi agar tercapai tujuan bersama. Ciri-ciri siswa yang mampu
berkolaborasi adalah bersedia berkelompok secara heterogen, bertanggung
jawab mengerjakan tugas kelompok yang menjadi bagiannya serta mampu
membuat keputusan dengan memertimbangkan kepentingan bersama. Tidak
hanya itu, masih ada dua keterampilan lainnya yakni keterampilan berpikir
kritis dan kreativitas.
Berpikir kritis adalah suatu kondisi dimana siswa harus berpikir tingkat
tinggi agar dapat membentuk sistem konseptualnya. Ciri-ciri siswa yang
mampu berpikir kritis adalah memahami permasalahan pada soal yang
diberikan, memberikan alasan berdasarkan fakta/bukti yang relevan, meneliti
atau mengecek kembali secara menyeluruh mulai dari awal sampai akhir, serta
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membuat kesimpulan dengan tepat. Kemudian keterampilan yang terakhir yaitu
kreativitas yang merupakan sebuah tuntutan bagi siswa untuk memunculkan
gagasan atau konsep baru maupun hubungan baru antara gagasan dan konsep
yang sudah ada. Ciri-ciri siswa kreatif yaitu mempunyai pendapat sendiri dan
dapat mengungkapkannya/tidak terpengaruh dengan pendapat orang lain,
mengajukan pemikiran atau gagasan pemecahan masalah yang berbeda dengan
orang lain serta mengembangkan atau merinci suatu gagasan (Fadel dalam Sani,
2019: 52). Keempat keterampilan ini sering disebut dengan keterampilan 4C
(communication, collaboration, critical thinking, creativity). Akan tetapi,
keterampilan 4C belum sepenuhnya dikuasai oleh siswa (Fadel dalam Sani,
2019: 53). Oleh sebab itu, peneliti akan melakukan wawancara dan observasi
untuk memperoleh informasi terkait keterampilan 4C yang masih perlu
ditingkatkan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas VB SDN Kentungan
pada Jumat, 20 September 2019, peneliti memperoleh beberapa informasi yaitu
selama proses pembelajaran berlangsung siswa bertindak pasif dan tidak mau
bertanya jika mengalami kesulitan. Itu artinya siswa belum optimal dalam
menerapkan keterampilan komunikasi. Kemudian, saat guru bertanya mengenai
materi yang telah dipelajari, jawaban siswa tidak sesuai dengan pertanyaan yang
diajukan. Artinya, siswa juga belum mampu untuk berpikir kritis. Selanjutnya,
siswa mengalami kesulitan untuk mengemukakan pendapatnya sendiri dan
hanya mengikuti pendapat teman lain yang lebih pandai. Dari sini terlihat
bahwa siswa masih kurang kreatif. Tidak hanya itu, siswa juga masih kesulitan
dalam menyelesaikan tugas kelompok yang menjadi bagiannya dengan tepat
waktu, belum aktif dalam menyampaikan ide saat berdiskusi dalam kelompok,
malas untuk mencari sumber belajar guna menyelesaikan tugas yang diberikan,
kesulitan dalam membuat kesimpulan dari sebuah kegiatan, serta kurang
percaya diri jika diminta untuk melakukan presentasi di depan kelas. Tindakantindakan tersebut berkaitan dengan permasalahan siswa yang belum maksimal
dalam melakukan keterampilan kolaborasi. Dari data yang didapatkan oleh
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peneliti, permasalahan yang paling banyak dialami oleh siswa yaitu
keterampilan kolaborasi.
Pada keterampilan kolaborasi, terdapat lima tindakan siswa yang
bertentangan dengan indikator keterampilan tersebut. Indikator keterampilan
kolaborasi yang belum dilakukan oleh siswa yaitu bekerja sama dan saling
melengkapi antar teman untuk menyelesaikan masalah serta menghasilkan ideide. Indikator selanjutnya adalah bertanggung jawab mengerjakan tugas
kelompok yang menjadi bagiannya. Untuk memperkuat data mengenai
keterampilan kolaborasi siswa, peneliti melakukan observasi.
Observasi dilakukan pada Rabu, 25 September 2019 di kelas VB SDN
Kentungan saat pembelajaran matematika dalam materi pecahan. Rubrik
observasi yang digunakan berisi 4 indikator dari keterampilan kolaborasi
dengan 10 deskriptor dari A sampai dengan J yang dapat dilihat pada lampiran
3. Setelah mendapatkan data, peneliti menghitung nilai siswa dan menentukan
kriteria keterampilan kolaborasi siswa sesuai pedoman penilaian yang telah
dipilih. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 11 siswa masih berada dalam
kriteria kurang kolaboratif dan 15 siswa lainnya berada dalam kriteria cukup
kolaboratif. Ciri-ciri siswa yang belum maksimal dalam melakukan kolaborasi
tampak pada saat siswa kurang aktif dalam menyampaikan pendapat maupun
ide saat berdiskusi yang bertentangan dengan deskriptor C. Siswa juga belum
mampu untuk menyelesaikan tugas kelompok yang menjadi bagiannya dengan
tepat waktu yang artinya tidak sesuai dengan deskriptor H. Selain itu, siswa
belum memiliki kesadaran untuk membantu teman saat mengerjakan LKPD
yang bertentangan dengan deskriptor D. Hal tersebut sesuai dengan hasil
wawancara dengan guru kelas VB SDN Kentungan yang mengatakan bahwa
siswa memang masih kesulitan dalam menyelesaikan tugas kelompok yang
menjadi bagiannya dan belum aktif dalam menyampaikan ide saat berdiskusi.
Peneliti terdorong untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi siswa. Dari hasil wawancara
dengan guru di kelas VB SDN Kentungan, peneliti memperoleh data bahwa
guru menghendaki peneliti untuk melakukan PTK pada mata pelajaran
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matematika materi debit. Hal tersebut diperkuat dengan data studi dokumentasi
menggunakan data nilai siswa kelas VB tahun pelajaran 2017/2018 dan
2018/2019. Terdapat siswa yang nilainya belum mencapai KKM. Berikut tabel
data nilai rata-rata kelas VB pada materi debit tahun pelajaran 2017/2018 dan
2018/2019.
Tabel 1.1 Data Nilai Siswa Pada Tahun Pelajaran 2017/2018 dan 2018/2019
No.

KKM

1.

Tahun
Pelajaran
2017/2018

65

RataRata
59,42

2.

2018/2019

65

57,41

Keterangan
Tuntas
Belum Tuntas
38,46%
61,53%
(10 Siswa)
(16 siswa)
34,48%
65,51%
(10 siswa)
(19 siswa)

Jumlah
Siswa
26
29

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa siswa pada tahun pelajaran
2017/2018 berjumlah 26 orang. Siswa yang telah mencapai KKM sebanyak 10
orang dengan persentase ketuntasan 38,46% dan siswa yang belum mencapai
KKM sebanyak 16 orang dengan persentase 61,53%. Rata-rata hasil belajar
siswa adalah 59,42. Kemudian untuk tahun pelajaran 2018/2019 jumlah siswa
kelas VB SDN Kentungan adalah 29 orang. Siswa yang telah mencapai KKM
sebanyak 10 siswa dengan persentase ketuntasan 34,48% dan siswa yang belum
mencapai KKM sebanyak 19 orang dengan persentase 65,51%. Rata-rata hasil
belajar siswa di tahun pelajaran ini adalah 57,41.
Peneliti mencoba menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe
Student Team Achievement Division (STAD). Peneliti memilih model
pembelajaran kooperatif tipe STAD karena berdasarkan hasil wawancara, guru
kelas VB belum pernah menerapkan model pembelajaran pada proses belajar
mengajar, maka peneliti memilih model pembelajaran yang paling sederhana.
Guru kelas VB juga menyarankan peneliti untuk menggunakan model
pembelajaran kooperatif karena salah satu variabel peneliti adalah keterampilan
kolaborasi. Selain itu, peneliti melihat pada langkah ketiga STAD yakni
pembagian kelompok dapat diterapkan dua deskriptor yang telah dibuat oleh
peneliti diantaranya masuk dalam kelompok yang telah ditentukan yang
merupakan deskriptor A dan memilih salah satu anggota sebagai ketua
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kelompok yakni deskriptor I. Akan tetapi, tidak hanya pada langkah kedua
STAD saja yang menjadi pertimbangan peneliti. Peneliti juga melihat pada
langkah keempat STAD yakni kerja tim.
Dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini guru
dapat membiasakan siswa dalam kegiatan berkelompok misalnya berdiskusi
dan melakukan presentasi (Haryati, 2013: 3). Model STAD mampu
memberikan kesempatan bagi siswa untuk bekerja sama dengan siswa lain
(Masjid, 2013: 286). Hal tersebut dapat dibuktikan pada langkah STAD yang
keempat yakni kerja tim dapat diterapkan delapan deskriptor keterampilan
kolaborasi. Delapan deskriptor ini diantaranya adalah berdiskusi dalam
kelompok deskriptor B, menyampaikan pendapat maupun ide deskriptor C,
membantu teman saat mengerjakan LKPD descriptor D, mempresentasikan
tugas yang telah dikerjakan deskriptor E, menanyakan tugas maupun materi
yang belum dipahami kepada kelompok lain deskriptor F, mencari sumber
belajar deskriptor G, menyelesaikan tugas yang menjadi bagian masing-masing
siswa dengan tepat waktu deskriptor H, membuat kesimpulan deskriptor J. Itu
artinya, pengoptimalan pada langkah STAD yang ke empat yaitu kerja tim dapat
memberikan kesempatan yang luas bagi siswa untuk berkolaborasi. Selain itu,
penerapan model STAD juga dapat mendorong siswa untuk menghargai
pendapat dan kemampuan siswa lain (Jatmiko, Katminingsih, Santia, dan
Widodo, 2019: 183). Penerapan model pembelajaran ini diharapkan dapat
membuat siswa untuk senang belajar.
Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh
pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan
mengokohkan kepribadian (Hariyanto dan Suyono, 2011: 9). Belajar
dipengaruhi oleh dua faktor yakni internal dan eksternal. Faktor internal
meliputi faktor fisiologis yang berkaitan dengan kondisi fisik siswa dan faktor
psikologis seperti kecerdasan, motivasi, minat, sikap, serta bakat. Untuk faktor
eksternal meliputi lingkungan sosial seperti sekolah, masyarakat, keluarga serta
lingkungan non sosial seperti lingkungan alamiah, instrumental, dan materi
pembelajaran (Baharuddin dan Wahyuni, 2015: 23-34). Upaya dalam
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menggunakan model pembelajaran STAD dengan didukung oleh media dan
metode pembelajaran merupakan faktor eksternal untuk meningkatkan hasil
belajar siswa.
Penelitian ini juga didukung dari penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh Halimah, Mawardi, dan Wardani, K.W., pada tahun 2019 dengan judul
“Peningkatan Keterampilan Kolaborasi Pada Mata Pelajaran Matematika
Kelas 4 SDN Gendongan 03 Melalui Penerapan Model Pembelajaran Student
Team Achievement Division (STAD)”. Materi yang dipilih adalah bangun datar
dengan jumlah subjek penelitian yakni 20 siswa. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah angket dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dengan menerapkan model pembelajaran STAD dalam proses
pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan kolaborasi siswa. Hal ini
terlihat pada pra siklus, 13 siswa atau 65% siswa menunjukkan keterampilan
kolaborasi yang sangat tinggi. Hasil tersebut mengalami peningkatan pada
siklus I yakni 15 siswa dengan persentase 75% dan kembali meningkat pada
siklus II yakni 18 siswa dengan persentase 95%. Maka dari itu, peneliti
melaksanakan PTK di kelas V dengan dua variabel penelitian yakni
keterampilan kolaborasi dan hasil belajar pada mata pelajaran matematika
materi debit. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah
wawancara, observasi, dokumentasi dan tes. Untuk observasi, peneliti
menggunakan 4 indikator keterampilan kolaborasi yang diambil dari 3 ahli yang
telah dijabarkan menjadi 10 deskriptor sebagai pedoman dalam melakukan
pengamatan.
Oleh karena itu, peneliti akan melaksanakan PTK dengan judul
“Peningkatan Keterampilan Kolaborasi Dan Hasil Belajar Materi Debit Untuk
Siswa Kelas V SDN Kentungan Dengan Model STAD”. Penelitian ini akan
dilakukan selama 2 siklus dimana setiap siklusnya terdiri dari 2 pertemuan.
Peneliti menargetkan untuk keterampilan kolaborasi rata-rata kelas pada siklus
1 mencapai 65 dan pada siklus 2 mencapai 75. Kemudian untuk hasil belajar
matematika pada materi debit, peneliti menargetkan rata-rata kelas mencapai 70
di siklus 1 dan 80 di siklus 2.
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B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana langkah-langkah penerapan model STAD pada siswa kelas V
SDN Kentungan materi debit dapat meningkatkan keterampilan kolaborasi
dan hasil belajar?
2. Apakah penerapan model STAD dapat meningkatkan keterampilan
kolaborasi siswa kelas V SDN Kentungan pada materi debit?
3. Apakah penerapan model STAD dapat meningkatkan hasil belajar materi
debit siswa kelas V di SDN Kentungan pada materi debit.

C. Tujuan Penelitian
1. Menjelaskan penerapan langkah-langkah model STAD pada siswa kelas V
SDN Kentungan materi debit dalam meningkatkan keterampilan kolaborasi
dan hasil belajar.
2. Mengetahui penerapan model STAD dalam meningkatkan keterampilan
kolaborasi siswa kelas V SDN Kentungan.
3. Mengetahui penerapan model STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa
kelas V SDN Kentungan.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Menambah jumlah referensi yang berkaitan dengan cara mengajarkan
materi perbandingan debit dengan menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe STAD.
b. Mengembangkan model pembelajaran matematika.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Siswa
Penelitian ini dapat membantu siswa dalam memahami materi
perbandingan debit dan meningkatkan keterampilan kolaborasi serta
hasil belajar menggunakan model STAD.
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b. Bagi Guru
Penelitian ini dapat membantu guru untuk menambah wawasan
baru mengenai model STAD. Selain itu, dapat digunakan untuk
menyempurnakan dan meningkatkan kualitas pembelajaran matematika
dalam materi debit.
c. Bagi Sekolah
Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah
untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi dan hasil belajar dalam
materi debit.
d. Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat memberikan masukan sekaligus menambah
pengetahuan serta wawasan untuk mengatasi permasalahan siswa dalam
materi debit kelas V menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
STAD.

E. Definisi Operasional
1. Belajar
Belajar adalah proses interaksi aktif individu dengan sumber belajar guna
mendapatkan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan serta merubah
kepribadian dan memperbaiki perilakunya.
2. Hasil Belajar
Hasil belajar adalah kemampuan siswa yang diperoleh setelah melakukan
kegiatan belajar dan mencakup pengetahuan pada ranah kognitif, afektif
serta psikomotorik.
3. Keterampilan Kolaborasi
Keterampilan kolaborasi adalah salah satu keterampilan dari tuntutan
kurikulum 2013 edisi revisi 2017 yang menekankan siswa bersinergi atau
saling melengkapi dan saling membantu baik dalam kelompok maupun
antar kelompok belajar.
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4. Model Pembelajaran Kooperatif
Model pembelajaran kooperatif adalah salah satu model pembelajaran yang
mengharuskan penggunanya bekerja dalam kelompok heterogen.
5. Model Pembelajaran STAD
Model pembelajaran STAD adalah salah satu tipe dari model pembelajaran
kooperatif yang paling sederhana dengan keistimewaan performa kelompok
terbaik yang akan mendapatkan reward.
6. Debit
Debit adalah salah satu materi yang dipelajari di kelas V SD dari mengubah
satuan debit sampai dengan menghitung perbandingan volume dan waktu.
7. Karakteristik Siswa Kelas V
Siswa kelas V adalah siswa yang belum mampu untuk menyelesaikan
permasalahannya sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain.
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BAB II
LANDASAN TEORI
Pada bab ini, landasan teori digunkan sebagai acuan mendasar untuk
memecahkan permasalahan dalam penelitian. Adapun uraian bahasan dari landasan
teori memuat tiga bagian meliputi kajian pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis
tindakan. Kajian pustaka memuat teori-teori yang mendukung dan penelitian yang
relevan.
A. Kajian Pustaka
1. Teori-Teori yang Mendukung
a. Keterampilan Abad 21
Pada abad 21, sekolah diharapkan dapat menghasilkan lulusan
yang kreatif, luwes, mampu berpikir kritis, dapat mengambil keputusan
dengan tepat, dan terampil dalam memecahkan masalah. Selain itu,
siswa juga diharapkan memiliki kemampuan sosial yakni mampu
bermusyawarah, dapat mengkomunikasikan gagasan secara efektif,
handal dalam bekerja sama, serta mampu bekerja secara efisien baik
dalam individu maupun kelompok (Sani, 2019: 52). Keterampilan yang
dikembangkan pada abad ini adalah keterampilan belajar dan inovasi
yang meliputi: kreativitas (creativity), kemampuan berpikir kritis
(critical thinking), kemampuan berkolaborasi (collaboration), dan
kemampuan berkomunikasi (communication). Keempat keterampilan
tersebut merupakan keterampilan utama pada abad 21 yang biasa
disingkat dengan 4C (Fadel dalam Sani, 2019: 52).
Penjelasan dari keempat keterampilan di abad 21 tersebut yaitu:
1)

Komunikasi

(communication)

adalah

kemampuan

dalam

berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal. Kompetensi komunikasi
meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Seseorang yang
memiliki

keterampilan

pemahaman

terhadap

komunikasi
proses

dapat

komunikasi,

dipastikan
mampu

memiliki
melakukan

komunikasi, bersikap positif saat berkomunikasi dan memahami apa
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yang harus dilakukan dalam peristiwa komunikasi. 2) Kolaborasi
(collaboration) yaitu bentuk interaksi sosial dalam aktivitas kerjasama
yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling
membantu serta saling memahami tugasnya masing-masing. Untuk
mengembangkan keterampilan kolaborasi, pembelajaran disarankan
melalui belajar aktif, konstruktif, kontekstual, dan bersifat sosial. 3)
Berpikir kritis (critical thinking) adalah proses kognitif untuk
menganalisis atau mengevaluasi informasi secara cerdas. Keterampilan
berpikir kritis dapat membantu siswa dalam memecahkan masalah,
mempermudah pekerjaan, mencari solusi, dan menentukan keterkaitan
sesuatu dengan yang lainnya. Berpikir kritis merupakan salah satu
proses berpikir tingkat tinggi yang dapat digunakan dalam pembentukan
sistem konseptual siswa. Untuk melatih keterampilan berpikir kritis
siswa dapat melalui pemberian pengalaman bermakna dengan
berpendapat baik lisan maupun tulisan. 4) Kreativitas (creativity) adalah
proses mental yang memunculkan gagasan atau konsep baru maupun
hubungan baru antara gagasan dan konsep yang sudah ada. Seseorang
yang kreatif biasanya menunjukkan kelincahan dalam berpikir dari
segala arah dan memiliki banyak ide untuk menciptakan sesuatu yang
baru (Ruhimat dan Yani, 2018: 47).
Sejalan dengan pendapat yang telah dipaparkan di atas, pada
masa mendatang siswa dituntut untuk memiliki kecakapan berpikir dan
belajar sebagai berikut: 1) communication skill, siswa dituntut untuk
memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif
dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan, dan multimedia, 2)
collaboration skill, siswa dituntut untuk menunjukkan kemampuannya
dalam kerja sama kelompok dan kepemimpinan, beradaptasi dalam
berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan
yang lain, 3) critical thinking and problem solving skill, siswa harus
memberikan penalaran yang masuk akal dalam memahami dan
membuat pilihan rumit, memahami interkoneksi antar sistem
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diharapkan dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, 4) creativity
and innovation skill, siswa dituntut memiliki kemampuan untuk
mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan
baru kepada orang lain, bersikap terbuka, serta responsif terhadap
perspektif baru dan berbeda (Hosnan, 2014: 87-88).
Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan di atas,
peneliti menarik kesimpulan bahwa pada abad 21, siswa dituntut untuk
memiliki keterampilan belajar dan inovasi yaitu keterampilan 4C.
Keterampilan kolaborasi adalah bentuk interaksi sosial dalam aktivitas
kerja sama dimana siswa dituntut untuk dapat beradaptasi dan bekerja
dengan produktif dalam sebuah kelompok. Selanjutnya, keterampilan
komunikasi adalah sebuah keterampilan yang menuntut siswa agar
dapat berkomunikasi secara efektif dalam bentuk lisan, tulisan, maupun
multimedia. Kemudian, keterampilan berpikir kritis adalah proses
berpikir tingkat tinggi yang dapat digunakan dalam pembentukan sistem
konseptual siswa sehingga siswa dapat menganalisis dan mengevaluasi
informasi secara cerdas serta menyelesaikan permasalahannya.
Terakhir, kreativitas adalah keterampilan dimana siswa haruslah
memiliki banyak ide untuk menciptakan sesuatu yang baru termasuk
menyampaikan gagasan yang baru kepada orang lain serta bersikap
terbuka dan responsif terhadap hal-hal yang baru. Penelitian ini akan
berfokus pada satu keterampilan yakni keterampilan kolaborasi.
b. Keterampilan Kolaborasi
1) Pengertian Keterampilan Kolaborasi
Kolaborasi merupakan jenis interaksi sosial dan proses
belajar yang spesifik dimana anggota kelompok dapat secara aktif
dan konstruktif dalam menyelesaikan permasalahan (Lee dalam
Husain, Saenab, dan Yunus, 2019: 30). Keterampilan kolaborasi
tercipta saat siswa yang satu dengan yang lainnya saling melakukan
tukar pikiran dan perasaan antara pada tingkatan yang sama (Borich
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dalam Lelasari, Setyosari, dan Ulfa, 2017: 170). Dalam kolaborasi
juga terdapat suatu proses saling bekerja sama, berkoordinasi,
mempunyai unsur ketergantungan positif dalam kelompok yang
mengarah pada tujuan bersama (Setyosari, 2009: 25). Dengan
menerapkan keterampilan ini pada saat proses pembelajaran dapat
mengimbangi perbedaan pandangan, pengetahuan, dan memberikan
saran saat berdiskusi. Selain itu, kolaborasi juga menjadi landasan
interaksi dan gaya hidup siswa dimana setiap siswa bertanggung
jawab atas tindakannya yang mencakup kemampuan belajar dan
menghargai serta memberi dukungan terhadap kelompoknya
(Gerlach dalam Setyosari, 2009: 25). Keterampilan kolaborasi siswa
dapat diketahui dengan cara memberikan berbagai tugas yang
memasukkan unsur seperti proses menetapkan tujuan, membuat
rencana, menghasilkan dan memilih strategi dan mencoba solusi
(Husain, Saenab, dan Yunus, 2019: 30).
Pembelajaran dengan kolaborasi didasarkan pada ide sinergi
yang saling melengkapi yang artinya kontribusi semua pihak akan
lebih baik dibandingkan dengan kontribusi individual (Greenstein
dalam Lelasari, Setyosari, dan Ulfa, 2017: 170). Dalam
pembelajaran ini, kegiatan kelompok tidak hanya bertujuan untuk
membina kemampuan komunikasi yang menitikberatkan pada
bagaimana menjalin hubungan dengan pihak lain, melainkan juga
saling belajar dimana siswa menemukan dan mengetahui sudut
pandang yang berbeda dengan dirinya sendiri atau pikiran yang
beragam dari mereka sehingga pikiran menjadi lebih luas atau dalam
(Maasaki, 2012: 30). Hal Ini dikarenakan pada pembelajaran
kolaborasi menekankan pentingnya belajar secara bermakna dan
pemecahan masalah secara intelektual serta pengembangan aspek
sosial (Setyosari, 2009: 26).
Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan di
atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa keterampilan kolaborasi
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adalah proses interaksi sosial siswa yang satu dengan siswa yang
lain dengan aktivitas saling bertukar pikiran dan perasaan, saling
bekerja sama dan berinteraksi guna menyelesaikan permasalahan.
Setiap siswa juga harus bertanggung jawab atas peran dan
tindakannya. Selain itu, setiap anggota kelompok harus saling
menghargai serta memberikan dukungan guna tercapainya tujuan
bersama. Pembelajaran dengan kolaborasi didasarkan pada ide
sinergi yang saling melengkapi. Siswa diharuskan untuk saling
belajar satu sama lain sehingga pemikiran mereka menjadi lebih
luas. Dengan begitu, keterampilan kolaborasi dapat mengimbangi
perbedaan pandangan, pengetahuan, dan memberikan saran antar
siswa saat berdiskusi.
2) Indikator Keterampilan Kolaborasi
Siswa yang memiliki keterampilan kolaborasi dapat dilihat
dari perilakunya yang menunjukkan indikator atau ciri-ciri
keterampilan kolaborasi sebagai berikut:
Tabel 2.1 Indikator Keterampilan Kolaborasi

No

1.

Suryani
dalam
Kurniati,
Nurmaharani,
Sugiarti,
Sunardi, dan
Yudianto
(2017: 200)

Hari Srinivas
dalam
Kurniati,
Setiawati, dan
Sunardi (2017:
141)

Setiap anggota
melakukan
kerja
sama
untuk
mencapai
tujuan bersama
dan
saling
ketergantungan
.

Saling
ketergantungan
positif,
yaitu
setiap anggota
kelompok saling
terlibat
untuk
bekerja
sama
dalam mencapai
tujuan.

Greenstein dalam
Mawardi,
Sunbanu, dan
Wardani (2019:
2039 -2040)

Indikator
Keterampilan
Kolaborasi

Bekerja
secara Bersedia
produktif bersama berkelompok secara
teman sekelompok.
heterogen.
Berpartisipasi dan Bekerjasama dalam
berkontribusi secara kelompok
untuk
aktif.
menyelesaikan
masalah.
Menunjukkan
fleksibilitas
dan
kompromi.
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No

Suryani
dalam
Kurniati,
Nurmaharani,
Sugiarti,
Sunardi, dan
Yudianto
(2017: 200)

Hari Srinivas
dalam
Kurniati,
Setiawati, dan
Sunardi (2017:
141)

Greenstein dalam
Mawardi,
Sunbanu, dan
Wardani (2019:
2039 -2040)

Menunjukkan
keterampilan
pengambilan
pandangan
perspektif.

Indikator
Keterampilan
Kolaborasi

Mampu membuat
keputusan dengan
mempertimbangkan
satu kepentingan
atau bersama.

Bekerja
dengan
orang lain untuk
membuat keputusan
yang
mencakup
pandangan individu.
Bekerja
secara
kolega
dengan
berbagai tipe orang.
Berpartisipasi secara
hormat
dalam
diskusi, debat, dan
perbedaan pendapat.
Berkomitmen untuk
mendahulukan
tujuan kelompok.
Mempertimbangkan
kepentingan
dan
kebutuhan kelompok
yang lebih besar.
Bekerja sama untuk
menyelesaikan
masalah.
Menghargai
kontribusi masingmasing
anggota
kelompok.
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Suryani
dalam
Kurniati,
Nurmaharani,
Sugiarti,
Sunardi, dan
Yudianto
(2017: 200)

Hari Srinivas
dalam
Kurniati,
Setiawati, dan
Sunardi (2017:
141)

Greenstein dalam
Mawardi,
Sunbanu, dan
Wardani (2019:
2039 -2040)

2.

Individu
–
individu
bertanggung
jawab
atas
dasar belajar
dan perilaku
masingmasing.

Tanggung jawab
individu, yaitu
semua
siswa
dalam kelompok
memegang
tanggung jawab
untuk
mengerjakan
tugas
yang
menjadi
bagiannya
sendiri.

Bertanggung jawab
bersama
menyelesaikan
pekerjaan
dan
berkontribusi dalam
kelompok
untuk
tuntutan konflik.

Setiap
anggota
bertanggung jawab
mengerjakan tugas
kelompok
yang
menjadi bagiannya.

3.

Kelas
atau
kelompok di
dorong ke arah
terjadinya
pelaksanaan
aktivitas kerja
kelompok yang
kohesif.

Interaksi melalui
tatap muka, yaitu
meskipun setiap
anggota
kelompok
mengerjakan
tugas bagiannya
secara
perorangan,
namun sebagian
besar tugas harus
dikerjakan
secara interaktif
dengan anggota
yang lain dengan
memberikan
penalaran,
masukan,
dan
kesimpulan
terkait dengan
materi
yang
dipelajari serta
yang
lebih
penting
dapat
saling mengajari
dan mendukung.

Mencocokkan tugas
dan
pekerjaan
berdasarkan
kekuatan
dan
kemampuan individu
anggota kelompok.

Saling melengkapi
berdasarkan
kekuatan
dan
kemampuan
individu
antar
teman

No

Indikator
Keterampilan
Kolaborasi
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No

Suryani
dalam
Kurniati,
Nurmaharani,
Sugiarti,
Sunardi, dan
Yudianto
(2017: 200)

Hari Srinivas
dalam
Kurniati,
Setiawati, dan
Sunardi (2017:
141)

Greenstein dalam
Mawardi,
Sunbanu, dan
Wardani (2019:
2039 -2040)

Indikator
Keterampilan
Kolaborasi

Penerapan
keterampilan
kolaborasi, yaitu
siswa didorong
dan
dibantu
untuk
mengembang
kan
rasa
kepercayaan,
kepemimpinan,
pengambilan
keputusan,
komunikasi, dan
keterampilan
dalam
mengelola
konflik.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan di
atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa indikator keterampilan
kolaborasi adalah a) bersedia berkelompok secara heterogen, b)
bekerjasama

dan

saling

melengkapi

antar

teman

untuk

menyelesaikan masalah dan menghasilkan ide-ide, c) setiap anggota
bertanggung jawab mengerjakan tugas kelompok yang menjadi
bagiannya,

dan

mempertimbangkan

d)

mampu
kepentingan

membuat
bersama.

keputusan
Untuk

dengan

mengatasi

permasalahan keterampilan kolaborasi siswa diperlukan adanya
model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan oleh
peneliti adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAD.
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c. Model Pembelajaran Kooperatif
1) Pengertian Pembelajaran Kooperatif
Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan
bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja sama
dalam kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri
dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang
heterogen

(Kurniawan,

2014:

32).

Dengan

menerapkan

pembelajaran kooperatif dapat memberikan kesempatan kepada
siswa untuk bekerja sama dengan siswa lain dalam tugas yang
terstruktur

(Faridli,

Harmianto,

&

Taniredja,

2011:

55)

Pembelajaran kooperatif ini akan menggalakkan siswa berinteraksi
secara aktif dan positif dalam kelompok (Slavin dalam Rusman,
2010: 201).
Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan di
atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif
adalah proses pembelajaran secara berkelompok kecil yang
membuat siswa berinteraksi secara aktif dan positif. Siswa juga akan
diberikan kesempatan untuk bekerja sama dan berkolaborasi untuk
menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Model pembelajaran
kooperatif memiliki karakteristik yang membedakan model ini
dengan model-model pembelajaran yang lainnya.
2) Karakteristik Pembelajaran Kooperatif
Karakteristik pembelajaran kooperatif antara lain: (a)
pembelajaran

dilaksanakan

secara

tim/berkelompok,

(b)

pembelajaran didasarkan pada manajemen kooperatif yang memiliki
tiga fungsi yaitu perencanaan, organisasi dan kontrol, serta (c)
mendorong kemauan untuk bekerja sama agar mencapai hasil yang
optimal (Rusman, 2012: 102). Sejalan dengan pendapat sebelumnya,
karakteristik pembelajaran kooperatif yaitu: (a) siswa bekerja dalam
kelompok secara kooperatif guna menuntaskan materi belajarnya,
(b) kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi,
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sedang dan rendah, (c) jika dimungkinkan, anggota kelompok
berasal dari ras, budaya, suku, dan jenis kelamin yang berbeda, serta
(d) penghargaan lebih berorientasi kelompok daripada individu
(Suprihatiningrum,

2013:

196).

Selanjutnya,

pendapat lain

mengenai karakteristik pembelajaran kooperatif yaitu: (a) belajar
bersama dengan siswa lain dalam satu kelompok kecil, (b) adanya
tatap muka antar siswa, (c) saling mendengarkan pendapat antar
anggota kelompok, (d) adanya tuntutan produktif dan aktif dalam
kegiatan kelompok, serta (e) keputusan bergantung pada siswa
dalam satu kelompok (Faridli, Harmianto, Taniredja, 2011: 59).
Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan di
atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa karakteristik pembelajaran
yaitu proses pembelajaran dilakukan dengan kelompok kecil yang
heterogen guna menuntaskan materi belajar. Selain itu, setiap
anggota dituntut untuk aktif dalam kegiatan kelompok termasuk
dalam menyampaikan pendapat dan membuat keputusan. Hal ini
dikarenakan penghargaan yang akan diberikan berorientasi pada
kelompok bukan individu. Model pembelajaran kooperatif memiliki
berbagai macam tipe. Akan tetapi, tidak semua tipe dari model
pembelajaran kooperatif sesuai jika digunakan untuk mengatasi
rendahnya keterampilan kolaborasi siswa. Macam-macam model
pembelajaran kooperatif yang sesuai untuk mengatasi rendahnya
keterampilan kolaborasi siswa adalah jigsaw, Number Head
Together (NHT), Student Team Achievement Division (STAD),
talking stick, Team Assisted Individually (TAI), dan time token.
3) Macam-Macam Model Pembelajaran Kooperatif
Tidak semua tipe dalam model pembelajaran kooperatif
sesuai jika digunakan untuk mengatasi rendahnya keterampilan
kolaborasi siswa. Terdapat 6 tipe dari model pembelajaran
kooperatif yang sesuai jika digunakan untuk mengatasi keterampilan
kolaborasi. Model pembelajaran kooperatif yang pertama adalah
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jigsaw. Model pembelajaran jigsaw adalah model pembelajaran
yang membuat siswa belajar dalam kelompok kecil secara heterogen
dimana seluruh siswa harus saling bekerja sama, saling
ketergantungan positif dan bertanggungjawab secara mandiri. Setiap
anggota diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta
mengolah informasi agar dapat menyampaikan materi kepada
kelompoknya (Rusman, 2012: 203). Model pembelajaran kooperatif
yang kedua adalah Number Head Together (NHT). NHT adalah
suatu model pembelajaran berkelompok yang setiap anggotanya
bertanggungjawab atas tugas kelompoknya sehingga tidak ada
pemisah antara siswa yang satu dan siswa yang lain dalam satu
kelompok untuk saling memberi dan menerima. Masing-masing
siswa mendapatkan tugas dengan nomer yang berbeda-beda.
(Shoimin, 2014: 107-108). Model pembelajaran yang ketiga adalah
Student Team Achievement Division (STAD) dimana model ini
merupakan model pembelajaran kooperatif yang paling sederhana
serta memberikan kesempatan siswa untuk bekerja sama dan
berkolaborasi secara lebih luas (Masjid, 2013: 286). Selain ketiga
tipe tersebut, masih ada tiga tipe model pembelajaran kooperatif
lainnya yang sesuai dengan keterampilan kolaborasi siswa. Ketiga
model tersebut adalah talking stick, Team Assisted Individually
(TAI), dan time token.
Model pembelajaran talking stick merupakan model
pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengemukakan
pendapat dimana setiap siswa yang mendapatkan tongkat wajib
untuk menjawab pertanyaan maupun menyampaikan pendapatnya
(Shoimin, 2014: 198). Kemudian model pembelajaran Team
Assisted Individually (TAI) adalah model pembelajaran kooperatif
yang mengadaptasi pembelajaran dari perbedaan individual
berkaitan dengan kemampuan maupun pencapaian prestasi siswa.
Dalam pembelajaran siswa akan belajar secara berkelompok
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sehingga dapat meningkatkan pemikiran kritis, kreatif dan
menumbuhkan rasa sosial yang tinggi (Suyitno, 2007: 10).
Selanjutnya, model pembelajaran yang sesuai untuk mengatasi
permasalahan keterampilan kolaborasi siswa adalah time token.
Model ini mengajarkan keterampilan social untuk menghindari
siswa mendominasi pembicaraan atau menghindari siswa berdiam
diri saat berdiskusi (Suyatno, 2009: 51).
Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan di
atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa tidak semua model
pembelajaran kooperatif sesuai jika diterapkan untuk meningkatkan
keterampilan kolaborasi siswa meskipun semua model tersebut
berbasis kelompok heterogen. Berdasarkan hasil wawancara, guru
kelas VB belum pernah menerapkan model pembelajaran pada
proses belajar mengajar. Maka dari itu, peneliti memilih salah satu
model pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan
memberikan kesempatan yang luas bagi siswa untuk bekerja sama
dan berkolaborasi. Model tersebut adalah model pembelajaran
kooperatif tipe STAD.
4) Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD
Model pembelajaran STAD merupakan salah satu model
pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan sangat baik
diterapkan oleh pemula atau bagi para guru yang baru menggunakan
pendekatan kooperatif (Slavin dalam Faridli, Harmianto, Taniredja,
2011: 64). Model pembelajaran STAD menerapkan pembelajaran
dengan kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 siswa secara
heterogen (Badar, 2014: 17). Heterogen disini dapat diartikan bahwa
model pembelajaran STAD menerapkan sistem pengelompokan
campuran berdasarkan prestasi, jenis kelamin dan suku yang
melibatkan pengakuan tim serta tanggung jawab kelompok dalam
proses

pembelajaran

(Suyatno,

2009:

52).

Student

Team

Achievement Division (STAD) merupakan salah satu strategi
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pembelajaran kooperatif yang membagi siswa ke dalam beberapa
kelompok kecil dengan level kemampuan siswa yang berbeda-beda
dan saling bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran
(Huda, 2013: 201).
Model pembelajaran kooperatif tipe STAD memiliki
beberapa kelebihan jika diterapkan dalam proses pembelajaran.
Kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu (a)
siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung
tinggi norma-norma kelompok, (b) siswa aktif berperan dalam tutor
sebaya agar dapat meningkatkan keberhasilan kelompok, (c)
terdapat interaksi antar siswa sehingga dapat meningkatkan
kemampuan dalam berpendapat, (d) meningkatkan kecakapan
individu, (e) meningkatkan kecakapan kelompok, (f) tidak bersifat
kompetitif, (g) tidak memiliki rasa dendam (Shoimin, 2014: 189).
Selain memiliki kelebihan, model pembelajaran kooperatif
tipe STAD juga

memiliki

kelemahan.

Kelemahan model

pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu: (a) kontribusi siswa yang
memiliki prestasi rendah menjadi kurang, (b) siswa yang berprestasi
tinggi akan kecewa karena peran anggota kelompok yang pandai
lebih dominan, (c) membutuhkan waktu yang lama dalam proses
pembelajaran sehingga guru sulit mencapai target kurikulum dan
kebanyakan dari mereka tidak mau menggunakan model ini, (d)
membutuhkan kemampuan khusus sehingga tidak semua guru dapat
menerapkan model tersebut, (e) menuntut sifat tertentu dari siswa,
misalnya sifat suka bekerja sama (Shoimin, 2014: 189).
Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan di
atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa model pembelajaran
kooperatif tipe STAD adalah salah satu model pembelajaran
kooperatif yang dengan menerapkan sistem belajar dalam sebuah
kelompok kecil. Kelompok akan dibuat heterogen dalam prestasi,
jenis kelamin, dan suku. Sama seperti dengan model pembelajaran
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yang lain, model pembelajaran STAD juga memiliki kelebihan dan
kekurangan jika diterapkan dalam proses belajar mengajar. Selain
itu, para ahli juga memaparkan mengenai beberapa langkah yang
harus dilakukan dalam model pembelajaran STAD.
5) Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD
Langkah-langkah model pembelajaran STAD yaitu: a) guru
menyampaikan

materi

pembelajaran

kepada

siswa

sesuai

kompetensi dasar yang akan dicapai, b) guru memberikan tes/kuis
kepada setiap siswa secara individu sehingga akan diperoleh nilai
awal kemampuan siswa, c) guru membentuk beberapa kelompok
dimana setiap kelompok terdiri dari 4-5 anggota yang memiliki
kemampuan akademik yang berbeda, jika dimungkinkan berasal
dari budaya/suku yang berbeda serta memperhatikan kesetaraan
gender, d) guru memberikan tugas kepada kelompok berkaitan
dengan materi yang telah diberikan, mendiskusikan secara bersamasama, saling membantu anggota lain serta membahas jawaban tugas
yang diberikan guru, e) guru memberikan tes/kuis kepada setiap
individu, f) guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman,
mengarahkan,

dan

memberikan

penegasan

pada

materi

pembelajaran yang telah dicapai, dan g) guru memberikan
penghargaan kepada kelompok berdasarkan perolehan nilai
peningkatan hasil belajar individual dari nilai awal ke nilai kuis
berikutnya (Shoimin, 2014: 187).
Pendapat

lain

menjelaskan

langkah-langkah

model

pembelajaran STAD yaitu: a) penyampaian tujuan yang ingin
dicapai dan memberikan motivasi kepada siswa, b) pembagian
kelompok dimana siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok yang
masing-masing
memprioritaskan

kelompok

terdiri

homogenitas

atau

dari

4-5

siswa

keberagaman

dengan

kelas,

c)

presentasi atau penyampaian materi dari guru yang dibantu oleh
media, demonstrasi, pertanyaan atau masalah nyata yang terjadi
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dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru juga menjelaskan
mengenai keterampilan dan kemampuan yang harus dikuasai oleh
siswa, tugas, pekerjaan serta langkah-langkah pengerjaannya, d)
kerja tim dimana guru akan menyiapkan lembar kerja sebagai
pedoman dan selama proses kerja tim berlangsung, guru akan
melakukan pengamatan, memberikan bimbingan, dorongan serta
bantuan, e) pemberian kuis yang dikerjakan secara individu untuk
mengevaluasi hasil belajar pada materi yang telah dipelajari, dan f)
penghargaan prestasi tim, dimana guru akan menghitung skor
individu serta skor kelompok (Rusman, 2012: 205).
Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan di
atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa model pembelajaran
kooperatif tipe STAD memiliki 7 langkah. Urutan langkah-langkah
tersebut yaitu: a) penyampaian tujuan dan materi pembelajaran serta
pemberian motivasi pada siswa, b) pemberian tes/kuis di awal, c)
pembagian kelompok heterogen, d) kerja tim, e) pemberian tes/kuis,
f) memfasilitasi siswa dalam membuat kesimpulan dan memberikan
penegasan materi, dan g) pemberian penghargaan. Model
pembelajaran ini digunakan peneliti

pada mata pelajaran

matematika
d. Matematika
1) Pengertian Matematika
Salah satu mata pelajaran yang dipelajari pada jenjang
sekolah dasar adalah matematika. Matematika adalah ilmu
pengetahuan murni yang menggunakan aneka angka, lambang,
hubungan antar bilangan serta prosedur operasional yang meliputi
penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian (Astuti dan
Leonard, 2018: 105). Jika dibandingkan dengan disiplin ilmu yang
lain, matematika bersifat khas karena berkenaan dengan konsep-
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konsep abstrak yang tersusun secara hierarkis dan penalarannya
bersifat deduktif (Amir, 2014: 73).
Matematika pada sekolah dasar diartikan sebagai pembentuk
logika berpikir siswa agar dapat menganalisis dan menyelesaikan
masalah, bukan sekedar pandai berhitung dengan alat bantu, seperti
kalkulator dan komputer (Heruman, 2007: 3). Mempelajari
matematika sangatlah berguna untuk membekali siswa dengan
kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif serta
meningkatkan kemampuan bekerja sama (Mahnudi & Sholihah,
2015: 1). Maka dari itu, matematika digunakan sebagai alat untuk
mengembangkan cara berpikir siswa. Selain itu, matematika sangat
diperlukan baik untuk memecahkan masalah dalam kehidupan
sehari-hari maupun untuk menunjang kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Ini artinya belajar matematika di sekolah dasar
berguna untuk mempersiapkan siswa agar mampu menggunakan
pola pikir matematika dalam kehidupan kesehariannya dan dalam
mempelajari ilmu pengetahuan lain (Mustaji, 2012: 1).
Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan di
atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa matematika adalah salah
satu mata pelajaran yang penting untuk diajarkan kepada siswa
karena banyak sekali manfaat yang didapatkan. Dengan belajar
matematika, siswa dapat berfikir logis, analitis, sistematis, kritis,
kreatif serta meningkatkan kemampuan bekerja sama. Selain itu,
matematika juga digunakan sebagai pembentuk logika berpikir
siswa guna menganalisis masalah sehingga dapat menyelesaikan
permasalahan tersebut. Matematika diajarkan pada jenjang
pendidikan dasar memiliki berbagai macam tujuan yang diutamakan
untuk siswa.
2) Tujuan Matematika
Matematika diajarkan pada jenjang pendidikan dasar
pastinya memiliki tujuan. Maka dari itu, proses pembelajaran
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matematika perlu memperhatikan tujuan yang bersifat formal dan
material. Tujuan yang bersifat formal menekankan pada penataan
nalar dan pembentukan kepribadian siswa. Kemudian, untuk tujuan
material lebih menekankan pada kemampuan memecahkan
permasalahan matematika (Soedjadi dalam Kusnadi, Minggi, dan
Tahmir, 2014: 125).
Tujuan matematika pada sekolah dasar dibagi menjadi dua
yaitu umum dan khusus. Secara umum, tujuan matematika di
sekolah dasar yaitu agar siswa mampu dan terampil menggunakan
matematika. Selain itu, memberikan tekanan nalar pada penerapan
matematika. Secara khusus, tujuan pembelajaran di sekolah dasar
adalah sebagai berikut: a) memahami dan mengaplikasikan konsep
matematika, b) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, c)
melakukan manipulasi matematika dalam generalisasi, d) menyusun
bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, e)
memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan serta
menafsirkan solusi yang diperoleh, f) mengkomunikasikan gagasan
dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk menjelaskan
keadaan atau masalah, dan g) memiliki sikap menghargai
penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari (Susanto,
2013: 190).
Pendapat lain juga memaparkan tujuan matematika pada
sekolah dasar antara lain: a) mempersiapkan siswa agar sanggup
menghadapi perubahan keadaan dalam kehidupan melalui latihan
bertindak atas dasar pemikiran logis, rasional, kritis, cermat, jujur
dan efektif, b) mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan
matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari
dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, c) menambah dan
mengembangkan keterampilan berhitung dengan bilangan sebagai
alat dalam kehidupan sehari-hari, d) mengembangkan pengetahuan
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dasar matematika sebagai bekal untuk melanjutkan ke pendidikan
menengah, dan e) membentuk sikap logis, kritis, kreatif, cermat dan
disiplin (Suherman, 2013: 54).
Selain itu, tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar
yaitu agar siswa memiliki kemampuan: a) menggunakan penalaran
pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam
membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan
dan pernyataan matematika, b) memecahkan masalah yang meliputi
kemampuan memahami masalah, merancang model matematika,
menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, c)
mengkomunikasikan gagasan dan simbol, tabel, diagram, atau
media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, serta d)
memiliki sifat menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan,
yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam
mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam
pemecahan masalah (Hasratuddin, 2016: 134). Pada saat ini,
kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 edisi revisi yang
memisahkan mata pelajaran matematika dan PJOK di kelas atas
Sekolah Dasar dari pembelajaran tematik.
Dalam konteks kurikulum 2013 edisi revisi, mata pelajaran
matematika di kelas tinggi merupakan salah satu mata pelajaran
yang keluar dari pembelajaran tematik. Hal ini menjadikan
matematika berdiri sendiri melalui pembelajaran yang parsial baik
dari segi waktu maupun pelaksanaan (Deviana dan Sulistyani, 2019:
133). Sejalan dengan pendapat sebelumnya, kurikulum 2013 edisi
revisi membuat terpisahnya mata pelajaran matematika dari
pembelajaran tematik terpadu pada kelas tinggi sesuai dengan
Permendikbud No. 24 tahun 2016 yang berisi tentang kompetensi
dasar mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Penyebab matematika di kelas tinggi tidak tematik adalah
pembahasan matematika dalam tematik dirasakan terlalu dangkal
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sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai secara maksimal
(Endayati dan Rahmawati, 2019: 2602).
Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan di
atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa tujuan matematika di
sekolah dasar adalah membentuk sikap logis, kritis, kreatif, cermat
dan disiplin. Matematika juga dapat membantu siswa dalam
menggunakan pola pikirnya sehingga dapat memecahkan suatu
permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, siswa dapat
mengembangkan kemampuan berhitung serta mengkomunikasikan
gagasan, simbol, tabel, diagram atau media lain guna memperjelas
suatu masalah. Siswa juga dibentuk agar memiliki rasa ingin tahu,
perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet
dan percaya diri. Pada kurikulum 2013 edisi revisi mata pelajaran
matematika di kelas tinggi terpisah dengan pembelajaran tematik.
Hal ini dikarenakan pembahasan matematika dalam tematik terlalu
dangkal tujuan pembelajaran tidak tercapai secara maksimal. Salah
satu materi pada mata pelajaran matematika di kelas V adalah debit.
3) Materi Debit
Pada penelitian kali ini, materi matematika yang akan
digunakan adalah debit. Debit adalah salah satu materi yang terdapat
di kelas V SD dengan rumus volume per waktu (Harijanto, Neno,
Wahid, 2016: 2). Sejalan dengan pendapat sebelumnya, debit juga
diartikan sebagai banyak air (volume) yang dialirkan dalam waktu
tertentu (Fajri, Nuryahya, dan Praptini 2013; 51). Kompetensi dasar
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 3.3 menjelaskan
perbandingan dua besaran yang berbeda (kecepatan sebagai
perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan
volume dan waktu) pada ranah pengetahuan. Kemudian, untuk
kompetensi dasar pada ranah keterampilan yaitu 4.3 menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang
berbeda (kecepatan, debit).
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Untuk mengukur volume air yang mengalir dalam waktu
tertentu digunakan satuan debit. Misalnya:
a) Debit air dari sebuah keran

. Artinya dalam 1 detik

mengalir liter air dari keran.
b) Debit dari sebuah bak tampungan

. Artinya dalam 1 menit

mengalir 5 liter air dari bak tampungan tersebut.
c) Air mengalir dari keran ke bak mandi selama 5 menit sebanyak
100 liter. Hal itu berarti setiap menit air mengalir sebanyak 20
liter.
atau

Rumus debit =

Rumus debit =

Gambar 2.1 Rumus Debit
Satuan pangkat tiga atau kubik merupakan satuan volume
(Citrasari, 2013: 44). Satuan kubik yang sering dipakai dalam
kehidupan sehari-hari adalah meter kubik (m3) atau sentimeter kubik
(cm3). Kemudian, untuk satuan debit yaitu satuan volume per satuan
waktu yang ditulis

,

, atau lainnya (Setiawan, 2019: 38).

Contoh cara mengubah satuan volume adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2 Tangga Satuan Volume
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Tangga satuan di atas, tidak semata-mata dibaca km pangkat
3 ataupun kl. Akan tetapi, terdapat keterangan untuk membacanya.
Maka, untuk keterangan satuan volume dapat dilihat pada tabel 2.2
berikut ini:
Tabel 2.2 Keterangan Satuan Volume
Satuan Volume
km3
hm3
dam3
m3
dm3
cm3
mm3
Kl
Hl
dal
L
Dl
Cl
ml

Keterangan
kilometer kubik
hektometer kubik
dekameter kubik
meter kubik
desimeter kubik
centimeter kubik
milimeter kubik
Kiloliter
Hectoliter
Dekaliter
Liter
desiliter
centiliter
mililiter

Selanjutnya, untuk mencari waktu dan volume yang sudah
diketahui debitnya juga menggunakan rumus. Rumus tersebut
berbeda dengan rumus mencari debit. Berikut ini adalah rumus
untuk mencari waktu dan volume.

Rumus waktu =

dan

Rumus volume = debit x waktu

Gambar 2.3 Rumus Waktu dan Volume
Satuan Waktu
1 hari = 24 jam
1 jam = 60 menit
1 jam = 3.600 detik
1 menit= 60 detik

Gambar 2.4 Satuan Waktu
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Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan di
atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa materi debit adalah salah
satu materi yang dipelajari pada kelas lima (V) sekolah dasar yang
diartikan sebagai banyaknya air yang mengalir dalam satuan waktu
tertentu. Rumus untuk menghitung debit adalah volume per waktu
atau volume dibagi waktu.

Pada

penelitian

ini,

peneliti

menggunakan pendekatan saintifik yang sesuai dengan tuntutan
kurikulum 2013 untuk mengajarkan materi debit.
4) Pendekatan Saintifik
Pendekatan

saintifik

digunakan

dalam

pelaksanaan

pembelajaran dengan kurikulum 2013. Pendekatan saintifik adalah
suatu proses pembelajaran yang dirancang agar siswa secara aktif
mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapantahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau
merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik,
menganalisis data, menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan
konsep, hukum, dan prinsip yang ditemukan (Hosnan, 2014: 34).
Pembelajaran saintifik ditujukan untuk memberikan pemahaman
kepada siswa dalam mengenal dan memahami materi menggunakan
pendekatan ilmiah, serta memberikan pengertian bahwa informasi
berasal dari mana saja tidak bergantung pada informasi searah dari
guru. Selain itu, pendekatan saintifik juga diartikan sebagai sebuah
metode ilmiah yang dilandasi dengan pemaparan data dari kegiatan
pengamatan atau percobaan untuk merumuskan hipotesis (Sani,
2014: 50).
Tujuan penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran
adalah sebagai berikut: a) meningkatkan kemampuan intelek
khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, b) membentuk
kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara
sistematik, c) tercipta kondisi pembelajaran dimana siswa merasa
bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, d) diperolehnya hasil

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32

belajar yang tinggi, e) melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide,
dan f) mengembangkan karakter siswa (Daryanto, 2014: 54). Selain
tujuan, pembelajaran saintifik juga memiliki karakteristik sebagai
berikut: a) berpusat pada siswa, b) melibatkan keterampilan proses
sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip, c)
melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang
perkembangan intelek khususnya keterampilan berpikir tingkat
tinggi siswa dan d) mengembangkan karakter siswa (Daryanto,
2014: 53).
Pendekatan saintifik memiliki 5 langkah yaitu:
a) Mengamati, adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dilakukan
dengan menggunakan seluruh panca indera untuk memperoleh
informasi. Sebuah benda dapat diobservasi untuk mengetahui
karakteristiknya, misalnya: warna, bentuk, suhu, volume, berat,
bau, suara, dan teksturnya (Sani, 2014: 54). Pengamatan yang
cermat sangat dibutuhkan untuk dapat menganalisis suatu
permasalahan atau fenomena. Hal ini dikarenakan tahap
mengamati nantinya akan menjadi jembatan yang akan
ditindaklanjuti dengan selanjutnya yaitu tahap bertanya
(Ruhimat dan Yani, 2018:104).
b) Menanya, adalah suatu tahap lanjutan setelah memahami
masalah atau mengamati. Pertanyaan dapat muncul dari adanya
masalah, maka sangat penting untuk cermat dalam melihat
kesenjangan antara fakta dan kenyataan (Ruhimat dan Yani,
2018:104). Siswa dalam pendidikan dasar perlu dibimbing
dalam menganalisis pernyataan yang bersifat konvergen
(memusat). Kegiatan menanya dapat dilatih dengan meminta
siswa untuk merumuskan beberapa pertanyaan yang akan
digunakan untuk pengumpulan data melalui wawancara (Sani,
2014:60).
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c) Mencoba/mengumpulkan informasi, merupakan kelanjutan dari
tahap menanya. Upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan sering kali harus dilakukan dengan melakukan
penyelidikan atau percobaan (Sani, 2014:63). Sejalan dengan
pendapat sebelumnya, mencari informasi dan mengumpulkan
data harus mengetahui pertanyaan penelitian kemudian
merumuskan jawaban sementara (hipotesis) selanjutnya mencari
data dengan penyelidikan (Ruhimat dan Yani, 2018:114).
d) Menalar/asosiasi, merupakan adalah kegiatan memproses
informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan
informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi
dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang
ditemukan (Ruhimat dan Yani, 2018: 121). Tahap asosiasi
melatih siswa untuk menganalisis dan mengevaluasi proses
pemecahan masalah serta melatih siswa untuk menarik
kesimpulan yang benar (Machin dalam Ruhimat dan Yani, 2018:
122). Sejalan dengan pendapat sebelumnya, pengolahan
informasi melalui menalar diperoleh dari pengamatan atau
percobaan untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan
informasi lainnya. Menalar merupakan aktivitas untuk menarik
kesimpulan berdasarkan pendapat, data, fakta, atau informasi
(Sani, 2014: 66-67).
e) Mengkomunikasikan, merupakan kata kerja yang merujuk pada
proses perpindahan informasi dari komunikator (pengirim
pesan) kepada komunikan (penerima pesan) (Ruhimat dan Yani,
2018:131). Tahap ini memberikan kesempatan siswa untuk
menambah wawasan dan pengetahuannya agar lebih luas lagi
(Elida, dalam Ruhimat dan Yani, 2018:132).
Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dijelaskan di atas,
peneliti menarik kesimpulan bahwa pendekatan saintifik adalah
suatu proses pembelajaran yang memberikan pemahaman kepada
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siswa dalam mengenal dan memahami materi menggunakan
pendekatan ilmiah.

Pendekatan ini memiliki 5 langkah yaitu

mengamati, menanya, mencoba, menalar serta mengkomunikasikan.
Maka dari itu, siswa dituntut untuk melakukan pengamatan dan
percobaan guna memperoleh data agar dapat merumuskan hipotesis
untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan pendekatan tersebut. Untuk
mendukung penyampaian materi debit dan penerapan pendekatan
saintifik pada proses belajar mengajar maka diperlukan adanya
media pembelajaran
e. Media
1) Pengertian Media
Media berasal dari bahasa Latin medium, yang artinya
perantara sehingga media dapat diartikan sebagai perantara dari
pengirim informasi yang berfungsi sebagai sumber atau resources
dan penerima informasi atau receiver (Benny dan Pribadi 2017: 15).
Sejalan dengan pendapat sebelumnya, media juga diartikan sebagai
segala bentuk dan saluran penyampaian pesan/informasi dari
sumber pesan ke penerima yang dapat merangsang pikiran,
membangkitkan semangat, perhatian, dan kemauan siswa sehingga
siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap
yang sesuai dengan tujuan informasi yang disampaikan (Latifah,
Pipih, Putria, Setiawan, dan Suryani, 2018: 3). Media juga disebut
sebagai bentuk saluran untuk proses transmisi informasi (AECT
dalam Nurrita, 2018: 173).
Jenis-jenis media dibedakan menjadi tiga yakni suara, visual,
dan gerak. Media berbasis visual meliputi gambar, garis dan simbol
yang merupakan satu kontinum dari bentuk yang dapat dilihat oleh
indra penglihatan. Disamping itu, Bretz juga membedakan media
siar (telekomunication) dan media rekam (recording). Hal ini
menjadikan media diklasifikasikan menjadi delapan yakni: a) media
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audio visual gerak, b) media audio visual diam, c) media audio
visual semi gerak, d) media visual gerak, e) media visual diam, f)
media semi gerak, g) media audio, dan h) media cetak (Bretz dalam
Muhson, 2010: 5).
Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan di
atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa media adalah perantara
dari

pengirim

informasi

ke

penerima

informasi.

Media

diklasifikasikan menjadi delapan jenis. Dengan menggunakan
perantara media dari guru maka dapat, membangkitkan semangat,
perhatian siswa serta kemauan siswa sehingga siswa dapat
memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap yang sesuai
dengan tujuan informasi tersebut.
2) Media Pembelajaran
Media pembelajaran merupakan segala bentuk dan sarana
penyampaian informasi dalam menyalurkan pesan, merangsang
pemikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa yang dibuat
maupun digunakan sesuai dengan teori pembelajaran sehingga dapat
mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja dan terkendali
guna mencapai tujuan pembelajaran (Latifah, Pipih, Putria,
Setiawan, dan Suryani, 2018: 5). Media pembelajaran juga diartikan
sebagai segala sesuatu yang memuat informasi dan pengetahuan
sehingga dapat digunakan dalam proses pembelajaran (Benny dan
Pribadi 2017: 15). Selain itu, media pembelajaran juga disebut
sebagai alat yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga
makna pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan
pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien (Nurrita,
2018: 171). Maka, penggunaan media pembelajaran pada tahap
orientasi akan membantu keefektifan proses pembelajaran dan
penyampaian pesan maupun isi pelajaran pada saat itu (Wiratmojo
dan Sasonohardjo dalam Falahudin, 2014: 104).
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Media pembelajaran memiliki berbagai manfaat bagi
penggunanya. Manfaat media pembelajaran bagi guru yaitu: a)
membantu menarik perhatian dan memotivasi siswa untuk belajar,
b) memiliki pedoman, arah, dan urutan pangajaran yang sistematis,
c) membantu kecermatan dan ketelitian dalam penyajian materi
pelajaran, d) membantu menyajikan materi yang lebih konkret
terutama untuk mata pelajaran yang abstrak seperti matematika, e)
memiliki variasi media agar pembelajaran tidak membosankan, f)
menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tanpa
tekanan, dan g) membangkitkan rasa percaya diri serta membantu
pemahaman siswa.
Selain manfaat bagi guru, media pembelajaran juga
bermanfaat bagi siswa seperti: a) merangsang rasa ingin tahu untuk
belajar, b) memotivasi siswa untuk belajar baik di kelas maupun
mandiri, c) memudahkan siswa dalam memahami materi
pembelajaran yang disampaikan secara sistematis, d) memberikan
suasana yang menyenangkan dan tidak membosankan sehingga
siswa lebih fokus dalam pembelajaran, dan e) memberikan
kesadaran bagi siswa untuk memilih media pembelajaran terbaik
dalam belajarnya melalui variasi media yang disampaikan.
Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan di
atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa media pembelajaran adalah
sesuatu yang memuat informasi dan pengetahuan yang membantu
proses pembelajaran. Hal ini menjadikan pembelajaran akan lebih
bermakna. Dengan media pembelajaran guru dapat merangsang
pemikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga
tercapainya tujuan pembelajaran. Media pembelajaran memiliki
berbagai manfaat untuk penggunanya baik guru maupun siswa.
Selain media, guru juga harus kreatif dalam menentukan metode
yang sesuai agar dapat membantu mengatasi permasalahan siswa.
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f. Metode Pembelajaran
Metode pembelajaran adalah cara atau teknik untuk mencapai
tujuan pemelajaran (Kurniawan, 2014: 42). Metode pembelajaran juga
diartikan sebagai suatu cara untuk menyampaikan materi pemelajaran
dalam upaya mencapai tujuan kurikulum (Hamalik, 2009: 26). Pendapat
lain menjelaskan bahwa metode pembelajaran adalah sebuah cara yang
digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan
(Fathurrohman, 2014: 15). Selain itu, metode pembelajaran juga
merupakan

sebuah

alat

atau

cara

yang

digunakan

untuk

mengimplementasikan rencana dan strategi yang telah disusun agar
tercapainya tujuan pembelajaran (Sanjaya, 2016: 147).
Banyak sekali macam-macam metode pembelajaran yang dapat
digunakan oleh guru. Metode pembelajaran yang sering digunakan oleh
guru yaitu: a) metode ceramah, dimana informasi, keterangan, prosedur,
peraturan, bahasan atau materi pembelajaran disampaikan secara lisan
oleh guru yang sebelumnya telah diolah sehingga siswa lebih banyak
menerima pesan, b) metode tanya jawab, merupakan bentuk komunikasi
dua arah yang memungkinkan terjadinya dialog antara guru dan siswa
dimana guru bertanya siswa menjawab atau sebaliknya, siswa bertanya
guru menjawab, c) metode diskusi adalah tukar menukar informasi,
pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud
untuk mendapatkan pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti
tentang materi yang dipelajari atau untuk mempersiapkan dan
menyelesaikan keputusan bersama, d) metode latihan, dimana metode
ini digunakan untuk membentuk keterampilann atau ketangkasan atas
apa yang telah dipelajari, e) metode demonstrasi dan eksperimen adalah
dua hal yang berbeda tetapi memiliki kesamaan yakni untuk
memperoleh pemahaman yang mendalam tentang terjadinya maupun
cara kerja sesuatu, f) metode pemberian tugas dimana guru memberikan
tugas dan siswa mengerjakan tugas kemudian siswa juga bertugas untuk
mempertanggungjawabkan tugas tersebut kepada guru, g) metode kerja
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kelompok dimana siswa bekerja secara berkelompok, terdapat
pembagian kerja yang jelas, adanya motivasi kerja yang baik, situasi
belajar yang menyenangkan, dan adanya kompetisi antar kelompok
(Kurniawan, 2014: 42-48)
Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan di atas,
peneliti menarik kesimpulan bahwa metode pembelajaran adalah sebuah
cara untuk mengimplementasikan rencana maupun strategi dan
menyampaikan

materi

pembelajaran

agar

tercapainya

tujuan

pembelajaran. Banyak macam-macam metode, tetapi hanya tujuh saja
yang sering digunakan oleh guru. Dalam pemilihan metode
pembelajaran haruslah disesuaikan dengan karakteristik siswa.

g. Karakteristik Siswa
Perkembangan merupakan salah satu proses yang penting dalam
kehidupan manusia. Perkembangan merujuk pada pertumbuhan,
penyesuaian diri, dan perubahan sepanjang hidupnya, melalui
perkembangan fisik, perkembangan kepribadian, perkembangan
sosioemosi, perkembangan kognisi (pemikiran), dan perkembangan
bahasa (Slavin, 2011: 40). Perkembangan juga merupakan proses
menuju kedewasaan dimana perkembangan tersebut harus dijalani oleh
setiap individu atau manusia dalam perjalanan hidupnya. Salah satu
perkembangan yang penting bagi manusia adalah perkembangan
kognitif. Perkembangan kognitif merupakan perkembangan berpikir
secara logis dari masa bayi sampai dewasa. Salah satu tokoh yang
membahas mengenai teori perkembangan kognitif adalah Jean Piaget.
Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi empat yaitu:
1) Tahap Sensorimotor (Umur 0-2 Tahun)
Selama periode ini anak mengatur alamnya dengan indra
(sensori) dan tindakan (motor) yang didominasi oleh pergerakan otot
yang merefleksikan kekuatan insting, serta persepsi sederhana. Ciriciri pokok perkembangan anak pada tahap ini yaitu berfokus pada
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apa yang anak lihat dan lakukan saat itu. Dengan kata lain
perkembangan pemahaman dengan ketetapan objek. Skema-skema
anak tersusun berdasarkan perilaku dan persepsi. Kemudian,
tindakan dilakukan langkah demi langkah. Kemampuan yang
dimiliki pada tahap ini yaitu: a) melihat dirinya sendiri sebagai
makhluk yang berbeda dengan objek di sekitarnya, b) mencari
rangsangan melalui sinar lampu dan suara, d) suka memperhatikan
sesuatu

lebih

lama,

e)

mendefinisikan

sesuatu

dengan

memanipulasinya, f) memperhatikan objek sebagai hal yang tetap,
lalu ingin mengubah tempatnya.
2) Tahap Pra Operasional (Umur 2-7 Tahun)
Pada tahap ini anak mulai belajar menggunakan dan
merepresentasikan objek dengan gambar, kata-kata dan pemikiran
orang lain. Selain itu, anak dapat mengucapkan kata-kata secara
lengkap seperti yang didengar dari orang disekitarnya. Pola
pergerakan otot pada tahap ini didominasi oleh hasil keputusan yang
bersifat intuitif belum berdasarkan analisis rasional. Pada tahap ini,
anak juga akan memberikan perhatian hanya pada satu aspek situasi.
Tahap praoperasional dibagi menjadi dua yaitu: a) pralogis (umur 24 tahun), dimana anak mampu menggunakan bahasa dan
mengembangkan konsepnya walaupun masih sangat sederhana dan
b) tahap intuitif (umur 4-7 tahun), dimana anak memperoleh
pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. Anak sudah
dapat menarik kesimpulan secara simbolik.
3) Tahap Operasional Konkret (Umur 7-12)
Ciri-ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak
sudah mulai dihadapkan pada permasalahan yang nyata dan
menggunakan logika. Kemampuan berpikir logis, konkret, dan
sistematis mulai berkembang dimana anak mampu mempersepsikan
banyak informasi dan menghubungkannya menjadi bangunan
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berfikir logis. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan
yang dihadapi anak.
4) Tahap Operasional Formal (Umur 11-18 Tahun/ 11 tahun ke atas)
Ciri-ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah
diperoleh kemampuan berfikir yang lebih luas, baik secara abstrak
maupun konkret. Anak dan remaja dapat memikirkan dan
membayangkan konsep-konsep yang tidak berhubungan dengan
realitas konkret. Kemudian, anak dapat menalar secara logis dan
menarik kesimpulan yang logis dari informasi yang tersedia. Selain
itu, anak

mampu memecahkan masalah dengan

berbagai

kemungkinan jawaban benar, berhipotesis, menentukan dan
mengendalikan

variabel,

merancang

dan

melaksanakan

penyelidikan, menggeneralisasikan konsep pada situasi baru,
bahkan mensintesiskan konsep dan prinsip yang abstrak (Apsari,
Parwati, & Suryawan, 2018: 72-76).
Pada siswa usia sekolah dasar berada pada rentang usia 7-12
tahun sehingga berada pada tahap operasional konkret. Selama masa
SD terjadi perkembangan kognitif yang pesat pada anak. Anak mulai
belajar membentuk sebuah konsep, melihat hubungan, dan
memecahkan masalah pada situasi yang melibatkan objek konkret
dan situasi yang tidak asing lagi bagi dirinya. Anak juga sudah mulai
bergeser dari pemikiran egosentris ke pemikiran yang objektif
(Slavin, 2011: 31). Hal ini menuntut guru untuk menggunakan
metode

pembelajaran

yang

sesuai

dengan

tingkat

perkembangannya. Terdapat empat implikasi teori kognitif Piaget
terhadap pendidikan yaitu: a) guru harus peduli terhadap metode
atau proses pemikiran siswa hingga diperoleh suatu hasil pemikiran
dalam diri siswa, b) guru harus menyediakan berbagai kegiatan yang
memungkinkan adanya keterlibatan siswa dengan inisiatif dalam
dirinya sendiri, c) guru tidak boleh menekankan kegiatan belajar
yang menuntut siswa untuk berpikir layaknya orang dewasa, dan d)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41

guru harus peduli terhadap kecepatan dan tingkat perkembangan
kognitif

masing-masing

siswa

dalam

melaksanakan

suatu

pembelajaran sehingga masing-masing siswa dapat belajar secara
optimal (Slavin, 2011: 32).
Selain perkembangan kognitif, siswa juga mengalami
perkembangan

sosial.

Kehidupan

sosial

anak-anak

kecil

berkembang dengan cara yang relatif dapat diprediksi (Slavin, 2011:
93). Jaringan sosial tumbuh dari hubungan yang intim dengan orang
tua atau anggota keluarga. Pada masa anak memasuki usia sekolah
dasar ditandai dengan adanya perluasan hubungan, disamping
dengan anggota keluarga, juga dengan teman sebaya sehingga ruang
gerak sosialnya bertambah. Saat pembelajaran sosial anak mulai
berminat terhadap kegiatan-kegiatan teman sebaya (Yusuf &
Sugandhi, 2011: 66). Berkat adanya kegiatan pembelajaran sosial,
anak dapat menyesuaikan diri dengan kelompok teman sebaya
maupun lingkungan masyarakat sekitar.
Lev Semyonovich Vygotsky (1896-1934) adalah seorang
psikolog yang berasal dari Rusia yang dikenal atas kontribusinya
dalam teori perkembangan anak. Perkembangan tidak bisa
dipisahkan

dari

konteks

sosial

tempat

perkembangan

itu

berlangsung (Slavin, 2011: 374). Hal ini dikarenakan pengetahuan
dapat dicapai melalui interaksi dengan orang yang ada disekitarnya
atau yang berada dalam lingkungannya. Sejalan dengan pendapat
sebelumnya, dalam teori perkembangan menurut Vygotsky, anak
dibentuk oleh konteks budaya tempat mereka hidup (Gauvain dan
Parke dalam Santrock, 2014: 57). Vygotsky juga menekankan
pemusatan hubungan sosial sebagai hal penting yang mempengaruhi
perkembangan kognitif karena pertama-tama anak menemukan
pengetahuan dalam dunia sosialnya, kemudian menjadi bagian dari
perkembangan kognitifnya (Mutiah, 2010: 103).
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Vygotsky membagi tiga tahapan perkembangan kognitif
yaitu: (1) Zona Perkembangan Proksimal adalah istilah Vygotsky
untuk menjelaskan kesulitan anak dalam menguasai berbagai tugas
sehingga perlu dibimbing dan dibantu oleh orang dewasa atau anak
yang lebih terampil. Tahap perkembangan kognitif anak akan
maksimal, salah satunya jika didukung proses pembelajaran optimal
pada

zona

perkembangan

proksimal

(Zone

of

Proximal

Development). (2) Perancah berarti mengubah tingkat dukungan.
Dalam

proses

pembelajaran,

orang

yang

lebih

terampil

menyesuaikan jumlah bimbingan yang diberikan pada anak dan
menerapkan instruksi secara langsung. Seiring dengan peningkatan
kompetensi anak, jumlah bimbingan dapat dikurangi. Cara terbaik
untuk pembelajaran anak perancah adalah mengajukan pertanyaan
yang menyelidiki dan membantu mengembangkan keterampilan
yang lebih maju. (3) Bahasa dan Pemikiran, dimana anak-anak
berbicara tidak hanya untuk komunikasi sosial saja, namun juga
untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas mereka seperti
merencanakan, membimbing dan memonitor perilaku (pembicaraan
sendiri).

Anak-anak

berkomunikasi

dengan

harus

menggunakan

orang lain

sebelum

bahasa

untuk

fokus

dengan

pemikirannya sendiri. Mereka juga harus berkomunikasi secara
eksternal dengan menggunakan bahasa dalam jangka waktu yang
panjang sebelum melakukan transisi dari berbicara eksternal ke
internal (Santrock, 2014: 57-58).
Sehubungan dengan teori Vygotsky, terdapat ahli yang
menerangkan mengenai ciri khas siswa kelas atas atau tinggi yang
salah satunya adalah membutuhkan bantuan guru atau orang dewasa
untuk menyelesaikan tugas. Pendapat tersebut dikemukakan oleh
Yusuf yang memberikan penjelaskan terkait enam ciri khas siswa
kelas atas diantaranya sebagai berikut: (1) adanya minat terhadap
kehidupan praktis sehari-hari yang konkret sehingga menimbulkan
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adanya kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan-pekerjaan
yang praktis, (2) sangat realistik, ingin tahu, dan ingin belajar, (3)
menjelang akhir masa ini terdapat minat kepada hal-hal dan mata
pelajaran khusus dan mulai menonjolnya bakat-bakat khusus, (4)
sampai usia 11 tahun, siswa membutuhkan guru atau orang dewasa
lainnya untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi keinginannya,
namun selepas usia ini siswa berusaha menyelesaikan tugasnya
sendiri, (5) siswa memandang nilai sebagai ukuran yang tepat
mengenai prestasi belajarnya di sekolah, serta (6) gemar membentuk
kelompok sebaya untuk bermain bersama dan membuat peraturan
sendiri (Yusuf, 2009: 56).
Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan di
atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa teori perkembangan anak
menurut Piaget, siswa sekolah dasar berada pada tahap operasional
konkret dimana siswa mampu berpikir logis, konkret, dan sistematis
untuk menyelesaikan permasalahannya. Teori ini didukung oleh
Teori Vygotsky yang menekankan bahwa pemusatan hubungan
sosial sebagai hal penting yang mempengaruhi perkembangan
kognitif karena pertama-tama anak menemukan pengetahuan dalam
dunia sosialnya, kemudian menjadi bagian dari perkembangan
kognitifnya. Vygotsky juga menerangkan bahwa seorang anak
membutuhkan bantuan guru, orang dewasa, maupun anak yang lebih
terampil untuk menyelesaikan tugasnya. Jumlah bantuan dan
bimbingan dapat dikurangi seiring dengan peningkatan yang
ditunjukkan oleh anak. Teori ini didukung oleh pendapat yang
disampaikan Yusuf mengenai ciri khas siswa kelas atas yang salah
satunya adalah membutuhkan bantuan orang lain. Penerapan model
pembelajaran

yang

memperhatikan

karakteristik

siswa

ini

diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar matematika di kelas
lima (V) SD.
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h. Hasil Belajar
Setelah melakukan proses belajar, siswa akan mendapatkan hasil
belajar. Hasil belajar merupakan segala sesuatu yang menjadi milik
siswa sebagai akibat dari kegiatan belajar yang dilakukannya (Juliah
dalam Haris & Jihad, 2012: 15). Pendapat lain juga mengungkapkan
bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa selama
melakukan kegiatan belajar (Susanto, 2018: 56). Dalam proses belajar
terdapat tindakan evaluasi yang dapat mengungkap aspek proses berfikir
(cognitive domain), aspek nilai atau sikap (affective domain) dan aspek
keterampilan (psychomotor domain) yang melekat pada diri setiap siswa
(Sudijono, 2012: 32).
Klasifikasi hasil belajar yang dikembangkan oleh Bloom, yaitu:
a) Ranah Kognitif
Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir
siswa. Dalam Taksonomi Bloom terdapat enam jenjang pada ranah
kognitif. Jenjang di ranah kognitif merupakan jenjang satu lebih
tinggi dari yang lain, jenjang yang lebih tinggi akan dapat dicapai
apabila yang rendah sudah dapat dikuasai (bersifat hierarki). Jenjang
dalam ranah kognitif yaitu: pengetahuan, pemahaman, aplikasi,
analisis, sintesis, dan evaluasi.
b) Ranah Afektif
Ranah afektif berhubungan dengan minat, perhatian, sikap,
emosi, penghargaan, proses, internalisasi, dan pembentukan
karakter diri. Ranah afektif dibagi dalam lima jenjang, dan setiap
jenjang bersifat hierarki seperti dalam ranah kognitif. Jenjang dalam
ranah afektif yaitu: penerimaan, penanggapan, penghargaan,
pengorganisasian, dan penjati dirian.
c) Ranah Psikomotor
Ranah psikomotor berhubungan dengan kemampuan gerak
atau manipulasi yang bukan disebabkan oleh kematangan biologis.
Kecerdasan bukan hanya berkaitan dengan kualitas otak saja, tetapi
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juga organ-organ tubuh yang lain. Ranah psikomotor meliputi:
persepsi,

kesiapan,

respon

terpimpin,

mekanisme,

respons

kompleks, penyesuaian, penciptaan (Apsari, Parwati, dan Suryawan,
2018: 25-36).
Hasil belajar siswa sebenarnya dipengaruhi oleh dua faktor
internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: a) fisiologis dimana
kondisi fisik siswa yang sehat dengan fungsi jasmani yang optimal
dapat membuatnya belajar belajar dengan nyaman tanpa hambatan,
dan b) faktor psikologis dimana faktor ini dapat mempengaruhi hasil
belajar yang meliputi kecerdasan, motivasi, minat, sikap, bakat,
serta rasa percaya diri.
Selain faktor internal, hasil belajar juga dipengaruhi oleh
faktor eksternal yang meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Faktor keluarga dipengaruhi oleh cara orang tua mendidik, relasi
antar anggota keluarga, dan suasana rumah. Kemudian, faktor
sekolah mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan
siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pengajaran,
waktu sekolah, standar pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung,
metode belajar dan tugas rumah. Selanjutnya untuk faktor
masyarakat dipengaruhi oleh kegiatan siswa dalam masyarakat,
media massa, teman bergaul, serta bentuk kehidupan masyarakat
(Apsari, Parwati, dan Suryawan, 2018: 37-50).
Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan di
atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa hasil belajar segala sesuatu
termasuk kemampuan yang diperoleh siswa setelah melakukan
kegiatan belajar. Dalam proses belajar terdapat tindakan evaluasi
yang dapat mengungkap aspek proses berpikir, aspek sikap, dan
aspek keterampilan setiap siswa. Maka dari itu, hasil belajar yang
didapatkan oleh siswa dibagi menjadi 3 yakni hasil belajar kognitif,
afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh
faktor internal dan faktor eksternal. Pada penelitian ini, peneliti
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menggunakan media dan metode pembelajaran untuk membantu
pemahaman siswa terkait materi yang disampaikan. Media dan
metode pembelajaran yang digunakan oleh peneliti merupakan salah
satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.

2. Penelitian Yang Relevan
Devi, V.P., Indarini, E., dan Wahyudi, pada tahun 2018 melakukan
penelitian tindakan kelas dengan judul Penerapan Metode Numbered Heads
Together

Berbantuan

Puzzle

Untuk

Meningkatkan

Keterampilan

Kolaborasi Dan Hasil Belajar Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku Siswa
Kelas 4 SDN 3 Kuripan dengan subjek 30 siswa menunjukkan bahwa
keterampilan kolaborasi dan hasil belajar siswa pada tema 8 muatan
pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, PKn setelah dilakukannya penerapan
metode NHT mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya
peningkatan nilai keterampilan kolaborasi dari pra siklus dengan rata-rata
61,18 dalam kategori sedang menjadi 73,64 dalam kategori sedang di siklus
I dan 86,06 dalam kategori tinggi di siklus II. Selain itu untuk hasil belajar
siswa, rata-rata pada pra siklus yaitu 64 dan hanya 11 siswa yang tuntas atau
36,7% sisanya 19 siswa atau 63,3% siswa tidak tuntas. Kemudian pada
siklus I nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 75,9 dengan 21 siswa atau
70% siswa tuntas dan 9 siswa atau 30% tidak tuntas. Pada siklus II kembali
mengalami peningkatan dengan 29 siswa atau 96,7% tuntas dan 1 siswa atau
3,3% siswa tidak tuntas.
Penelitian selanjutnya adalah penelitian tindakan kelas yang disusun
oleh Kris, N., Mawardi, Suhandi A. pada tahun 2019 dengan judul
“Peningkatan Keterampilan Kolaborasi dan Hasil Belajar Siswa Melalui
Penerapan Model Student Team Achievement Division Pada Siswa Kelas 4
SD Negeri 05 Angan Tembawang”. Jumlah subjek pada penelitian ini adalah
23 siswa. Penelitian ini berfokus pada pembelajaran tematik. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran
STAD dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan
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kolaborasi dan hasil belajar siswa. Hal ini terlihat pada pra siklus, nilai ratarata keterampilan kolaborasi siswa adalah 52%, kemudian mengalami
peningkatan di siklus I dengan nilai rata-rata menjadi 65%, dan kembali
mengalami peningkatan pada siklus II dengan nilai rata-rata mencapai 96%.
Selanjutnya untuk hasil belajar siswa, nilai rata-rata pada pra siklus yaitu
55, kemudian mengalami peningkatan pada siklus I menjadi 64,04, dan
kembali mengalami peningkatan pada siklus II dengan nilai rata-rata
menjadi 74,13.
Kemudian penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Marwadi,
Sunbanu, H. F., & Wardani, K.W., pada tahun 2019 dengan judul
Peningkatan Keterampilan Kolaborasi Siswa Menggunakan Model
Pembelajaran Kooperatif Two Stay Two Stray Di Sekolah Dasar yang
dilakukan di kelas V semester 1 pada tema 1, sub tema 1, pembelajaran 2
dan 4 dengan materi organ gerak hewan dan manusia menunjukkan bahwa
terdapat peningkatan keterampilan kolaborasi dari pra siklus hingga siklus
II yang dilakukan. Saat pra siklus, dari 24 siswa yang ada di kelas V, hanya
terdapat 42% siswa yang mampu berkolaborasi secara baik, sedangkan 58%
siswa lainnya masih kurang dalam berkolaborasi. Kemudian terjadi
peningkatan pada siklus 1 yakni 58% siswa sangat mampu berkolaborasi,
30% siswa sangat mampu berkolaborasi, dan 12% siswa masih kurang
mampu dalam berkolaborasi. Selanjutnya terjadi peningkatan kembali pada
siklus 2 yakni 84% siswa sangat mampu berkolaborasi, 8,33 % siswa
mampu berkolaborasi, dan 8,33 % siswa lainnya masih kurang mampu
dalam berkolaborasi.
Penelitian-penelitian di atas menggunakan populasi siswa SD. Dari
penelitian pertama yang dilakukan oleh Devi, V.P., Indarini, E., dan
Wahyudi, di tahun 2018 meneliti tentang keterampilan kolaborasi dan hasil
belajar siswa. Kedua variabel ini sama dengan variabel yang diteliti oleh
peneliti. Akan tetapi, jika pada penelitian yang pertama dilakukan di kelas
IV tema 8 dan menggunakan model Numbered Heads Together, maka
peneliti melakukan penelitian di kelas V pada mata pelajaran matematika
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materi debit dengan model Student Team Achievement Division (STAD).
Kemudian

penelitian kedua yang dilakukan oleh Kris, N., Mawardi,

Suhandi A. di tahun 2019 meneliti tentang keterampilan kolaborasi dan hasil
belajar siswa kelas IV dengan menggunakan model Student Team
Achievement Division. Kedua variabel yang diteliti dan model pembelajaran
yang digunakan sama dengan penelitian ini. Akan tetapi, terdapat perbedaan
dari penelitian kedua dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
Perbedaan tersebut terletak pada subjek penelitian dan materi yang
disampaikan. Penelitian kedua dilaksanakan pada kelas IV dengan mata
pelajaran tematik sedangan penelitian ini dilaksanakan pada kelas V dengan
mata pelajaran matematika materi debit. Selanjutnya penelitian ketiga
dilakukan oleh Marwadi, Sunbanu, H. F., & Wardani, K.W., ditahun 2019
meneliti keterampilan kolaborasi di kelas V. Variabel ini sama dengan
variabel yang diteliti oleh peneliti. Namun, peneliti menggunakan dua
variabel yakni keterampilan kolaborasi dan hasil belajar. Selain itu, jika
pada penelitian ketiga menggunakan model pembelajaran Two Stay Two
Stray mata pelajaran tematik materi organ gerak hewan dan manusia,
peneliti menggunakan model STAD pada mata pelajaran matematika materi
debit.
Literature Map
Devi, V.P., Indarini, E., dan
Wahyudi, Penerapan Metode
Numbered Heads Togerher
Berbantuan Puzzle Untuk
Meningkatkan Keterampilan
Kolaborasi Dan Hasil
Belajar Tema 8 Daerah
Tempat Tinggalku Siswa
Kelas 4 SD N 3 Kuripan
(2018)

Kris, N., Mawardi,
Suhandi, A., Peningkatan
Keterampilan Kolaborasi
dan Hasil Belajar Siswa
Melalui Penerapan Model
STAD Pada Siswa Kelas 4
SD Negeri 05 Angan
Tembawang, (2019)

Marwadi, Sunbanu, H. F.,
& Wardani, K.W.,
Peningkatan Keterampilan
Kolaborasi Siswa
Menggunakan Model
Pembelajaran Kooperatif
Two Stay Two Stray Di
Sekolah Dasar, (2019)

Penelitian yang dilakukan:
Peningkatan Keterampilan Kolaborasi Dan Hasil Belajar Materi Debit Untuk Siswa Kelas V

Gambar 2.5 Bagan Literature Map Dari Penelitian-Penelitian Sebelumnya
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B. Kerangka Berpikir
Pada abad 21 ini banyak tuntutan baru khususnya di bidang pendidikan
dimana siswa dituntut untuk menguasai keterampilan abad 21. Keterampilan ini
meliputi

keterampilan

komunikasi

(communication),

kolaborasi

(collaboration), berpikir kritis (critical thinking), dan kreativitas (creativity)
atau biasa disebut dengan keterampilan 4C. Salah satu keterampilan tersebut
adalah kolaborasi dimana keterampilan ini akan membantu siswa untuk saling
belajar dan bersinergi sehingga pengetahun siswa menjadi lebih luas. Akan
tetapi yang menjadi permasalahan adalah keterampilan kolaborasi siswa di
Sekolah Dasar masih rendah. Padahal keterampilan ini sangat diperlukan karena
merupakan salah satu keterampilan tuntutan kurikulum 2013 edisi revisi 2017.
Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan rendahnya keterampilan
kolaborasi siswa diperlukan adanya model pembelajaran. Model pembelajaran
yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi siswa adalah model
pembelajaran kooperatif. Model ini memiliki berbagai macam tipe salah
satunya adalah Student Team Achievement Division (STAD). Peneliti memilih
model STAD karena berdasarkan hasil wawancara, guru kelas VB belum
pernah menerapkan model pembelajaran pada proses belajar mengajar, maka
peneliti memilih model pembelajaran yang paling sederhana. Selain itu, model
STAD juga memberikan kesempatan yang luas untuk siswa saling bekerja sama
dan berkolaborasi pada langkah yang keempat yakni kerja tim. Dengan begitu
diharapkan model STAD dapat mengatasi rendahnya keterampilan kolaborasi
siswa. Keterampilan dan model ini sangatlah cocok diterapkan dalam mata
pelajaran yang sulit untuk dipahami oleh siswa seperti matematika.
Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang dipelajari di jenjang
pendidikan dasar. Matematika mempunyai peran penting bagi siswa karena
dapat membentuk pola pikir mereka dan membuat siswa berpikir logis, analitis,
sistematis, kritis, kreatif sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dalam
kehidupan sehari-hari. Matematika juga digunakan sebagai sebagai penunjang
untuk mempelajari mata pelajaran yang lain. Saat ini, pendidikan di Indonesia
menggunakan kurikulum 2013 yang salah satu cirinya adalah menerapkan
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pembelajaran tematik. Akan tetapi, pembelajaran matematika di kelas atas
terpisah dari tematik. Hal ini dikarenakan pembahasan matematika dalam
tematik terlalu dangkal. Peneliti melaksanakan penelitian di kelas V Sekolah
Dasar pada mata pelajaran matematika materi debit.
Salah satu materi matematika di kelas V adalah debit. Dalam
mengajarkan debit, peneliti tetap menerapkan pendekatan saintifik yang
memuat lima tahapan yakni mengamati, menanya, mencoba, menalar, serta
mengkomunikasikan. Untuk mendukung penyampaian materi debit dan
penerapan langkah-langkah pendekatan saintifik diperlukan adanya media
pembelajaran. Peneliti akan menggunakan tiga media untuk membantu dalam
menjelaskan materi debit kepada siswa. Tidak hanya media, tetapi peneliti juga
menerapkan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa.
Menurut Piaget, siswa kelas V SD berada pada tahap operasional
konkret dimana siswa mulai memecahkan masalah pada situasi yang melibatkan
objek konkret. Hal ini didukung dengan teori Vygotsky yang menyatakan
bahwa seorang anak membutuhkan bantuan guru, orang dewasa, maupun anak
yang lebih terampil untuk menyelesaikan tugasnya. Maka dari itu, dengan
menggunakan media benda konkret, bantuan maupun penjelasan dari guru, serta
pemilihan metode pembelajaran yang sesuai diharapkan dapat meningkatkan
hasil belajar siswa baik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini
dikarenakan guru, media, dan metode pembelajaran merupakan faktor eksternal
yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.
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Kondisi di lapangan:
Rendahnya keterampilan kolaborasi dan hasil belajar siswa materi debit kelas V
SDN Kentungan

Solusi:
Menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement
Division (STAD)

Kondisi akhir:
Peningkatan Keterampilan Kolaborasi dan Hasil Belajar Materi Debit Untuk Kelas
V SDN Kentungan Dengan Model STAD

Gambar 2.6 Kerangka Berpikir
C. Hipotesis Tindakan
1. Upaya peningkatan keterampilan kolaborasi dan hasil belajar materi debit
siswa kelas V SDN Kentungan melalui model pembelajaran STAD dengan
langkah-langkah: a) penyampaian materi, b) pemberian tes/kuis, c)
pembagian kelompok, d) kerja tim, e) pemberian tes/kuis, f) memfasilitasi
dalam membuat rangkuman dan penegasan materi, serta g) pemberian
penghargaan.
2. Penerapan model STAD dapat meningkatkan keterampilan kolaborasi siswa
kelas V SDN Kentungan pada materi debit.
3. Penerapan model STAD dapat meningkatkan hasil belajar materi debit
siswa kelas V SDN Kentungan pada materi debit.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Bab III ini akan membahas tentang jenis penelitian, setting penelitian,
rencana penelitian, rencana tindakan, indikator dan pengukuran keberhasilan,
teknik pengumpukan data, instrumen penelitian, tabel instrumen, validasi, uji
validitas dan reliabilitas, indeks kesulitan dan teknik analisis.
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR). Penelitian
tindakan kelas (PTK) adalah jenis penelitian yang direncanakan namun
dilakukan oleh guru di dalam kelas dengan tujuan meningkatkan kinerja guru
sehingga terdapat peningkatan hasil belajar pada siswa (Wardani dan Wihardit,
2010: 9). Jenis penelitian PTK dilaksanakan minimal dalam dua siklus
(Arikunto, 2010: 8).
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas berbentuk
siklus dimana model penelitian berbentuk spiral dari siklus satu ke siklus
berikutnya (Kemmis dan Mc. Taggart dalam Arikunto, 2010: 132). Setiap siklus
meliputi Planning (rencana), Action (tindakan), Observation (observasi) dan
Reflektion (refleksi). Bagan tentang penelitian tindakan kelas model Kemmis
dan Mc. Taggart adalah sebagai berikut:
Pelaksanaan
Perencanaan

Siklus I

Pengamatan

Refleksi
Pelaksanaan
Perencanaan

Siklus II

Pengamatan

Refleksi

Gambar 3.1 Model Penelitian Tindakan Kelas menurut Kemmis dan Mc.
Taggart (Arikunto, 2010: 132)
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Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas model
Kemmis dan Mc. Taggart adalah sebagai berikut: (1) Perencanaan merupakan
langkah yang dilakukan oleh guru ketika memulai tindakannya. Pada tahapan
perencanaan ini, peneliti menyusun rencana-rencana tindakan yang dilakukan
selama satu atau dua siklus, seperti mengamati kegiatan yang dilakukan siswa,
menentukan waktu dan tempat penelitian, serta menyiapkan peralatan dan
sarana yang diperlukan. Selain itu, peneliti juga menyiapkan materi sebagai
bahan ajar dalam proses pembelajaran. (2) Pelaksanaan tindakan yang
merupakan implementasi dari perencanaan yang sudah dibuat. Beberapa hal
yang perlu diperhatian pada tahap ini yaitu kesesuaian antara perencanaan
dengan pelaksanaan, lancar tidaknya proses tindakan yang dilakukan siswa,
situasi selama proses tindakan, perasaan siswa, dan hasil keseluruhan tindakan.
(3) Pengamatan dimana pada tahap ini peneliti mengamati, merekam, dan
mencatat semua aktvitas siswa selama mengikuti proses belajar mengajar.
Semua hal yang diamati harus sudah ada dalam pelaksanaan. Dalam
pengamatan ini diperlukan format pengamatan. Pengamatan dilakukan secara
bersamaan dengan menggunakan lembar pengamatan siswa karena antara
tindakan dan observasi merupakan satu kesatuan. Hasil yang diperoleh dari
kegiatan pengamatan ini akan memberikan petunjuk perbaikan pada pemberian
petunjuk selanjutnya. (4) Refleksi merupakan bagian yang sangat penting untuk
memahami dan memberikan makna terhadap proses dan hasil pembelajaran
yang terjadi. Pada tahap ini, peneliti akan menganalisis data yang dilakukan
selama proses pembelajaran dan saat observasi berlangsung. Hasil refleksi
digunakan untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan sudah mencapai
kriteria atau belum. Jika siklus satu belum berhasil, maka dilanjutkan ke siklus
II (Arikunto, 2010: 32).

B. Setting Penelitian
Setting dalam penelitian ini meliputi empat aspek yaitu tempat
penelitian, waktu penelitian, subjek penelitian, dan objek penelitian.
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1. Tempat Penelitian
Tempat penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti dalam
melakukan penelitiannya. Tempat penelitian yang digunakan peneliti adalah
SDN Kentungan yang beralamatkan di Jl. Kaliurang Km 6,5 Kentungan,
Condongcatur, Depok, Sleman, DIY.
2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas VB SDN Kentungan
dengan jumlah 26 siswa yang terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 8 siswa
perempuan pada tahun pelajaran 2019/2020.
3. Objek Penelitian
Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah keterampilan
kolaborasi dan hasil belajar siswa kelas V SDN Kentungan dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team
Achievement Division (STAD).
4. Waktu Penelitian
Seluruh kegiatan dalam penelitian ini berlangsung dari peneliti
melakukan observasi dalam mencari permasalahan di sekolah hingga pada
akhirnya melaksanakan penelitian. Penelitian ini berlangsung selama tiga
bulan pada semester ganjil yaitu tahun pelajaran 2019/2020 dimulai pada
bulan September 2019 sampai bulan November 2019.

C. Persiapan
Persiapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah membuat
rancangan penelitian. Rancangan penelitian berisi mengenai langkah-langkah
yang harus dilaksanakan oleh peneliti selama masa penelitian. Berikut ini
adalah tahap penelitian dalam melakukan beberapa kegiatan diantaranya
sebagai berikut:
1. Meminta surat perizinan pada sekretariat PGSD dan meminta tanda tangan
kepada kepala program studi PGSD.
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2. Meminta izin kepada Kepala Sekolah SDN Kentungan untuk melakukan
kegiatan penelitian di SD tersebut sembari menyerahkan surat perizinan dari
kampus.
3. Menyusun instrumen untuk wawancara dan observasi. Selanjutnya
melaksanakan validasi instrumen bersama dengan dosen pembimbing,
dosen evaluasi pembelajaran, dan 2 guru yang telah melaksanakan PPG agar
mengetahui apakah instrumen yang telah dibuat layak untuk diujikan atau
belum layak diujikan.
4. Melakukan wawancara dengan guru kelas VB untuk memperoleh gambaran
mengenai tingkat keterampilan kolaborasi dan hasil belajar siswa di kelas.
5. Melakukan observasi pada siswa kelas VB untuk memperoleh gambaran
mengenai tingkat keterampilan kolaborasi siswa dalam mengikuti suatu
proses belajar mengajar yang ada di dalam kelas.
6. Merumuskan masalah yang terjadi pada pembelajaran.
7. Menentukan alternatif pemecahan masalah.
8. Menyusun proposal penelitian.
9. Mengidentifikasi Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan materi pokok
yang digunakan sebagai bahan pengajaran.
10. Menyusun silabus, RPP, LKPD, media pembelajaran, soal evaluasi, dan
instrumen penelitian.

D. Rencana Setiap Siklus
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua siklus, dimana setiap
siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Setiap pertemuan beralokasikan waktu 2
jam pelajaran (2 x 35 menit). Siklus I dan II ini menekankan pada keterampilan
kolaborasi dan hasil belajar siswa. Adapun rincian kegiatannya sebagi berikut:
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1. Siklus I
a. Perencanaan
Pada tahap perencanaan, peneliti akan mempersiapkan hal-hal
yang diperlukan saat tindakan dilaksanakan seperti: menyiapkan kelas,
menyusun silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), membuat
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), menyusun alat evaluasi
pembelajaran, membuat instrumen penelitian, dan menyiapkan alat
dokumentasi. Selain itu, peneliti juga menyiapkan reward bagi
kelompok belajar. Hal ini dikarenakan peneliti menggunakan model
pembelajaran STAD dimana pada langkah terakhir model tersebut
adalah pemberian pemghargaan atau reward.
b. Pelaksanaan
Pada siklus I akan dilaksanakan selama 2x pertemuan. Pada
pertemuan pertama materi yang disampaikan adalah pengenalan debit.
Media yang digunakan berupa botol plastik dengan tiga ukuran yang
berbeda dan selang dengan dua ukuran yang berbeda. Tujuan dari
percobaan ini adalah membandingkan kecepatan air yang mengalir
dengan menggunakan selang berukuran sedang dan selang berukuran
kecil. Kemudian siswa juga menghitung debit air dari yang diperoleh
dari volume botol dibagi dengan masing-masing waku yang dibutuhkan.
Selanjutnya untuk pertemuan kedua, materi yang disampaikan
adalah mengubah satuan debit. Media yang akan digunakan yaitu botol
plastik yang sudah dibuat takaran berdasarkan satuan sentimeter,
desimeter, dan milimeter. Hal ini bertujuan agar siswa mempraktikkan
secara langsung air dari botol takaran tertentu dipindahkan ke botol yang
memiliki takaran yang berbeda. Dari sini siswa diharapkan semakin
memahami bagaimana konsep mengubah satuan debit.
c. Observasi
Peneliti melakukan pengamatan mengenai situasi kegiatan
belajar mengajar. Pengamatan ini dilakukan agar dapat melihat
keterampilan kolaborasi siswa baik dalam kelompok maupun antar
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kelompok dengan mengisi lembar observasi atau pengamatan yang
sudah divalidasi. Pengamatan ini dilakukan 2x yakni pada pertemuan
pertama dan kedua di siklus I.
d. Refleksi
Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus I.
Selanjutnya peneliti menganalisis data yang didapatkan dengan
membandingkan kondisi awal, KKM, kondisi pada akhir siklus I, serta
target ketuntasan pada siklus I. Selain itu, peneliti juga meninjau
kembali proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan guna melihat
kekurangan yang perlu diperbaiki pada siklus selanjutnya. Apabila hasil
yang diinginkan tidak tercapai, maka akan diperbaiki pada siklus II.
2. Siklus II
a. Perencanaan
Pada siklus kedua perencanaan yang dilakukan hampir sama
dengan siklus sebelumnya. Akan tetapi, sebelumnya peneliti mengkaji
penelitian yang telah dilakukan pada siklus I. Kemudian barulah
menyiapkan

kelas,

menyusun

silabus,

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP), membuat Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD),
menyusun alat evaluasi pembelajaran, membuat instrumen penelitian,
dan menyiapkan alat dokumentasi. Selain itu, sama seperti pada siklus
sebelumnya, peneliti juga menyiapkan reward bagi kelompok belajar.
b. Pelaksanaan
Sama seperti siklus sebelumnya, pada siklus II ini juga
dilaksanakan sebanyak 2x pertemuan. Pertemuan pertama, peneliti
mengajarkan mengenai penerapan rumus debit guna menyelesaikan
permasalahan dalam kehidupan sehari hari. Media yang akan digunakan
yaitu galon berkapasitas 19 liter, ember berkapasitas 10 liter, dan jerigen
berkapasitas 5 liter. Siswa praktik menghitung debit air yang mengalir
dari keran hingga galon atau ember maupun jerigen terisi penuh. Untuk
menghitung waktu yang dibutuhkan digunakan stopwatch.
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Kemudian pada pertemuan kedua siswa diberikan kesempatan
untuk mengerjakan soal yang dibuat sendiri oleh siswa lain. Hal ini
dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman materi debit siswa.
Tidak lupa, saat mengerjakan soal tersebut siswa harus menuliskan
jawabannya dengan kalimat matematika secara lengkap.
c. Observasi
Peneliti melakukan pengamatan mengenai situasi kegiatan
belajar mengajar. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui
perkembangan keterampilan kolaborasi. Hal ini bertujuan agar peneliti
dapat mengetahui hasil tindakan yang telah dilakukan dan menentukan
tindakan selanjutnya. Sama seperti pada siklus I, di siklus II peneliti juga
akan melakukan pengamatan sebanyak 2x.
d. Refleksi
Peneliti

melakukan

refleksi

mengenai

hasil

observasi

pembelajaran pada siklus II. Selanjutnya peneliti menganalisis data
yang didapatkan dengan membandingkan kondisi awal, KKM, kondisi
pada akhir siklus I, kondisi pada akhir siklus II, serta target ketuntasan
pada siklus II. Apabila dalam penelitian siklus II ini sudah mencapai
hasil yang ditargetkan, maka penelitian akan dihentikan.

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan sebuah kegiatan yang digunakan
oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan
penelitian. Pada penelitian ini, peneliti membutuhkan data mengenai hasil
belajar matematika khususnya materi debit. Tidak hanya itu, peneliti juga
membutuhkan data mengenai tingkat keterampilan kolaborasi siswa kelas VB
SDN Kentungan. Selanjutnya peneliti membutuhkan data mengenai model
pembelajaran, media pembelajaran yang pernah digunakan serta penanganan
yang pernah dilakukan guru untuk mengatasi permasalahan yang ada.
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Untuk memperoleh data tersebut, peneliti memadukan teknik
pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif didapatkan dari tes
evaluasi di kelas VB SDN Kentungan. Kemudian data kualitatif diperoleh dari
wawancara dengan guru kelas dan observasi di kelas. Penjelasan dari teknik
pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:
1. Data Kuantitatif
a. Tes
Tes dalam instrumen pengumpulan data digunakan untuk
mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat
penguasaan dan pemahaman materi pada pembelajaran. Tes merupakan
suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan
kegiatan pengukuran, yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan,
pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab
oleh siswa untuk mengukur aspek perilaku mereka (Arifin, 2009: 118).
Pada penelitian ini, jenis tes yang digunakan adalah tes tertulis. Tes
tertulis adalah tes yang dilakukan dengan cara siswa menjawab sejumlah
item soal dengan cara tertulis (Sanjaya, 2009: 100).
Tes tertulis yang digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil
belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
STAD di SDN Kentungan ini berbentuk tes objektif berupa pilihan
ganda yang berjumlah 10 soal dan uraian atau esai yang berjumlah 5
soal. Soal tes akan diberikan pada siswa setiap akhir pembelajaran yang
ada pada siklus I dan siklus II. Perumusan soal mengacu pada kisi-kisi
yang telah disusun. Kemudian peneliti juga menggunakan soal evaluasi
pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang diberikan di setiap
pertemuan. Soal evaluasi ini bertujuan untuk memberikan latihan dan
pendalaman materi debit pada siswa. Siswa yang mendapatkan nilai di
atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) akan diberikan lembar
pengayaan dan siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM akan
diberikan lembar perbaikan.
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b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang
(Putra, 2013: 157). Dokumentasi ini digunakan peneliti untuk melihat
kondisi awal hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika materi
debit. Data yang dilihat oleh peneliti yaitu data hasil belajar siswa kelas
VB pada tahun pelajaran 2017/2018 dan 2018/2019 materi debit.
2. Data Kualitatif
a. Wawancara
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan informasi yang
dilakukan melalui tanya jawab antara pengumpul informasi dengan
responden. Pewawancara menggunakan pedoman wawancara agar
wawancara yang dilakukan terarah sesuai dengan tujuan yanhg
ditetapkan (Prijowuntato, 2016: 69). Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan wawancara langsung dimana peneliti melakukan
wawancara dengan guru kelas VB SDN Kentungan. Wawancara ini
dilakukan peneliti agar memperoleh data mengenai hasil belajar siswa
khususnya pada mata pelajaran matematika, penerapan pendekatan
saintifik pada pembelajaran di kurikulum 2013, pemahaman guru
tentang keterampilan abad 21, keterampilan kolaborasi siswa, materi
pembelajaran yang masih perlu ditingkatkan, model pembelajaran yang
pernah digunakan, dan model pembelajaran yang sesuai untuk
meningkatkan keterampilan kolaborasi siswa.
b. Observasi
Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara
mengumpulkan data dengan jenis mengandalkan pengamatan terhadap
kegiatan yang sedang berlangsung (Margono, Rahayu, & Sudaryono,
2013: 38). Observasi yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui
kondisi pembelajaran di kelas VB SDN Kentungan khususnya observasi
pada keterampilan kolaborasi siswa dalam mengikuti kegiatan
pembelajaran. Data yang diperoleh dalam observasi akan dicatat pada
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lembar observasi. Observasi akan dilakukan peneliti dengan cara
memberikan tanda centang (√) pada kolom kode A sampai dengan J di
setiap deskriptor keterampilan kolaborasi yang ditunjukkan oleh siswa
selama mengikuti pembelajaran. Peneliti dibantu oleh teman sejawat
untuk mengobservasi siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
Observasi dilaksanakan sebanyak 5 kali, yaitu sebelum dilakukannya
tindakan, siklus I pertemuan 1, siklus I pertemuan 2, siklus II pertemuan
1, dan siklus II pertemuan 2.
F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan
data penelitian (Sanjaya, 2009: 247). Instrumen yang digunakan pada penelitian
ini adalah pedoman wawancara, lembar observasi, dan soal evaluasi. Pedoman
wawancara digunakan untuk mendapatkan data mengenai hasil belajar siswa
khususnya pada mata pelajaran matematika, penerapan pendekatan saintifik
pada pembelajaran di kurikulum 2013, pemahaman guru tentang keterampilan
abad 21, keterampilan kolaborasi siswa, materi pembelajaran yang masih perlu
ditingkatkan, model pembelajaran yang pernah digunakan, dan model
pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi siswa.
Selanjutnya lembar observasi digunakan untuk mengetahui perkembangan
keterampilan kolaborasi siswa. Selain itu, untuk soal evaluasi yang berbentuk
pilihan ganda dan uraian atau esai digunakan untuk melihat hasil belajar siswa.
1. Tes
Teknik pengumpulan data melalui tes dilakukan oleh peneliti
dengan tujuan untuk memperoleh data mengenai hasil belajar siswa pada
materi debit. Sebelumnya peneliti menyusun kisi-kisi terlebih dahulu.
Berikut kisi-kisi soal evaluasi pada penelitian ini.
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Tabel 3.1 Kisi-Kisi Soal Evaluasi Pembelajaran Matematika Siklus I
No
1.

Mata
Kompetensi
Pelajaran
Dasar
Matematika 3.3 Menjelaskan
perbandingan dua
besaran
yang
berbeda
(kecepatan sebagai
perbandingan
jarak
dengan
waktu,
debit
sebagai
perbandingan
volume
dan
waktu).

Indikator
3.3.1
Membandingkan
volume dengan waktu
guna mencari debit.
(C4 – Menganalisis)
3.3.2 Mengubah
satuan debit. (C3 –
Menerapkan)

Bentuk
Soal
Pilihan
Ganda

Bobot

Esai
Pilihan
Ganda
Esai

20
30

70

No.
Soal
3, 5,
6, 7,
8, 9,
dan
10
5
1, 2,
dan 4
1, 2,
3,
dan 4

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Soal Evaluasi Pembelajaran Matematika Siklus II
No
1.

Mata
Pelajaran
Matematika

Kompetensi
Dasar
3.3 Menjelaskan
perbandingan dua
besaran
yang
berbeda
(kecepatan
sebagai
perbandingan
jarak
dengan
waktu,
debit
sebagai
perbandingan
volume
dan
waktu).

Indikator
3.3.3 Memecahkan
permasalahan dalam
kehidupan sehari-hari
yang
berkaitan
dengan debit. (C4 –
Menganalisis)
3.3.4 Memecahkan
soal
cerita
yang
berkaitan
dengan
debit.
(C4
–
Menganalisis)

Bentuk
Soal
Pilihan
Ganda

Bobot

Esai

20

Pilihan
Ganda

50

Esai

30

50

2. Wawancara
Instrumen wawancara yang digunakan dalam penelitian ini
digunakan untuk mendapatkan data mengenai hasil belajar siswa khususnya
pada mata pelajaran matematika, penerapan pendekatan saintifik pada
pembelajaran di kurikulum 2013, pemahaman guru tentang keterampilan
abad 21, keterampilan kolaborasi siswa, materi pembelajaran yang masih
perlu ditingkatkan, model pembelajaran yang pernah digunakan, dan model
pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi
siswa. Wawancara dilakukan dengan narasumber guru kelas VB SDN

No.
Soal
2, 3,
4, 9,
dan
10
1 dan
2
1, 5,
6, 7,
dan 8
3, 4,
dan 5
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Kentungan sebelum peneliti melakukan tindakan. Berikut lembar pedoman
wawancara yang digunakan dalam penelitian ini akan dipaparkan pada tabel
3.3.
Tabel 3.3 Pedoman Wawancara
No.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

Pertanyaan
Dalam kurikulum 2013 terdapat pendekatan
saintifik, apakah guru selalu menerapkan 5 langkah
pendekatan saintifik tersebut dalam proses
pembelajaran?
Bagaimana cara menerapkan 5 langkah pendekatan
saintifik dalam proses pembelajaran?
Apakah Ibu sudah mengetahui dan memahami
mengenai keterampilan yang dibutuhkan pada Abad
21 yaitu ketrampilan komunikasi, kolaborasi,
berpikir kritis, dan kreatif?
Keterampilan Abad 21 manakah yang belum
diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas?
Menurut pendapat Ibu, apakah keterampilan
kolaborasi itu penting untuk diterapkan dalam
proses pembelajaran?
Bagaimana kondisi siswa selama proses
pembelajaran
di
kelas?
Apakah
sudah
mencerminkan keterampilan kolaborasi?
Bagaimana hasil belajar siswa di kelas? Mata
pelajaran apakah yang masih perlu ditingkatkan?
Menurut pendapat Ibu apakah keterampilan
kolaborasi dapat diterapkan pada pembelajaran
Matematika? Mengapa demikian?
Menurut Ibu, materi apakah yang belum dikuasi
oleh siswa?
Mengapa materi tersebut dianggap penting untuk
dipelajari lebih lanjut?
Model pebelajaran apa saja yang pernah Ibu
gunakan dalam proses pembelajaran di kelas?
Apakah model tersebut berpengaruh terhadap hasil
belajar khususnya pada mata pelajaran matematika
siswa?
Jika ingin meningkatkan keterampilan kolaborasi
dalam mata pelajaran matematika materi debit
model pembelajaran apakah yang sesuai?
Apakah Ibu mengetahui model pembelajaran
kooperatif tipe STAD?
Kira-kira, apakah model pembelajaran STAD dapat
meningkatkan keterampilan kolaborasi dan hasil
belajar matematika siswa?

Jawaban
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3. Observasi
Pedoman observasi disusun untuk mengetaui keterampilan
kolaborasi siswa pada pembelajaran matematika materi debit di kelas VB
SDN Kentungan. Peneliti menggunakan 4 indikator dengan 10 deskriptor
keterampilan kolaborasi. Peneliti dibantu oleh teman sejawat saat
melakukan pengamatan dengan menggunakan pedoman observasi sebagai
berikut:
Tabel 3.4 Pedoman Observasi Keterampilan Kolaborasi Siswa
No.
1.
2.

Indikator
Bersedia berkelompok
secara heterogen.
Bekerjasama
dan
saling
melengkapi
antar teman untuk
menyelesaikan
masalah
dan
menghasilkan ide-ide.

3.

Setiap
anggota
bertanggungjawab
mengerjakan
tugas
kelompok
yang
menjadi bagiannya.

4.

Mampu
membuat
keputusan
dengan
mempertimbangan
kepentingan bersama.

Kriteria Pengamatan
Kode
Siswa menerima untuk masuk ke dalam
A
kelompok yang telah ditentukan.
Siswa berdiskusi dalam kelompok
B
untuk menyelesaikan masalah yang ada
pada LKPD.
Siswa
menyampaikan
pendapat
C
maupun ide saat berdiskusi.
Siswa
membantu
teman
saat
D
megerjakan LKPD.
Siswa mempresentasikan tugas yang
E
telah dikerjakan di depan kelas.
Siswa menanyakan tugas maupun
F
materi yang belum dipahami kepada
kelompok lain.
Siswa mencari sumber belajar materi
G
debit
untuk
menyelesaikan
permasalahan yang ada dalam LKPD.
Siswa menyelesaikan tugas kelompok
H
yang menjadi bagiannya dengan tepat
waktu.
Siswa memilih salah satu anggota
I
dalam kelompok sebagai ketua.
Siswa membuat kesimpulan dalam
J
LKPD.

G. Teknik Pengujian Instrumen

Teknik pengujian instrumen yang dilakukan peneliti digunakan untuk
mengetahui validitas dan reliabilitas pada instrumen penelitian. Instrumen yang
telah disusun oleh peneliti diujikan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada
subjek penelitian. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengujian instrumen
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validitas. Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat
digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2010: 173).
Peneliti melakukan validasi dengan bantuan para ahli (expert judgment)
pada bidangnya. Para ahli diminta untuk memberikan pendapat dan menilai
silabus, RPP, LKPD, dan pedoman observasi pada instrumen pembelajaran
yang akan digunakan oleh peneliti. Para ahli yang dimintai bantuan oleh peneliti
adalah dosen Universitas Sanata Dharma dan dua guru yang telah melaksanakan
Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari SDN Kentungan.
Hasil penilaian dari para ahli tersebut akan dilihat kelayakannya
berdasarkan pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) tipe I dengan yang
dimodifikasi oleh peneliti untuk mempermudah perhitungan. Patokan tersebut
akan dijelaskan pada tabel 3.5 di bawah ini.
Tabel 3.5 Kriteria Kelayakan Validasi Instrumen
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Rentang Skor
0 – 20
21 – 40
41 – 60
61 – 80
81 – 100

Kategori
Sangat Kurang Layak
Kurang Layak
Cukup Layak
Layak
Sangat Layak

(Masidjo, 1995: 157)
1. Validasi Instrumen Keterampilan Kolaborasi
Validasi instrumen keterampilan kolaborasi dalam penelitian ini
diperoleh dari tiga orang ahli (expert judgment), yaitu salah satu dosen
Universitas Sanata Dharma yang berkompeten di bidang pendidikan
psikologi dan dua guru yang telah melaksanakan Pendidikan Profesi Guru
(PPG) dari SDN Kentungan. Instrumen yang divalidasikan berupa pedoman
observasi. Untuk pedoman wawancara hanya dikunsultasikan dengan dosen
pembimbing saja. Validasi instrumen keterampilan kolaborasi diperoleh
hasil perhitungan sebagai berikut:
Tabel 3.6 Hasil Validasi Pedoman Observasi Keterampilan Kolaborasi
Instrumen
Lembar
Observasi

Skor
Maksimal
25

Validator
Dosen PGSD
Guru 1
Guru 2

Total
Skor
20
20
24

Nilai

Rata-Rata

80
80
96

85,33
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Berdasarkan hasil perhitungan validasi instrumen observasi
memperoleh rata-rata 85,33 dengan kategori sangat layak. Selanjutnya
peneliti melakukan perbaikan berdasarkan saran validator. Setelah
diperbaiki, instrumen ini layak digunakan untuk penelitian.
2. Validasi Perangkat Pembelajaran
Instrumen perangkat pembelajaran yang digunakan oleh peneliti
yaitu silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja
Peserta Didik (LKPD). Pada penelitian ini juga menggunakan soal evaluasi
yaitu soal evaluasi pada RPP yang diberikan ke siswa setiap pertemuan
hanya untuk latihan dan soal evaluasi siklus yang diberikan pada siswa di
akhir setiap siklus untuk mengetahui hasil belajar siswa. Perangkat
pembelajaran yang telah disusun dikonsultasikan pada 3 ahli (expert
judgment) yaitu dosen Universitas Sanata Dharma yang berkompeten di
bidang pendidikan matematika serta 2 guru dari SDN Kentungan yang telah
melaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Hasil validasi perangkat
pembelajaran yang telah divalidasi oleh para ahli dapat dilihat pada tabel
3.7 berikut ini.
Tabel 3.7 Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran
Instrumen
Silabus Siklus I

Skor
Maksimal
36

Silabus Siklus
II

36

RPP Siklus I
Pertemuan 1

128

RPP Siklus I
Pertemuan 2

128

RPP Siklus II
Pertemuan 1

128

Validator
Dosen PGSD
Guru 1
Guru 2
Dosen PGSD
Guru 1
Guru 2
Dosen PGSD
Guru 1
Guru 2
Dosen PGSD
Guru 1
Guru 2
Dosen PGSD
Guru 1
Guru 2

Total
Skor
26
33
33
27
35
34
95
127
123
95
128
123
95
128
124

Nilai

Rata-Rata

72,22
91,67
91,67
75
97,22
94,44
74,21
99,21
96,09
74,21
100
96,06
74,21
100
96,87

85,18

88,88

89,83

90,09

90,36
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Instrumen
RPP Siklus II
Pertemuan 2

Skor
Maksimal
128

LKPD

32

Validator
Dosen PGSD
Guru 1
Guru 2
Dosen PGSD
Guru 1
Guru 2

Total
Skor
90
128
124
26
32
30

Nilai

Rata-Rata

70,31
100
96,87
81,25
100
93,75

89,06

91,67

Berdasarkan tabel hasil validasi perangkat pembelajaran diketahui
bahwa rata-rata silabus 1 adalah 85,18 dengan kriteria sangat layak dan ratarata silabus siklus II adalah 88,88 dengan kriteria sangat layak. Kemudian,
untuk rata-rata RPP siklus I pertemuan 1 adalah 89,83 dengan kriteria sangat
layak, rata-rata RPP siklus I pertemuan 2 adalah 90,09 dengan kriteria
sangat layak, rata-rata RPP siklus II pertemuan 1 adalah 90,36 dengan
kriteria sangat layak, serta rata-rata RPP siklus II pertemuan 2 adalah 89,06
dengan kriteria sangat layak. Selanjutnya rata-rata LKPD adalah 91,67
dengan kriteria sangat layak. Peneliti juga melakukan perbaikan
berdasarkan

saran

dari

validator.

Setelah

diperbaiki,

perangkat

pembelajaran ini layak digunakan untuk penelitian.
3. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Soal
a. Validitas
Pada penelitian ini peneliti melakukan uji coba soal berupa tes
yang diujikan pada kelas VI SD Kanisius Demanagan Baru. Hal ini
dikarenakan kelas VI sebelumnya sudah mempelajari materi debit.
Subjek yang dipakai uji coba validasi soal siklus I dan siklus II
berjumlah 25. Soal yang diujikan berupa soal pilihan ganda dan soal
uraian. Soal yang telah diujikan akan dihitung menggunakn SPSS
sebagai berikut:
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Tabel 3.8 Hasil Perhitungan Validitas Soal Siklus I
Nomor
soal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Soal Pilihan Ganda Siklus I
r tabel
r hitung
Keterangan
0,396
0,862
0,396
0,408
0,396
0,815
0,396
0,625
0,396
0,815
0,396
0,815
0,396
0,611
0,396
0,446
0,396
0,680
0,396
0,786
0,396
0,243
0,396
0,235
0,396
0,435
0,396
0,197
0,396
0,500
Soal Uraian Siklus I
0,396
0,660
0,396
0,625
0,396
0,427
0,396
0,473
0,396
0,621
0,396
0,570
0,396
0,567
0,396
0,358
0,396
0,436
0,396
0,566

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada soal evaluasi
siklus I, jumlah soal valid pada pilihan ganda adalah 12 butir soal
sedangkan soal tidak valid berjumlah 3. Kemudian untuk soal uraian
soal valid berjumlah 9 dan yang tidak valid berjumlah 1. Peneliti
memilih 10 dari 12 soal pilihan ganda yang valid dan 5 dari 9 soal uraian
yang valid untuk digunakan sebagai soal evaluasi siklus I saat penelitian.
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Tabel 3.9 Hasil Perhitungan Validitas Soal Siklus II
Nomor
soal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Soal Pilihan Ganda Siklus II
r tabel
r hitung
Keterangan
0,396
0,524
0,396
-0,083
0,396
0,788
0,396
0,562
0,396
-0,287
0,396
0,209
0,396
0,740
0,396
0,466
0,396
0,796
0,396
0,892
0,396
0,597
0,396
0,744
0,396
0,834
0,396
0,788
0,396
0,788
Soal Uraian Siklus II
0,396
0,413
0,396
0,412
0,396
0,553
0,396
0,561
0,396
0,745
0,396
0,419
0,396
0,419
0,396
0,480
0,396
0,396
0,396
0,284

Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada soal evaluasi
siklus II, jumlah soal valid pada pilihan ganda adalah 13 butir soal
sedangkan soal tidak valid berjumlah 2. Kemudian untuk soal uraian
soal valid berjumlah 9 dan yang tidak valid berjumlah 1. Peneliti
memilih 10 dari 12 soal pilihan ganda yang valid dan 5 dari 9 soal uraian
yang valid untuk digunakan sebagai soal evaluasi siklus II saat
penelitian.
b. Reliabilitas
Reliabilitas adalah taraf sampai dimana suatu tes mampu
menunjukkan konsistensi hasil pengukurannya yang diperlihatkan
dalam taraf ketepatan dan ketelitian hasil (Masidjo, 1995: 209). Uji
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reliabilitas dilakukan untuk mengetahui reliabilitas soal evaluasi yang
akan digunakan. Peneliti menggunakan program SPSS untuk
mempermudah dalam mengolah data. Kriteria klasifikasi reliabilitas
soal evaluasi dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut ini.
Tabel 3.10 Kriteria Kualifikasi Reliabilitas
Interval Koefisien
0,80 – 1,00
0,60 – 0,79
0,40 – 0,59
0,20 – 0,39
Negatif – 0,19

Kualifikasi
Sangat Tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat Rendah

(Masidjo, 1995: 157)
Tabel 3.10 menunjukkan bahwa klasifikasi reliabilitas dapat
digunakan sebagai pedoman. Jika nilai koefisien antar 0,80 – 1,00
berarti kualifikasi reliabilitas sangat tinggi. Kemudian nilai koefisien
yang menunjukkan nilai antara 0,60 – 0,79 berarti kualifikasi
reliabilitasnya tinggi. Jika nilai koefisiennya antara 0,40 – 0,59
menandakan bahwa kualifikasi reliabilitas tersebut cukup. Kualifikasi
reliabilitas dikatakan rendah jika nilai koefisien menunjukkan angka
antara 0,20 – 0,39. Jika nilai koefisien negative sampai 0,19 maka
reliabilitas tersebut sangat rendah.
Dari soal evaluasi siklus I dan siklus II yang dinyatakan valid
peneliti melanjutkan ke perhitungan reliabilitas. Peneliti menggunakan
SPSS 17.0 untuk menghitung reliabilitas soal setiap siklus. Hasil
perhitungan reliabilitas sola evaluasi siklus I dan siklus II dapat dilihat
pada tabel 3.11 berikut ini.
Tabel 3.11 Hasil Perhitungan Reliabilitas Soal Evaluasi
Siklus
Siklus I Pilihan Ganda
Siklus I Uraian
Siklus II Pilihan Ganda
Siklus II Uraian

Koefisien Korelasi
0,802
0,716
0,818
0,614

Kualifikasi
Sangat Tinggi
Tinggi
Sangat Tinggi
Tinggi
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H. Teknik Analisis Data
Analisis data yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk menganalisis
seluruh data yang telah dikumpulkan dan ketercapaian tujuan dari penelitian ini.
Data yang diperoleh berupa data keterampilan kolaborasi dan hasil belajar siswa
kelas VB pada mata pelajaran matematika materi debit setiap siklus. Analisis
data dapat dilakukan dengan cara membandingkan perubahan kondisi atau
peningkatan yang diperoleh siswa sebelum adanya tindakan dan sesudah
dilakukannya tindakan.
1. Analisis Keterampilan Kolaborasi Siswa
Peneliti mendapatkan data mengenai keterampilan kolaborasi siswa
dari lembar observasi yang keduanya terdiri dari 4 indikator sebagai fokus
penelitian. Lembar observasi diisi dengan memberikan tanda centang pada
kolom deskriptor A sampai dengan J jika terlihat perilaku yang sesuai
dengan deskriptor.
a. Melakukan perhitungan nilai keterampilan komunikasi siswa dengan
menggunakan rumus:
Nilai keterampilan kolaborasi =

x 100

b. Melakukan perhiutngan presentase rata-rata nilai keterampilan
komunikasi siswa dengan menggunakan rumus:
Persentase rata-rata keterampilan kolaborasi
=

x 100

c. Membandingkan keterampilan komunikasi siswa pada tiap akhir siklus
dengan kondisi awal siswa untuk mengetahui ada atau tidaknya
peningkatan keterampilan kolaborasi.
Hasil lembar observasi keterampilan kolaborasi siswa akan direkap
dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP). PAP adalah suatu
penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa dengan dengan suatu
patokan yang telah ditentukan sebelumnya. PAP yang dijelaskan oleh
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Widoyoko digunakan untuk memgkategorikan keterampilan siswa. Berikut
kriteria keterampilan kolaborasi berdasarkan PAP.
Tabel 3.12 Kriteria Keterampilan Kolaborasi Siswa
Nilai
>80
>60 – 80
>40 – 60
>20 – 40
≤ 20

Kategori
Sangat Kolaboratif
Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Kurang Kolaboratif
Tidak Kolaboratif

(Widoyoko, 2009: 242)
Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa nilai kurang dari
20 maka dapat dikategorikan pada tidak kolaboratif. Kemudian jika nilai
menunjukkan pada angka 20 – 40 maka kategori keterampilan
kolaborasi siswa adalah kurang kolaboratif. Kemudian untuk nilai 40 60 berada pada kategori cukup kolaboratif. Jika nilai siswa 60 – 80 maka
dapat dikategorikan sebagai kolaboratif. Kategori sangat kolaboratif
didapatkan jika nilai siswa mencapai 80 ke atas. Setelah mengetahui
nilai siswa, peneliti membandingkan tingkat keterampilan kolaborasi
siswa pada tiap siklus dengan kondisi awal siswa untuk mengetahui ada
atau tidaknya pengingkatan keterampilan kolaborasi siswa.
2. Analisis Hasil Belajar Siswa
a. Mengitung jumlah skor pada soal pilihan ganda dan uraian dengan
ketentuan sebagai berikut:
1) Soal pilihan ganda
a) Skor 1 untuk jawaban benar
b) Skor 0 untuk jawaban salah
2) Soal Uraian
a) Skor 4 untuk jawaban yang disertakan dengan model
matematika secara runtut dan benar.
b) Skor 3 untuk penulisan model matematika yang runtut namun
jawaban salah.
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c) Skor 2 untuk jawaban yang hanya menuliskan dengan benar
pada model matematia bagian diketahui dan ditanya.
d) Skor 1 untuk jawaban benar tanpa model matematika
e) Skor 0 untuk jawaban yang dikosongkan.
c. Menghitung nilai setiap siswa dengan menggunakan rumus:
100
d. Menghitung

rata-rata

nilai

siswa

secara

keseluruhan

dengan

menggunakan rumus:
x 100
e. Menghitung

persentase

siswa

yang

mencapai

KKM

dengan

menggunakan rumus:
x 100
f. Membandingkan hasil perolehan nilai siswa pada akhir siklus dengan
kondisi awal untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan hasil
belajar siswa. Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) yang sudah ditentukan dari sekolah
dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu tuntas dan tidak tuntas
sebagai berikut:
Tabel 3.13 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
Kriteria Ketuntasan
≥65
<65

Kualifikasi
Tuntas
Belum Tuntas

Berdasarkan tabel 3.13 dapat dilihat kriteria ketuntasan minimal
(KKM) yang ditetapkan SDN Kentungan pada mata pelajaran
matematika. Siswa dikatakan tuntas apabila memperoleh nilai 65 ke
atas. Jika nilai siswa kurang dari 65 atau tidak mencapai 65, maka siswa
tersebut belum tuntas KKM.
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I. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan ditetapkan oleh peneliti sebagai acuan
peningkatan yang harus dicapai pada akhir penelitian. Dalam indikator
keberhasilan mencakup variabel yang diteliti yaitu keterampilan kolaborasi dan
hasil belajar. Indikator keberhasilan untuk variabel keterampilan kolaborasi
diukur dengan menghitung skor pada lembar observasi. Kemudian untuk
indikator keberhasilan hasil belajar diukur dengan menggunakan ketercapaian
KKM dan nilai rata-rata kelas. Indikator keberhasilan dua variabel tersebut
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.14 Indikator Keberhasilan
No.

1.
2.

Variabel Penelitian

Keterampilan Kolaborasi
Hasil Belajar

Kondisi

Target Akhir

Awal

Siklus I

Siklus II

49,23
58,41

65
70

75
80

Tabel di atas merupakan indikator keberhasilan yang telah ditentukan
oleh peneliti dengan berdiskusi bersama guru kelas VB SDN Kentungan. Pada
siklus I peneliti menargetkan rata-rata keterampilan kolaborasi siswa mencapai
65 dan rata-rata hasil belajar siswa mencapai 70. Jika belum mencapi target
yang ditentukan oleh peneliti maupun sudah mencapai target namun
keterampilan kolaborasi dan hasil belajar siswa belum maksimal, maka
dilanjutkan ke siklus II. Akan tetapi, pada siklus II peneliti menaikkan angka
target menjadi 75 untuk keterampilan kolaborasi dan 80 untuk hasil belajar
siswa.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum penelitian yaitu
hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan. Hasil penelitian meliputi
proses penelitian, hasil keterampilan kolaborasi, dan hasil belajar siswa.
A. Hasil Penelitian
1. Kondisi Pra Tindakan
Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan pengambilan
data awal siswa saat pembelajaran matematika di kelas VB SDN Kentungan
yang berjumlah 26 siswa. Peneliti melakukan observasi secara langsung
dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi 4 indikator dan 10
deskriptor keterampilan kolaborasi. Data hasil observasi kondisi awal
keterampilan kolaborasi siswa dapat dilihat pada table 4.1 di bawah ini.
Tabel 4.1 Data Kondisi Awal Keterampilan Kolaborasi Siswa
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nama
ABP
AGB
AHA
AP
ANR
ARM
DADP
DRPG
HNH
IAG
JAMW
MAF
MRSN
MR
NCS
NMPJ
NNK
RADH
RRS
RWS
RAS
RAL
SK
VSF

Nilai
40
40
60
50
40
40
60
60
40
40
60
50
60
40
40
60
50
60
40
50
60
50
50
40

75

Kriteria
Kurang Kolaboratif
Kurang Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Kurang Kolaboratif
Kurang Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Kurang Kolaboratif
Kurang Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Kurang Kolaboratif
Kurang Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Kurang Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Kurang Kolaboratif
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No.
25.
26.

Nama
WDAN
XLSM
Rata-rata

Nilai
40
60
49,23

Kriteria
Kurang Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Cukup Kolaboratif

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari 26 siswa kelas VB
SDN Kentungan, 42,30% siswa masih kurang kolaboratif dan 57,69% siswa
baru berada pada kriteria cukup kolaboratif. Rata-rata keterampilan
kolaborasi siswa dari hasil pengamatan adalah 49,23 dengan kriteria cukup
kolaboratif. Observasi pada kondisi awal siswa ini terlihat masih banyak
deskriptor yang perlu adanya tindakan. Berikut tabel jumlah siswa yang
melaksanakan descriptor pada observasi kondisi awal.
Tabel 4.2 Siswa yang Melaksanakan Deskriptor pada Kondisi Awal
Kode

Deskriptor

A

Siswa menerima untuk masuk ke dalam kelompok yang
telah ditentukan.
Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan
masalah yang ada pada LKPD.
Siswa menyampaikan pendapat maupun ide saat
berdiskusi.
Siswa membatu teman saat mengerjakan LKPD.
Siswa mempresentasikan tugas yang telah dikerjakan di
depan kelas.
Siswa menanyakan tugas maupun materi yang belum
dipahami kepada kelompok lain.
Siswa mencari sumber belajar materi debit untuk
menyelesaikan permasalahan yang ada dalam LKPD.
Siswa menyelesaikan tugas kelompok yang menjadi
bagiannya dengan tepat waktu.
Siswa memilih salah satu anggota dalam kelompok sebagai
ketua.
Siswa membuat kesimpulan dalam LKPD.

B
C
D
E
F
G
H
I
J

Jumlah
Siswa
19
15
9
18
6
15
12
11
16
7

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 19 siswa
yang melaksanakan deskriptor A, 15 siswa melaksanakan deskriptor B, 9
siswa melaksanakan deskriptor C, 18 siswa melaksanakan deskriptor D, 6
siswa melaksanakan deskriptor E, 15 siswa melaksanakan diskriptor F, 12
siswa melaksanakan deskriptor G, 11 siswa melaksanakan deskriptor H, 16
siswa melaksanakan deskriptor I dan 7 siswa melaksanakan deskriptor J. Itu
artinya, deskriptor C, E, H dan J masih perlu diperbaiki. Deskriptor yang
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paling banyak dilakukan oleh siswa adalah deskriptor A yakni siswa
menerima untuk masuk ke dalam kelompok yang telah ditentukan.
Kemudian, deskriptor yang paling sedikit dilaksanakan oleh siswa adalah
deskriptor E yakni siswa mempresentasikan tugas yang telah dikerjakan di
depan kelas. Selain itu, peneliti juga memperoleh data kondisi awal hasil
belajar siswa kelas VB yang didapatkan dari nilai matematika materi debit
pada semester satu tahun pelajaran 2017/2018 dan tahun pelajaran
2018/2019. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:
Tabel 4.3 Kondisi Awal Nilai Matematika Materi Debit
No.

KKM

1.

Tahun
Pelajaran
2017/2018

65

RataRata
59,42

2.

2018/2019

65

57,41

Keterangan
Tuntas
Belum Tuntas
38,46%
61,53%
(10 Siswa)
(16 siswa)
34,48%
65,51%
(10 siswa)
(19 siswa)

Jumlah
Siswa
26
29

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa kondisi awal nilai
matematika materi debit adalah 58,41. Nilai rata-rata kondisi awal hasil
belajar matematika materi debit diperoleh dari rata-rata nilai siswa selama
dua tahun pelajaran. Nilai rata-rata kondisi awal hasil belajar siswa dihitung
dengan cara rata-rata hasil belajar siswa tahun pelajaran 2017/2018
ditambah rata-rata hasil belajar siswa tahun 2018/2019. Hasil penjumlahan
nilai rata-rata hasil belajar siswa selama dua tahun pelajaran tersebut
kemudian dibagi dua. Itulah rata-rata kondisi awal hasil belajar siswa.
Dengan melihat permasalahan yang ada, maka peneliti melakukan tindakan
dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Selain itu,
peneliti juga menggunakan media serta metode pembelajaran untuk
mendukung tindakan yang dilakukan.
2. Siklus I
Siklus I dilaksanakan dalam dua kali pertemuan di kelas VB SDN
Kentungan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Kamis, 14
November 2019 pada pukul 11.00 - 12.10 WIB. Kemudian untuk
pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 November 2019 pada
pukul 08.10 - 09.20 WIB.
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a. Planning (Perencanaan Tindakan)
Pada pertemuan pertama, peneliti menerapkan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran yang pertama dengan materi pengenalan
debit. Peneliti menyiapkan media pembelajaran berupa selang
berukuran kecil dan selang berukuran sedang. Kemudian peneliti juga
menyiapkan botol berukuran 1.500 mililiter, 600 mililiter, dan 300
mililiter. Selain itu, peneliti menyiapkan stopwatch untuk mengitung
waktu yang dibutuhkan selama memindahkan dari botol satu ke botol
yang lainnya. Setiap kelompok mendapatkan 2 botol berukuran sama, 1
selang berukuran kecil dan 1 selang berukuran sedang, serta satu
stopwatch. Di siklus I pertemuan 1 ini siswa melakukan percobaan debit
dan membandingkan kecepatan air yang mengalir dengan menggunakan
selang kecil serta selang sedang. Selanjutnya peneliti melakukan
observasi keterampilan kolaborasi siswa. Dengan begitu, peneliti
menyiapkan pedoman observasi dari 4 indikator keterampilan
kolaborasi yang dijabarkan menjadi 10 deskriptor.
Pada

pertemuan

kedua,

peneliti

menerapkan

Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran yang kedua dengan materi mengubah satuan
debit. Media pembelajaran yang digunakan adalah botol takaran.
Artinya peneliti menyiapkan media botol takaran berdasarkan satuan
desimeter, sentimeter, dan millimeter. Setiap kelompok mendapatkan
botol takaran sesuai LKPD yang didapatkan. Pada pertemuan kedua ini
peneliti melakukan observasi keterampilan kolaborasi siswa kembali
dan juga melakukan evaluasi untuk melihat hasil belajar siswa. Peneliti
menyiapkan soal evaluasi dengan 10 soal pilihan ganda dan 5 soal
uraian.
b. Action (Pelaksanaan Tindakan)
Pada pelaksanaan penelitian di siklus I, peneliti membagi siswa
menjadi enam kelompok. Setiap kelompok terdiri dari empat sampai
lima siswa. Pembagian tersebut dilakukan dengan cara siswa yang
berprestasi dalam dua belas besar dibagi sama rata untuk setiap
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kelompok. Kemudian anggota yang lain disesuaikan oleh peneliti secara
heterogen berdasarkan jenis kelamin.
1) Pertemuan 1
Dalam pelaksanaan tindakan di siklus I pertemuan 1 ini
siswa mempelajari materi tentang pengenalan debit. Pada kegiatan
awal, peneliti membuka pembelajaran dengan salam dan melakukan
presensi untuk mengecek kehadiran siswa. Kemudian, siswa diminta
untuk membaca bacaan mengenai volume sebagai bentuk literasi
dan menyanyikan lagu yang berjudul “Debit” sebagai bentuk
motivasi. Selanjutnya siswa diajak untuk mengamati dua buah
gambar yaitu pemadam kebakaran yang sedang memadamkan api
dan gambar menyiram tanaman untuk membangun pemahaman
siswa mengenai debit. Siswa juga diajak untuk menonton video air
mancur serta melakukan tanya jawab terkait video yang telah
diamati. Selain itu, peneliti memberikan penjelasan terkait materi
debit (Langkah 1 STAD: penyampaian materi). Selanjutnya, peneliti
membagikan kuis kepada siswa agar peneliti mengetahui
kemampuan awal siswa mengenai materi debit (Langkah 2 STAD:
tes/kuis diawal).
Setelah selesai mengerjakan kuis, masuk pada langkah
ketiga yaitu pembagian kelompok. Kelompok telah ditentukan oleh
peneliti, maka siswa langsung diminta untuk duduk bersama dengan
teman kelompoknya yang sudah dibagi oleh peneliti berdasarkan
prestasi dan jenis kelamin. Awalnya ada beberapa siswa yang
menolak untuk berkelompok sesuai pembagian dari peneliti. Akan
tetapi, setelah diberikan pengertian dan nasehat akhirnya semua
siswa bersedia untuk masuk dalam kelompok yang sudah dibagi.
Siswa juga diberikan kesempatan untuk memilih salah satu anggota
kelompok menjadi ketua. Pada langkah ini peneliti mengamati siswa
pada deskriptor A dan I (Langkah 3 STAD: pembagian kelompok).
Kemudian siswa mulai dibagikan LKPD yang berisi tugas mengenai
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percobaan debit dengan menggunakan selang berukuran kecil dan
sedang. Kelompok 1 mendapatkan LKPD yang sama dengan 4 yakni
menghitung debit air yang mengalir dari botol berukuran 1500 ml
dengan selang berukuran sedang dan kecil. Kelompok 2 dengan 5
yang menghitung debit air dari botol berukuran 600 ml dengan
menggunakan selang berukuran sedang dan kecil. Selanjutnya, 3
dengan 6 yang menghitung debit air dari botol berukuran 330 ml
dengan menggunakan selang berukura sedang dan kecil. Hal ini
bertujuan untuk menciptakan kolaborasi baik dalam kelompok
maupun antar kelompok. Selanjutnya, peneliti memberikan
pengarahan terkait langkah kerja yang harus dilakukan siswa. Siswa
langsung diberikan kesempatan untuk mengambil peralatan yang
sudah disiapkan oleh peneliti dan melakukan percobaan. Saat semua
kelompok melakukan percobaan, peneliti berkeliling untuk
mengawasi siswa, melihat pekerjaan masing-masing kelompok, dan
memberikan bantuan bagi kelompok yang mengalami kesulitan.
Ada 2 kelompok yang masih kesulitan menghitung debit dengan
mengubah satuan waktunya terlebih dahulu. Maka, peneliti
membantu siswa dalam menghitung. Setelah selesai mengerjakan,
masing-masing kelompok diminta untuk melakukan presentasi dan
kelompok yang belum mendapatkan giliran presentasi mendapatkan
kesempatan untuk memberikan tanggapan maupun masukan.
Peneliti juga akan memberikan konfirmasi dan penguatan terkait
jawaban yang telah dipresentasikan. Selain itu, peneliti melakukan
observasi keterampilan kolaborasi dengan deskriptor B, C, D, E, F,
G, H, serta J (Langkah 4 STAD: kerja tim). Tidak lupa siswa juga
mengerjakan soal evaluasi sebagai latihan. Setelah itu mengoreksi
secara bersama-sama soal latihan yang telah dikerjakan. Siswa yang
nilainya tuntas KKM diberikan soal pengayaan dan siswa yang
nilainya belum tuntas KKM diberikan soal remedial sebagai
pekerjaan rumah (PR) yang dikumpulkan pada pertemuan
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selanjutnya. Hal ini bertujuan agar siswa tetap belajar mengenai
materi debit di rumah. (Langkah 5 STAD: tes/kuis)
Di akhir pembelajaran peneliti bersama dengan siswa
menarik kesimpulan serta merefleksikan kegiatan pada hari ini.
Peneliti juga, memberikan penguatan dan penegasan materi yang
telah diajarkan (Langkah 6 STAD: memfasilitasi membuat
rangkuman

dan

penegasan

materi).

Selanjutnya,

peneliti

memberikan reward kepada kelompok yang paling aktif dan
mendapatkan akumulasi nilai tertinggi dari kegiatan yang telah
dilakukan dan menutup pembelajaran dengan salam. (Langkah 7
STAD: penghargaan).
2) Pertemuan 2
Dalam pelaksanaan tindakan di siklus I pertemuan 2 ini
siswa mempelajari materi tentang mengubah satuan debit. Peneliti
membuka pembelajaran dengan berdo’a secara bersama-sama.
Peneliti meminta salah satu siswa yang bertugas memimpin do’a
pada hari tersebut untuk maju ke depan kelas dan langsung
memimpin berdo’a. Kemudian, dilanjutkan dengan melakukan
presensi untuk mengecek kehadiran siswa. Siswa juga diminta untuk
mengumpulkan PR yang telah diberikan pada pertemuan
sebelumnya. Selanjutnya, siswa membaca bacaan yang berjudul air
terjun sebagi bentuk literasi. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu
yang berjudul satuan debit agar menambah semangat siswa. Siswa
juga diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pancingan
yang diberikan oleh peneliti agar membangun pemikiran siswa
diawal.
Kemudian, siswa diminta untuk mengamati gambar
mengenai tangga satuan. Setelah itu, siswa bersama dengan peneliti
melakukan tanya jawab terkait tangga satuan. Tidak lupa, peneliti
juga menyampaikan materi dan memberikan penjelasan terkait
mengubah satuan debit (Langkah 1 STAD: penyampaian materi).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
82

Siswa juga mengerjakan kuis sebelum melakukan percobaan pada
pertemuan hari ini. (Langkah 2 STAD: tes/kuis diawal).
Selanjutnya, siswa langsung diminta untuk duduk bersama
dengan teman satu kelompoknya dan memilih salah satu anggota
untuk menjadi ketua. Pergantian ketua kelompok ini diharapkan
dapat membuat siswa tidak bosan serta dapat melatih tanggung
jawab siswa. Sama seperti pertemuan sebelumnya, di pertemuan kali
ini peneliti juga melakukan observasi keterampilan kolaborasi pada
deskriptor A dan I (Langkah 3 STAD: pembagian kelompok).
Peneliti meminta siswa untuk maju ke depan kelas dan membuat
barisan sesuai dengan kelomponya masing-masing agar peneliti
dapat dengan mudah mengkondisikan siswa. Selanjutnya, siswa
mulai diberikan LKPD mengenai mengubah satuan debit dengan
menggunakan botol takaran sesuai pada LKPD yang didapatkan.
Sistem pembagian LKPD sama seperti pertemuan pertama. Setelah
LKPD selesai dibagikan, peneliti memberikan penjelasan terkait
langkah kerja yang harus dilakukan siswa. Siswa juga diberikan
kesempatan untuk mengambil media botol takaran yang telah
disiapkan oleh peneliti guna melakukan percobaan. Peneliti
berkeliling untuk melihat siswa dan membantu siswa yang kesulitan.
Kemudian dilanjutkan dengan presentasi. Setiap kelompok
mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompok mereka. Tidak lupa peneliti juga memberikan konfirmasi
dan penguatan terkait jawaban yang telah dipresentasikan oleh
siswa. Saat proses kerja tim berlangsung, peneliti melakukan
observasi keterampilan kolaborasi siswa pada deskriptor B, C, D, E,
F, G, H, dan juga J (Langkah 4 STAD: Kerja Tim). Setelah selesai
melakukan presentasi dan pembahasan, dilanjutkan dengan
mengerjakan soal evaluasi. Nilai siswa pada soal evaluasi ini akan
digunakan peneliti untuk melihat perkemabangan belajar siswa
(Langkah 5 STAD: Tes/Kuis). Peneliti juga membagikan soal
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evaluasi pada RPP untuk PR. Peneliti kehabisan waktu untuk
memberikan pembahasan soal evaluasi yang dikerjakan sehingga
untuk remedial dan pengayaan diberikan kepada siswa di hari
berikutnya sebelum melaksanakan siklus ke 2.
Di akhir pembelajaran peneliti bersama dengan siswa
menarik kesimpulan serta merefleksikan kegiatan pada hari ini.
Peneliti juga memberikan penguatan dan penegasan materi yang
telah diajarkan (Langkah 6 STAD: memfasilitasi membuat
rangkuman

dan

penegasan

materi).

Selanjutnya,

peneliti

memberikan reward kepada kelompok yang paling aktif dan
mendapatkan akumulasi nilai tertinggi dari kegiatan yang telah
dilakukan (Langkah 7 STAD: penghargaan). Berbagai kegiatan
dalam siklus I pertemuan 2 ini dapat dilihat pada Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di lampiran 2.
c. Observing (Observasi)
Selama proses pembelajaran berlangsung peneliti melakukan
pengamatan terkait keterampilan kolaborasi siswa. Pada langkah ketiga
STAD yakni pembagian kelompok, peneliti mengamati tindakan siswa
berdasarkan deskriptor A dan I. Kemudian pada langkah keempat STAD
yakni kerja tim, peneliti mengamati tindakan siswa berdasarkan
deskriptor B, C, D, E, F, G, H, dan juga J. Berikut tabel jumlah siswa
yang melaksanakan deskriptor.
Tabel 4.4 Siswa yang Melaksanakan Deskriptor pada Siklus I
Kode

A

B

C

Deskriptor

Jumlah
Siswa
Pertemuan
1
Siswa menerima untuk masuk ke
22
dalam
kelompok
yang
telah
ditentukan.
Siswa berdiskusi dalam kelompok
20
untuk menyelesaikan masalah yang
ada pada LKPD.
Siswa menyampaikan pendapat
9
maupun ide saat berdiskusi.

Jumlah
Siswa
Pertemuan
2
24

22

16
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Kode

Deskriptor

D

Siswa
membatu
teman
mengerjakan LKPD.
Siswa mempresentasikan tugas yang
telah dikerjakan di depan kelas.
Siswa menanyakan tugas maupun
materi yang belum dipahami kepada
kelompok lain.
Siswa mencari sumber belajar materi
debit
untuk
menyelesaikan
permasalahan yang ada dalam LKPD.
Siswa
menyelesaikan
tugas
kelompok yang menjadi bagiannya
dengan tepat waktu.
Siswa memilih salah satu anggota
dalam kelompok sebagai ketua.
Siswa membuat kesimpulan dalam
LKPD.

E
F

G

H

I
J

Jumlah
Siswa
Pertemuan
1
saat
18

Jumlah
Siswa
Pertemuan
2
19

15

15

18

19

18

21

11

13

20

23

10

14

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 22
siswa di pertemuan 1 dan 24 siswa di pertemuan 2 melaksanakan
deskriptor A, 20 siswa di pertemuan 1 dan 22 siswa di pertemuan 2
melaksanakan deskriptor B, 9 siswa di pertemuan 1 dan 16 siswa di
pertemuan 2 melaksanakan deskriptor C, 18 siswa di pertemuan 1 dan
19 siswa di pertemuan 2 melaksanakan deskriptor D, 15 siswa di
pertemuan 1 dan 2 melaksanakan deskriptor E, 18 siswa di pertemuan 1
dan 19 siswa di pertemuan 2 melaksanakan diskriptor F, 18 siswa di
pertemuan 1 dan 21 siswa di pertemuan 2 melaksanakan deskriptor G,
11 siswa di pertemuan 1 dan 13 siswa di pertemuan 2 melaksanakan
deskriptor H, 20 siswa di pertemuan 1 dan 23 siswa di pertemuan 2
melaksanakan deskriptor I, serta 10 siswa di pertemuan 1 dan 14 siswa
di pertemuan 2 melaksanakan deskriptor J.
Dari penjelasan di atas artinya deskriptor C belum mengalami
pengingkatan dari kondisi awal ke siklus I pertemuan 1 tetap 9 siswa.
Akan tetapi, dari pertemuan 1 ke pertemuan 2 sudah mengalami
peningkatan yakni dari 9 siswa menjadi 16 siswa. Kemudian untuk
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deskriptor E juga mengalami peningkatan yakni dari 6 siswa menjadi 15
siswa. Namun, dari pertemuan 1 ke pertemuan 2 jumlah siswa yang
melaksanakan deskriptor tersebut tetap sama. Selanjutnya, deskriptor H
belum mengalami peningkatan dari kondisi awal ke siklus I pertemuan
1 yakni tetap 11 siswa. Akan tetapi, pada pertemuan 1 ke pertemuan 2
sudah mengalami peningkatan yakni dari 11 siswa menjadi 13 siswa.
Tidak hanya itu, deskriptor J juga mengalami peningkatan dari 7 siswa
menjadi 10 siswa lalu 14 siswa. Selain melakukan pengamatan pada
keterampilan kolaborasi, peneliti juga melakukan pengamatan pada
hasil belajar siswa terkait materi debit.
Setelah

melakukan

percobaan,

siswa

masih

kesulitan

menghitung debit air yang mengalir karena harus mengubah satuan
waktu terlebih dahulu. Siswa juga masih kesulitan melakukan
perhitungan dengan menggunakan angka decimal. Dengan begitu,
peneliti perlu memperdalam materi terkait mengubah satuan waktu dan
melakakukan perhitungan dengan angka desimal untuk mengatasi
permasalahan siswa.
d. Reflecting (Refleksi)
Berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada siklus I, maka
peneliti akan menerapkan sistem poin pada siklus berikutnya. Jadi,
setiap kelompok yang mampu menjawab pertanyaan benar akan
mendapatkan satu poin. Kemudian, kelompok yang aktif mengikuti
pembelajaran dalam konteks tindakan positif seperti berani menjelaskan
atau melakukan presentasi, berani menanggapi apa yang telah
dipresentasikan, dan menerapkan keterampilan kolaborasi pada
deskriptor C serta H juga akan mendapatkan poin. Selain itu, membuat
kesepakatan

peraturan

dengan

siswa

sebelum

pembelajaran

berlangsung. Kelompok yang melanggar peraturan yang telah
disepakati bersama, maka langsung dikurangi poinnya. Hingga akhir
pembelajaran, kelompok yang mendapatkan poin terbanyak diberi
reward dari peneliti. Dengan begitu diharapkan siswa mau
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menyampaikan pendapat, melakukan presentasi dan menyelesaikan
tugas kelompok yang menjadi bagiannya dengan tepat waktu. Untuk
mempermudah siswa dalam membuat kesimpulan, peneliti akan
membuat pertanyaan pancingan dalam LKPD yang menjurus pada
kesimpulan. Peneliti juga akan memberikan tanggungjawab kepada
ketua kelompok untuk mengkondisikan kelompoknya sehingga proses
pembelajaran berjalan dengan efektif.
Selain itu, untuk mengatasi permasalahan siswa terkait
pemahaman materi debit peneliti akan memperdalam materi dengan
memberikan penjelasan mengenai cara mengubah satuan waktu.
Kemudian peneliti juga memberikan penjelasan mengenai perhitungan
menggunakan angka desimal. Selanjutnya, siswa mengerjakan latihan
yang berisi 2 soal tentang materi yang baru saja dijelaskan oleh guru.
3. Siklus II
Siklus II dilaksanakan dalam dua kali pertemuan di kelas VB SDN
Kentungan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin, 18 November
2019 pada pukul 07.35 – 08.45 WIB. Kemudian untuk pertemuan kedua
dilaksanakan pada hari Kamis, 21 November 2019 pada pukul 07.00 - 08.45
WIB.
a. Planning (Perencanaan Tindakan)
Pada pertemuan pertama, peneliti menerapkan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran yang ketiga dengan materi permasalahan
debit dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti menyiapkan media
pembelajaran yang akan digunakan yakni gallon berukuran 19 liter,
jerigen berukuran 10 liter, ember berukuran 5 liter, dan stopwatch.
Selain itu, peneliti juga mengecek keran air yang akan di gunakan untuk
melakukan percobaan. Peneliti menyiapkan berbagaimacam ketentuan
jika siswa ingin mendapatkan poin selama proses pembelajaran
berlangsung. Ketentuan tersebut seperti menjawab pertanyaan dengan
benar, berani menjelaskan atau melakukan presentasi yang merupakan
deskriptor E , berani menanggapi apa yang telah dipresentasikan, berani
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menyampaikan pendapat yang merupakan deskriptor C, serta mampu
menyelesaikan tugas yang menjadi bagiannya yang merupakan
descriptor H akan mendapatkan poin sehingga menambah jumlah poin
kelompok. Selanjutnya peneliti juga menyiapkan peraturan kelas yang
nantinya disepakati bersama dengan siswa di awal pertemuan siklus II.
Jika siswa melanggar peraturan tersebut, maka secara langsung poin
kelompok dikurangi satu dan seterusnya. Penerapan sistem poin yang
dilakukan oleh peneliti ini merupakan salah satu bentu metode
pembelajaran guna meningkatkan keterampilan kolaborasi dan hasil
belajar siswa. Peneliti juga mempersiapkan daftar tugas-tugas ketua
kelompok agar dapat mengkoordinasi anggota kelompok.
Materi yang disiapkan oleh peneliti yakni mengenai cara
menghitung debit dengan angka desimal. Tidak samapi disini saja
persiapan yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti juga menambah jumlah
reward sehingga yang mendapatkan penghargaan tidak hanya satu
kelompok saja melainkan menjadi dua kelompok yang memperoleh
jumlah poin dan akumulasi nilai tertinggi. Untuk mempermudah
pengawasan dan mempermudah siswa berkolaborasi antar kelompok
maka peneliti akan menata tempat duduk dimana kelompok 1
perdampingan dengan kelompok 4, kelompok 2 berdampingan dengan
kelompok 5, serta kelompok 3 berdampingan dengan kelompok 6.
Selama proses belajar mengajar di pertemuan pertama ini berlangsung,
peneliti melakukan observasi terkait keterampilan kolaborasi siswa.
Pada

pertemuan

kedua,

peneliti

menerapkan

Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran yang keempat dengan materi soal cerita
mengenai permasalahan debit dalam kehidupan sehari-hari. Pada
pertemuan kali ini peneliti tidak menggunakan media pembelajaran.
Akan tetapi, peneliti tetap menerapkan metode yang dilakukan pada
pertemuan sebelumnya. Kemudian, peneliti juga tetap melakukan
observasi keterampilan kolaborasi siswa. Tidak hanya itu, peneliti
melakukan penilaian terkait hasil belajar siswa mengenai materi debit di
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siklus II dengan 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Dengan begitu,
peneliti menyiapkan soal evaluasi siklus II dengan tingkat kesulitan soal
yang lebih tinggi dari pada soal evaluasi di siklus I.
b. Action (Pelaksanaan Tindakan)
1) Pertemuan 1
Dalam pelaksanaan siklus II pertemuan 1 ini siswa
mempelajari materi tentang menyelesaikan permasalahan debit
dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti membuka pertemuan pertama
di siklus II ini dengan salam. Kemudian dilanjutkan dengan presensi
untuk mengecek kehadiran siswa. Setelah itu, siswa diminta untuk
mengumpulkan pekerjaan rumah yang telah diberikan pada
pertemuan

sebelumnya.

Kegiatan

selanjutnya

adalah

menyampaikan berbagaimacam ketentuan jika siswa ingin
mendapatkan poin, membuat kesepakatan bersama siswa terkait
peraturan yang sudah dibuat oleh peneliti termasuk tugas-tugas
sebagai ketua kelompok.
Setelah semua sudah disepakati, dilanjutkan dengan
menonton video mengenai debit air dalam kehidupan sehari-hari
sebagai bentuk literasi. Untuk menambah semangat dan motivasi
siswa dalam belajar, maka dilanjutkan dengan melakukan tepuk
“SUKSES”. Peneliti juga memberikan pertanyaan-pertanyaan
pancingan mengenai debit dalam kehidupan sehari-hari guna
membangun pengetahuan siswa di awal. Siswa juga diajak untuk
menonton video kembali mengenai percobaan perhitungan debit
dalam kehidupan sehari-hari serta melakukan tanya jawab. Tak lupa
peneliti juga menyampaikan materi memecahkan permasalahan
debit dengan angka desimal pada siswa. (Langkah 1 STAD:
Penyampaian Materi). Untuk mengecek siswa apakah belajar di
rumah atau tidak, peneliti membagian kuis kepada siswa yang
dikerjakan secara mandiri (Langkah 2 STAD: Tes/Kuis di awal).
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Selanjutnya, siswa diminta duduk bersama dengan teman
kelompoknya dengan setting tempat duduk yang telah ditentukan
oleh

peneliti.

Siswa

juga

diberikan

kesempatan

untuk

bermusyawarah terkait siapa yang menjadi ketua kelompok pada
pertemuan hari ini. Pada langkah ketiga ini, peneliti akan melakukan
pengmatan berdasarkan deskriptor A dan I (Langkah 3 STAD:
Pembagian Kelompok). Peneliti mulai membagiakan LKPD kepada
siswa yang berisi langkah-langkah percobaan dan tabel hasil
percobaan mengenai perhitungan debit dalam kehidupan sehari-hari.
Kelompok 1 mendapatkan permasalahan yang sama dengan
kelompok 4 yakni menghitung debit air kran untuk mengisi penuh
galon yang berukuran 19 liter. Kelompok 2 dengan 5 mendapatkan
permasalahan menghitung debit air kran untuk mengisi penuh ember
yang berukuran 10 liter. Kemudian untuk kelompok 3 dan 6
mendapatkan permasalahan menghitung debit kran untuk mengisi
penuh jerigen berukuran 5 liter. Kemudian dilanjutkan dengan
melakukan percobaan.
Percobaan yang dilakukan berpedoman pada LKPD yang
telah dibagikan dan mengerjakan tugas yang ada di dalam LKPD
tersebut. Peneliti juga berkeliling untuk mengawasi dan membantu
siswa yang kesulitan. Setelah selesai mengerjakan, setiap kelompok
mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Siswa yang tidak
melakukan presentasi diberikan kesempatan untuk bertanya maupun
menganggapi kelompok presentasi. Peneliti juga memberikan
konfimasi serta penguatan atas jawaban yang telah dipresentasikan.
Selama proses kerja tim berlangsung, peneliti melakukan
pengamatan berdasarkan deskriptor B, C, D, E, F, G, H, dan juga J
(Langkah 4 STAD: Kerja Tim). Selesai pembahasan, siswa
mengerjakan soal evaluasi secara mandiri sebagai latihan siswa.
Kemudian dikoreksi dan dibahas bersama-sama. Siswa yang tuntas
KKM akan mendapatkan lembar pengayan dan siswa yang tidak
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tuntas KKM diberikan lembar remedial sebagai pekerjaan rumah
(Langkah 5 STAD: tes/kuis).
Di akhir pembelajaran peneliti bersama dengan siswa
menarik kesimpulan serta merefleksikan kegiatan pada hari ini.
Peneliti juga, memberikan penguatan dan penegasan materi yang
telah diajarkan (Langkah 6 STAD: Memfasilitasi Membuat
Rangkuman

dan

Penegasan

Materi).

Selanjutnya

peneliti

memberikan reward kepada dua kelompok yang mendapatkan poin
paling banyak dari kegiatan yang telah dilakukan (Langkah 7
STAD: Penghargaan). Berbagai kegiatan dalam siklus II pertemuan
1 ini dapat dilihat pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
di lampiran 2.
2) Pertemuan 2
Dalam pelaksanaan siklus II pertemuan 2 ini siswa
mempelajari soal cerita yang berkaitan dengan debit. Petemuan
kedua di siklus II ini, peneliti membuka pembelajaran dengan
berdo’a

bersama-sama

dan

dilanjutkan

dengan

presensi.

Selanjutnya, siswa diminta untuk mengumpulkan PR yang telah
diberikan

pada

menayangkan
mendapatkan

petemuan
kembali

poin,

sebelumnya.

terkait

peraturan

Kemudian,

ketentuan-ketentuan
selama

proses

peneliti
untuk

pembelajaran

berlangsung dan tugas-tugas ketua kelompok untuk mengingatkan
siswa. Kegiatan selanjutnya adalah membaca bacaan mengenai
permasalahan debit di Sungai Bengawan Solo sebagai bentuk
literasi. Setelah itu, siswa diajak untuk melakukan “tepuk beat”
untuk menambah semangat siswa dalam belajar. Untuk membangun
pengetahuan siswa, peneliti memberikan pertanyaan pancingan
kepada siswa.
Pertemuan kali ini akan difokuskan pada soal cerita tentang
debit dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti memberikan penjelasan
tentang cara menjawab soal cerita. Peneliti juga meminta salah satu
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siswa untuk mengerjakan soal cerita yang ada di papan tulis
(Langkah 1 STAD: Penyampaian Materi). Kemudian, siswa
mengerjakan kuis yang telah disiapkan oleh peneliti (Langkah 2
STAD: Tes/Kuis di awal). Setelah itu, siswa langsung duduk
bersama dengan teman kelompoknya sesuai setting tempat duduk
yang telah ditentukan oleh peneliti. Karena sudah terbiasa, maka
tidak ada yang menolak untuk berkelompok dengan teman satu
kelompoknya lagi. Siswa langsung menempatkan diri masingmasing tanpa ada suara. Siswa juga langsung menentukan ketua
kelompok pada pertemuan kali ini. Pada langkah ini peneliti
melakukan pengamatan bedasarkan deskriptor A dan I (Langkah 3
STAD: Pembagian Kelompok). Setelah terkondisikan, peneliti
mulai membagikan LKPD pada masing-masing kelompok. Berbeda
dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kali ini
semua LKPD sama. Hal ini dikarenakan setiap kelompok akan
membuat soal cerita dan nantinya akan ditukarkan dan dikerjakan
oleh kelompok lain. Setelah selesai dikerjakan, perwakilan
kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok
mereka. Tidak lupa penliti memberikan konfirmasi terkait jawaban
yang dipresentasikan oleh setiap kelompok. Selama proses kerja tim
berlangsung,

peneliti

juga

masih

melakukan

pengamatan

berdasarkan deskriptor B, C, D, E, F, G, H, dan juga J (Langkah 4
STAD: Kerja Tim). Kemudian, siswa mengerjakan soal evaluasi
untuk mengetahui perkembangan hasil belajar siswa mengenai
materi debit. Untuk soal evaluasi pada RPP akan diberikan sebagai
PR yang dikumpulkan kepada guru kelas VB di hari berikutnya
(Langkah 5 STAD: Tes/Kuis).
Di akhir pembelajaran peneliti bersama dengan siswa
menarik kesimpulan serta merefleksikan kegiatan pada hari ini.
Peneliti juga, memberikan penguatan dan penegasan materi yang
telah diajarkan (Langkah 6 STAD: Memfasilitasi Membuat
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Rangkuman

dan

Penegasan

Materi).

Selanjutnya

peneliti

memberikan reward kepada dua kelompok yang mendapatkan poin
paling banyak dari kegiatan yang telah dilakukan (Langkah 7
STAD: Penghargaan).
c. Observing (Observasi)
Sama

seperti

pada

siklus

sebelumnya,

selama

proses

pembelajaran berlangsung peneliti masih melakukan pengamatan
terkait keterampilan kolaborasi siswa. Pada langkah ketiga STAD yakni
pembagian kelompok, peneliti mengamati tindakan siswa berdasarkan
deskriptor A dan I. Kemudian pada langkah keempat STAD yakni kerja
tim, peneliti mengamati tindakan siswa berdasarkan deskriptor B, C, D,
E, F, G, H, dan juga J. Berikut tabel jumlah siswa yang melaksanakan
deskriptor.
Tabel 4.5 Siswa yang Melaksanakan Deskriptor pada Siklus II
Kode

A
B

C
D
E

F

G

H
I
J

Deskriptor

Jumlah
Jumlah
Siswa
Siswa
Pertemuan Pertemuan
1
2
Siswa menerima untuk masuk ke dalam
26
26
kelompok yang telah ditentukan.
Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk
22
22
menyelesaikan masalah yang ada pada
LKPD.
Siswa menyampaikan pendapat maupun ide
16
18
saat berdiskusi.
Siswa membatu teman saat mengerjakan
19
20
LKPD.
Siswa mempresentasikan tugas yang telah
15
6
dikerjakan di depan kelas.
Siswa menanyakan tugas maupun materi
yang belum dipahami kepada kelompok
lain.
Siswa mencari sumber belajar materi debit
untuk menyelesaikan permasalahan yang
ada dalam LKPD.
Siswa menyelesaikan tugas kelompok yang
menjadi bagiannya dengan tepat waktu.
Siswa memilih salah satu anggota dalam
kelompok sebagai ketua.
Siswa membuat kesimpulan dalam LKPD.

19

22

21

22

14

20

26

26

18

26
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Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa seluruh siswa
kelas VB SDN Kentungan melaksanakan deskriptor A, 22 siswa di
pertemuan 1 dan pertemuan 2 melaksanakan deskriptor B, 16 siswa di
pertemuan 1 dan 18 siswa di pertemuan 2 melaksanakan deskriptor C,
19 siswa di pertemuan 1 dan 20 siswa di pertemuan 2 melaksanakan
deskriptor D, 15 siswa di pertemuan 1 dan 6 siswa di pertemuan 2
melaksanakan deskriptor E, 19 siswa di pertemuan 1 dan 22 siswa di
pertemuan 2 melaksanakan diskriptor F, 21 siswa di pertemuan 1 dan 22
siswa di pertemuan 2 melaksanakan deskriptor G, 14 siswa di pertemuan
1 dan 20 siswa di pertemuan 2 melaksanakan deskriptor H, seluruh
siswa melaksanakan deskriptor I, serta 18 siswa di pertemuan 1 dan
seluruh siswa melaksanakan deskriptor J di pertemuan 2.
Dari penjelasan di atas artinya deskriptor C belum mengalami
pengingkatan dari siklus I pertemuan 2 ke siklus II pertemuan I yakni
tetap 16 siswa. Akan tetapi, dari pertemuan 1 ke pertemuan 2 sudah
mengalami peningkatan yakni dari 16 siswa menjadi 18 siswa.
Kemudian untuk deskriptor E belum mengalami peningkatan yakni dari
tetap 15 siswa. Pada pertemuan 1 ke pertemuan 2 jumlah siswa yang
melaksanakan deskriptor E justru mengalami penurunan. Hal ini
dikarenakan tingkat kesulitan tugas yang diberikan semakin meningkat.
Selanjutnya untuk deskriptor H mengalami peningkatan dari siklus I
Pertemuan 2 ke siklus II pertemuan 1 yakni 13 siswa menjadi 14 siswa.
Kondisi ini dilanjutkan pada siklus II pertemuan 2 yakni menjadi 20
siswa. Tidak hanya itu, deskriptor J juga mengalami peningkatan dari
14 siswa menjadi 18 siswa lalu 26 siswa. Selain melakukan pengamatan
pada keterampilan kolaborasi, peneliti juga melakukan pengamatan
pada hasil belajar siswa terkait materi debit.
Siswa yang tadinya masih kesulitan menghitung debit yang
angkanya desimal, sekarang sudah bisa menyelesaikan tugas yang
diberikan. Hal ini dibantu dengan teman kelompok maupun bertanya
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kepada kelompok lain. Selain itu, siswa juga sudah mampu
menyelesaikan tugas mengenai perhitungan debit meskipun harus
mengubah satuan waktu terlebih dahulu.
d. Reflecting (Refleksi)
Kegiatan pembelajaran siklus II yang menerapkan model
pembelajaran kooperatif tipe STAD pada mata pelajaran matematika
materi debit di kelas VB SDN Kentungan berjalan sesuai dengan
perencanaan yang sudah disusun oleh peneliti. Secara keseluruhan
kegiatan pembelajaran di siklus II mengalami peningkatan dimana siswa
aktif dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kelas juga sangat
kondusif untuk kegiatan belajar mengajar.
Berdasarkan

uraian

di atas

dapat disimpulkan bahwa

keterampilan kolaborasi siswa sudah meningkat dan memenuhi target
yang telah ditentukan oleh peneliti. Siswa juga semakin memahami
materi debit dan kesulitan siswa dapat dibantu oleh peneliti. Maka
peneliti memutuskan penelitian tindakan kelas ini dihentikan pada siklus
II.
4. Keterampilan Kolaborasi Siswa
Keterampilan kolaborasi siswa kelas VB SDN Kentungan diperoleh
dari hasil observasi. Observasi dilakukan setiap pertemuan oleh dua orang
teman sejawat dari peneliti dengan menggunakan pedoman observasi yang
sudah disiapkan oleh peneliti. Peneliti menggunakan 4 indikator
keterampilan kolaborasi dengan 10 deskriptor sebagai kriteria pengamatan.
Data nilai observasi keterampilan kolaborasi siklus I dapat dilihat pada tabel
4.6 berikut ini:
Tabel 4.6 Data Nilai Observasi Keterampilan Kolaborasi Siswa pada Siklus I
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nama
ABP
AGB
AHA
AP
ANR
ARM

Petemuan 1
50
50
70
60
70
50

Pertemuan 2
60
60
80
70
80
60

Nilai
55
55
75
65
75
55

Kriteria
Cukup Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Kolaboratif
Kolaboratif
Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
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No.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Nama
Petemuan 1 Pertemuan 2
DADP
70
80
DRPG
70
80
HNH
60
60
IAG
50
70
JAMW
70
80
MAF
60
70
MRSN
70
80
MR
60
70
NCS
50
60
NMPJ
70
80
NNK
70
80
RADH
70
80
RRS
50
60
RWS
60
70
RAS
70
80
RAL
60
60
SK
70
80
VSF
50
60
WDAN
50
60
XLSM
80
90
Nilai rata-rata kelas

Nilai
75
75
60
60
75
65
75
65
55
75
75
75
55
65
75
60
75
55
55
85
66,73

Kriteria
Kolaboratif
Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Kolaboratif
Kolaboratif
Kolaboratif
Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Kolaboratif
Kolaboratif
Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Kolaboratif
Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Sangat Kolaboratif
Kolaboratif

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan nilai perhitungan
observasi keterampilan kolaborasi. Dari 26 siswa di kelas VB SD N
Kentungan, 10 siswa masih berada pada kriteria cukup kolaboratif dengan
persentase sebesar 38,46 % dan 15 siswa berada pada kriteria kolaboratif
dengan persentase sebesar 57,59%. Hanya 1 siswa yang sudah mencapai
kriteria sangat kolaboratif dengan persentase sebesar 3,84%. Rata-rata
keterampilan kolaborasi siswa adalah 66,73 yang mencapai kriteria
kolaboratif.
Data tersebut juga dianalisis setiap deskriptor keterampilan
kolaborasi dari hasil observasi. Hasil observasi siklus I dapat dilihat pada
lampiran 12. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh dua orang
teman sejawat peneliti menunjukkan bahwa: a) deskriptor A pada
pertemuan pertama sebanyak 22 siswa meningkat di pertemuan kedua
menjadi 24 siswa dengan persentase 92,30%, b) deskriptor B pada
pertemuan pertama sebanyak 20 siswa dan meningkat di pertemuan kedua
menjadi 22 siswa dengan persentase 84,61%, c) deskriptor C pada
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pertemuan pertama sebanyak 9 siswa meningkat di pertemuan kedua
menjadi 16 siswa dengan persentase 61,53%, d) deskriptor D pada
pertemuan pertama sebanyak 18 siswa meningkat di pertemuan kedua
menjadi 19 siswa dengan persentase 73,07%, e) deskriptor E pada
pertemuan pertama sebanyak 15 siswa tidak mengalami peningkatan
sehingga masih sama 15 siswa dengan persentase 57,67%, f) deskriptor F
pada pertemuan pertama sebanyak 18 siswa meningkat di pertemuan kedua
menjadi 19 siswa dengan persentase 73,07%, g) deskriptor G pada
pertemuan pertama sebanyak 18 siswa meningkat di pertemuan kedua
menjadi 21 siswa dengan persentase 80,76%, h) deskriptor H pada
pertemuan pertama sebanyak 11 siswa meningkat di pertemuan kedua
menjadi 13 siswa dengan persentase 50%, i) deskriptor I pada pertemuan
pertama sebanyak 20 siswa meningkat di pertemuan kedua menjadi 23
siswa dengan persentase 88,46%, dan j) deskriptor J pada pertemuan
pertama sebanyak 10 siswa meningkat di pertemuan kedua menjadi 14
siswa dengan persentase 53,84%,
Dari uraian di atas terlihat bahwa deskriptor keterampilan kolaborasi
yang sering muncul adalah deskriptor A yakni siswa menerima untuk masuk
ke dalam kelompok yang telah ditentukan oleh peneliti. Kemudian untuk
deskriptor yang paling sedikit muncul adalah deskriptor H yakni siswa
menyelesaikan tugas kelompok yang menjadi bagiannya dengan tepat
waktu. Maka dari itu peneliti harus melakukan tindakan di siklus II dengan
memperhatian penanganan pada deskriptor H. Berikut data nilai observasi
keterampilan kolaborasi pada siklus II:
Tabel 4.7 Data Nilai Observasi Keterampilan Kolaborasi Siswa pada Siklus II
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nama
ABP
AGB
AHA
AP
ANR
ARM
DADP
DRPG

Petemuan 1
60
70
80
80
70
70
80
90

Pertemuan 2
60
70
90
80
80
70
90
90

Nilai
60
70
85
80
75
70
85
90

Kriteria
Cukup Kolaboratif
Kolaboratif
Sangat Kolaboratif
Kolaboratif
Kolaboratif
Kolaboratif
Sangat Kolaboratif
Sangat Kolaboratif
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No.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Nama
HNH
IAG
JAMW
MAF
MRSN
MR
NCS
NMPJ
NNK
RADH
RRS
RWS
RAS
RAL
SK
VSF
WDAN
XLSM

Petemuan 1
70
70
80
80
80
70
60
90
80
90
70
80
80
70
80
60
60
90
Rata-Rata

Pertemuan 2
80
80
90
90
90
70
60
90
90
90
70
90
90
80
80
60
60
90

Nilai
75
75
85
85
85
70
60
90
85
90
70
85
85
75
80
60
60
90
77,69

Kriteria
Kolaboratif
Kolaboratif
Sangat Kolaboratif
Sangat Kolaboratif
Sangat Kolaboratif
Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Sangat Kolaboratif
Sangat Kolaboratif
Sangat Kolaboratif
Kolaboratif
Sangat Kolaboratif
Sangat Kolaboratif
Kolaboratif
Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Cukup Kolaboratif
Sangat Kolaboratif
Kolaboratif

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan nilai perhitungan
observasi keterampilan kolaborasi. Dari 26 siswa di kelas VB SDN
Kentungan, 4 siswa masih berada pada kriteria cukup kolaboratif dengan
persentase sebesar 15,38%, 10 siswa berada pada kriteria kolaboratif
dengan persentase 38,46%, dan 12 siswa yang sudah mencapai kriteria
sangat kolaboratif dengan persentase 46,15%. Rata-rata keterampilan
kolaborasi siswa adalah 77,69 yang mencapai kriteria kolaboratif.
Data tersebut juga dianalisis setiap deskriptor keterampilan
kolaborasi dari hasil observasi. Hasil observasi siklus II dapat dilihat pada
lampiran 12. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh dua orang
teman sejawat peneliti menunjukkan bahwa: a) deskriptor A pada
pertemuan pertama dan kedua sudah tercapai pada keseluruhan siswa kelas
VB SDN Kentungan dengan persentase 100%, b) deskriptor B pada
pertemuan pertama dan kedua tidak menngalami peningkatan yakni tetap
22 siswa dengan persentase 84,61%, c) deskriptor C pada pertemuan
pertama sebanyak 16 siswa meningkat di pertemuan kedua menjadi 18
siswa dengan persentase 69,23%, d) deskriptor D pada pertemuan pertama
sebanyak 19 siswa meningkat di pertemuan kedua menjadi 20 siswa dengan
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persentase 76,92%, e) deskriptor E pada pertemuan pertama sebanyak 15
justru mengalami penurunan menjadi 6 siswa saja dengan persentase
23,07% karena peneliti hanya mengambil perwakilan setiap kelompok
untuk mempresentasikan hasil diskusi, f) deskriptor F pada pertemuan
pertama sebanyak 19 siswa meningkat di pertemuan kedua menjadi 22
siswa dengan persentase 84,61%, g) deskriptor G pada pertemuan pertama
sebanyak 21 siswa meningkat di pertemuan kedua menjadi 22 siswa dengan
persentase 84,61, h) deskriptor H pada pertemuan pertama sebanyak 14
siswa meningkat di pertemuan kedua menjadi 20 siswa dengan persentase
76,92%, i) deskriptor I pada pertemuan pertama dan kedua sudah tercapai
pada keseluruhan siswa dengan persentase 100%, dan j) deskriptor J pada
pertemuan pertama sebanyak 18 siswa meningkat dengan capaian
keseluruhan siswa sehingga persentase menjadi 100%,
Dari uraian di atas terlihat bahwa deskriptor keterampilan kolaborasi
yang sering muncul adalah deskriptor A, I dan J yakni siswa menerima
untuk masuk ke dalam kelompok yang telah ditentukan oleh peneliti, siswa
memilih salah satu anggota dalam kelompok sebagai ketua, serta siswa
membuat kesimpulan dalam LKPD. Kemudian untuk deskriptor yang
paling sedikit muncul adalah deskriptor E yakni siswa mempresentasikan
tugas yang telah dikerjakan di depan kelas. Hal ini dikarenakan siswa
membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakan tugas yang diberikan
sehingga waktu presentasi terpotong.
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe STAD ini dapat meningkatkan keterampilan
kolaborasi siswa. Peningkatan data keterampilan kolaborasi dapat dilihat
pada hasil pengamatan kondisi awal, siklus I, dan siklus II. Berikut tabel
perbandingan hasil observasi setiap siklusnya:
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Tabel 4.8 Perbandingan Keterampilan Kolaborasi Siswa Setiap Siklus
No.
Nama
1. ABP
2. AGB
3. AHA
4. AP
5. ANR
6. ARM
7. DADP
8. DRPG
9. HNH
10. IAG
11. JAMW
12. MAF
13. MRSN
14. MR
15. NCS
16. NMPJ
17. NNK
18. RADH
19. RRS
20. RWS
21. RAS
22. RAL
23. SK
24. VSF
25. WDAN
26. XLSM
Rata-Rata
Kriteria

Kondisi Awal
40
40
60
50
40
40
60
60
40
40
60
50
60
40
40
60
50
60
40
50
60
50
50
40
40
60
49,23
Cukup
Kolaboratif

Siklus I
Siklus II
55
60
55
70
75
85
65
80
75
75
55
70
75
85
75
90
60
75
60
75
75
85
65
85
75
85
65
70
55
60
75
90
75
85
75
90
55
70
65
85
75
85
60
75
75
80
55
60
55
60
85
90
66,73
77,69
Kolaboratif Kolaboratif

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa rata-rata keterampilan
kolaborasi

siswa

mengalami

peningkatan

pada

setiap

siklusnya.

Peningkatan dapat dilihat pada rata-rata kondisi awal keterampilan
kolaborasi siswa sebesar 49,23 dengan kategori cukup kolaboratif, siklus I
sebesar 66,73 dengan kategori masih cukup kolaboratif, dan pada siklus II
sebesar 77,69 dengan kategori kolaboratif. Dari peningkatan setiap
siklusnya maka target akhir siklus yang telah ditetapkan oleh peneliti sudah
tercapai yaitu 75. Hal tersebut membuktikan bahwa model pembelajaran
kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan keterampilan kolaborasi siswa
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kelas VB. Berikut grafik ketercapaian keterampilan kolaborasi siswa dari
data hasil observasi:

Peningkatan Keterampilan Kolaborasi
Siswa Kelas V B SD N Kentungan
100

77.69

66.73
50

49.23

0
Kondisi Awal

Siklus I
Kondisi Awal

Siklus I

Siklus II
Siklus II

Grafik 4.1 Keterampilan Kolaborasi Siswa
Dari gambar 4.1 dapat dijelaskan bahwa dari kondisi awal ke siklus
I sampai pada siklus II telah terjadi peningkatan keterampilan kolaborasi
siswa. Pada kondisi awal rata-rata keterampilan kolaborasi siswa 49,23.
Kemudian angka ini mengalami peningkatan setelah dilakukannya tindakan
yakni 66,73 di siklus I dan 77,69 pada siklus II.
5. Hasil Belajar Siswa
Hasil belajar dalam penelitian ini didapatkan peneliti dari
memberikan soal evaluasi pada akhir pertemuan setiap siklus. Soal evaluasi
setiap siklusnya berisi 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Hasil belajar
siswa yang diperoleh dari nilai evaluasi setiap siklusnya memiliki kriteria
ketuntasan minimal (KKM). KKM ini disamakan dengan KKM yang telah
ditentukan oleh sekolah pada mata pelajaran matematika yakni 65. Siswa
yang mendapatkan nilai 65 ke atas dinyatakan tuntas. Selanjutnya, siswa
yang mendapatkan nilai kurang dari 65 atau 0 samapi dengan 64 dinyatakan
belum tuntas. Berikut adalah hasil nilai evaluasi siswa pada siklus I:
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Tabel 4.9 Hasil Belajar Siswa pada Siklus I
No.
Nama
1. ABP
2. AGB
3. AHA
4. AP
5. ANR
6. ARM
7. DADP
8. DRPG
9. HNH
10. IAG
11. JAMW
12. MAF
13. MRSN
14. MR
15. NCS
16. NMPJ
17. NNK
18. RADH
19. RRS
20. RWS
21. RAS
22. RAL
23. SK
24. VSF
25. WDAN
26. XLSM
Jumlah Nilai
Nilai Rata-Rata
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Presentase Siswa Tuntas
Presentase Siswa Belum
Tuntas

KKM
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Nilai
Keterangan
56,66
Belum Tuntas
56,66
Belum Tuntas
90
Tuntas
76,66
Tuntas
73,33
Tuntas
50
Belum Tuntas
90
Tuntas
86,66
Tuntas
70
Tuntas
56,66
Belum Tuntas
90
Tuntas
83,33
Tuntas
86,66
Tuntas
56,66
Belum Tuntas
46,66
Belum Tuntas
86,66
Tuntas
80
Tuntas
90
Tuntas
43,33
Belum Tuntas
60
Belum Tuntas
73,33
Tuntas
66,66
Tuntas
60
Belum Tuntas
53,33
Belum Tuntas
40
Belum Tuntas
100
Tuntas
1823,25
70,12
100
40
57,69%
42,30%

Pada tabel 4.9 merupakan hasil nilai evaluasi siswa pada siklus I
pertemuan kedua. Dalam tabel tersebut sudah terlihat bahwa persentase
ketuntasan sudah mengalami peningkatan dari kondisi awal 36,36%
menjadi 57,69%. Jumlah siswa yang tuntas KKM mencapai 15 siswa.
Kemudian jumlah nilai rata-rata dalam kelas yaitu sebesar 70,12 dengan
nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 25. Jadi siklus I ini nilai hasil belajar
siswa sudah mengalami peningkatan dari rata-rata 58,41 menjadi 70,12.
Pada siklus II hasil belajar siswa mengalami peningkatan kembali. Data
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hasil belajar pada siklus II yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 4.10
sebagai berikut:
Tabel 4.10 Hasil Belajar Siswa pada Siklus II
No.
Nama
1. ABP
2. AGB
3. AHA
4. AP
5. ANR
6. ARM
7. DADP
8. DRPG
9. HNH
10. IAG
11. JAMW
12. MAF
13. MRSN
14. MR
15. NCS
16. NMPJ
17. NNK
18. RADH
19. RRS
20. RWS
21. RAS
22. RAL
23. SK
24. VSF
25. WDAN
26. XLSM
Jumlah Nilai
Nilai Rata-Rata
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Persentase Siswa Tuntas
Persentase Siswa Belum
Tuntas

KKM
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Nilai
Keterangan
70
Tuntas
83,33
Tuntas
90
Tuntas
76,66
Tuntas
80
Tuntas
66,66
Tuntas
100
Tuntas
90
Tuntas
83,33
Tuntas
73,33
Tuntas
90
Tuntas
86,66
Tuntas
86,66
Tuntas
76,66
Tuntas
73,33
Tuntas
93,33
Tuntas
83,33
Tuntas
100
Tuntas
76,66
Tuntas
86,66
Tuntas
86,66
Tuntas
76,66
Tuntas
73,33
Tuntas
66,66
Tuntas
56,66
Belum Tuntas
100
Tuntas
2.126,57
81,79
100
56,66
96,15%
3,84%

Pada tabel 4.10 merupakan hasil nilai evaluasi siswa pada siklus II
pertemuan kedua, dalam tabel tersebut sudah terlihat bahwa persentase
ketuntasan mengalami peningkatan dari 57,69% menjadi 96,15%. Jumlah
siswa yang tuntas KKM sebanyak 25 siswa. Kemudian jumlah rata-rata
dalam kelas yaitu 81,79 dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 56,66.
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Jadi pada siklus II ini nilai hasil belajar siswa sudah mengalami peningkatan
rata-rata yang cukup baik dari 70,12 menjadi 81,79.
Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini dapat
meningkatkan keterampilan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar
siswa diukur melalui data yang diperoleh dari kondisi awal, soal evaluasi
siklus I, dan soal evaluasi siklus II. Data tersebut kemudian dibandingkan
dari kondisi awal dengan siklus I dan siklus I dengan siklus II untuk melihat
ada atau tidaknya peningkatan pada hasil belajar siswa. Berikut
perbandingan data hasil belajar siswa mulai kondisi awal, siklus I, hingga
siklus II:
Tabel 4.11 Perbandingan Hasil Belajar Siswa Setiap Siklus
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Nama
ABP
AGB
AHA
AP
ANR
ARM
DADP
DRPG
HNH
IAG
JAMW
MAF
MRSN
MR
NCS
NMPJ
NNK
RADH
RRS
RWS
RAS
RAL
SK
VSF
WDAN
XLSM
Total
Rata-Rata

KKM
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Kondisi Awal

58,41
58,41
58,41
58,41
58,41
58,41
58,41
58,41
58,41
58,41
58,41
58,41
58,41
58,41
58,41
58,41
58,41
58,41
58,41
58,41
58,41
58,41
58,41
58,41
58,41
58,41
1.518,66
58,41

Siklus I
56,66
56,66
90
76,66
73,33
50
90
86,66
70
56,66
90
83,33
86,66
56,66
46,66
86,66
80
90
43,33
60
73,33
66,66
60
53,33
40
100
1823,25
70,12

Siklus II
70
83,33
90
76,66
80
66,66
100
90
83,33
73,33
90
86,66
86,66
76,66
73,33
93,33
83,33
100
76,66
86,66
86,66
76,66
73,33
66,66
56,66
100
2.126,57
81,79
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Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa pada setiap siklus
hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Data kondisi awal diperoleh
dari dua tahun pelajaran sebelumnya yaitu tahun pelajaran 2017/2018 dan
tahun pelajaran 2018/2019 dengan rata-rata hasil belajar siswa pada materi
debit kelas VB yaitu 58,41. Untuk hasil belajar hasil belajar siswa pada
siklus I dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Student
Team Achievement Division (STAD) mendapatkan rata-rata sebesar 70,12.
Kemudian pada siklus II memperoleh rata-rata hasil belajar 81,79. Hal
tersebut menunjukkan bahwa adanya pembelajaran dengan menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division
(STAD) ada peningkatan hasil belajar siswa kelas VB dengan pencapaian
target yang telah ditetapkan oleh peneliti yaitu sebesai 80. Dengan
demikian, peneliti tidak melanjutkan penelitian ke siklus berikutnya.
Berikut grafik ketercapaian hasil belajar siswa setiap siklusnya:

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas V B
SD N Kentungan
100

81.79

70.12

58.41
50
0
Kondisi Awal

Siklus I
Kondisi Awal

Siklus I

Siklus II
Siklus II

Grafik 4.2 Hasil Belajar Siswa
Dari gambar 4.2 dapat dijelaskan bahwa dari kondisi awal ke siklus
I sampai pada siklus II telah terjadi peningkatan hasil belajar siswa. Ratarata hasil belajar siswa pada kondisi awal adalah 58,41. Hasil ini mengalami
peningkatan setelah dilakukannya tindakan yakni 70,12 di siklus I dan 81,79
di siklus II. Data rekapitulasi peningkatan keterampilan kolaborasi dan hasil
belajar siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 4.12 Rekapitulasi Hasil Penelitian
Variabel

Indikator

Keterampilan
Kolaborasi

Nilai rata-rata
keterampilan
kolaborasi
Nilai rata-rata
hasil belajar siswa
Persentase jumlah
siswa yang
mencapai KKM

Hasil Belajar
Siswa

Kondisi Target Capaian
Awal
Akhir Siklus I
Siklus
49,23
75
66,73

Capaian
Siklus
II
77,69

58,41

80

70,12

81,79

36,36%

80%

57,69%

96,15%

Berdasarkan tabel 4.12, dapat diketahui bahwa dua variabel yang
menjadi objek penelitian mengalami peningkatan pada setiap siklusnya.
Untuk perolehan keterampilan kolaborasi siswa pada kondisi awal yaitu
58,41. Pada siklus I mengalami peningkatan dengan rata-rata 66,73 dan
siklus II mengalami peningkatan kembali menjadi 77,69.
Untuk perolehan hasil belajar siswa pada kondisi awal rata-rata
sebesar 58,41 dengan persentase siswa yang mencapai KKM sebesar
36,36%, siklus I mengalami peningkatan rata-rata sebesar 70,12 dengan
persentase 57,69%, sedangkan siklus II mengalami peningkatan menjadi
81,79 dengan persentase 96,15%. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa peneliti telah berhasil meningkatkan keterampilan kolaborasi dan
hasil belajar siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student
Team Achievement Division (STAD) sesuai dengan target yang telah
ditetapkan peneliti.

B. Pembahasan
1. Model STAD Dapat Meningkatkan Keterampilan Kolaborasi
Berdasarkan hasil penelitian dari kondisi awal hingga siklus II,
peneliti memeroleh data adanya peningkatan keterampilan kolaborasi.
Pada kondisi awal keterampilan kolaborasi siswa hanya mencapai 49,23
dan meningkat di siklus I menjadi 66,73. Kemudian nilai rata-rata
tersebut kembali mengalami peningkatan pada siklus II yaitu 77,69. Hal
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ini terjadi karena peneliti menerapkan model pembelajaran STAD yang
memfasilitasi siswa untuk bekerja sama. Berkaitan dengan penjelasan
tersebut maka cara yang dilakukan peneliti yaitu memberikan
kesempatan pada siswa untuk saling membantu guna menyelesaikan
tugas yang diberikan pada saat melaksanakan langkah STAD yang
keempat. Selain itu, siswa juga diajak untuk meningkatkan kemampuan
berpendapat dengan cara peneliti memberikan kesempatan kepada siswa
untuk berdiskusi. Berbagai tindakan tersebut dilakukan agar siswa dapat
melakukan tukar pikiran, bekerja sama, bahkan dapat bersinergi.
Pada siklus II terdapat beberapa siswa yang masih mengalami
kesulitan untuk mempresentasikan tugas yang telah dikerjakan di depan
kelas. Hal tersebut berkaitan dengan salah satu kelemahan model
pembelajaran STAD yaitu kontribusi siswa yang memiliki prestasi
rendah menjadi kurang. Kelemahan tersebut dapat diatasi apabila guru
membuat kelompok dengan menggabungkan siswa yang memiliki
kemampuan intelektual dengan siswa yang memiliki kemampuan
berkomunikasi. Hal ini dilakukan supaya siswa dapat memotivasi
anggota kelompok untuk berani mengemukakan pendapat serta
melakukan presentasi.
2. Model STAD Memerlukan Metode Pembelajaran
Pada saat melakukan tindakan di siklus I terdapat beberapa siswa
yang belum menyampaikan pendapat, belum mampu menyelesaikan
tugas yang menjadi bagian masing-masing siswa dengan tepat waktu,
serta belum berani mempresentasikan tugas yang telah dikerjakan di
depan kelas. Melihat permasalahan permasalahan yang ada, maka
diperlukan adanya metode pembelajaran yakni penerapan sistem poin.
Sistem ini dilakukan dengan cara, saat siswa mampu menyampaikan
pendapat, menyelesaikan tugas yang menjadi bagiannya dengan tepat
waktu, membuat kesimpulan serta mempresentasikan tugas yang telah
dikerjakan, maka siswa tersebut mendapatkan poin sesuai dengan
berapa kali siswa melakukan kegiatan yang telah ditentukan. Poin yang
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didapatkan oleh siswa ini menambah jumlah poin kelompok. Dengan
begitu, metode pembelajaran penerapan sistem poin mendukung siswa
untuk melaksanakan deskriptor keterampilan kolaborasi.
Tujuan penerapan metode sistem poin adalah membantu siswa
dalam mencapai tunjuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penerapan
metode tersebut merupakan bentuk latihan yang diberikan kepada siswa
guna meningkatkan deskriptor dari keterampilan kolaborasi. Selain itu,
metode ini juga memberikan kesempatan siswa bekerja dalam kelompok
untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Pemilihan metode
pembelajaran ini sesuai dengan pendapat dari Vygotsky mengenai
pentingnya peran guru dalam memfasilitasi siswa supaya mampu
berbicara guna mengungkapkan pemikiran serta menyelesaikan tugas.
3. Model STAD Memerlukan Media Pembelajaran
Pada siklus I, siswa masih kesulitan dalam menyelesaikan tugas
yang menjadi bagiannya dengan tepat waktu serta membuat kesimpulan
pada LKPD yang berkaitan dengan materi debit. Dengan begitu
diperlukan adanya media pembelajaran. Media yang digunakan dalam
penelitian ini adalah keran air dengan tekanan maksimal dan tekanan
sedang yang diisikan dalam galon, ember, dan jerigen untuk
membandingkan debit yang didapatkan. Melalui media peneliti dapat
merangsang rasa ingin tahu siswa dalam belajar sehingga siswa
memahami materi debit yang disampaikan. Jadi, siswa dapat dengan
mudah menyelesaikan tugas serta membuat kesimpulan. Hal tersebut
dibuktikan dengan peningkatan hasil belajar pada seluruh siswa.
Media pembelajaran yang digunakan oleh peneliti efektif untuk
membantu siswa dalam menyelesaikan tugas dan membuat kesimpulan
serta mempermudah peneliti dalam mengukur hasil belajar. Hal ini
dikarenakan media tersebut merupakan media visual yang menarik
minat siswa untuk belajar. Pemilihan media pemmbelajaran sesuai
dengan teori piaget yang menjelaskan bahwa siswa kelas V Sekolah
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Dasar sedang berada pada tahap operasional konkret dimana siswa
membutuhkan objek nyata dalam memahami materi yang dipelajari.
4. Model STAD Mendukung Pendekatan Saintifik
Media pembelajaran yang digunakan adalah keran air yang
diisikan dalam galon, ember, dan jerigen. Media tersebut memfasilitasi
siswa untuk melakukan pengamatan terhadap penjelasan guru mengenai
materi debit. Saat mengalami kesulitan dalam memahami penjelasan
guru, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya baik kepada guru
maupun kepada teman.
Kemudian, siswa diminta bergabung dengan kelompok yang
telah ditentukan sesuai pada langkah STAD pembagian kelompok.
Setelah itu siswa melakukan percobaan mengisi galon, jerigen dan
ember dengan keran air yang bertekanan maksimal serta sedang. Siswa
juga diminta untuk mencatat waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi
volume galon, jerigen dan ember. Selanjutnya, siswa berdiskusi dalam
kelompok guna menghitung debit air dengan cara membandingkan
volume dengan waktu. Siswa juga diminta untuk membandingkan debit
air dengan keran bertekan maksimal dengan keran bertekanan sedang
guna merumuskan kesimpulan dan melakukan presentasi. Dengan
demikian siswa menjadi tahu bahwa debit dipengaruhi oleh tekanan air.
5. Model STAD Melatih Komunikasi, Berpikir Kritis, dan Kreativitas
Dalam konteks ini model STAD membantu siswa dalam
memahami materi debit serta melatih keterampilan kolaborasi. Pada
tahap kerja tim siswa melakukan percobaan dengan menggunakan
media pembelajaran dimana satu kelompok dengan kelompok lain
berbeda. Kemudian siswa berdiskusi dan bertanya kepada kelompok
lain untuk menyelesaikan tugas yang ada pada LKPD. Kegiatan tersebut
berkaitan dengan keterampilan komunikasi baik secara lisan maupun
tulisan.
Saat berdiskusi, setiap kelompok menganalisis dan memecahkan
persoalan yang telah disajikan. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah
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melatih siswa dalam melakukan keterampilan berpikir kritis. Dengan
begitu, siswa kreatif dalam menuliskan jawaban sesuai dengan LKPD
yang didapatkan serta kreatif dalam membuat kesimpulan.

C. Kelebihan dan Kekurangan Penelitian
Dari hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa
terdapat kelebihan dan kekurangan penelitian sebagai berikut:
1. Kelebihan
a. Model STAD dapat meningkatkan keterampilan kolaborasi dan
hasil belajar siswa kelas VB SDN Kentungan.
b. Penggunaan metode diperlukan saat menerapkan model STAD
dalam proses pembelajaran.
c. Penggunaan media diperlukan saat menerapkan model STAD dalam
proses pembelajaran.
d. Pendekatan saintifik yang menjadi kekhasan kurikulum 2013 dapat
dilakukan oleh guru dengan menggunakan model STAD.
e. Langkah-langkah pada model STAD dapat melatih siswa memiliki
keterampilan komunikasi, berpikir kritis, dan kreativitas.
2. Kekurangan
a. Hanya terdapat 12 siswa dari 26 siswa yang mencapai kriteria sangat
kolaboratif. Artinya, model STAD yang diterapkan guru belum
maksimal dalam memfasilitasi seluruh siswa untuk memiliki
keterampilan kolaborasi.
b. Penggunaan metode sistem poin kurang efektif untuk meningkatkan
keterampilan kolaborasi.
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BAB V
PENUTUP
Pada bab V mengenai penutup mencakup kesimpulan, keterbatasan
penelitain dan saran.
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilaksanakan
pada siswa kelas VB SDN Kentungan, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:
1. Proses penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team
Achievement Division (STAD) dalam upaya meningkatkan keterampilan
kolaborasi dan hasil belajar siswa pada kelas VB SDN Kentungan tahun
pelajaran 2019/2020 dengan menerapkan tujuh langkah yang meliputi
peyampaian materi, tes / kuis di awal, pembagian kelompok, kerja tim, tes /
kuis, memfasilitasi membuat rangkuman dan penegasan materi, dan
pemberian penghargaan yang diterapkan dalam perangkat pembelajaran.
2. Pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD)
dapat meningkatkan keterampilan kolaborasi siswa kelas VB SDN
Kentungan. Untuk rata-rata keterampilan kolaborasi siswa pada setiap
siklusnya mengalami peningkatan. Pada kondisi awal rata-rata keterampilan
kolaborasi siswa yaitu 58,41 dengan kriteria cukup kolaboratif, siklus I
mengalami peningkatan dengan rata-rata 66,73 pada kriteria kolaboratif, dan
siklus II mengalami peningkatan kembali dengan rata-rata 77,69 pada
kriteria kolaboratif.
3. Pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD)
dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VB SDN Kentungan pada
materi debit. Peningkatan hasil belajar siswa ditunjukkan dari rata-rata
kondisi awal sebesar 58,41 dengan persentase siswa yang mencapai KKM
sejumlah 36,36%, siklus I rata-rata meningkat menjadi 70,12 dengan
persentase 57,69%, dan meningkat kembali pada siklus II dengan rata-rata
menjadi 81,79 dan persentase 96,15%.
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B. Keterbatasan Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dibuat dengan sedemikian rupa dengan
harapan dapat memberikan hasil yang optimal. Namun pada pelaksanaan di
lapangan tentu ditemukan beberapa keterbatasan. Keterbatasan penelitian ini
yaitu:
1. Tidak adanya pembahasan setelah siswa selesai mengerjakan soal kuis dan
soal evaluasi setiap siklus. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu
yang diberikan oleh guru.
2. Kurang

optimalnya

penguasaan

kelas

dan

pemahaman

terhadap

karakteristik siswa.
3. Kurang adanya variasi pembentukan kelompok. Kelompok pada siklus I dan
siklus II sama, sehingga menyebabkan siswa bosan saat melakukan kegiatan
berkelompok.
4. Siswa kurang memahami langkah-langkah yang dilakuakn ketika
melakukan perconaan.
5. Peningkatan keterampilan kolaborasi kurang oiptimal. Hal tersebut
dikarenakan keterampilan tidak dapat diajarkan dalam waktu yang singkat
melainkan harus dilatih secara terus menerus.

C. Saran
1. Sebaiknya guru tidak hanya satu kali menerapkan model STAD pada
pembelajaran matematika, supaya siswa dapat memiliki keterampilan
kolaborasi.
2. Keterampilan komunikasi perlu dilatihkan kepada siswa di setiap
pembelajaran, tidak hanya pembelajaran matematika saja.
3. Peneliti lain dapat menggunakan model-model pembelajaran kooperatif
lainnya untuk melatih keterampilan kolaborasi siswa misalnya Numbered
Head Together (NHT).
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Lampiran 1: Silabus
A. Silabus Siklus I
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B. Siklus II

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
128

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
129

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
130

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
131

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
132

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
133

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
134

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
135

Lampiran 2: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
A. RPP Siklus I Pertemuan 2
PEMETAAN KOMPETENSI DASAR
SIKLUS I PERTEMUAN 2
KELAS V / SEMESTER 1
MATEMATIKA

KOMPETENSI DASAR

3.3

Menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda (kecepatan
sebagai

perbandingan

jarak

dengan

waktu,

debit

sebagai

perbandingan volume dan waktu).
4.3

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua
besaran yang berbeda (kecepatan, debit)

INDIKATOR
3.3.2 Mengubah satuan debit. (C3 - Menerapkan)
4.3.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan debit. (P5 –
Naturaliasasi)
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

I.

Satuan Pendidikan

: SD N Kentungan

Kelas/Semester

: V/1

Tahun Pelajaran

: 2019/2020

Hari, Tanggal

: Sabtu, 16 November 2019

Mata Pembelajaran

: Matematika

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

Tujuan Pembelajaran
Matematika
3.1.2.1 Dengan melakukan pengamatan tangga satuan yang terdapat pada
power point, siswa mampu mengubah satuan debit minimal 5 soal
dengan tepat. (C3 – Menerapkan)
4.1.2.1 Dengan melakukan percobaan bersama kelompok mengenai satuan
volume, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
satuan debit dengan tepat. (P5 – Naturalisasi)

II.

Kompetensi Inti
1.

Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.

2.

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan
tetangga, serta cinta tanah air.

3.

Memahami pengetahuan factual dan konseptual dengan cara mengamati,
menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya,
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang
dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain.
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4.

Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptul dalam bahasa yang jelas
dan logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

III. Kompetensi Dasar dan Indikator
No.

Mupel

Kompetensi Dasar

Indikator

KD 1 dan KD 2 dicapai secara tidak langsung sebagai
dampak pengiring.
3.3

Menjelaskan

3.3.2 Menngubah

perbandingan
besaran

dua
yang

berbeda (kecepatan

satuan debit
satuan debit. (C4Menganalisis)

sebagai
perbandingan jarak

1.

Matematika

dengan

waktu,

debit

sebagai

perbandingan
volume dan waktu).
4.3

Menyelesaikan
masalah
berkaitan

yang
dengan

perbandingan
besaran

4.3.2 Menyelesaikan
masalah

yang

berkaitan dengan

dua

satuan debit. (P5

yang

– Naturaliasasi)

berbeda
(kecepatan, debit)
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IV. Materi Pembelajaran
Matematika:
1. Berbagai macam satuan debit

V.

Pendekatan, Model, Metode, dan Teknik
1. Pendekatan : Saintifik dan Tematik Integratif
2. Model

: Student Team Achievement Division (STAD)

3. Metode

: Tanya jawab, pengamatan, penugasan, percobaan, diskusi,

dan presentasi
4. Teknik

:-

VI. Langkah-Langkah Pembelajaran
Tahapan

Sintaks

Pembelajaran

STAD

Kegiatan

Pembukaan

Awal

Kegiatan Pembelajaran

1. Siswa menjawab salam
dan pertanyaan kabar hari
ini yang diberikan oleh
guru.
2. Siswa

berdo’a

sesuai

agama

dan

kepercayaannya masingmasing.

(Menghargai

perbedaan agama dan
kepercayaan)
3. Siswa melakukan presensi
bersama dengan guru.
4. Literasi: Siswa membaca
bacaan yang berjudul “Air

Deskriptor

Alokasi

Keterampilan

Waktu
15 menit
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Terjun”. (Mengamati –
Berpikir Kritis)
5. Motivasi:

Siswa

menyanyikan lagu yang
berjudul “Satuan Debit”.
6. Apersepsi:

Siswa

menjawab

pertanyaan-

pertanyaan

pancingan

yang diberikan oleh guru
untuk

membangun

pemikiran/pegetahuan
siswa di awal terhadap
materi

yang

akan

dipelajari. (Menalar –
Berpikir

Kritis

-

Kreatif)
a. Pernahkan
belajar

kalian
mengenai

tangga satuan?
b. Apakah

perbedaan

dari cara mengitung
satuan

cm2 dengan

cm3?
c. Ketika

menghitung

debit, satuan manakah
yang

digunakan?

Mengapa demikian?
7. Orientasi:

Siswa

mendengarkan penjelasan
guru terkait materi yang
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akan dipelajari, skenario
pembelajaran yang akan
dilaksanakan,

tujuan

pembelajaran yang akan
dicapai

serta

manfaat

pembelajaran yang akan
dilaksanakan.
Kegiatan Inti

Penyampaian 8. Siswa mengamati gambar
Materi

mengenai tangga satuan
yang ada pada power
point.

(Mengamati

–

Berpikir Kritis)

9. Siswa melakukan tanya
jawab bersama dengan
guru terkait video yang
telah diamati. (Menalar –
Komunikasi – Kreatif)
10. Siswa

diberikan

kesempatan

bertanya

mengenai materi satuan
debit

yang

belum

dipahami. (Menanya –
Komunikasi – Percaya
Diri)
Tes / Kuis

11. Siswa mengerjakan kuis
untuk mengetahui nilai
dan kemampuan siswa di

50 menit
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awal.

(Menalar

–

Berpikir Kritis - Jujur)
Pembagian
Kelompok

12. Siswa dalam satu kelas
dibagi

menjadi

6

Menerima
untuk masuk

kelompok yang heterogen

ke dalam

dilihat dari nilai siswa

kelompok yang

pada

ulangan

harian

matematika sebelumnya.

telah
ditentukan.

Satu kelompok terdiri dari
4-5 siswa. (Toleransi)
13. Siswa

Memilih salah

diberikan

kesempatan

untuk

satu anggota
dalam

berkumpul dengan teman

kelompok

satu kelompoknya dan

sebagai ketua.

memilih

salah

anggota

satu

kelompok

sebagai ketua.
Kerja Tim

14. Siswa memperoleh LKPD
Siklus I Pertemuan 2
mengenai

percobaan

mengubah satuan debit,

Menyampaikan
pendapat
maupun ide
saat berdiskusi

dimana setiap 2 kelompok
akan mendapatkan lembar

Membantu

LKPD yang sama agar

teman saat

tercipta kolaborasi baik

megerjakan

dalam kelompok maupun

LKPD.

antar kelompok.
a. Kelompok
mengerjakan

1

Menanyakan

LKPD

tugas maupun
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yang

sama

dengan

kelompok 4.

materi yang
belum

b. Kelompok

2

dipahami

mengerjakan

LKPD

kepada

yang

dengan

kelompok lain.

sama

kelompok 5.
c. Kelompok

3

Membuat

mengerjakan

LKPD

kesimpulan

yang

dengan

dalam LKPD.

15. Siswa menyiapkan alat

Mempresentasi

sama

kelompok 6.

dan

bahan

untuk

melakukan percobaan.
16. Siswa

kan tugas yang
telah

memperhatikan

dikerjakan di

penjelasan guru terkait

depan kelas.

langkah kerja pada LKPD
Siklus I Pertemuan 2
mengenai

percobaan

mengubah satuan debit
dengan menggunakan alat
dan bahan yang sudah
disiapkan. (Mengamati –
Berpikir Kritis)
17. Siswa

diberikan

kesempatan

bertanya

terkait langkah kerja yang
belum

dipahami.

(Menanya – Komunikasi
– Percaya Diri)
18. Siswa
pembagian

melakukan
tugas
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kelompok

yang

telah

diberikan.
19. Setiap

siswa

bertanggungjawab untuk
menyelesaikan

tugas

kelompok yang menjadi
bagiannya. (Menalar –
Berpikir

Kritis

–

Tanggung Jawab)
20. Siswa mencari sumber
belajar materi debit untuk
menyelesaikan

LKPD

Siklus I Pertemuan 2.
21. Siswa

diberikan

kesempatan

berdiskusi,

menyampaikan
pendapat/ide, dan saling
membantu

untuk

mengerjakan

LKPD

Siklus I Pertemuan 2
mengenai

percobaan

mengubah satuan debit
bersama dengan teman
satu kelompok maupun
kelompok lain. (Mencoba
– Kreatif – Kerja Sama)
22. Siswa

diperbolehkan

menanyakan

tugas

maupun

yang

materi

belum dipahami kepada
kelompok lain.
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23. Siswa

menuliskan

kesimpulan

dari

percobaan

yang

telah

dilakukan dalam LKPD
Siklus I Pertemuan 2.
(Menalar

–

Berpikir

Kritis - Musyawarah)
24. Siswa mempresentasikan
hasil diskusi kelompok.
(Mengkomunikasikan –
Komunikasi – Percaya
Diri)
25. Siswa

yang

melakukan

tidak
presentasi

diberikan

kesempatan

untuk menanggapi hasil
diskusi

kelompok

presentasi. (Menalar –
Komunikasi – Percaya
Diri)
26. Siswa

diberikan

konfirmasi

oleh

guru

terkait hasil diskusi dan
pendapat

yang

telah

disampaikan.
(Mengamati – Berpikir
Kritis)
27. Siswa bersama dengan
guru menarik kesimpulan
dari hasil percobaan yang
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telah

dilakukan.

(Menalar

–

Berpikir

Kritis - Musyawarah)
28. Siswa

diberikan

kesempatan

untuk

bertanya terkait materi
yang

belum

dipahami.

(Menanya – Komunikasi
– Percaya Diri)
Tes / Kuis

29. Siswa mengerjakan tes
evaluasi secara indvidu.
(Menalar

–

Berpikir

Kritis - Jujur)
Menfasilitasi 30. Siswa bersama dengan
membuat

guru

membuat

rangkuman

kesimpulan terkait materi

dan

pembelajaran pada hari

penegasan
materi

ini.
(Mengkomunikasikan –
Komunikasi

-

Musyawarah)
31. Siswa

diberikan

penguatan
penegasan
yang

serta
atas

materi

telah

dipelajari.

(Mengamati

–

Komunikasi)
Penghargaan 32. Kelompok
memperoleh

yang
skor

tertinggi dari akumulasi
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nilai peningkatan hasil
belajar individual yang
dilihat dari nilai kuis 1 dan
tes

evaluasi

ditambah

dengan nilai LKPD 1,
akan

mendapatkan

reward dari guru.
Kegiatan
Akhir

Penutup

33. Refleksi: Siswa memilih
emotikon

serta

memberikan

alasan

memilih

emotikon

tersebut

berdasarkan

perasaan

mengikuti

pembelajaran pada hari
ini.
34. Tindak Lanjut: Siswa
diberikan
pengayaan

lembar
bagi

yang

mendapatkan nilai lebih
dari KKM dan lembar
remedial

bagi

yang

mendapatkan nilai kurang
dari

KKM

sebagai

pekerjaan rumah (PR).
35. Siswa

diberikan

pesan

agar mempelajari materi
selanjutnya

yakni

menerapkan rumus debit
dalam mengerjakan soal
cerita.

5 menit
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36. Siswa menjawab salam
yang disampaikan oleh
guru.
VII. Media, Alat, dan Bahan
1.

Media
a. Power point pembelajaran mengenai satuan debit

2.

Alat dan Bahan
a.

Botol plastik

b.

Gelas ukur

c.

LCD

d.

Laptop

e.

Speaker

f.

Papan Tulis

g.

Kapur

h.

Penghapus

i.

Alat tulis

VIII. Sumber Belajar
1.

Kurniawati, Nuraini, S, & Suparmin. (2017). Buku Siswa : Matematika
untuk SD/MI Kelas V. Surakarta: Mediatama.

2.

Retnasari, DY. (2019). Pegangan Guru : Matematika untuk SD/MI Kelas
V. Surakarta: Putra Nugraha.

3.

Gambar

persamaan

satuan

volume.

Diunduh

dari

https://4.bp.blogspot.com/ito4r166Mrs/ViN41OvHYBI/AAAAAAAAJdQ/vrVqdfb8yO4a1pxMPnRI
KmvHz576Ct5twCPcB/s1600/gurukatroKDKKL1.png pada hari Selasa,
15 Oktober 2019 pukul 10.34 WIB.
4.

Bacaan literasi. Diunduh dari https://id.wikipedia.org/wiki/Air_terjun
pada hari Rabu, 16 Oktober 2019 pukul 00.10 WIB.

5.

Pengembangan Guru
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IX.
No

Penilaian

Mupel

Domain

Indikator

Teknik

Bentuk

Instrumen

Penilaian

Penilaian

Penilaian

Sikap

Kompetensi spiritual dicapai secara tidak langsung sebagai

Spiritual

dampak pengiring (nurturant effect)

Sikap Sosial

Kompetensi sosial dicapai secara tidak langsung sebagai
dampak pengiring (nurturant effect)
3.3.1 Menganalisis

Soal tes

berbagai macam

isian

satuan debit. (C4 –

singkat,
kunci

Menganalisis)
Pengetahuan
1.

Tes

Isian

jawaban,

Tertulis

Singkat

rubrik
penilaian,

Matematika

dan
pedoman
penilaian
4.3.1

Lembar

Menyelesaikan

penilaian

masalah
Keterampilan

berkaitan

yang
dengan

satuan debit. (P5 –
Naturalisasi)

unjuk kerja,
Non Tes

Unjuk

rubrik

Kerja

penilaian,
dan
pedoman
penilaian
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LAMPIRAN
Daftar Lampiran
1. Lembar Literasi
2. Lembar Motivasi
3. Materi Pembelajaran
4. Media Pembelajaran
5. LKPD
6. Lembar Kuis dan Kunci Jawaban
7. Lembar Evaluasi
8. Lembar Pengayaan, Remedial, dan Kunci Jawaban
9. Lembar Refleksi
10. Instrumen Penilaian KD - 3
11. Instrumen Penilaian KD - 4
12. Instrumen Penilaian Keterampilan Kolaborasi
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1. Lembar Literasi

Air terjun adalah formasi geologi dari arus air yang mengalir melalui
suatu formasi bebatuan yang mengalami erosi dan jatuh ke bawah dari
ketinggian. Air terjun dapat berupa buatan yang biasa digunakan di
taman. Beberapa air terjun terbentuk di lingkungan pegunungan di mana
erosi kerap terjadi.
Berikut beberapa contoh air terjun yang ada di Indonesia:


Air Terjun Sigura-Gura, air terjun tertinggi di Indonesia



Air Terjun Tumpak Sewu, air terjun terindah di Indonesia



Air Terjun Penimbungan, air terjun di elevasi tertinggi di Indonesia



Air Terjun Melanggar, air terjun terlebar di Indonesia



Air Terjun Curug Nangga, air terjun bertingkat tertinggi di Indonesia

Diunduh dari https://id.wikipedia.org/wiki/Air_terjun pada hari Rabu,
16 Oktober 2019 pukul 00.10 WIB.

2. Lembar Motivasi
SATUAN DEBIT
Nada dasar:Naik-Naik Ke Puncak Gunung
Ayo kita belajar tentang macam-macam satuan
Dalam debit ada satuan volume dan juga waktu
Kilo, hekto, deka, dan liter, desi, senti, dan
milliliter
Jam menit dan juga detik adalah satuannya
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3. Materi Pembelajaran
Debit air adalah kecepatan aliran zat cait per satuan waktu. Misalnya Debit air
sungai pesanggrahan adalah 3.000

. Artinya setiap 1 detik air yang

mengalir di sungai Pesanggrahan adalah 3.000 l. Satuan debit digunakan dalam
pengawasan kapasitas atau daya tampung air di sungai atau bendungan agar
dapat dikendalikan.
Untuk dapat menentukan debit air maka kita harus mengetahui satuan ukuran
volume dan satuan ukuran waktu terlebih dahulu, karena debit air berkaitan erat
dengan satuan volume dan satuan waktu.
Perhatikan konversi satuan waktu berikut:
1 jam

= 60 menit

1 menit

= 60 detik

1 jam

= 3.600 detik

1 menit

= 1 60 jam
= 1 60 detik
= 1 3600 detik

1 detik
1 jam

Konversi satuan volume :
1 liter = 1 dm³ = 1.000 cm³ = 1.000.000 mm³ = 0.001 m³
1 cc = 1 ml = 1 cm3
Diunduh dari https://asagenerasiku.blogspot.com/2012/03/menentukan-debitvolume-dan-waktu.html pada hari Selasa, 15 Oktober 2019 pukul 14.22 WIB.
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4. Media Pembelajaran
a. Media Percobaan

b. Gambar Tangga Satuan Volume

Diunduh

dari

https://4.bp.blogspot.com/-

ito4r166Mrs/ViN41OvHYBI/AAAAAAAAJdQ/vrVqdfb8yO4a1pxMPnRIK
mvHz576Ct5twCPcB/s1600/gurukatroKDKKL1.png pada hari Selasa, 15
Oktober 2019 pukul 10.34 WIB.
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5. Lembar Kerja Peserta Didik

LKPD SIKLUS I PERTEMUAN 2
KODE A
Nama:
1.
2.
3.
4.
5.

Kerjakan bersma dengan teman kelompokmu!
Langkah percobaan:
1) Siapkan dua botol yang sudah ditulis satuan volumenya berdasarkan ketentuan
satuan pada LKPD yang kamu dapatkan.
2) Isilah salah satu botol dengan menggunakan air sesuai dengan soal yang
diberikan.
3) Pindahkan air yang ada dalam pertama ke dalam botol kedua.
4) Catatlah hasil percobaan tersebut pada tabel berikut ini.
No.
1.

cl
50

2.
……………..
3.

70

4.
……………..
5.

80

ml
…………..
850
…………..
650
…………..

Keterangan
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KESIMPULAN:
a. Apa yang terjadi saat air pada botol ml dituangkan pada botol ml?
Jawab:

b.

Bagaimana cara menghitung dari cl ke ml dan dari ml ke cl?
Jawab:

Jadi,
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LKPD SIKLUS I PERTEMUAN 2
KODE B

Nama:
1.
2.
3.
4.
5.

Kerjakan bersma dengan teman kelompokmu!
Langkah percobaan:
5) Siapkan dua botol yang sudah ditulis satuan volumenya berdasarkan ketentuan
satuan pada LKPD yang kamu dapatkan.
1) Isilah salah satu bolot dengan menggunakan air sesuai dengan soal yang
diberikan.
2) Pindahkan air yang ada dalam pertama ke dalam botol kedua.
3) Catatlah hasil percobaan tersebut pada tabel berikut ini.
No.
1.

cl
50

2.
……………..
3.

70

4.
……………..
5.

45

dl
…………..
8
…………..
3
…………..

Keterangan
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KESIMPULAN:
a. Apa yang terjadi saat air pada botol cl dituangkan pada botol dl?
Jawab:

b. Bagaimana cara menghitung dari cl ke dl dan dari dl ke cl?
Jawab:

Jadi,
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LKPD SIKLUS I PERTEMUAN 2
KODE C

Nama:
1.
2.
3.
4.
5.

Kerjakan bersma dengan teman kelompokmu!
Langkah percobaan:
1) Siapkan dua botol yang sudah ditulis satuan volumenya berdasarkan ketentuan
satuan pada LKPD yang kamu dapatkan.
2) Isilah salah satu bolot dengan menggunakan air sesuai dengan soal yang
diberikan.
3) Pindahkan air yang ada dalam pertama ke dalam botol kedua.
4) Catatlah hasil percobaan tersebut pada tabel berikut ini.
No.
1.

dl
1

2.
……………..
3.

7

4.
……………..
5.

9

ml
…………..
600
…………..
850
…………..

Keterangan
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KESIMPULAN:
a. Apa yang terjadi saat air pada botol dl dituangkan pada botol ml?
Jawab:

b. Bagaimana cara menghitung dari dl ke ml dan dari ml ke dl?
Jawab:

Jadi,
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6.

Lembar Kuis
KUIS SIKLUS I PERTEMUAN 2
Nama:
No. Absen:

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang paling tepat!
a. 60
b. 5.000

= ……….
t = ……….
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KUNCI JAWABAN KUIS SIKLUS I PERTEMUAN 2

a. 60

= ……….

= (60 x 1.000)
= 60.000
b. 5.000
= (5.000 : 1.000)
=5

t = ……….
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7.

Lembar Evaluasi
TES EVALUASI SIKLUS I PERTEMUAN 2
Mata pelajaran: Matematika
Kelas

:V

Waktu

: 15 menit

Nama:
No. Absen:

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1)

25.000

= ………………..

2)

17

= ………………..

3)

120

= ………………..

4)

15

= ………………..

5)

144

= ………………..

6)

15.000

7)

23

= ………………..

8)

45

= ………………..

9)

10

= ………………..

10) 480

3

= ………………..

= ………………..
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8.

Lembar Pengayaan dan Remedial
PENGAYAAN SIKLUS I PERTEMUAN 2

Nama:
No. Absen:
Kerjakan soal-soal di bawah ini secara mandiri!
1. 720.000

= ………..

2. 18.000

= ……….
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KUNCI JAWABAN PENGAYAAN SIKLUS I PERTEMUAN 2

1.

720.000

= ………..

= 720.000 : 1.000
= 720
2.

18.000
= 18.000 : 1.000
= 18

= ……….
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REMEDIAL SIKLUS I PERTEMUAN 2

Nama:
No. Absen:
Kerjakan soal-soal di bawah ini secara mandiri!
1. 3.000

= ……….

2. 48

= ……….
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KUNCI JAWABAN REMEDIAL SIKLUS I PERTEMUAN 2

1.

3.000

= ……….

= 3.000

/ 60 detik

= 50

2.

48
= 48
= 2.880

= ……….
/

menit
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9.

Lembar Refleksi
REFLEKSI
Nama:
No. Absen:

 Berilah tanda (√) pada kolom di bawah ini sesuai dengan emotikon yang
menggambarkan perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran!

 Mengapa kamu memilih emotikon tersebut?
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10. Instrumen Penilaian KD – 3 (kisi-kisi soal evaluasi, lembar evaluasi,
kunci jawaban, rubrik penilaian, dan pedoman penilaian)
Kisi-Kisi Soal Evaluasi

No.
1.

Kelas/Semester

: VB/1

Mata Pelajaran

: Matematika

Muatan
Pelajaran
Matematika

Kompetensi Dasar
3.3 Menjelaskan
perbandingan dua
besaran yang
berbeda (kecepatan
sebagai
perbandingan jarak
dengan waktu, debit
sebagai
perbandingan
volume dan waktu).

Mupel

Matematika

KD

3.3

Indikator
Soal
Siswa
mampu
mengubah
satuan debit.

Bentuk
Soal
Isian
Singkat

Bobot
10

No.
Soal
1, 2,
3, 4,
5, 6,
7, 8,
9,
dan
10

Menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda
(kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit
sebagai perbandingan volume dan waktu).

Indikator

3.3.2 Mengubah satuan debit. (C3 – Menerapkan)

Jenis

Tes Tertulis: Isian Singkat

Soal Evaluasi

1) 25.000

= ………………..

2) 17

= ………………..

3) 120

= ………………..

4) 15

= ………………..

5) 144

= ………………..

6) 15.000

3

= ………………..
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Kunci Jawaban

7) 23

= ………………..

8) 45

= ………………..

9) 10

= ………………..

10) 480

= ………………..

1) 25.000 cm3 / menit = ………dm3 / menit
= (25.000 : 1.000) dm3 / menit
= 25 dm3 / menit
2) 17cm3 / menit = ………….mm3 / menit
= (17 x 1.000) mm3 / menit
= mm3 / menit
3) 120 liter / menit = ………….liter / detik
= 120 liter / 60 detik
= 2 liter / detik
4) 15 liter / menit = ………….liter / jam
= 15 liter /
= 15 liter x

jam
jam

= 900 liter / jam
5) 144 m3 / jam = ……………liter / detik
= (144 x 1.000) liter / 3.600 detik
= 144.000 liter / 3.600 detik
= 40 liter / detik
6) 15.000 cm3 / menit = …………liter / jam
= (15.000 : 1.000) liter /
= 15 liter /

jam

= 15 liter x

jam

= 900 liter / jam

jam
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7) 23 cm3 / menit = …………mm3 / menit
= (23 x 1.000) mm3 / menit
= 23.000 mm3 / menit
8) 45 dm3 / menit = ………cm3 / menit
= (45 x 1.000) cm3 / menit
= 45.000 cm3 / menit
9) 10 liter / menit = ………….liter / jam
= 10 liter /

jam

= 10 liter x

jam

= 600 liter / jam
10) 480 liter / menit= ………..liter / detik
= 480 liter / 60 detik
= 480 liter : 60 detik
= 8 liter / detik
Rubrik penilaian

Setiap menjawab satu soal dengan jawaban yang tepat mendapatkan
skor 1, jika jawaban salah mendapatkan skor 0.

Pedoman
Penilaian

Nilai =

x 100
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11. Instrumen Penilaian KD – 4 (lembar penilaian, rubrik penilaian, dan
pedoman penilaian)
Mapel

Matematika

KD

4.3

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua
besaran yang berbeda (kecepatan, debit)

Indikator

4.3.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan debit. (P5 –
Naturaliasasi)

Jenis

Non tes → Unjuk Kerja

Lembar
Penilaian

Lembar Penilaian Unjuk Kerja
No.

Unjuk
Kerja

Nama

Aspek yang dinilai

Siswa

1

2

3

Skor
4

1
2
3
Dst.

Rubrik
Penilaian

Rubrik Penilaian
Aspek yang dinilai

Kriteria
4

3

2

1

1. Ketepatan

Mampu

Mampu

Mampu

Pengisian

dalam mengisi

mengisi

mengisi 3-4

mengisi 1-2

tabel tidak

tabel percobaan

semua

nomor tabel

nomor tabel

ada yang

nomor tabel

dengan tepat dengan tepat

tepat

dengan tepat

2. Ketepatan

Menjawab 2

Menjawab 1

Menjawab 2

Menjawab

dalam menjawab

pertanyaan

pertanyaan

pertanyaan

pertanyaan

pertanyaan guna

dengan

dengan

namun

namun tidak

merumuskan

jawaban

jawaban

jawaban

jelas

kesimpulan

yang tepat

yang tepat

kurang jelas
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3. Kesesuaian

Kesimpulan

Kesimpulan

Kesimpulan

Kesimpulan

dalam membuat

sesuai, jelas

sesuai dan

belum

tidak sesuai

dan dapat

cukup bisa

sesuai tetapi

dan tidak

dimengerti

dimengerti

kalimat

dapat

masih cukup

dimengerti

dimengerti

jawaban

kesimpulan

salah
semua.
Pedoman

Nilai Akhir =

Penilaian

12. Instrumen Penilaian Keterampilan Kolaborasi
Intrumen penilaian keterampilan kolaborasi dapat dilihat pada lampiran 3.
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B. RPP Siklus II Pertemuan 1
PEMETAAN KOMPETENSI DASAR
SIKLUS II PERTEMUAN 1
KELAS V / SEMESTER 1
MATEMATIKA

KOMPETENSI DASAR

3.3

Menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda
(kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu,
debit sebagai perbandingan volume dan waktu).

4.3

Menyelesaikan

masalah

yang

berkaitan

dengan

perbandingan dua besaran yang berbeda (kecepatan,
debit)
INDIKATOR
3.3.1 Memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari
yang berkaitan dengan debit.. (C4 – Menganalisis)
4.3.1 Membuat laporan sederhana dari hasil percobaan
mengenai debit. (P5 – Naturalisasi)
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

I.

Satuan Pendidikan

: SD N Kentungan

Kelas/Semester

: V/1

Tahun Pelajaran

: 2019/2020

Hari, Tanggal

: Senin, 18 November 2019

Mata Pembelajar

: Matematika

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

Tujuan Pembelajaran
Matematika
3.3.1.1

Dengan berdiskusi baik dalam kelompok maupun antar kelompok,
siswa mampu memecahkan permasalahan dalam kehidupan seharihari yang berkaitan dengan debit minimal 3 soal secara tepat. (C4
– Menganalisis)

4.3.1.1

Dengan melakukan percobaan menghitung debit, siswa mampu
membuat laporan sederhana dari hasil percobaan mengenai debit
dengan tepat. (P5 – Naturalisasi)

II.

Kompetensi Inti
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan
tetangga, serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan factual dan konseptual dengan cara mengamati,
menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya,
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang
dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain.
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4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptul dalam bahasa yang jelas
dan logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
III. Kompetensi Dasar dan Indikator
No.

Mupel

Kompetensi Dasar

Indikator

KD 1 dan KD 2 dicapai secara tidak langsung sebagai dampak
pengiring.
3.3

Menjelaskan

3.3.1 Memecahkan

perbandingan

dua

kehidupan

(kecepatan

yang berkaitan dengan

sebagai
jarak

dengan waktu, debit
Matematika

dalam

besaran yang berbeda

perbandingan
1.

permasalahan

debit.

sehari-hari

(C4

–

Menganalisis)

sebagai perbandingan
volume dan waktu).
4.3

Menyelesaikan

4.3.1 Membuat

masalah
berkaitan

yang

sederhana

dengan

percobaan

perbandingan

dua

besaran yang berbeda

debit.

laporan
dari

mengenai
(P5

Naturalisasi)

(kecepatan, debit)

IV. Materi Pembelajaran
Matematika:
1. Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan debit
2. Percobaan mengenai debit

hasil

–
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V.

Pendekatan, Model, Metode, dan Teknik
1. Pendekatan : Saintifik dan Tematik Integratif
2. Model

: Student Team Achievement Divisions (STAD)

3. Metode

: Tanya jawab, pengamatan, penugasan, percobaan, diskusi,

dan presentasi
4. Teknik

VI.

:-

Langkah Pembelajaran

Tahapan

Sintaks

Pembelajaran

STAD

Kegiatan

Pembukaan

Awal

Kegiatan Pembelajaran

1. Siswa menjawab salam
dan pertanyaan kabar hari
ini yang diberikan oleh
guru.
2. Siswa

berdo’a

sesuai

agama

dan

kepercayaannya
masing.

masing-

(Menghargai

perbedaan agama dan
kepercayaan)
3. Siswa melakukan presensi
bersama dengan guru.
4. Literasi: Siswa menonton
video mengenai debit yang
ada

dalam

kehidupan

sehari-hari. (Mengamati –
Berpikir Kritis)
5. Motivasi:
melakukan
“SUKSES”.

Siswa
tepuk

Deskriptor

Alokasi

Keterampilan

Waktu
10
menit
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6. Apersepsi:

Siswa

menjawab

pertanyaan-

pertanyaan

pancingan

yang diberikan oleh guru
untuk

membangun

pemikiran / pegetahuan
siswa di awal terhadap
materi

yang

dipelajari.

akan

(Menalar

–

Berpikir Kritis – Kreatif)
a. Pernahkah

kalian

menemukan
dalam

debit
kehidupan

sehari-hari?
b. Sebutkan contoh debit
yang

pernah

temukan

kalian
dalam

kehidupan sehari-hari!
c. Mengapa hal tersebut
dapat disebut dengan
debit?
7. Orientasi:

Siswa

mendengarkan penjelasan
guru terkait materi yang
akan dipelajari, skenario
pembelajaran yang akan
dilaksanakan,

tujuan

pembelajaran yang akan
dicapai

serta

manfaat

pembelajaran yang akan
dilaksanakan.
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Kegiatan Inti

Penyampaian 8. Siswa
Materi

mengamati

percobaan

video

55

debit.

menit

(Mengamati – Berpikir
Kritis)

9. Siswa melakukan tanya
jawab

bersama

dengan

guru terkait video yang
telah diamati. (Menalar –
Komunikasi – Kreatif)
10. Siswa

diberikan

kesempatan

bertanya

mengenai

materi

menghitung debit, volume
dan waktu yang belum
dipahami. (Menanya –
Komunikasi – Percaya
Diri)
Tes / Kuis

11. Siswa mengerjakan kuis
untuk mengetahui nilai dan
kemampuan siswa di awal.
(Menalar

–

Berpikir

Kritis - Jujur)
Pembagian
Kelompok

12. Siswa dalam satu kelas
dibagi

menjadi

6

kelompok yang heterogen

Menerima
untuk masuk
ke dalam

dilihat dari rata-rata nilai kelompok yang
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siswa pada ulangan harian
matematika

sebelumnya.

telah
ditentukan.

Satu kelompok terdiri dari
4-5 siswa. (Toleransi)
13. Siswa

Memilih salah

diberikan

kesempatan

untuk

berkumpul dengan teman
satu

kelompoknya

dan

satu anggota
dalam
kelompok
sebagai ketua.

memilih salah atu anggota
kelompok sebagai ketua.
Kerja Tim

14. Siswa memperoleh LKPD Menyampaikan
Siklus

II

Pertemuan

1

pendapat

mengenai percobaan debit

maupun ide

dalam kehidupan sehari-

saat berdiskusi

hari,

dimana

setiap

kelompok

2

akan

Membantu

mendapatkan lembar LKPD

teman saat

yang sama agar tercipta

megerjakan

kolaborasi

baik

dalam

LKPD.

kelompok maupun antar
kelompok.

Menanyakan

a. Kelompok

1

tugas maupun

mengerjakan

LKPD

materi yang

yang

dengan

belum

sama

kelompok 4.
b. Kelompok

dipahami
2

mengerjakan

LKPD

yang

dengan

sama

kelompok 5.
c. Kelompok
mengerjakan

kepada
kelompok lain.

Membuat
3
LKPD

kesimpulan
dalam LKPD.
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yang

sama

dengan

kelompok 6.

Mempresentasi

15. Siswa mengambil alat dan kan tugas yang
bahan yang telah disiapkan
oleh guru.
16. Siswa

dikerjakan di
memperhatikan

penjelasan

guru

terkait

langkah kerja pada LKPD
Siklus

II

Pertemuan I

dengan menggunakan alat
dan bahan yang sudah
disiapkan. (Mengamati –
Berpikir Kritis)
17. Siswa

diberikan

kesempatan

bertanya

terkait langkah kerja yang
belum

dipahami.

(Menanya – Komunikasi
– Percaya Diri)
18. Siswa

melakukan

pembagian
kelompok

tugas
yang

telah

diberikan.
19. Setiap

siswa

bertanggungjawab

untuk

menyelesaikan

tugas

kelompok yang menjadi
bagiannya. (Menalar –
Berpikir

telah

Kritis

Tanggung Jawab)

–

depan kelas.
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20. Siswa

mencari

sumber

belajar materi debit untuk
menyelesaikan

LKPD

Siklus II Pertemuan 1.
21. Siswa

diberikan

kesempatan

berdiskusi,

menyampaikan
pendapat/ide, dan saling
membantu

untuk

mengerjakan LKPD Siklus
II Pertemuan 1 bersama
dengan

teman

kelompok

satu
maupun

kelompok lain. (Mencoba
– Kreatif – Kerja Sama)
22. Siswa

diperbolehkan

menanyakan tugas maupun
materi

yang

belum

dipahami

kepada

kelompok lain.
23. Siswa

menuliskan

kesimpulan
percobaan

dari
yang

telah

dilakukan dalam LKPD
Siklus II Pertemuan 1.
(Menalar

–

Berpikir

Kritis - Musyawarah)
24. Siswa mempresentasikan
hasil diskusi kelompok.
(Mengkounikasikan

–
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Komunikasi – Percaya
Diri)
25. Siswa

yang

melakukan

tidak
presentasi

diberikan

kesempatan

untuk menanggapi hasil
diskusi

kelompok

presentasi.

(Menalar

–

Komunikasi – Percaya
Diri)
26. Siswa

diberikan

konfirmasi

oleh

guru

terkait hasil diskusi dan
pendapat

yang

telah

disampaikan. (Mengamati
– Berpikir Kritis)
27. Siswa

bersama

dengan

guru menarik kesimpulan
dari hasil percobaan yang
telah dilakukan. (Menalar
–

Berpikir

Kritis

-

Musyawarah)
Tes / Kuis

28. Siswa

mengerjakan

tes

evaluasi secara indvidu.
(Menalar

–

Berpikir

Kritis - Jujur)
Menfasilitasi
membuat
rangkuman
dan

29. Siswa

bersama

dengan

guru membuat kesimpulan
terkait

materi

pembelajaran pada hari ini.
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penegasan
materi

(Mengkomunikasikan –
Komunikasi

-

Musyawarah)
30. Siswa diberikan penguatan
serta penegasan atas materi
yang

telah

dipelajari.

(Mengamati

–

Komunikasi)
Penghargaan

31. Kelompok

yang

memperoleh skor tertinggi
dari

akumulasi

nilai

peningkatan hasil belajar
individual yang dilihat dari
nilai kuis dan tes evaluasi
ditambah

dengan

nilai

LKPD, akan mendapatkan
reward dari guru.
Kegiatan
Akhir

Penutup

32. Refleksi: Siswa memilih
emotikon

serta

memberikan

alasan

memilih emotikon tersebut
berdasarkan

perasaan

mengikuti

pembelajaran

pada hari ini.
33. Tindak Lanjut:
diberikan
pengayaan

Siswa
lembar

bagi

yang

mendapatkan nilai lebih
dari KKM dan lembar
remidial

bagi

yang

5 menit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
184

mendapatkan nilai kurang
dari

KKM

sebagai

pekerjaan rumah (PR).
34. Siswa diberikan pesan agar
mempelajari

materi

selanjutnya

yakni

menerapkan rumus debit
dalam mengerjakan soal
cerita.
35. Siswa menjawab salam
yang

disampaikan

guru.

VII. Media, Alat, dan Bahan
1. Media
a. Power point pembelajaran
b. Video percobaan menghitung debit
2. Alat dan Bahan
a. Jerigen air berukuran 10 liter
b. Galon berukuran 19 liter
c. Ember berukuran 5 liter
d. Keran air
e. stopwatch
f. LCD
g. Laptop
h. Speaker
i. Papan Tulis
j. Kapur
k. Penghapus
l. Alat tulis

oleh
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VIII. Sumber Belajar
1.

Indriani, I., Indrianti, M., & Ranjani, N.A. (2017). Buku siswa
matematika untuk kelas V SD/MI. Klaten: PT Intan Pariwara.

2.

Kurniawati, Nuraini, S, & Suparmin. (2017). Buku Siswa : Matematika
untuk SD/MI Kelas V. Surakarta: Mediatama.

3.

Retnasari, DY. (2019). Pegangan Guru : Matematika untuk SD/MI
Kelas V. Surakarta: Putra Nugraha.

4.

Gambar

ember

kuran

sedang.

Diunduh

dari

https://www.perabotplastik.com/images/product/.tmb/thumb_dscn0452
_resize_735_465.jpg pada hari Senin, 14 Oktober 2019 pukul 21.30
WIB.
5.

Gambar

galon.

Diunduh

dari

https://s3.bukalapak.com/img/8719220615/s-10001000/5680983ea807be23bd21b605dbacd217.jpg pada hari Senin, 14
Oktober 2019 pukul 21.39 WIB.
6.

Gambar

jerigen.

Diunduh

https://golgon.co.id/wp-

dari

content/uploads/2016/01/GLG0001-Golgon-Website-Product-Images20L-Jerrycan-01.jpg pada hari Senin, 14 Oktober 2019 pukul 21.47
WIB.
7.

Gambar

kran

air.

Diunduh

dari

https://dwikusumadpu.files.wordpress.com/2013/10/03102013006.jpg?
w=714 pada hari Senin, 14 Oktober 2019 pukul 22.00 WIB.’
8.

Gambar

stopwatch.

Diunduh

http://pngimg.com/uploads/clock/clock_PNG6614.png

dari
pada

hari

Minggu, 13 Sepember 2019 pukul 04.39 WIB.
9.

Video literasi. Diunduh dari https://youtu.be/5NfmBrK4-EY pada hari
Selasa, 15 Oktober 2019 pukul 14.11 WIB.

10. Video percobaan debit. Diunduh dari https://youtu.be/HhKTGp8qJl0
pada hari Selasa, 15 Oktober 2019 pukul 00.36 WIB.
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11. Materi

pembelajaran.

Diunduh

dari

https://www.juraganles.com/2016/10/belajar-debit-volume-dan-waktudengan-metode-otak-kanan.html pada hari Rabu, 9 Oktober 2019 pukul
09.52 WIB.
12. Materi

pembelajaran.

Diunduh

dari

https://asagenerasiku.blogspot.com/2012/03/menentukan-debitvolume-dan-waktu.html pada hari Selasa, 15 Oktober 2019 pukul 14.22
WIB.
13. Pengembangan Guru
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IX. Penilaian
No

Mupel

Domain

Indikator

Teknik

Bentuk

Instrumen

Penilaian

Penilaian

Penilaian

Sikap

Kompetensi spiritual dicapai secara tidak langsung

Spiritual

sebagai dampak pengiring (nurturant effect)

Sikap Sosial

Kompetensi sosial dicapai secara tidak langsung sebagai
dampak pengiring (nurturant effect)
3.3.1
Memecah

Soal tes

kan

uraian,

permasalahan

kunci

dalam kehidupan
Pengetahuan
1.

sehari-hari yang

Tes

berkaitan dengan

Tertulis

debit.

Matematika

(C4

jawaban,
Uraian

rubrik
penilaian,

–

dan

Menganalisis)

pedoman
penilaian

Keterampilan

4.3.1 Membuat

Lembar

laporan sederhana

penilaian

dari

produk,

hasil

percobaan

Non Tes

mengenai
perbandingan
debit.

(P5

Naturalisasi)

Produk

rubrik
penilaian,
dan

–

pedoman
penilaian
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LAMPIRAN
Daftar Lampiran
1. Lembar Literasi
2. Lembar Motivasi
3. Materi Pembelajaran
4. Media Pembelajaran
5. LKPD
6. Lembar Kuis dan Kunci Jawaban
7. Lembar Evaluasi
8. Lembar Pengayaan, Remedial, dan
Kunci Jawaban
9. Lembar Refleksi
10. Instrumen Penilaian KD – 3
11. Instrumen Penilaian KD - 4
12. Instrumen Penilaian Keterampilan
Kolaborasi
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1. Lembar Literasi

Diunduh dari https://youtu.be/5NfmBrK4-EY pada hari Selasa, 15 Oktober
2019 pukul 14.11 WIB.

2. Lembar Motivasi

TEPUK SUKSES
Tepuk sukses (prok 3x)
Di hatiku ada cinta (prok 3x)
Di mulutku ada do’a (prok 3x)
Di tanganku ada karya (prok 3x)
Sukses Sukses Yes
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3. Materi pembelajaran
Rumus debit adalah :

Diunduh

dari

https://www.juraganles.com/2016/10/belajar-debit-volume-dan-

waktu-dengan-metode-otak-kanan.html pada hari Rabu, 9 Oktober 2019 pukul
09.52 WIB.
Konversi Satuan Debit

Perhatikan konversi satuan waktu berikut :
1 jam

= 60 menit

1 menit

= 60 detik

1 jam

= 3.600 detik

1 menit

= 1/60 jam

1 detik

= 1/60 detik

1 jam

= 1/3.600 detik

Konversi satuan volume :
1 liter = 1 dm³ = 1.000 cm³ = 1.000.000 mm³ = 0.001 m³
1 cc = 1 ml = 1 cm
Diunduh dari https://asagenerasiku.blogspot.com/2012/03/menentukan-debitvolume-dan-waktu.html pada hari Selasa, 15 Oktober 2019 pukul 14.22 WIB.
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4. Media Pembelajaran
a. Gambar Ember

Diunduh

dari

https://www.perabotplastik.com/images/product/.tmb/thumb_dscn0452_resize
_735_465.jpg pada hari Senin, 14 Oktober 2019 pukul 21.30 WIB.
b. Gambar Jerigen

Diunduh dari https://golgon.co.id/wp-content/uploads/2016/01/GLG0001Golgon-Website-Product-Images-20L-Jerrycan-01.jpg pada hari Senin, 14
Oktober 2019 pukul 21.47 WIB.
c. Gambar Galon

Diunduh

dari

https://s3.bukalapak.com/img/8719220615/s-1000-

1000/5680983ea807be23bd21b605dbacd217.jpg pada hari Senin, 14
Oktober 2019 pukul 21.39 WIB.
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d. Gambar Kran Air

Diunduh

dari

https://dwikusumadpu.files.wordpress.com/2013/10/03102013006.jpg?w=
714 pada hari Senin, 14 Oktober 2019 pukul 22.00 WIB.
e. Gambar Stopwatch

Diunduh dari http://pngimg.com/uploads/clock/clock_PNG6614.png pada
hari Minggu, 13 Sepember 2019 pukul 04.39 WIB.
f. Video percobaan debit.

Diunduh dari https://youtu.be/HhKTGp8qJl0 pada hari Selasa, 15 Oktober
2019 pukul 00.36 WIB.
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5. Lembar Kerja Peserta Didik
LKPD SIKLUS II PERTEMUAN 1
KODE A

Nama Anggota Kelompok:
1.
2.
3.
4.
5.

Kerjakan bersama dengan teman kelompokmu!
Langkah kerja:
1. Siapkan galon air berkapasitas 19 liter.
2. Siapkan stopwatch.
3. Pastikan kran air yang akan kalian gurnakan untuk melakukan percobaan
mengalir dengan lancar.
4. Posisikan galon tepat di bawah kran air, pastikan air tidak akan tumpah saat
mengalir.
5. Nyalakan kran air pada posisi:
a. Maksimal
b. Tidak begitu kencang/ pada posisi di tengah-tengah (tidak maksimal dan
tidak minimal)
6. Tekan tombol pada stopwatch bersamaan dengan kamu menyalakan kran
air.
7. Jika air sudah penuh, matikan kran air bersamaan dengan menekan tombol
pada stopwatch.
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8. Catatlah hasil percobaanmu pada table di bawah ini.
Posisi Kran

Volume

Waktu

(liter)

(menit)

9. Hitunglah debit air masing-masing posisi kran dengan menggunakan
rumus debit yang telah kalian pelajari.
Debit air posisi kran menyala maksimal

Debit air posisi kran menyala di tengah-tengah (tidak maksimal dan
tidak minimal)
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KESIMPULAN:
a. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh galon
dengan posisi kran yang menyala maksimal?
Jawab:

b. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh galon
dengan posisi kran yang menyala di tengah-tengah (tidak maksimal
dan tidak minimal?
Jawab:

c. Bagaimana pengaruh posisi kran dengan debit air?
Jawab:

Jadi,
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LKPD SIKLUS II PERTEMUAN 1
KODE B

Nama Anggota Kelompok:
1.
2.
3.
4.
5.

Kerjakan bersama dengan teman kelompokmu!
Langkah kerja:
1. Siapkan ember dengan kapasitas 3,5 liter atau 10 liter.
1. Siapkan stopwatch.
2. Pastikan kran air yang akan kalian gunakan untuk melakukan percobaan
mengalir dengan lancar.
3. Posisikan jerigen tepat di bawah kran air, pastikan air tidak akan tumpah
saat mengalir.
4. Nyalakan kran air pada posisi:
a. Maksimal
b. Tidak begitu kencang/ pada posisi di tengah-tengah (tidak maksimal dan
tidak minimal)
5. Tekan tombol pada stopwatch bersamaan dengan kamu menyalakan kran
air.
6. Jika air sudah penuh, matikan kran air bersamaan dengan menekan tombol
pada stopwatch.
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7. Catatlah hasil percobaanmu pada table di bawah ini.
Posisi Kran

Volume

Waktu

(liter)

(menit)

8. Hitunglah debit air masing-masing posisi kran dengan menggunakan rumus
debit yang telah kalian pelajari.
Debit air posisi kran menyala maksimal

Debit air posisi kran menyala di tengah-tengah (tidak maksimal dan
tidak minimal)
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KESIMPULAN:
a. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh jerigen
dengan posisi kran yang menyala maksimal?
Jawab:

b. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh jerigen
dengan posisi kran yang menyala di tengah-tengah (tidak maksimal
dan tidak minimal?
Jawab:

c. Bagaimana pengaruh posisi kran dengan debit air?
Jawab:

Jadi,
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LKPD SIKLUS II PERTEMUAN 1
KODE C

Nama Anggota Kelompok:
1.
2.
3.
4.
5.

Kerjakan bersama dengan teman kelompokmu!
Langkah kerja:
1. Siapkan jerigen minyak berkapasitas 5liter / 10 liter / 20 liter.
2. Siapkan stopwatch.
3. Pastikan kran air yang akan kalian gunakan untuk melakukan percobaan
mengalir dengan lancar.
4. Posisikan ember tepat di bawah kran air, pastikan air tidak akan tumpah saat
mengalir.
5. Nyalakan kran air pada posisi:
a. Maksimal
b. Tidak begitu kencang/ pada posisi di tengah-tengah (tidak maksimal dan
tidak minimal)
6. Tekan tombol pada stopwatch bersamaan dengan kamu menyalakan kran
air.
7. Jika air sudah penuh, matikan kran air bersamaan dengan menekan tombol
pada stopwatch.
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8. Catatlah hasil percobaanmu pada table di bawah ini.
Posisi Kran

Volume

Waktu

(liter)

(menit)

9. Hitunglah debit air masing-masing posisi kran dengan menggunakan rumus
debit yang telah kalian pelajari.
Debit air posisi kran menyala maksimal

Debit air posisi kran menyala di tengah-tengah (tidak maksimal dan
tidak minimal)
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KESIMPULAN:
a. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh ember
dengan posisi kran yang menyala maksimal?
Jawab:

b. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh ember
dengan posisi kran yang menyala di tengah-tengah (tidak maksimal
dan tidak minimal?
Jawab:

c. Bagaimana pengaruh posisi kran dengan debit air?
Jawab:

Jadi,
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6.

Lembar Soal Kuis
KUIS SIKLUS II PERTEMUAN 1

Nama:
No. Absen:
Kerjakan soal-soal di bawah ini secara mandiri!
1. Pak Budi memiliki sebuah tangki berisi bensin sebanyak 2500 liter. Kemudian
Pak Budi mengalirkan bensin dari tangki itu dengan menggunakan selang ke
dalam 5 buah drum. setelah 20 menit, bensin yang tersisa di dalam tangki
adalah 1300 liter. Berapakah debit bensin yang keluar dari tangki tersebut?
Jawab:

2. Bak mandi di rumah Amir memiliki volume 140 liter. Untuk mengisi bak
mandi tersebut dengan air sampai penuh, dibutuhkan waktu 30 menit.
Berapakah besar debit air yang keluar dari keran bak mandi tersebut?
Jawab:
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KUNCI JAWABAN L KUIS SIKLUS II PERTEMUAN I

1. Diketahui:
Tangki bensin berisi 2.500 liter
Dialirkan ke dalam 5 buah drum dalam waktu 20 menit
Siswa bensin = 2.500 liter – 1.300 liter = 1.200 liter
Ditanya:
Berapakah debit bensin yang keluar dari tangki tersebut?
Jawab:
Debit =

=

.

= 60

Jadi debit bensin yang keluar dari tengki adalah 60
2. Diketahui:
Volume bak mandi 140 liter
Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh bak mandi adalah 30 menit
Ditanya:
Berapakah besar debit air yang keluar dari keran bak mandi tersebut?
Jawab:
Debit =

=

= 4,67

Jadi debit air yang keluar dari keran bak mandi adalah 4,67

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
206

7.

Lembar Evaluasi
TES EVALUASI SIKLUS II PERTEMUAN 1
Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Semester

: V/1

Waktu Pengerjaan

: 30 menit

Nama:
No. Absen:

Kerjakan soal-soal di bawah ini secara mandiri!
1.

Sebuah bak mandi dengan kapasitas tampungan 72 m3 akan penuh jika kran
air di nyalakan selama 1 jam. Berapa

debit air dari kran tersebut?

Jawab:

2.

Sebuah ember mampu menampung 10 liter air. Ember tersebut digunakan
untuk menampung air yang keluar dari selang dengan kecepatan aliran 0,25
. Berapakah waktu yang dibutuhkan agar ember tersebut terisi
penuh?
Jawab:
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3.

Sebuah drum diisi air mulai pukul 07.20 sampai 07.50 dengan debit 0,5
. Berapa

cm3 volume air dalam drum tersebut?

Jawab:

4.

Debit air yang mengalir dari suatu saluran irigasi adalah 1,5 ³

. Berapa

cm3 air yang mengalir di saluran irigasi tersebut dalam waktu 6 menit?
Jawab:

5.

Sebuah tangki memiliki volume 5000 liter. Tangki tersebut akan diisi penuh
dengan bensin menggunakan selang. Debit aliran minyak yaitu 2,5
Berapa menit dan detik waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh tangki
tersebut?
Jawab:

.
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8.

Lembar Pengayaan dan Remidial
PENGAYAAN SIKLUS II PERTEMUAN 1
Nama:
No. Absen:
1. Sebuah keran air dalam waktu 30 detik dapat mengalirkan air sebanyak 3
liter. Berapakah volume air yang mengalir selama 6 menit?
Jawab:

2. Air menetes dari sebuah keran ke dalam bak mandi yang kosong. Setelah 2
jam 15 menit volume air dalam bak mandi 16,2 liter. Berapakah debit air
yang menetes dari keran tersebut?
Jawab:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
209

KUNCI JAWABAN PENGAYAAN SIKLUS II PERTEMUAN 1

1. Diketahui:
Sebuah keran air dalam waktu 30 detik dapat mengalirkan 3 liter air.
Ditanya:
Berapakah volume air yang mengalir selama 6 menit?
Jawab:
30 menit

= 3 liter

1 menit

= 6 liter

1 menit 30 detik

= 9 liter

2 menit

= 12 liter

2 menit 30 detik

= 15 liter

3 menit

= 18 liter

6 menit

= 18 liter x 2 = 36 liter

Jadi volume air yang mengalur dalam 6 menit adalah 18 liter
2. Diketahui:
Air menetes selama 2 jam 15 menit
Volume 16,2 liter
Ditanya:
Berapakah debit air yang menetes dari keran tersebut?
Jawab:
2 jam 15 menit = 2,25 jam
Debit =

=

,
,

= 7,2

Jadi debit aor yang menetes adalah 7,2
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REMEDI SIKLUS II PERTEMUAN 1

Nama:
No. Absen:

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang paling tepat!
1. Debit air yang mengalir dari sebuah keran 65

.

Berapa liter air

yang keluar dari keran selama 30 menit?
Jawab:

2. Sebuah keran mengalirkan air pada bak mandi sebanyak 50 liter dalam
waktu 10 menit. Berapa banyak air yang mengalir sebanyak 1 jam?
Jawab:
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KUNCI JAWABAN REMEDIAL SIKLUS II PERTEMUAN I

1. Diketahui:
Debit air = 65

.

Ditanya:
Berapa liter air yang keluar dari keran selama 30 menit?
Jawab:
Volume =

= 65 x 30 = 1.950 liter

Jadi volume dalam waktu 30 menit adalah 1.950 liter
2. Diketahui:
Keran air mengalirkan 50 liter dalam waktu 10 menit
Ditanya:
Berapa banyak air yang mengalir sebanyak 1 jam?
Jawab:
10 menit = 50 liter
1 jam = 60 menit
1 jam = 6 x 50 = 300 liter
Jadi banyak air yang mengalir dalam waktu satu jam adalah 300 liter
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9.

Lembar Refleksi
REFLEKSI
Nama:
No. Absen:

 Berilah tanda (√) pada kolom di bawah ini sesuai dengan emotikon yang
menggambarkan perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran!

 Mengapa kamu memilih emotikon tersebut?
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10. Instrumen Penilaian KD – 3 (kisi-kisi soal evaluasi, lembar evaluasi, kunci
jawaban, rubrik penilaian, dan pedoman penilaian)
Kisi-Kisi Soal Evaluasi

No.
1.

Kelas/Semester

: V B/1

Mata Pelajaran

: Matematika

Muatan
Pelajaran
Matematika

Kompetensi Dasar
3.3 Menjelaskan
perbandingan dua
besaran yang
berbeda (kecepatan
sebagai
perbandingan jarak
dengan waktu, debit
sebagai
perbandingan
volume dan waktu).

Mupel

Matematika

KD

3.3

Indikator
Soal
Siswa
mampu
menghitung
debit dalam
kehidupan
sehari-hari.

Bentuk
Soal
Uraian

Bobot
20

No.
Soal
1, 2,
3, 4,
dan
5

Menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda (kecepatan
sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan
volume dan waktu).

Indikator 3.3.1 Memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang
berkaitan dengan debit. (C4 – Menganalisis)
Jenis
Soal
Evaluasi

Tes Tertulis: Uraian
1. Sebuah bak mandi dengan kapasitas tampungan 72 m3 akan penuh jika
keran air di nyalakan selama 1 jam. Berapa

debit air dari kran

tersebut?
2. Sebuah ember mampu menampung 10 liter air. Ember tersebut digunakan
untuk menampung air yang keluar dari selang dengan kecepatan aliran
0,25
terisi penuh?

. Berapakah waktu yang dibutuhkan agar ember tersebut
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3. Sebuah drum diisi air mulai pukul 07.20 sampai 07.50 dengan debit 10
. Berapa cm3 volume air dalam

drum tersebut?

4. Debit air yang mengalir dari suatu saluran irigasi adalah 1,5 ³

.

Berapa cm3 air yang mengalir di saluran irigasi tersebut dalam waktu 6
menit?
5. Sebuah tangki memiliki volume 5000 liter. Tangki tersebut akan diisi
penuh dengan bensin menggunakan selang. Debit aliran minyak yaitu 2,5
. Berapa

menit dan detik waktu yang dibutuhkan untuk mengisi

penuh tangki tersebut?
Kunci
Jawaban

1. Diketahui:
Kapasitas tampungan bak mandi = 72 m3
Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh bak mandi = 1 jam
Ditanya:
Berapa

debit air dari kran tersebut?

Jawab:
72 m3 = 7.200 dm3 = 7.200 liter
1 jam = 60 menit
Debit =

=

.

= 1200

Jadi, debit air kran tersebut adalah 1.200
2. Diketahui:
Kapasitas ember = 10 liter
Kecepatan aliran air = 0,25
Ditanya:
Berapakah waktu yang dibutuhkan agar ember tersebut terisi penuh?
Jawab:
Waktu =
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=

,

= 40 detik

Jadi wakti yang dibutuhkan agar ember tersebut terisi penuh adalah 40 detik
3. Diketahui:
Drum diisi air mulai pukul 07.20 sampai 07.50 = 30 menit
Debit = 0,5
Ditanya:
Berapa cm3 volume air dalam drum tersebut?
Jawab:
10 liter = 1.000 cm3
30 menit = 30 x 60 = 1.800 detik
Volume = Debit x Waktu
= 500 x 1.800 = 900.000 cm3
Jadi, volume air dalam drum teraebut 900.000 cm3
4. Diketahui:
Debit air yang mengalir dari suatu saluran irigasi adalah 1,5 ³
Waktu yang dibutuhkan = 6 menit
Ditanya:
Volume?
Jawab:
Volume = Debit x Waktu
= 1,5 x 6 = 9 m3
9 m3 x 1.000.000 = 9.000.000 cm3
Jadi, volume aliran air adalah 9.000.000 cm3
5. Diketahui:
Volume tangki = 5000 liter
Debit bensin yang digunakan untuk mengisi tangki = 2,5

.

Ditanya:
Berapa menit dan detik waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh tangki
tersebut?
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Jawab:
Waktu =
.

=

,

= 2.000 detik

= 33 menit 20 detik
Jadi waktu yang digunakan untuk mengisi penuh tangki tersebut adalah 33
menit 20 detik
Rubrik
penilaian

Aspek yang dinilai
1.

Ketepatan

menuliskan

Kriteria

dalam Siswa

mampu

kalimat permasalahan

Skor
memecahkan

dalam

5

kehidupan

matematika “diketahui”. sehari-hari yang berkaitan dengan
2.

Ketepatan

menuliskan

dalam debit dengan menerapkan 4 aspek
kalimat penilaian.

matematika “ditanya”.
4.

Ketepatan

menjawab
pada

mampu

dalam permasalahan

memecahkan

dalam

4

kehidupan

pertanyaan sehari-hari yang berkaitan dengan
kalimat debit dengan menerapkan 3 aspek

matematika “jawab”.
5.

Siswa

penilaian.

Kesesuaian dalam Siswa

membuat kesimpulan.

mampu

permasalahan

memecahkan

dalam

3

kehidupan

sehari-hari yang berkaitan dengan
debit dengan menerapkan 2 aspek
penilaian.
Siswa

mampu

permasalahan

memecahkan

dalam

kehidupan

sehari-hari yang berkaitan dengan
debit dengan menerapkan 1 aspek
penilaian.
Pedoman
Penilaian

Nilai =

x 100

2
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11. Instrumen Penilaian KD – 4 (lembar penilaian, rubrik penilaian, dan
pedoman penilaian)
Mapel

Matematika

KD

4.3

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua
besaran yang berbeda (kecepatan, debit)

Indikator

4.3.1

Membuat

laporan

sederhana

dari

hasil

percobaan

mengenai

perbandingan debit. (P5 – Naturalisasi)
Jenis

Non tes → Produk

Lembar

Lembar Penilaian Produk

Penilaian

No.

Produk

Nama

Aspek yang dinilai

Siswa

1

2

Skor

3

4

1
2
3
dst
Rubrik
Penilaian

Rubrik penilaian
Aspek yang

Kriteria

dinilai

4

3

2

1

1. Kemampuan

Siswa

Siswa

Siswa

Siswa

mampu

mampu

mampu

mampu

menuliskan

menuliskan 2

menuliskan 2

menuliskan

menuliskan 1

hasil

volume dan 2 volume dan 1

1 volume

volume saja

dalam

percobaan
dalam tabel.

waktu

waktu atau 2

dan 1 waktu

atau 1 waktu

berdasarkan

waktu dan 1

berdasarkan

saja

percobaan

volume

percobaan

berdasarkan

berdasarkan
percobaan

percobaan
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2.

Ketepatan

dalam
menghitung
debit air.

Siswa

Siswa

Siswa

Siswa hanya

menuliskan

menuliskan

mampu

menuliskan

rumus

rumus

menuliskan

rumus

rumus dan

perbandingan
debit saja.

perbandingan perbandingan
debit dan

debit dari 2

perhitungan

menghitung

percobaan

debit air

debit air dari

dan

namun

2 percobaan

menghitung

jawabannya

dengan tepat

debit air dari

salah.

1 percobaan
dengan tepat.
3.

Ketepatan

Siswa

Siswa

Siswa

Siswa

mampu

mampu

mampu

mampu

menjawab

menjawab 3

menjawab 2

menjawab 1

menjawab 3

pertanyaan

pertanyaan

pertanyaan

pertanyaan

pertanyaan

dengan tepat.

dengan tepat.

dengan

namun

tepat.

jawaban

dalam

guna
merumuskan
kesimpulan.
4. Kesesuaian

salah semua.
Siswa

Siswa

Siswa

Siswa

mampu

mampu

mampu

mampu

menuliskan

menuliskan

menuliskan

menuliskan

menuliskan

kesimpulan.

kesimpulan

kesimpulan

kesimpulan,

kesimpulan,

yang sesuai

cukup sesuai

namun

namu tidak

dengan

dengan

kurang

sesuai

percobaan

percobaan

sesuai

dengan

yang telah

yang telah

dengan

percobaan

dilakukan.

dilakukan.

percobaan

yang telah

yang telah

dilakukan.

dalam

dilakukan.
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Pedoman
Penilaian

Nilai Akhir =

12. Instrumen Penilaian Keterampilan Kolaborasi
Intrumen penilaian keterampilan kolaborasi dapat dilihat pada lampiran 3.
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Lampiran 3: Lembar Observasi
KISI-KISI OBSERVASI KETERAMPILAN KOLABORASI
No.
1.

2.

3.

4.

Indikator
Bersedia berkelompok
heterogen.

Deskriptor
secara Siswa menerima untuk masuk ke
dalam
kelompok
yang
telah
ditentukan.
Bekerjasama
dan
saling Siswa berdiskusi dalam kelompok
melengkapi antar teman untuk untuk menyelesaikan masalah yang
menyelesaikan
masalah
dan ada pada LKPD.
menghasilkan ide-ide.
Siswa
menyampaikan
pendapat
maupun ide saat berdiskusi.
Siswa
membantu
teman
saat
megerjakan LKPD.
Siswa mempresentasikan tugas yang
telah dikerjakan di depan kelas.
Setiap anggota bertanggungjawab Siswa menanyakan tugas maupun
mengerjakan tugas kelompok yang materi yang belum dipahami kepada
menjadi bagiannya.
kelompok lain.
Siswa mencari sumber belajar materi
debit
untuk
menyelesaikan
permasalahan yang ada dalam LKPD.
Siswa menyelesaikan tugas kelompok
yang menjadi bagiannya dengan tepat
waktu.
Mampu
membuat
keputusan Siswa memilih salah satu anggota
dengan
mempertimbangan dalam kelompok sebagai ketua.
kepentingan bersama.
Siswa membuat kesimpulan dalam
LKPD.

Kode
A

B

C
D
E
F

G

H

I
J
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN KOLABORASI
Petunjuk pengisian:
Berilah tanda centang (√) pada kolom A sampai dengan J jika muncul perilaku yang
sesuai dengan deskriptor!
No.

Nama

Deskriptor
A B C D E F G H

1.

ABP

2.

AGB

3.

AHA

4.

AP

5.

ANR

6.

ARM

7.

DADP

8.

DRPG

9.

HNH

10.

IAG

11.

JAMW

12.

MAF

13.

MRSN

14.

MR

15.

NCS

16.

NMPJ

17.

NNK

18.

RADH

19.

RRS

20.

RWS

21.

RAS

22.

RAL

23.

SK

Total
I

J

Deskriptor

Nilai

Kriteria
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No.

Nama

Deskriptor
A B C D E F G H

24.

VSF

25.

WDAN

26.

XLSM

Total
I

J

Nilai

Kriteria

Deskriptor

Pedoman Penilaian
Total Deskriptor = Jumlah tanda centang (√) yang diperoleh dari kode
deskriptor A sampai dengan J

Nilai =

x 100

Yogyakarta,
Pengamat

_______________________
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Lampiran 4: Soal Evaluasi Siklus I dan Siklus II
A. Soal Evaluasi I
Nama:
No. Absen:

TES EVALUASI SIKLUS I
Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Semester

: V/1

Hari, tanggal

: Selasa, 19 November 2019

Waktu

: 35 menit

I. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan menyilang a, b, c, atau d pada
jawaban yang paling tepat!
1. Debit sebuah sungai 20

. Debit 20

apabila diubah menjadi

menjadi....
a. 20
b. 200
c. 2.000
d. 20.000
2. Sebuah keran mengalirkan 674 cc setiap detiknya. Artinya, debit air dari
keran tersebut adalah....
a. 6,74
b. 67,4
c. 675
d. 6.740
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3. Sebuah aquarium berkapasitas 36 liter jika diisi penuh dengan
menggunakan keran membutuhkan waktu 12 menit. Maka debit air keran
tersebut adalah….

.

a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
4. 350 dm3 + 20 dm3 = ……. cm3
a. 307
b. 3.700
c. 37.000
d. 370.000
5. Petugas PT Pertamina dapat mengisi tangki minyak sebanyak 1.068 liter
dalam waktu 3 jam dengan menggunakan selang berukuran besar. Maka,
debit minyak tersebut adalah….

.

a. 355
b. 356
c. 357
d. 358
6. Minyak goreng sebanyak 275 cl dapat dipindahkan ke drum dalam waktu
15 detik. Maka, dalam 1 menit terdapat.... cl minyak goreng yang
dipindahkan.
a. 1.100
b. 1.010
c. 1.001
d. 110
7. Air dalam sebuah sebuah penampungan sebanyak 1 kiloliter dipindahkan ke
kolam dalam 2 jam. Debit perpindahan air tersebut adalah...
a. 0,16
b. 0,15
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c. 0,14
d. 0,13
8. Suatu pintu air dapat memindahkan 270.000 dm3 air dalam waktu 1,5 jam,
maka debit aliran air pintu air tersebut adalah ....

.

a. 70
b. 60
c. 50
d. 40
9. Debit sebuah pralon adalah 3 liter/ detik. Waktu yang diperlukan untuk
mengisi sebuah bak penampungan air hingga volume air 825 liter adalah....
detik.
a. 275
b. 265
c. 245
d. 235
10. Sungai Batanghari dapat mengalirkan air 2.500 m3 dalam waktu 10 menit.
Debit air tiap menit adalah.... liter.
a. 1,5
b. 150
c. 250.000
d. 2.500.000

II. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang benar!
1. Pemadam kebakaran akan memadamkan api menggunakan selang dengan
debit 0.0003
Jawab:

. Berapa

debit selang tersebut?
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2. Santi sedang menyiram tanaman dengan menggunakan selang. Debit air
yang mengalir dari selang tersebut adalah 10.000

. Berapa

debit air yang mengalir dari selang tersebut?
Jawab:

3. Pak Fajar mengisi bak mandi dengan debit air keran 4.000

. Berapa

debit air keran yang digunakan Pak Fajar untuk mengisi bak
mandi?
Jawab:

4. Petugas pom bensin sedang mengalirkan bensin dari mobil tangki ke sebuah
drum menggunakan selang dengan debit 50.000
debit selang tersebut?
Jawab:

. Berapa
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5. Nana membeli air minum dalam sebuah galon yang berkapasis 19 liter.
Selama 24 jam, Nana dan keluarganya menghabiskan 11 dm3 air minum
yang ada dalam galon. Berapa cm3 sisa air dalam galon?
Jawab:
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KUNCI JAWABAN EVALUASI 1
I.
1. D

6. A

2. B

7. D

3. C

8. C

4. D

9. A

5. B

10. C

II.
1. Diketahui:
Debit selang = 0.0003
Ditanya:

Berapa

debit selang tersebut?

Jawab:
,

=

=

=5
Jadi, debit selang tersebut adalah 5
2. Diketahui:
Debit air yang mengalir dari selang = 10.000
Ditanya:
Berapa

debit air yang mengalir dari selang tersebut?

Jawab:
.

=

= 0,6

Jadi, debit air yang mengalir dari selang tersebut adalah 0,6
3. Diketahui:
Debit air keran 4.000
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Ditanya:
debit air keran yang digunakan Pak Fajar untuk mengisi bak

Berapa

mandi?
Jawab:
1 ml = 1 cm3
4.000

=4

Jadi, debit air keran yang digunakan Pak Fajar untuk mengisi bak mandi adalah
4

4. Diketahui:
Debit selang 50.000
Ditanya:
Berapa

debit selang tersebut?

Jawab:
.

=

= 0,83
Jadi, debit selang tersebut adalah 0,83
5. Diketahui:
Kapasitas galon = 19 liter = 19
Selama 24 jam menghabiskan 11

air minum

Ditanya:
Berapa cm3 sisa air dalam galon?
Jawab:
Sisa air

= 19

– 11

=8

= 8.000
Jadi, sisa air dalam galon adalah 8.000
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B. Soal Evaluasi Siklus II
Nama:
No. Absen:

TES EVALUASI SIKLUS II
Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Semester

: V/1

Hari, tanggal

: Senin, 25 November 2019

Waktu

: 35 menit

I. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan menyilang a, b, c, atau d pada
jawaban yang paling tepat!
1. Sebuah tangki penyimpangan air dengan kapasitas penuh mengalami
kebocoran. Setelah 1 jam 15 menit, air dalam tangki berkurang setengah.
Jika volume tangki mula-mula adalah 800 dm3, debit air yang bocor dalam
tangki tersebut adalah….
a. 5,4
b. 5,3
c. 5,2
d. 5,1
2. Waktu yang diperlukan untuk mengalirkan 2.500 liter air dengan debit 20
adalah….
a. 2 jam 5 menit
b. 3 jam 10 menit
c. 4 jam 30 menit
d. 5 jam 40 menit
3. Sebuah bak mandi akan diisi dengan air mulai pukul 06.30 sampai dengan
pukul 07.00 WIB. Dengan debit air yaitu 15 liter/menit. Maka volume air
yang ada di dalam sebuah bak mandi tersebut adalah….
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a. 75 liter
b. 100 liter
c. 125 liter
d. 150 liter
4. Sebuah tandon air mula-mula berisi 250 liter air. Kemudian, tandon tersebut
diisi dengan disel selama 50 menit hingga menjadi 3.500 liter. Debit air dari
disel tersebut adalah...
a. 75.000
b. 70.000
c. 65.000
d. 60.000
5. Debit air dari sebuah selang adalah 100

3

. Selang tersebut dapat

mengalirkan 3,12 liter air dalam waktu.... detik.
a. 31,2
b. 312
c. 3.120
d. 31.200
6. Sebuah kolam renang volume maksimalnya 40 kiloliter. Petugas mengisi
kolam tersebut dengan selang yang mengalirkan air sebanyak 50.000 cm3
dalam 15 detik. Kolam renang tersebut akan terisi penuh dalam waktu....
jam.
a. 3
b. 3
c. 3
d. 3
7. Sebuah akuarium berbentuk kubus diisi penuh air dari selang selama 1800
detik. Jika volume akuarium 36000 cm3, debit aliran air dari selang
adalah....

.
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a. 1,12
b. 1,2
c. 0,2
d. 0,12
8. Sebuah kolam ikan diisi menggunakan selang dengan debit 13

.

Kolam ikan tersebut akan penuh setelah 16 menit, maka volume kolam ikan
tersebut adalah…. hl.
a. 208 hl
b. 20,8 hl
c. 2,08 hl
d. 0,208 hl
9. Sebuah keran air dalam waktu 30 detik mengalirkan air sebanyak 3.000 cc.
Volume air yang mengalir dari keran tersebut selama 5 menit adalah… dl.
a. 300 dl
b. 30 dl
c. 3 dl
d. 0,3 dl
10. Sebuah mesin air selama 1 jam dapat mengalirkan air sebanyak 0,72 dam3.
Maka debit air pada sebuah mesin tersebut adalah….
a. 0,4
b. 0,5
c. 0,2
d. 0,1

.
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II. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang benar!
1. Pak Beni akan mengisi kolam ikan di rumahnya menggunakan dua selang
yakni selang berwarna hijau dan selang berwarna biru. Selang hijau
mengalirkan air dengan debit 10
dengan debit 15

dan selang biru mengalirkan air

. Pak Beni membutuhkan waktu 1 jam untuk

mengisi penuh kolam ikan tersebut. Berapakah volume kolam ikan Pak
Beni?
Jawab:

2. Sebuah selang dapat memenuhi aquarium yang mempunyai volume 0,063
m3 dalam waktu 7 menit. Berapa

debit air keran tersebut?

Jawab:

3. Air dalam drum akan dialirkan ke dalam 40 galon dengan kapasitas setiap
galon 12 liter. Jika debit air yang dialirkan adalah 2

, berapa jam

waktu yang dibutuhkan untuk mengisi semua galon?
Jawab:

4. Dua anak sedang membuat percobaan tentang debit air menggunakan dua
botol plastik yang sama. Botol pertama diberi lubang menggunakan paku
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besi dan botol kedua diberi lubang menggunakan paku payung. Debit pada
botol pertama adalah 0,20

dan debit botol kedua adalah 0,10

. Berapa selisih volume air yang keluar dari kedua botol selama
15 menit?
Jawab:

5. Sebuah penampungan air mampu menampung 750.000 cm3 air. Karena
bocor, dalam waktu 10 menit volume tangki tersebut berkurang menjadi
200.000 cm3. Berapa
Jawab:

debit air yang keluar?
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KUNCI JAWABAN EVALUASI 2
I.
1. B

6. D

2. A

7. B

3. D

8. C

4. C

9. A

5. A

10. C

II.
1. Diketahui:
Debit air selang yang berwarna hijau = 10
Debit air selang yang berwarna biru = 15
Debit air kedua selang = 10

+ 15

= 25

Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh kolam ikan = 1 jam = 3.600 detik
Ditanya:0
Berapakah volume kolam ikan Pak Beni?
Jawab:
Volume

= Debit x Waktu
= 25

x 3.600 detik

= 90.000 ml
= 90 liter
Jadi, volume kolam ikan Pak Beni adalah 90 liter.
2. Diketahui:
Volume aquarium = 0,063 m3 = 6.3 liter
Waktu yang dibutuhkan = 7 menit
Ditanya:
Berapa

debit air keran tersebut?
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Jawab:
Debit

=
=

.

= 9 liter
Jadi, debit air keran tersebut adalah 9 liter
3. Diketahui:
40 galon dengan kapasistas air 12 liter
debit = 2 liter
Ditanya:
Berapa jam waktu yang dibutuhkan untuk mengisi semua galon?
Jawab :

waktu =
=

/

=
=
=
= 4 jam
Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi semua galon adalah 4 jam
4. Diketahui:
Debit botol 1 = 0,20 liter
Debit botol 2 = 0,10 liter
Waktu = 15 menit
Ditanya:
Berapa selisih volume air yang keluar dari kedua botol selama 15 menit?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
237

Jawab:
Volume 1 = debit x waktu
= 0,20 liter

x 15 menit

= 3 liter
Volume 2 = debit x waktu
= 0,10 liter

x 15 menit

= 1,5 liter
Selisih

= volume 1 – volume 2
= 3 liter – 1,5 liter
= 1,5 liter

Jadi, selisih volume air yang keluar dari kedua botol selama 15 menit adalah
1,5 liter
5. Diketahui:
Volume 1 = 750.000 cm3
Volume 2 = 200.000 cm3
Waktu = 10 menit
Ditaya:
Berapa

debit air yang keluar?

Jawab :
Debit

=
=
=

.

.

.

x 1000 dm3

= 55
Jadi, debit air yang keluar adalah 55
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Lampiran 5: Perhitungan SPSS Hasil Validitas dan Reliabilitas
A. Analisis Butir Soal Siklus I
1. Pilihan Ganda
Analisis Butir Soal Siklus I Pilihan Ganda
No

Nama

Aitem
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Total

1

Siswa A

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

11

2

Siswa B

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

13

3

Siswa C

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

0

0

0

10

4

Siswa D

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

14

5

Siswa E

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

13

6

Siswa F

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

6

7

Siswa G

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

12

8

Siswa H

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

13

9

Siswa I

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

1

1

1

11

10

Siswa J

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

13

11

Siswa K

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

14

12

Siswa L

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

13

Siswa M

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

1

0

7

14

Siswa N

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

12

15

Siswa O

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

12

16

Siswa P

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

12

17

Siswa Q

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

11

18

Siswa R

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

14

19

Siswa S

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

14

20

Siswa T

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

13

21

Siswa U

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Siswa V

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

0

12

23

Siswa W

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

12

24

Siswa X

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

14

25

Siswa Y

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

12
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2. Uraian
Analisis Butir Soal Siklus I Uraian
No

Nama

Aitem
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

1

Siswa A

3

3

4

3

4

1

1

1

1

1

22

2

Siswa B

2

3

2

4

1

1

4

3

3

2

25

3

Siswa C

3

3

4

2

3

3

3

4

4

3

32

4

Siswa D

3

2

2

4

2

1

1

1

1

2

19

5

Siswa E

3

1

3

2

3

3

3

3

3

1

25

6

Siswa F

4

3

4

4

4

2

3

3

3

1

31

7

Siswa G

4

3

1

2

3

2

3

3

2

2

25

8

Siswa H

4

4

4

4

3

2

4

3

2

3

33

9

Siswa I

4

4

4

4

4

3

2

3

3

4

35

10

Siswa J

1

1

2

2

4

4

2

4

4

3

27

11

Siswa K

4

4

3

4

4

1

3

2

3

2

30

12

Siswa L

4

4

2

4

4

3

3

3

4

3

34

13

Siswa M

2

1

1

2

1

2

1

4

4

1

19

14

Siswa N

4

4

3

2

4

1

1

1

2

2

24

15

Siswa O

2

4

2

4

4

2

2

2

2

3

27

16

Siswa P

3

2

3

4

2

1

1

2

1

2

21

17

Siswa Q

2

3

4

3

4

1

1

3

2

1

24

18

Siswa R

2

3

4

1

1

1

3

2

3

3

23

19

Siswa S

1

1

3

2

2

1

1

2

1

1

15

20

Siswa T

4

4

4

4

4

2

1

1

1

3

28

21

Siswa U

4

3

4

4

4

4

2

2

2

2

31

22

Siswa V

4

4

4

4

4

2

2

3

3

2

32

23

Siswa W

2

3

1

2

3

1

2

2

3

2

21

24

Siswa X

2

3

2

3

1

2

1

2

2

2

20

25

Siswa Y

3

3

4

3

3

1

2

2

2

2

25
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B. Perhitungan Soal Evaluasi Siklus I
1. Pilihan Ganda
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2. Uraian
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C. Analisis Butir Soal Siklus II
1. Pilihan Ganda
Analisis Butir Soal Siklus II Pilihan Ganda
No

Nama

Aitem
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Total

1

Siswa A

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

1

1

1

11

2

Siswa B

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

11

3

Siswa C

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

14

4

Siswa D

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

5

Siswa E

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

13

6

Siswa F

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

7

Siswa G

0

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

1

1

1

1

10

8

Siswa H

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

12

9

Siswa I

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

8

10

Siswa J

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

11

Siswa K

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

13

12

Siswa L

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

13

Siswa M

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

6

14

Siswa N

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

15

Siswa O

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

16

Siswa P

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

11

17

Siswa Q

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

18

Siswa R

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

19

Siswa S

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

12

20

Siswa T

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

12

21

Siswa U

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

22

Siswa V

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

12

23

Siswa W

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

24

Siswa X

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

25

Siswa Y

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

12
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2. Uraian
Analisis Butir Soal Siklus II Uraian
No

Nama

Aitem
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

1

Siswa A

3

3

3

3

2

2

1

4

2

3

26

2

Siswa B

2

1

4

3

2

3

3

1

1

2

22

3

Siswa C

1

4

1

2

1

4

3

3

4

3

26

4

Siswa D

2

1

1

4

1

4

4

3

4

2

26

5

Siswa E

1

2

1

3

1

4

3

2

2

1

20

6

Siswa F

4

4

3

4

4

3

4

4

4

3

37

7

Siswa G

3

3

3

3

1

2

3

2

2

2

24

8

Siswa H

4

4

3

4

3

2

1

1

2

2

26

9

Siswa I

4

4

3

3

3

3

2

4

4

4

34

10

Siswa J

4

1

1

1

1

1

1

2

2

3

17

11

Siswa K

2

4

4

2

2

2

3

3

3

1

26

12

Siswa L

4

4

4

4

4

4

4

3

1

3

35

13

Siswa M

1

1

1

1

1

4

3

4

4

3

23

14

Siswa N

4

3

4

3

1

3

3

4

2

2

29

15

Siswa O

2

3

3

3

4

3

2

3

2

3

28

16

Siswa P

3

2

2

2

4

3

4

4

4

2

30

17

Siswa Q

3

4

1

2

1

2

2

2

2

1

20

18

Siswa R

4

3

4

3

4

3

2

3

4

1

31

19

Siswa S

1

2

2

4

3

4

4

3

4

4

31

20

Siswa T

4

3

3

4

4

4

2

2

3

2

31

21

Siswa U

4

3

1

2

2

3

2

3

4

1

25

22

Siswa V

4

3

4

3

4

4

4

3

4

2

35

23

Siswa W

1

4

1

3

1

3

3

3

2

3

24

24

Siswa X

3

3

1

3

4

4

2

3

3

1

27

25

Siswa Y

4

4

2

4

4

3

2

2

2

1

28
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D. Perhitungan Soal Evaluasi Siklus II
1. Pilihan Ganda
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2. Uraian
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Lampiran 6: Validasi Perangkat Pembelajaran
A. Silabus
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C. RPP Siklus I Pertemuan 1
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D. RPP Siklus I Pertemuan 2
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E. RPP Siklus II Pertemuan 1
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F. RPP Siklus II Pertemuan 2
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G. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
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Lampiran 8: Hasil Wawancara
PEDOMAN WAWANCARA GURU
Nama Sekolah

: SDN Kentungan

Alamat Sekolah

: Jln. Kaliurang Km 6,5 Kentungan, Condongcatur,
Depok, Sleman

Nama Guru

: Ika Kusumawati, S.Pd.

Kelas yang Diampu

: VB

Hari/Tanggal Wawancara

: Jumat, 20 September 2019

No.
1.

Pertanyaan
Dalam
kurikulum
2013
terdapat pendekatan saintifik,
apakah
guru
selalu
menerapkan
5
langkah
pendekatan saintifik tersebut
dalam proses pembelajaran?

2.

Bagaimana cara menerapkan 5
langkah pendekatan saintifik
dalam proses pembelajaran?

3.

Apakah Ibu sudah mengetahui
dan memahami mengenai
keterampilan yang dibutuhkan
pada
Abad
21
yaitu
ketrampilan
komunikasi,
kolaborasi, berpikir kritis, dan
kreatif?
Keterampilan
Abad
21
manakah
yang
belum
diterapkan
dalam
proses
pembelajaran di kelas?

4.

5.

Jawaban
Ibu Ika selalu berusaha menerapkan 5 langkah pendekatan
saintifik dalam RPP, hanya saja tidak dituliskan keterangannya
seperti format-format RPP sekarang. Akan tetapi, pada saat
melaksanakan pembelajaran tersebut belum semua dapat
diterapkan. Contohnya siswa banyak menghabiskan waktu
ketika mengerjakan tugas yang dibeikan oleh guru sehingga
tidak ada waktu untuk melakukan presentasi.
Dalam menerapkan 5 langkah pendekatan saintifik, langkah
awal yang dilakukan Ibu Ika adalah mengajak siswa
mengamati kejadian di sekitarnya. Kemudian Ibu Ika
memberikan pertanyaan terkait pengamatan yang sudah
dilakukan. Tidak lupa Ibu Ika juga memberikan kesempatkan
kepada siswa untuk mencoba mengerjakan soal sebagai
latihan. Terakhir beliau memberikan pembahasan dan siswa
diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi.
Ibu Ika menuturkan bahwa beliau sudah pernah mendengar
mengenai keterampilan abad 21. Beliau juga pernah membaca
informasi mengenai keterampilan tersebut. Akan tetapi, belum
semua keterampilan beliau terapkan saat pembelajaran di
kelas.

Keterampilan yang belum Ibu Ika terapkan secara maksimal
adalah keterampilan kolaborasi. Hal ini dikarenakan saat
kegiatan berkelompok hanya sebatas berdiskusi dalam
kelompok saja belum ada sinergi atau saling melengkapi antar
kelompok khususnya dalam memahami materi.
Menurut pendapat Ibu, apakah Ibu Ika menjelaskan bahwa keterampilan kolaborasi sangatlah
keterampilan kolaborasi itu penting untuk di terapkan dalam proses pembelajaran. Dengan
penting untuk diterapkan menerapkan keterampilan kolaborasi siswa dapat saling
dalam proses pembelajaran?
membantu dan saling melengkapi, sehingga pengetahuan
siswa menjadi semakin luas.
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No.
6.

Pertanyaan
Bagaimana kondisi siswa
selama proses pembelajaran di
kelas?
Apakah
sudah
mencerminkan keterampilan
kolaborasi?

7.

Bagaimana hasil belajar siswa
di kelas? Mata pelajaran
apakah yang masih perlu
ditingkatkan?

8.

Menurut pendapat Ibu apakah
keterampilan kolaborasi dapat
diterapkan pada pembelajaran
Matematika?
Mengapa
demikian?
Menurut Ibu, materi apakah Menurut penjelasan Ibu Ika, siswa di kelas VB masih kesulitan
yang belum dikuasi oleh dalam materi perbandingan khususnya debit. Dari tahun ke
siswa?
tahun, materi debit menjadi materi yang sulit untuk diterima
oleh siswa. Materi ini tidak dapat diajarkan secara abstark atau
guru memberikan rumus dan soal siswa diminta untuk
mengerjakan.
Mengapa materi tersebut Materi debit penting untuk di peljari lebih lanjut karena
dianggap
penting
untuk nantiya dalam kehidupan sehari hari siswa akan menemui
dipelajari lebih lanjut?
permasalahan yang berkaitan dengan debit contohnya
menghitung debit air keran yang mengalir. Dengan belajar
debit siwa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
Model pebelajaran apa saja Ibu Ika hanya menuliskan pembelajaran pada RPP saja Akan
yang pernah Ibu gunakan tetapi, dalam pelaksanaan proses pembelajaran Ibu Ika tidak
dalam proses pembelajaran di selalu menerapkan model pembelajaran.
kelas?
Apakah
model
tersebut Ibu ika menjelaskan bahwa jika beliau menerapkan model
berpengaruh terhadap hasil pembelajaran justru membuat proses pembelajaran kurang
belajar khususnya pada mata efektif sehingga tuntutan materi dalam kompetensi dasar tidak
pelajaran matematika siswa?
dapat tercapai seluruhnya. Akan tetapi, jika diterapkan pada
mata pelajaran matematika mungkin akan membuat siswa
tertarik dan berantusias mengikuti pembelajaran sehingga
berpengaruh terhadap hasil belajar mereka.
Jika
ingin
meningkatkan Menurut Ibu Ika, karena keterampilan kolaborasi lebih banyak
keterampilan kolaborasi dalam menuntut siswa untuk berinteraksi, bekerja sama, dan saling
mata pelajaran matematika membantu, maka model pembelajaran yang sesuai adalah
materi
debit
model model pembelajaran kooperatif.
pembelajaran apakah yang
sesuai?
Apakah Bapak/Ibu mengetahui Ibu Ika menuturkan bahwa beliau mengetahui model
model
pembelajaran pembelajaran kooperatif tipe STAD. Ibu Ika pernah
kooperatif tipe STAD?
menuliskan model tersebut ke dalam RPP yang beliau buat.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Jawaban
Selama proses pembelajaran di kelas, ketermpilan kolaborasi
siswa masih sangat minim. Hal ini terlihat saat siswa belum
memehami materi yang di ajarkan, tetapi enggan betanya
kepada guru. Begitu juga dengan siswa yang tergolong cerdas
di kelas kurang peka terhadap kondisi di sekitarnya sehingga
tidak membantu temannya yang kesulitan dalam memehami
materi.
Untuk mata pelajaran yang membutuhkan daya ingat siswa
mendapatkan nilai yang cukup baik. Akan tetapi, untuk mata
pelajaran berhitung hasil belajar siswa masih sangat kurang.
Maka dari itu mata pelajaran yang masih perlu di tingkatkan
adalah pelajaran matematika.
Menurut pendapat Ibu Ika, keterampilan kolaborasi dapat
diterapkan pada mata pelajaran matematika agar siswa yang
takut untuk betanya kepada guru dapat bertanya kepada teman
kelompoknya maupun kelompok lain.
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No.
15.

Pertanyaan
Kira-kira,
apakah
model
pembelajarn STAD dapat
meningkatkan keterampilan
kolaborasi dan hasil belajar
matematika siswa?

Jawaban
Menurut Ibu Ika, model pembelajaran STAD dapat
meningkatkan keterampilan kolaborasi siswa karena langkahlangkah dalam model tersebut sangat mendukung dalam
tuntutan keterampilan tersebut. Jika keterampilan kolaborasi
meningkat tentunya hasil belajar siswa juga akan meningkat.
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