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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Paparan Data Pra Tindakan 

Penelitian ini dilaksanakan di MI Maftahul Ulum Tegalrejo 

Sawentar Kanigoro Blitar. Sebelum melakukan tindakan, peneliti 

melakukan persiapan-persiapan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

tindakan agar dalam penelitian nanti dapat berjalan dan mendapatkan 

hasil yang baik. 

Pada hari Kamis tanggal 17 November 2016, setelah peneliti 

mendapat surat izin penelitian dai IAIN Tulungagung, peneliti menemui 

Kepala MI Maftahul Ulum Tegalrejo Sawentar Kanigoro Blitar yaitu 

Bapak M. Ikhwan S. Sos. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk 

bersilaturrahmi dan meminta izin melakukan penelitian di MI Maftahul 

Ulum Tegalrejo Sawentar Kanigoro Blitar guna menyelesaikan tugas 

akhir program Sarjana IAIN Tulungagung. Peneliti disambut baik dan 

beliau memberikan izin serta menyatakan tidak keberatan apabila 

diadakan penelitian tindakan kelas. Beliau menyarankan untuk menemui 

guru mata pelajaran Fiqih kelas V (Bu Dra. Siti Syafi’ah) guna 

membicarakan langkah-langkah selanjutnya untuk melaksanakan 

penelitian pada kelas V. 
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Setelah menemui bapak kepala madrasah, peneliti menemui guru 

mata pelajaran Fiqih kelas V  yaitu Bu Siti Syafi’ah untuk 

menyampaikan rencana penelitian yang telah mendapatkan izin dari 

Kepala Madrasah. Peneliti memberikan gambaran tentang pelaksanaan 

penelitian yang akan diadakan di kelas V. 

Hari berikutnya peneliti menemui guru mata pelajaran Fiqih kelas 

V yaitu Bu Siti Syafi’ah untuk menyampaikan rencana penelitian yang 

telah mendapatkan izin dari Kepala sekolah. Peneliti memberikan 

gambaran tentang pelaksanaan penelitian yang akan diadakan di kelas V. 

Peneliti juga berdiskusi dengan guru mata pelajaran Fiqih, Bu Siti 

Syafi’ah mengenai kondisi siswa kelas V dan latar belakang siswa 

serta melakukan wawancara pra tindakan. Adapun pedoman wawancara 

terhadap guru sebaimana terlampir. Berikut kutipan wawancara yang 

peneliti lakukan :1 

P : “Bagaimana kondisi belajar siswa kelas V pada mata pelajaran Fiqih    

saat pembelajaran berlangsung?” 

G : “Secara  umum  dari  mereka  kurang  begitu  aktif,  suka  ramai  dan 

bermain sendiri dengan temannya saat pembelajaran berlangsung. 

Jadi, pintar-pintarnya guru dalam mengendalikan kelas supaya mau 

mengikuti proses pembelajaran dengan baik” 

P : “Kendala apa yang Ibu temukan dalam proses pembelajaran Fiqih 

di kelas?” 

                                                             
1 Hasil wawancara bu Siti Syafi’ah guru kelas V mata pelajaran Fiqih, MI Maftahul Ulum Tegalrejo 

Sawentar Kanigoro Blitar 
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G : “Dalam  proses  pembelajaran  Fiqih  siswa  kurang  antusias 

mengikuti pembelajaran jika penyampaian pelajaran kurang begitu 

menarik” 

P : “Dalam pembelajaran Fiqih, Ibu menggunakan model atau metode 

pembelajaran apa?” 

G : “Ceramah, diskusi, dan penugasan” 

P : “Bagaimana hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran Fiqih?” 

G :  “Hasil belajar siswa ada yang meningkat ada juga yang menurun 

mas, sebenarnya materi sudah tersampaikan namun dalam 

mengerjakan soal  banyak  siswa  yang  masih  kurang  teliti  dalam  

mengerjakan soal” 

P : “Pernahkah Ibu menggunakan metode Student Team Achievement 

Division (STAD) dalam pembelajaran Fiqih?” 

G : “Belum pernah mas” 

P : “Bagaimana kondisi siswa saat proses pembelajaran menggunakan 

metode yang biasa ibu gunakan?” 

G : “Tergantung mas, jika metode dan media yang digunakan tidak 

begitu bagus atau tidak bisa menarik minat siswa, ya siswa tidak 

begitu menaruh perhatian terhadap mata pelajaran yang diajarakan” 

P : “Berapa rata-rata nilai pada mata pelajaran Fiqih?” 

G : “Untuk nilai rata-rata siswa selama ini tidak sedikit yang 

mendapat nilai dibawah 75, sedangkan  nilai 75 merupakan nilai 

minimal yang harus dicapai oleh siswa pada mata pelajaran Fiqih” 



117 

 
 

Keterangan : 

P : Peneliti  G : Guru Kelas V 

Berdasarkan hasil wawancara pra tindakan diperoleh beberapa 

informasi bahwa penggunaan Student Team Achievement Division 

(STAD) belum pernah dilakukan dalam pembelajaran Fiqih di kelas V, 

kemampuan siswa untuk mata pelajaran Fiqih dikatakan relatif kurang. 

Peneliti juga berkonsultasi dengan guru pengampu tentang 

penelitian yang akan dilakukan serta karakter siswa yang ada dikelas V 

tersebut. Peneliti juga berdiskusi mengenai jumlah siswa , kondisi siswa 

dan latar belakang siswa. Berdasakan data yang diperoleh, jumlah siswa 

kelas V sebanyak sebanyak 26 siswa, siswa laki-laki 16 anak dan siswi 

perempuan 10 anak. Sesuai kondisi kelas pada umumnya kemampuan 

siswa sangat heterogen dilihat dari nilai tes sebelumnya. 

Sesuai dengan rencana kesepakatan dengan guru pengampu mata 

pelajaran Fiqih kelas V, pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 

peneliti memasuki kelas V untuk mengadakan pengamatan. Peneliti 

mengamati secara cermat situasi dan kondisi siswa kelas V yang 

dijadikan subyek penelitian. Pada hari itu juga peneliti mengadakan tes 

awal (pre test),  tes tersebut diikuti oleh 25 siswa. Pada tes awal ini 

peneliti memberikan 10 buah soal, Adapun pedoman pre test 

sebagaimana terlampir. 
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Adapun hasil pre tes Fiqih dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1 Skor Tes Awal (Pre Test) Siswa 

No Nama Siswa 
Kode 

Siswa 

Jenis 

Kelamin 

Nilai 

Skor 
Keterangan 

1 2 3 4 5 6 

1 Afifatul Halimah AH P 30 
TIDAK 

TUNTAS 

2 Ahmad Ainul Anwar AA L 75 TUNTAS 

3 
Ahmad Alfin 

Kurniawan 
AK L 15 

TIDAK 

TUNTAS 

4 
Ahmad Firman 

Sadewo 
AF L 40 

TIDAK 

TUNTAS 

5 Ahmad Haqi AQ L 70 
TIDAK 

TUNTAS 

6 Aliza Muliana AL P 80 TUNTAS 

7 Aryanti Wiji Lestari AW P - - 

8 Dani Irawan DI L 35 
TIDAK 

TUNTAS 

9 Dwi Azun Rosida DA P 50 
TIDAK 

TUNTAS 

10 Fachri Aulia FA P 75 TUNTAS 

11 Heni Yogi HY P 45 
TIDAK 

TUNTAS 

12 Indana Lazulfa IL P 60 
TIDAK 

TUNTAS 

13 Miftahul Anwar MA L 30 
TIDAK 

TUNTAS 

14 M. Al-Lay Yahya A.A AY L 5 
TIDAK 

TUNTAS 

15 M. Annur Rofiq AR L 70 
TIDAK 

TUNTAS 
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Lanjutan Tabel 4.1...... 

16 M. Aqilla Lazwardi AQL L 50 
TIDAK 

TUNTAS 

17 M. Atta Dliya Al-Haq AD L 60 
TIDAK 

TUNTAS 

18 M. Bay Deven Iqbal V BD L 50 
TIDAK 

TUNTAS 

19 M. Hudan Syaifulloh HS L 50 
TIDAK 

TUNTAS 

20 
M. Ilvan Yudha 

Pratama 
MI L 50 

TIDAK 

TUNTAS 

21 M. Ilham Rifa’i IR L 30 
TIDAK 

TUNTAS 

22 Nisrina Washfa N NW P 70 
TIDAK 

TUNTAS 

23 Rosa Nur Amalia RN P 75 TUNTAS 

24 Salsa Dela SD P 60 
TIDAK 

TUNTAS 

25 Umar Ilham UI L 55 
TIDAK 

TUNTAS 

26 Wildani Ardiansyah WA L 50 
TIDAK 

TUNTAS 

Total Skor 1280 

Rata rata 51,2 

Jumlah siswa keseluruhan 26 

Jumlah siswa yang telah tuntas 4 

Jumlah siswa yang tidak tuntas 21 

Jumlah siswa yang tidak ikut tes 1 

Persentase ketuntasan 13,79% 
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Berdasarkan data hasil tes awal (pre test) ditemukan hasil belajar 

siswa sebagai dampak dari proses pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran konvensional menunjukkan belum maksimalnya 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih khususnya materi Khitan. 

Indikasi dari 26 siswa, 13,79% (4 anak) tuntas, 86,21% (21 siswa) belum 

tuntas. Berikut diagram presentase ketuntasan peseta didik dala pre test: 

Gambar 4.1 Diagram Ketuntasan Belajar Tes Awal (Pre Test) 

Peserta Didik 

 

Hal  ini  jelas  menunjukkan bahwa  sebagian  besar  siswa  kelas  

V belum menguasai materi Khitan. Dari hasil tes tersebut peneliti mulai 

merencanakan tindakan yang akan dipaparkan pada bagian selanjutnya 

yaitu mengadakan penelitian pada materi Khitan metode Student Team 

Tidak Tuntas
86%

Tuntas
14%

Tidak Tuntas

Tuntas
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Achievement Division. Hasil tes ini nantinya akan peneliti gunakan 

sebagai acuan peningkatan hasil belajar yang akan dicapai oleh siswa.  

2. Paparan Data Pelaksanaan Tindakan 

a. Siklus I 

  Pelaksanaan tindakan pada siklus I ini terbagi menjadi 4 

tahap, yaitu tahap perencanaan tindakan, tahap pelaksanaan 

tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi yang membentuk suatu 

siklus. Secara lebih jelasnya masing-masing tahap dalam penelitian 

ini akan dijelaskan sebagai berikut : 

1) Perencanaan 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut : 

a) Melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran Fiqih 

kelas V MI Maftahul Ulum Tegalrejo, Sawentar, Kanigoro, 

Blitar 

b) Menyiapkan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

c) Menyiapkan materi yang akan diajarkan yaitu tentang Khitan 

d) Menyiapkan ter formatif siklus I untuk mengetahui hasil 

belajar siswa setelah diterapkannya Student Team 

Achievement Division  

e) Membuat lembar observasi terhadap peneliti dan aktivitas 

siswa setelah pelaksanaan proses pembelajaran di kelas 
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f) Melakukan koordinasi dengan teman sejawat/pengamat 

mengenai pelaksanaan tindakan 

2)  Pelaksanaan  

Pada tahap pelaksanaan ini peneliti melakukan tindakan 

selama 1 kali pertemuan, yaitu pada hari Kamis tanggal 24 

November 2016. 

a) Pertemuan Ke-1 

Pada hari Kamis, 24 November 2016 peneliti 

memulai pembelajaran pada pukul 11.00-12.10 WIB. 

Untuk rincian pelaksanaan adalah sebagai berikut : 

Peneliti yang bertindak sebagai guru memulai 

pembelajaran dengan melakukan kegiatan diawal 

pembelajaran. Guru mengondisikan siswa  agar siap  

mengikuti  pelajaran,  kemudian berdoa bersama dilanjut 

dengan mengabsen siswa untuk mengetahui kelengkapan 

siswa. Selanjutnya guru memotivasi dan menyampaikan 

apersepsi berupa tanya jawab kepada siswa. 

Kegiatan  selanjutnya  guru  mengajarkan  apa  yang  

akan mereka pelajari dan mengapa pelajaran tersebut 

penting. Setelah itu guru menjelaskan tentang Khitan. 

Guru membagi siswa-siswi menjadi lima kelompok 

kecil yang terdiri dari empat hingga lima anak. Guru 

memberikan lembar kerja dan lembar jawab dimana para 
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anggota kelompok bekerja secara kooperatif untuk 

menyelesaikan lembar kerja dan lembar jawab yang telah 

diberikan oleh guru.  

Selanjutnya  guru  memberikan  kuis  pada  setiap  

individu pada masing-masing kelompok. Guru menskor 

kuis tersebut dan mencatat perolehan hasilnya serta hasil 

kuis sementara. Hasil tes individu akan diakumulasikan 

untuk skor tim mereka. Setiap tim akan mnerima 

penghargaan atau reward yang bergantung pada nilai skor 

rata-rata tim. 

3) Observasi 

Tahap observasi dilakukan bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini peneliti bertindak sebagai 

pengajar sedangkan observer dilakukan oleh peneliti sendiri, 

teman sejawat dan guru bidang studi fiqih. Dari hasil observasi 

inilah peneliti akan mengambil keputusan bagi tindakan 

selanjutnya. 

Pengamatan ini dilakukan dengan pedoman pengamatan 

yang telah disediakan oleh peneliti. Jika ada hal-hal penting 

yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran dan tidak ada dalam 

pedoman pengamatan maka hal tersebut dimaksudkan sebagai 

hasil catatan lapangan. 
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Observasi sangat diperlukan untuk mengatasi proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Dalam observasi ini 

peneliti membagi format menjadi dua bagian yaitu lembar 

observer kegiatan peneliti dan lembar observer kegiatan siswa. 

Hasil observasi terhadap aktivitas guru pada siklus 1 dapat 

dilihat pada tabel. 

Tabel 4.2 Pengamatan terhadap aktivitas guru siklus 1 

Tahap Indikator 
Pengamat 

1 2 

1 2 3 4 

Awal 

1.    Melakukan aktivitas rutin sehari-hari 5 4 

2.    Menyampaikan tujuan 4 4 

3.    Memberikan motivasi belajar 4 4 

4.    membentuk kelompok 4 4 

5.    menjelaskan tugas 4 4 

6.    Menyediakan sarana yang dibutuhkan 4 5 

Inti 

1.  Membantu peserta didik memahami lembar 

kerja 

4 4 

2. Membimbing dan mengarahkan dalam 

menyelesaikan LK 

4 4 

 3. Meminta siswa untuk menjawab kuis 4 5 

 4. Pengakuan kelompok 5 4 

 5. Melaksanakan tes evaluasi 4 4 

Akhir 
1. Merespon kegiatan belajar kelompok 4 5 

2. Mengakhiri kegiatan pembelajaran 4 4 

 Jumlah 54 55 

Prosentase 83% 85% 
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Presentase Nilai Rata-rata =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100% 

Dari hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa secara umum 

kegiatan peneliti sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 

Nilai yang diperoleh dari pengamat 1 adalah 54 dan nilai dari 

pengamat 2 adalah 55 sedangkan  skor maksimal adalah 65. 

Jadi nilai terakhir yang diperoleh : 

Pengamat 1 =
54

65
 × 100% = 83% 

Pengamat 2 =
55

65
 × 100% = 85% 

Sesuai taraf keberhasilan tindakan yang telah ditetapkan yaitu : 

Tabel 4.3 Tingkat penguasaan (taraf keberhasilan 

tindakan) 

Tingkat penguasaan Nilai 

Huruf 

Bobot Predikat 

86-100% A 4 Sangat Baik 

76-85% B 3 Baik 

60-75% C 2 Cukup 

55-59% D 1 Kurang 

≤54% E 0 Sangat Kurang 

Berdasarkan   taraf   keberhasilan   tindakan   maka   taraf 

keberhasilan aktifitas peneliti berada pada kategori Baik. 

Hasil observasi siswa yang dilakukan oleh pengamat 

pada pertemuan siklus 1 dapat dilihat pada tabel. 
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Tabel 4.4 Pengamat terhadap aktivitas siswa siklus 1 

Tahapan Indikator Pengamat 

1 2 

1 2 3 4 

Awal 

1. Melakukan aktivitas keseharian 5 5 

2. Memperhatikan tujuan 4 4 

3. Memperhatikan penjelasan materi 4 4 

4. Keterlibatan dalam pembangkitan 

pengetahuan 
5 5 

5. Keterlibatan dalam pembentukan 

kelompok 

4 4 

6. Keterlibatan dalam proses berlangsungnya 

model 

5 4 

Inti 

1. Memahami lembar kerja 

 
5 5 

2. Keterlibatan peserta didik dalam materi 

khitan 

4 4 

3. Memanfaatkan sarana yang tersedia 4 4 

4. Melaporkan hasil kerja kelompok 4 4 

5. Melakukan tes evaluasi 5 5 

Akhir 1. Menanggapi pembahasan hasil kerja 

kelompok 
5 5 

 2. Mengakhiri pembelajaran 5 5 

 Jumlah 59 58 

 Prosentase 90% 89% 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa 

secara umum kegiatan peneliti sudah sesuai harapan. Nilai 

yang diperoleh dari pengamat 1 adalah 59 dan dari pengamat 

2 adalah 58 sedangkan skor maksimal adalah 65. 
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Jadi nilai terakhir yang diperoleh : 

Pengamat 1 =
59

65
 × 100% = 90% 

Pengamat 2 =
58

65
 × 100% = 89% 

Sesuai dengan taraf keberhasilan yang ditetapkan maka taraf 

keberhasilan aktifitas siswa berada pada kategori Sangat Baik. 

a) Hasil catatan lapangan 

Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap selama 

proses pembelajaran, maka peneliti juga membuat catatan 

lapangan. Catatan lapangan dibuat sehubungan dengan hal-hal 

yang terjadi selama perjalanan berlangsung dimana tidak terdapat 

pada indikator maupun deskriptor pada lembar observasi. Hasil 

catatan lapangan pada siklus 1 yaitu: 

(1) Sebagian siswa masih ada yang terlihat diam ketika guru 

memberi penjelasan tentang materi Khitan. 

(2)  Suasana kelas masih ramai saat siswa menerapkan model 

pembelajaran kooperati tipe STAD. 

(3) Siswa masih memilih-milih teman kelompok belajar sudah 

ditentukan, terbukti dengan mereka masih banyak yang 

mengeluh ketika mengetahui siapa kelompoknya. 
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(4) Dalam mengerjakan soal evaluasi masih ada siswa yang 

menyontek, hal itu disebabkan karena siswa kurang percaya 

diri. 

4) Hasil Pengamatan Kerjasama Peserta Didik  

Selama melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement 

Division. Kerjasama dapat dilihat dari peningkatan skor tim yang 

didapatkan dari peningkatan skor individual, yaitu pada siklus I. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.5 Hasil Kerjasama Kelompok Siklus I 

Kelompok  

Skor rata-rata Poin perkembangan Kerjasama 

Kelompok Awal Kuis 

1 2 3 

1 24,8 26,4 8 

2 24,8 25,6 4 

3 26 26,8 4 

4 25,6 26,4 4 

5 25,4 26 3 

Berikut ini paparan nilai hasil kerja kelompok pada siklus I 

yang terdapat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.6 Nilai Hasil Kerja Kelompok Siklus I 

Kelompok Nilai 

1 2 

1 70 
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Lanjutan Tabel 4.6 ..... 

2 70 

3 80 

4 80 

5 90 

Jumlah 390 

Rata-Rata 78 

 

Berdasarkan tabel di atas, hasil kelompok peserta 

didik pada siklus I menunjukkan masih ada beberapa 

kelompok yang kurang kerjasama dalam menjawab 

pertanyaan. Bahkan dalam kelompok tersebut masih 

mengandalkan dari salah satu peserta didik untuk 

menjawabnya. 

5) Hasil Pengamatan Keaktifan Peserta Didik  

Jenis penelitian kedua adalah hasil pengamatan 

terhadap keaktifan belajar peserta didik selama kegiatan 

berlangsung. Adapun observasi keaktifan peserta didik 

sebagaimana terlampir. Hasil rekap observasi keaktifan 

peserta didik pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.7 Hasil Keaktifan Belajar Siklus I 

Kelompok Skor 
Skor 

Maksimal 

Presentase 

Ketuntasan 

1 2 3 
4 

1 59  
73,75 % 
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Lanjutan Tabel 4.7 .... 

2 58 

80 

72,5 % 

3 65 
81,25 % 

4 58 
72,5 % 

5 61 
76,25 % 

Presentase secara keseluruhan  75,25% 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat secara umum 

keaktifan belajar peserta didik sudah sesuai harapan. 

Presentase nilai rata-rata yang didapat adalah 75,25%. 

Berdasarkan kriteria taraf keberhasilan tindakan, maka 

keaktifan peserta didik pada siklus I berada pada kategori 

Baik. Untuk lebih jelasnya, sebagaimana terlampir. 

6) Hasil Tes Akhir Siklus 1 

Hasil tes akhir siklus 1 diperoleh rata-rata siswa:  73,6. Dari 

hasil tes akhir siklus 1 tersebut prestasi siswa sudah mengalami 

peningkatan bila dibanding hasil tes awal. 

Tabel 4.8 Skor Post Tes Siklus 1 

No Nama JK Skor T/TT 

1 Afifatul Halimah P 75 Tuntas 

2 Ahmad Ainul Anwar L 70 Tidak Tuntas 

3 Ahmad Alfin Kurniawan L 60 Tidak Tuntas 

4 Ahmad Firman Sadewo L 50 Tidak Tuntas 

 



131 

 
 

Lanjutan Tabel 4.8... 

5 Ahmad Haqi L 70 Tidak Tuntas 

6 Aliza Muliana P 90 Tuntas 

7 Aryanti Wiji Lestari P - - 

8 Dani Irawan L 80 Tuntas 

9 Dwi Azun Rosida P 80 Tuntas 

10 Fachri Aulia P 90 Tuntas 

11 Heni Yogi P 65 Tidak Tuntas 

12 Indana Lazulfa P 70 Tidak Tuntas 

13 Miftahul Anwar L 80 Tuntas 

14 M. Al-Lay Yahya A.A L 25 Tidak Tuntas 

15 M. Annur Rofiq L 80 Tuntas 

16 M. Aqilla Lazwardi L 100 Tuntas 

17 M. Atta Dliya Al-Haq L 60 Tidak Tuntas 

18 M. Bay Deven Iqbal V L 90 Tuntas 

19 M. Hudan Syaifulloh L 90 Tuntas 

20 M. Ilvan Yudha Pratama L 70 Tidak Tuntas 

21 M. Ilham Rifa’i L 75 Tuntas 

22 Nisrina Washfa N P 100 Tuntas 

23 Rosa Nur Amalia P 60 Tidak Tuntas 

24 Salsa Dela P 60 Tidak Tuntas 

25 Umar Ilham L 60 Tidak Tuntas 

26 Wildani Ardiansyah L 90 Tuntas 

Jumlah 1840  

Rata-rata 73,6  
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Berdasarkan hasil tes formatif siklus 1 telah diperoleh 

13 siswa telah memperoleh nilai ≥ 75. Sedangkan 12 siswa 

belum memenuhi kriterian ketuntasan minimum. 

Prestasi ketuntasan belajar =
12

25
× 100% = 48% 

Berdasarkan  pada  prestasi  ketuntasan  belajar  dapat  

diketahui bahwa pada siklus 1 siswa kelas V belum bisa 

memenuhi nilai yang diharapkan. Hasil belajar masing kurang 

dari ketuntasan minimum yang telah ditentukan yaitu 75% dari  

jumlah  seluruh  siswa  memperoleh  nilai  75.  Dengan  

demikian masih diperlukan siklus berikutnya untuk 

membuktikan bahwa pembelajaran menggunakan model 

kooperatif tipe STAD mampu meningkatkan ketuntasan belajar 

siswa kelas V.  

7) Refleksi 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap masalah-masalah 

selama pelaksanaan proses pembelajaran selama pelaksanaan 

proses pembelajaran pada siklus 1 dari tes akhir dan catatan 

lapangan diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.9 Hasil Refleksi Siklus 1 

No Masalah/Kekurangan Rencana/Tindakan 

1 Siswa masih belum 

terbiasa belajar dengan 

menggunakan model 

kooperatif tipe STAD 

Guru harus membiasakan 

siswa dengan pelaksanaan 

model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD 
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Lanjutan Tabel 4.9 ..... 

2 Dalam menyelesaikan 

soal  evaluasi siswa masih 

ada yang   contekan 

dengan temannya. 

Guru   harus menanamkan 

rasa   percaya   diri   siswa 

terhadap kemampuannya 

3 Hasil belajar siswa  

berdasarkan hasil tes 

siklus I menunjukan hasil 

belajar siswa belum 

semua siswa bisa 

memenuhi ketuntasan 

belajar 

Guru sangat perlu 

memperhatikan dan 

memberikan pembinaan 

ekstra  pada  siswa  agar 

siswa mempunyai 

semangat untuk belajar 

sehingga prestasinya bisa 

meningkat 

4 Hanya beberapa siswa 

yang  berani bertanya 

kepada guru. 

Guru memberikan 

motivasi kepada siswa 

untuk berani bertanya   

terutama dalam hal 

apapun dalam pelajaran 

yang belum mereka 

pahami termasuk Fiqih. 

 

Dari uraian diatas, maka secara umum pada siklus 1 

belum menunjukan adanya peningkatan partisipasi aktif dari 

siswa, belum adanya peningkatan hasil belajar siswa karena 

ketuntasan belajar siswa masih belum semua memenuhi 

keinginan yang diharapkan. Serta belum adanya keberhasilan 

guru dalam melaksanakan pembelajaran kooperatif tipe Student 

Team Achievement Division (STAD). Oleh karena itu perlu 

dilanjutkan pada siklus II agar hasil belajar siswa bisa 

ditingkatkan sesuai dengan yang diharapkan. 
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Selanjutnya  setelah  melakukan  refleksi  hasil  siklus  I, 

peneliti mengkonsultasikan dengan guru bidang studi Fiqih 

kelas V untuk melanjutkan ke siklus II. Setelah memperoleh 

persetujuan, peneliti langsung menyusun rencana pelaksanaan 

siklus II. 

3. Paparan Data Siklus II 

Pembelajaran pada siklus II ini memperbaiki pada siklus I. 

1) Perencanaan Tindakan 

a) Melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran Fiqih 

kelas V MI Maftahul Ulum Tegalrejo Sawentar Kanigoro 

Blitar 

b) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

c) Memberikan motivasi kepada siswa agar lebih aktif dalam 

pembelajaran 

d) Lebih intensif membimbing siswa yang mengalami 

kesusahan 

e) Menyiapkan lembar observasi yang meliputi : lembar 

observasi aktifitas siswa dan lembar observasi aktifitas guru 

f) Menyiapkan lembar kerja siswa dan lembar tes formatif 

siklus II 

g) Menyiapkan kuis untuk penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) 

yang akan digunakan. 
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2) Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan  tindakan  siklus  II  ini  dilakukan  pada  

hari Kamis, 1 Desember 2016 pada pukul 07.00-08.10 WIB. 

Pada kegiatan awal  peneliti yang sekaligus berperan 

sebagai guru mengkondisikan siswa terlebih dahulu agar siswa 

siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Setelah siap guru 

mengucapkan salam dan doa serta mengabsen siswa. Kemudian 

guru mengemukakan tujuan pembelajaran. Sebelum 

menerangkan materi, guru bertanya jawab dengan siswa 

mengenai Khitan yang telah diajarkan. 

Pertanyaan Materi Prasyarat 

 

Dari tanya jawab guru dan siswa tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar siswa sudah memahami 

sebagian materi tersebut. Akan tetapi ada beberapa sub pokok 

bahasan yang kurang dimengerti siswa, yaitu tentang waktu 

pilihan yang baik untuk melaksanakan khitan. Hal itu sesuai 

Guru                 : apakah kalian masih ingat pengertian Khitan? 

Siswa                : memotong sebagian kulit kepala kemaluan laki-laki pak... 

Guru                  : pinter...kalau hukum khitan itu bagaimana anak-anak? 

Sebagian siswa : wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan pak 

Guru                 : pinter... hari ini kita akan mempelajari hukum khitan 

dan waktu-waktu khitan, agar kalian lebih memahami 

lagi tentang materi khitan. 

Dan seterusnya. 
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dengan perkiraan guru, karena dilihat dari jawaban tes, jawaban 

siswa banyak yang salah pada bahasan tersebut.  

Selanjutnya guru menjelaskan keseluruhan materi dan 

memfokuskan pada materi yang kurang dimengerti siswa. 

Untuk pokok bahasan ketentuan Khitan. Guru menjelaskan 

kembali secara sekilas untuk mengingatkan siswa tentang 

materi minggu kemarin dengan  menunjukan pengertian dan 

sejarah Khitan. Secara bergantian guru bertanya kepada 

masing-masing siswa tentang pengertian dan sejarah Khitan. 

Kemudian guru meminta siswa lain untuk membenarkan 

temanya yang masih salah dalam menjawab pertanyaan  guru. 

Guru  juga meminta siswa untuk  bertanya jika masih  ragu  

dengan  ketentuan  qurban. Tetapi  ada  siswa  yang merasa 

benar dan menyalahkan temannya yang juga merasa benar, hal 

ini membuat kelas sedikit gaduh. Guru kemudian menanyakan 

permasalahannya dan memastikan mana yang benar dan mana 

yang salah supaya tidak ada kegaduhan lagi. Setelah 

semuanya jelas, kelas kembali kondusif.  

Guru memberi penjelasaan tentang pokok bahasan 

selanjutnya dalam materi khitan  yaitu tentang waktu beserta 

hikmah berkhitan. Setelah memberikan penjelasan tentang 

pokok bahasan selanjutnya dalam materi khitan sebelumnya 

guru memberikan lembar kerja dan lembar jawab dimana para 
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anggota kelompok bekerja secara kooperatif untuk 

menyelesaikan lembar kerja dan lembar jawab yang telah 

diberikan oleh guru. Selanjutnya guru memberikan kuis pada 

setiap individu pada masing-masing kelompok. 

Guru   menskor   kuis   tersebut   dan   mencatat   

perolehan hasilnya akhir dari hasil kuis sebelumnya dengan 

hasil kuis saat ini. Hasil tes individu akan diakumulasikan 

untuk skor tim mereka. Setiap   tim   akan   mnerima   

penghargaan   atau   reward   yang bergantung pada nilai skor 

rata-rata tim.  

Setelah  selesai  mengerjakan  soal,  guru  meminta  

siswa untuk  merapikan  bukunya.  Sebelum  guru  mengakhiri  

pelajaran guru mengumumkan perolehan skor yang telah 

didapatkan dari masing-masing tim. Tim Baik yang 

mendapatkan rata-rata nilai 86,2 diraih oleh tim Ibnu Rosyid 

akan menerima reward berupa alat tulis menulis 3 buku,dan 2 

Pensil.  Tim Hebat yang mendapat rata-rata nilai 87,3 diraih 

oleh tim Hasyim Asy’ari akan mendapatkan alat tulis-menulis 

berupa 5 buku, 5 Pensil. Tim Super diraih oleh tim Al-Hallaj 

yang mendapat rata-rata nilai 93,7 akan menerima alat tulis 

menulis berupa 5 buku, 5 pensil dan 5 penghapus. 
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3) Tahap Observasi 

Observasi sangat diperlukan untuk mengatasi proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Dalam observasi ini 

peneliti membagi format menjadi 2 bagian yaitu lembar observer 

kegiatan peneliti serta lembar observer kegiatan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Lembar  observasi  terhadap  aktifitas  guru  pada  siklus  II  

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 Tabel 4.10 pengamatan terhadap aktivitas guru pada 

siklus 2 

Tahap Indikator 

Pengamat 

1 2 

1 2 3 4 

Awal 

1.    Melakukan aktivitas rutin sehari-hari 5 5 

2.    Menyampaikan tujuan 5 5 

3.    Memberikan motivasi belajar 5 5 

4.    membentuk kelompok 5 5 

5.    menjelaskan tugas 5 4 

6.    Menyediakan sarana yang dibutuhkan 5 5 

Inti 

1. Membantu peserta didik memahami 

lembar kerja 

4 5 

2. Membimbing dan mengarahkan dalam 

menyelesaikan LK 

5 4 

3. Meminta siswa untuk menjawab kuis  4 5 

4. Pengakuan kelompok 5 5 

5. Melaksanakan tes evaluasi 5 5 
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Lanjutan Tabel 4.10.... 

Akhir 1. Merespon kegiatan belajar kelompok 5 4 

2. Mengakhiri kegiatan pembelajaran 5 4 

 Jumlah 63 61 

 

Presentase Nilai Rata-rata =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100% 

Dari hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa secara umum 

kegiatan peneliti sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 

Nilai yang diperoleh dari pengamat 1 adalah 63 dan dari 

pengamat 2 adalah 61 sedangkan skor maksimal adalah 65. 

Jadi nilai terakhir yang diperoleh : 

Pengamat 1 =
63

65
 × 100% = 96% 

Pengamat 2 =
61

65
 × 100% = 94% 

Berdasarkan   taraf   keberhasilan   tindakan   maka   taraf 

keberhasilan aktifitas peneliti berada pada kategori Sangat 

Baik. 

Hasil observasi siswa yang dilakukan oleh pengamat 

pada pertemuan siklus 2 dapat dilihat pada tabel. 
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Tabel 4.11 Pengamat terhadap aktivitas siswa siklus 2 

Tahapan Indikator Pengamat 

1 2 

1 2 3 4 

Awal 

1. Melakukan aktivitas keseharian 5 5 

2. Memperhatikan tujuan 5 5 

3. Memperhatikan penjelasan materi 4 4 

4. Keterlibatan dalam pembangkitan 

pengetahuan 
5 5 

5. Keterlibatan dalam pembentukan 

kelompok 

4 5 

6. Keterlibatan dalam proses 

berlangsungnya model 

5 5 

Inti 

1. Memahami lembar kerja 5 5 

2. Keterlibatan peserta didik dalam 

materi khitan 
5 4 

3. Memanfaatkan sarana yang tersedia 4 4 

4. Melaporkan hasil kerja kelompok 5 5 

5. Melakukan tes evaluasi 5 5 

Akhir 

1. Menanggapi pembahasan hasil kerja 

kelompok 
5 5 

2. Mengakhiri pembelajaran 5 5 

 Jumlah 62 62 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa 

secara umum kegiatan peneliti sudah sesuai harapan. Nilai 

yang diperoleh dari pengamat 1 dan pengamat 2 adalah 62 

sedangkan skor maksimal adalah 65. 

Jadi nilai terakhir yang diperoleh : 

 =
62

65
 × 100% = 95% 
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Sesuai dengan taraf keberhasilan yang ditetapkan maka taraf 

keberhasilan aktifitas siswa berada pada kategori Sangat Baik. 

4) Hasil Wawancara 

Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  

dengan siswa dapat disimpulkan bahwa siswa merasa tertarik 

dan senang ketika menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student  Team Achievement Division (STAD), 

karena mereka dapat menangkap pembelajaran lebih mudah. 

Siswa juga merasa tidak jenuh dan bosan karena mereka 

belajar sambil bermain. Disini mereka juga belajar bekerja 

sama dengan siswa lain untuk menemukan sebuah jawaban. 

5) Hasil Catatan Lapangan 

a) Siswa sudah tampak serius memperhatikan penjelasan 

materi yang disampaikan oleh guru dan sudah berani 

mengajukan pendapat dan pertanyaan jika belum faham. 

b )  Suasana  kelas  agak  ramai  ketika  siswa  melakukan  

pempelajaran STAD, tetapi masih dalam situasi kondusif. 

c) Siswa merasa sangat senang belajar dengan model 

pembelajaran tipe STAD. 

d) Siswa sudah terbiasa dengan teman-teman satu kelompok 

sehingga komunikasi bisa terjadi dengan baik bahkan antara 

laki-laki dan perempuan. 
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6) Hasil Pengamatan Kerjasama Peserta Didik  

Selama melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement 

Division. Kerjasama dapat dilihat dari peningkatan skor tim yang 

didapatkan dari peningkatan skor individual, yaitu pada siklus II. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.12 Hasil Kerjasama Kelompok Siklus 2 

Kelompok  

Skor rata-rata Poin perkembangan Kerjasama 

Kelompok Awal Kuis 

1 2 3 

1 26,6 28,4 9 

2 26 26,6 3 

3 27,6 27,6 - 

4 26,6 27,6 5 

5 26,6 27,4 4 

 

Berikut ini paparan nilai hasil kerja kelompok pada siklus I 

yang terdapat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.13 Nilai Hasil Kerja Kelompok Siklus 2 

Kelompok Nilai 

1 2 

1 92 

2 80 

3 85 
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Lanjutan Tabel 4.13.... 

4 85 

5 95 

Jumlah 437 

Rata-Rata 87,4 

Berdasarkan tabel di atas, hasil kelompok peserta didik 

pada siklus 2 sudah menunjukkan bahwa kerjasama  dalam 

kelompok sudah mulai terlihat dengan menjawab pertanyaan.  

7) Hasil Pengamatan Keaktifan Peserta Didik  

Jenis penelitian kedua adalah hasil pengamatan 

terhadap keaktifan belajar peserta didik selama kegiatan 

berlangsung. Adapun observasi keaktifan peserta didik 

sebagaimana terlampir. Hasil rekap observasi keaktifan 

peserta didik pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.14 Hasil Keaktifan Belajar Siklus 2 

Kelompok Skor 
Skor 

Maksimal 

Presentase 

Ketuntasan 

1 2 3 
4 

1 66 

80 

82,5 % 

2 60 
75 % 

3 69 
86,25 % 

4 65 
81,25 % 

5 69 
86,25 % 

Presentase secara keseluruhan  82,25% 
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 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat secara umum 

keaktifan belajar peserta didik sudah sesuai harapan. Presentase 

nilai rata-rata yang didapat adalah 82,25%. Berdasarkan kriteria 

taraf keberhasilan tindakan, maka keaktifan peserta didik pada 

siklus 2 sudah sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti. 

Untuk lebih jelasnya, sebagaimana terlampir. 

8) Hasil Tes Akhir Siklus II 

Hasil tes akhir siklus II diperoleh nilai rata-rata siswa : 

87,84. Dari hasil tes akhir siklus II tersebut hasil belajar siswa 

sudah mengalami peningkatan bila dibandingkan hasil tes awal. 

Tabel 4.15 Hasil Post Tes Siklus II 

No Nama JK Skor T/TT 

1 Afifatul Halimah P 90 Tuntas 

2 Ahmad Ainul Anwar L 100 Tuntas 

3 Ahmad Alfin Kurniawan L 80 Tuntas 

4 Ahmad Firman Sadewo L 80 Tuntas 

5 Ahmad Haqi L 90 Tuntas 

6 Aliza Muliana P 90 Tuntas 

7 Aryanti Wiji Lestari P 80 Tuntas 

8 Dani Irawan L 87 Tuntas 

9 Dwi Azun Rosida P 90 Tuntas 

10 Fachri Aulia P 90 Tuntas 

11 Heni Yogi P - - 

12 Indana Lazulfa P 87 Tuntas 
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Lanjutan Tabel 4.15..... 

13 Miftahul Anwar L 83 Tuntas 

14 M. Al-Lay Yahya A.A L 60 Tidak Tuntas 

15 M. Annur Rofiq L 100 Tuntas 

16 M. Aqilla Lazwardi L 100 Tuntas 

17 M. Atta Dliya Al-Haq L 90 Tuntas 

18 M. Bay Deven Iqbal V L 87 Tuntas 

19 M. Hudan Syaifulloh L 83 Tuntas 

20 M. Ilvan Yudha Pratama L 100 Tuntas 

21 M. Ilham Rifa’i L 93 Tuntas 

22 Nisrina Washfa N P 100 Tuntas 

23 Rosa Nur Amalia P 70 Tidak Tuntas 

24 Salsa Dela P 90 Tuntas 

25 Umar Ilham L 83 Tuntas 

26 Wildani Ardiansyah L 93 Tuntas 

Jumlah 2196  

Rata-rata 87,84  

 

Dari  hasil  akhir  tes  siklus  II  diatas  diperoleh  23  siswa  

telah memperoleh nilai ≥ 75 dan 2 siswa belum memenuhi 

kriteria minimum. 2 siswa tersebut adalah Yahya dan Rosa. 

Potensi ketuntasan belajar =
23

25
× 100% = 92%  
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Berdasarkan  presentasi  ketutasan  belajar  dapat  diketahui  

bahwa pada siklus II siswa kelas V sudah sangat memenuhi, 

karena rata-ratanya 87,84 sudah diatas ketuntasan minimum 

yang telah ditentukan yaitu 75. Dengan   demikian   dapat   

dikatakan   bahwa   model   pembelajaran kooperatif tipe STAD 

mampu meningkatkan ketuntasan belajar siswa kelas V MI 

Maftahul Ulum Tegalrejo. 

9)  Refleksi 

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan peneliti bersama pengamat, 

selanjutnya   peneliti   mengadakan   refleksi   terhadap   observasi,  hasil 

catatan lapangan, hasil wawancara, dan hasil tes akhir dapat diperoleh 

beberapa hal sebagai berikut: 

a) Aktifitas guru dan peneliti sudah menunjukan tingkat 

keberhasilan pada   kriteria   sangat   baik.   Oleh   karena   itu   tidak   

diperlukan pengulangan siklus 

b) Aktifitas siswa sudah menunjukan tingkat keberhasilan pada 

kriteria sangat baik. Oleh karena itu tidak perlu pengulangan siklus. 

c) Kepercayaan diri siswa sudah meningkat dibuktikan dengan 

pengendalian kepada teman /orang lain berkurang, sehingga tidak 

ada lagi siswa contekan dalam menyelesaikan soal-soal evaluasi. 

d) Kegiatan pembelajaran menunjukan penggunaan waktu yang sudah 

sesuai dengan rencana. Oleh karena itu tidak diperlukan 

pengulangan siklus. 
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e) Hasil belajar siswa berdasarkan hasil tes akhir siklus II menunjukan 

bahwa hasil belajar siswa terhadap materi sudah baik, hal tersebut 

dibuktikan dengan ketuntasan belajar siswa telah memenuhi 

belajar KKM yang diinginkan oleh karena itu tidak diperlukan lagi 

pengulangan siklus. 

Dari uraian pengamatan diatas pada siklus II, secara umum pada 

siklus  II sudah  menunjukan  adanya peningkatan  partisipasi  aktif  dari 

siswa dan adanya peningkatan hasil belajar bagi siswa serta keberhasilan 

guru/peneliti dalam menggunakan model pembelajaran kooperatif  tipe  

Student  Team  Achievement  Division  (STAD).  Oleh karena itu tidak 

perlu dilanjutkan pada siklus berikutnya dan tahap penelitian berikutnya 

adalah penulisan laporan. 

4. Temuan Penelitian 

 Beberapa temuan yang diperoleh pada pelaksanaan penelitian ini 

adalah : 

a. Pelaksanaan pembelajaran  kooperatif tipe Student Team 

Achievement Division  (STAD)  membuat  siswa  yang  semula  pasif  

menjadi  aktif dalam kegiatan kelompok. 

b. Kegiatan pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement 

Division (STAD) pada materi qurban ini mendapat respon yang sangat 

positif dari siswa. 

c. Hasil belajar siswa yang semula berkemampuan rendah dapat 

meningkat menjadi siswa yang berkemampuan sedang dan siswa yang 
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berkemampuan sedang dapat meningkat menjadi siswa 

berkemampuan tinggi. 

d. Siswa merasa senang dengan belajar kelompok, karena dengan belajar 

kelompok  mereka  dapat  saling  bertukas  pikiran/pendapat  dengan 

teman. 

B. Pembahasan Proses Model Pembelajaran Kooperatif tipe Student Team 

Achievement Division (STAD) 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement  

Division  (STAD)  pada  materi  Khitan  di  kelas  V  MI Maftahul Ulum 

Tegalrejo Sawentar Kanigoro Blitar terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus terbagi 

menjadi 1 kali pertemuan dan 3 tahapan yaitu: tahap awal, tahap inti, dan tahap 

akhir. 

Pada tahap awal guru membagi siswa dalam beberapa kelompok sesuai nilai 

hasil Pre Test. Pembagian kelompok dilakukan secara heterogen dari segi 

kemampuan, jenis kelamin, dan etnik yang didasarkan pada tes awal.  

Sedangkan pada tahap inti mula-mula guru memberikan penjelasan tentang 

pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD), 

setelah itu  guru  menjelaskan  tujuan  pembelajaran  kooperatif  tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD) setelah kegiatan ini, para siswa ditugaskan 

untuk membaca materi terlebih dahulu, dan dilanjutkan pemberian lembar kerja, 

setelah mengerjakan soal tersebut, siswa di beri kuis untuk mencari nilai 

individual mereka yang akan di akumulasikan dengan nilai kelompok. 
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Pada tahap akhir guru memberikan soal tes formatif secara individu pada  

setiap akhir siklus. Tes tersebut dilakukan untuk mengetahui hasil dan 

ketuntasan belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif   tipe   

Student   Team   Achievement   Division (STAD) . 

Pada pelaksanaan siklus I dan siklus II tahap-tahap tersebut telah 

dilaksanakan dan telah memberikan perbaikan yang positif dalam diri siswa. Hal 

tersebut dibuktikan dengan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran Fiqih 

di kelas, misalnya siswa yang semula pasif dalam belajar kelompok sudah 

menjadi aktif dan siswa menjadi dalam menyelesaikan soal tes tidak ada lagi 

yang contekan dengan temannya karena siswa sudah yakin dengan 

kemampuannya sendiri. 

C. Peningkatan Kerjasama peserta didik dengan menerapkan Model 

Pembelajaran Kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) 

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dipaparkan, menunjukkan 

adanya peningkatan kerjasama peserta didik sehingga berdampak adanya 

peningkatan hasil belajar peserta didik. Berikut akan dijelaskan secara lebih 

rinci dari peningkatan kerjasama peserta didik. 

Kerjasama peserta didik termasuk belajar bersama, diperlukan 

penyesuaian emosional antara peserta didik satu dengan yang lain.  Sedangkan 

Radno Harsanto memiliki pandangan bahwa kerjasama peserta didik dapat 

terlihat dari belajar bersama dalam kelompok. Berikut ini ciri-ciri atau 

indikator kerjasama peserta didik, maka dapat disimpulkan bahwa indikator 

kerjasama peserta didik antara lain : 
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1. Saling membantu sesama anggota dalam kelompok 

2. Setiap anggota ikut memecahkan masalah dalam kelompok sehingga 

mencapai kesepakatan 

3. Menghargai kontribusi setiap anggota kelompok 

4. Setiap anggota kelompok mengambil giliran dan berbagi tugas 

5. Berada dalam kelompok kerja saat kegiatan berlangsung 

6. Meneruskan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya 

7. Mendorong peserta didik lain untuk berpartisipasi dalam tugas kelompok 

8. Menyelesaikan tugas tepat waktu 

Peneliti menilai kerjasama peserta didik dalam penelitian ini berdasarkan 

indikator yang telah disebutkan oleh Radno Harsono tersebut. Penelitian 

Kerjasama dalam kelompok dilakukan selama dua siklus, yaitu tanggal 24 

November dan 1 Desember 2016.  

Pada pelaksanaan tindakan ini, peneliti menyiapkan lembar pengamatan 

untuk mengetahui dan memberikan nilai pada peserta didik seberapa jauh 

aktifitas kerjasama yang dilakukan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Dan setelah mengetahui hasilnya, aktifitas kerjasama yang peserta didik 

lakukan selama proses tindakan dan penelitian mengalami peningkatan yang 

sangat baik. Hal ini disebabkan penerapan model pembelajaran yang membuat 

peserta didik berusaha untuk mendapat nilai terbaik dengan cara kerjasama 

dengan peserta didik yang lain.  

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, didapatkan 

rekapitulasi observasi kerjasama dalam kelompok yakni dalam Siklus I 
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prosentase nilai kerja sama peserta mencapai 79,12 % dan pada siklus Siklus 

II meningkat menjadi 83,38 %. 

Berdasarkan hasil diatas, menunjukkan adanya peningkatan kerjasama 

dalam kelompok peserta didik kelas V MI Maftahul Ulum Tegalrejo Sawentar 

Kanigoro Blitar, rata-rata Siklus I dengan Siklus II terjadi peningkatan. Berikut 

ini perbandingan antar siklus I dan siklus II: 

Grafik 4.2 Perbandingan Prosentase Peningkatan Kerjasama 

 

  Dengan demikian membuktikan bahwa penerapan model kooperatif 

tipe Student Team Achievement Division dapat meningkatkan kerjasama 

peserta didik kelas V pada mata pelajaran Fiqih materi khitan MI Maftahul 

Ulum Tegalrejo Sawentar Kanigoro Blitar. 
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D. Peningkatan Keaktifan peserta didik dengan menerapkan Model 

Pembelajaran Kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) 

 Seperti halnya pada tindakan dan penelitian untuk mengetahui seberapa 

besar aktifitas kerjasama peserta didik, dalam melakukan tindakan dan penelitian 

untuk mengetahui seberapa besar keaktifan peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran perlu adanya dilakukan tes awal (pre test) dan pengamatan awal 

untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman peserta didik tentang materi yang 

akan disampaikan saat penelitian siklus I dan juga meneliti seberapa jauh peserta 

didik mampu berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dan dari analisa hasil 

tes awal (pre test), memang diperlukan tindakan untuk meningkatkan keaktifan 

dan hasil belajar mereka dalam pelajaran Fiqih, terutama dalam pemahaman 

materi Khitan. 

Pada pelaksanaan tindakan ini, peneliti menyiapkan lembar pengamatan 

untuk mengetahui dan memberikan nilai pada peserta didik seberapa jauh 

keaktifan yang dilakukan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan setelah 

mengetahui hasilnya, keaktifan yang peserta didik lakukan selama proses 

tindakan dan penelitian mengalami peningkatan yang sangat baik. 

Penelitian keaktifan belajar peserta didik dilakukan selama dua siklus yaitu 

tanggal 24 November dan 1 Desember 2016. Berdasarkan hasil observasi yang 

telah dilakukan, diketahui bahwa peserta didik mengalami peningkatan dan ada 

satu dua siswa yang belum ada peningkatan tetap. Untuk prosentase peningkatan 

keaktifan belajar peserta didik yakni pada siklus I mencapai 75,25% dan pada 

siklus II meningkat menjadi 82,25 %. 
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Berdasarkan Hasil tersebut, menunjukkan bahwa adanya peningkatan 

keaktifan peserta didik kelas V MI Maftahul Ulum Tegalrejo Sawentar Kanigoro 

Blitar. Berikut ini perbandingan hasil peningkatan keaktifan peserta didik : 

Grafik 4.3 Perbandingan Prosentase Peningkatan  

Keaktifan Peserta Didik 

 

E. Pembahasan Hasil Belajar Peserta Didik dengan Menerapkan Model 

Pembelajaran Kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) 

Berdasarkan keaktifan siswa dalam kegiatan yang telah dilakukan 

menunjukan adanya peningkatan dari tiap tindakan. Perubahan positif pada hasil 

belajar dan ketuntasan belajar. Hasil dari pembelajaran yang dilakukan dari 

tanggal 17 November-1 Desember 2017, pada tes awal (Pretes) rata-ratanya 51,2 

dengan prosentase keberhasilan 13,79%. Dan pada siklus I meningkat dengan 

rata-rata 73,6 dengan prosentase keberhasilan 48%, dan pada siklus II nilai 
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peserta didik meningkat dengan rata-rata kelas 87,84 dengan prosentase 

keberhasilan 92%. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Team Achievement Division (STAD) bisa meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas V MI Maftahul Ulum Tegalrejo Sawentar Kanigoro Blitar. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan ketuntasan belajar dari pre test 

siklus I kemudian ke siklus II , seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini: 

Gambar 4.4 Peningkatan Hasil Belajar 

  

Sebelum  diberi  tindakan  diperoleh nilai  rata-rata pre test  siswa kelas 

V MI Maftahul Ulum Tegalrejo Sawentar Kanigoro Blitar dengan taraf 

keberhasilan hasil pre test siswa yang mencapai nilai ≥75 sebanyak 4 siswa dan 
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ketuntasan kelas 13,79%. Pada siklus  I nilai rata-rata kelas 73,6, siswa yang 

mendapat nilai ≥ 75 sebanyak 13 siswa dan < 75 sebanyak 12 siswa dengan 

ketuntasan kelas 48%. Sedangkan pada siklus II nilai rata-rata kelas 87,84 siswa 

yang mendapat nilai ≥ 75 sebanyak 23 siswa dan < 75 sebanyak 2 siswa dan 

presentase ketuntasan kelas 92%. 

Berdasarkan ketuntasan klasikal (presentase ketuntasan kelas) pada siklus  

II sebesar 92%.  Berarti  pada siklus  II ini  sudah memenuhi kriteria ketuntasan 

kelas yang sudah ditentukan yaitu ≥ 75%. Dengan demikian penelitian ini bisa 

di akhiri karena apa yang diharapkan telah terpenuhi. 

Berdasarkan   hasil   nilai   post   tes   II   siswa   terlihat   adanya 

peningkatan   pemahaman   siswa,   ini   terbukti   dengan   meningkatnya hasil 

belajar siswa. Dengan demikian pembelajaran dengan model kooperatif tipe 

Student Team Achievement Division (STAD) terbukti mampu membantu dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. 


