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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Kegiatan Awal 

Kegiatan awal merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum proses 

penelitiam dilaksanakan. Kegiatan ini dimulai dari observasi permasalahan 

terkait pembelajaran yang ada di Kompetensi Keahlian TKR di SMK N 2 

Yogyakarta  hingga proses persiapan untuk melaksanakan pembelajaran 

pada siklus I. Adapun kegiatan awal tersebut meliputi : 

a. Observasi Awal 

Observasi awal dilakukan pada saat kegiatan pelaksanaan Praktik 

Lapangan Terbimbing (PLT) untuk mengetahui permasalahan apa saja 

yang ada pada proses pembelajaran khususnya dijurusan Teknik 

Kendaraan Ringan di SMK N 2 Yogyakarta 

b. Diskusi dengan Guru Mata Pelajaran  

Peneliti berdikusi bersama dengan guru mata pelajaran yang 

bersangkutan untuk mengetahui dan mendalami permasalahan yang 

ada pada saat observasi awal. Berdasarkan data ini selanjutnya 

dilakukan sebuah rencana penelitian yang juga dikonfirmasikan kepada 

guru tentang apa saja dan bagaimana kemungkinan yang dapat 

menjadikan keberhasilan penelitian. 
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c. Menyusun Perangkat Pembelajaran  

Perangkat pembelajaran yang disusun disesuaikan dengan 

kompetensi dasar yang ada pada mata pelajaran PMKR. Kompetensi 

dasar yang digunakan adalah kompetensi dasar PMKR kelas XII 

dikarenakan pada saat awal observasinya berada dikelas XI dan pada 

saat pelaksanaan penelitian sudah naik di kelas XII. Adapun 

kompetensi dasar yang diambil adalah KD. 3.17 Mendiagnosis 

kerusakan Engine Management System (EMS) dan KD. 4.17 

Memperbaiki Engine Management System (EMS). Perangkat 

pembelajaran yang disusun meliputi : Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Materi Pembelajaran, Media Pembelajaran yang 

tentunya disesuaikan dengan sintaks model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD. 

d. Menyusun Alat Pengumpulan Data 

1) Membuat lembar observasi yang digunakan untuk mengetahui 

pelaksanaan proses pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division 

(STAD). 

2) Membuat soal tes yang digunakan sebagai alat evaluasi proses 

pembelajaran setelah dikenai tindakan. Soal tes tersebut digunakan 

untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa setelah proses 

pembelajaran PMKR menggunakan model pembelajaran STAD 

berakhir. 
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2. Siklus I 

Siklus I dilaksanakan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Juli 2019 pada 

jam pelajaran 1 – 6 yaitu pukul 06:45 – 11:45 WIB selama 6 x 45 menit. 

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan  

1) Melakukan koordinasi kembali dengan guru mata pelajaran untuk 

menyampaikan teknis pelaksanaan penelitian pada siklus I. 

Koordinasi ini dilakukan agar dalam pelaksanaan penelitian dapat 

berjalan dengan lancar. 

2) Menyiapkan perangkat pembelajaran yang sudah disesuaikan 

dengan sntaks – sintaks model pembelajaran kopertaif tipe STAD. 

Perangkat pembelajaran yang disiapkan meliputi : RPP, Media 

pembelajaran, Materi. 

3) Menyiapkan kembali alat pengumpulan data yaitu lembar observasi 

pelaksanaan model pembelajaran koopertaif tipe STAD dan soal 

evaluasi yang disesuaikan dengan kompetensi dasar yang harus 

dicapai pada siklus I. 

b. Pelaksanaan 

Pertemuan pada siklus ini dilaksanakan pada hari Rabu, 17 Juli 2019 

pada jam ke 1 – 6, yakni dimulai pada pukul 06:45. Adapun kegiatan 

yang dilakukan terdiri dari pendahuluan, Kegiatan Inti dan Penutup.  
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1) Pendahuluan 

a) Pembelajaran dimulai pada pukul 06:45 diawali dengan berdoa 

bersama – sama dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia 

Raya dan dilanjutkan dengan literasi.  

b) Selanjutnya guru membuka pelajaran dengan mengucap salam 

pembuka dilanjutkan dengan presensi kehadiran siswa. Pada 

pertemuan hari itu jumlah siswa yang hadir adalah 31 siswa.  

c) Kemudian guru menyampaikan motivasi kepada siswa untuk 

meningkatkan semangat belajarnya. Setelah motivasi dirasa 

cukup kemudian guru menyampaikan model pembelajaran yang 

akan dilaksanakan pada pertemuan tersebut serta 

menginformasikan kepada siswa tentang pembagian 

kelompoknya dan juga prosedur diskusinya. Serta 

menyampaikan tentang kompetensi dasar dan indikator harus 

dicapai. 

d) Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok masing – masing 

beranggotakan 5 – 6 siswa yang teridiri berdasarkan siswa 

dengan prestasi tinggi, sedang dan rendah. Pembagian 

kelompok ini sudah disiapkan sebelumnya sehingga pada saat 

pelaksanaan guru hanya menyampaikan hasil pembagian 

kelompoknya. Adapun hasil dari pembagian kelompoknya 

sebagai berikut : 
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Tabel 6.Pembagian Kelompok  

No Kelompok I Kelompok II Kelompok III 

1 LWD MNMR MNA 

2 MAP MRP ONA 

3 YIH TRA SP 

4 MA MDG SA 

5 MAR MHAM WU 

No. Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI 

1 RAP SAN KJP 

2 PAN PAWN WW 

3 RWR Mac WAS 

4 MRPu NQAF NSKP 

5 SN SBDJ OWD 

   ATF 

 

 

2) Kegiatan Inti 

a) Kegiatan inti diawali dengan penyampaian materi tentang 

Engine Management System (EMS) oleh guru. Materi 

ditampilkan dalam bentuk powerpoint dan juga dituliskan di 

papan tulis. Materi pelajaran yang disampaikan hanya sebagai 

pengantar saja yang selebihnya siswa nanti berdiskusi dalam 

kelompoknya. 

b)  Dalam kegiatan penyampian materi ini juga diselingi dengan 

tanya jawab kepada siswa. Pertanyaan disampaikan oleh 

beberapa siswa yang bertanya, dan juga disampaikan oleh guru 

secara acak.  

c) Kemudian guru menyampaikan dan menjelaskan tugas diskusi 

kelompok serta bagaimana mengerjakannya. Kemudian diskusi 

dilaksanakan sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan 

sebelumnya yakni berdasarkan prestasi, setiap kelompok terdiri 
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dari 5 – 6 orang yang anggotanya terdiri dari siswa kelompok 

atas, kelompok tengah dan juga kelompok bawah. Harapannya 

dengan pembagian kelompok yang sudah ditentukan ini siswa 

dapat saling bekerja sama dalam satu kelompok untuk saling 

membantu.  

d) Selama proses diskusi berlangsung guru mendampingi jalannya 

diskusi dengan mengarahkan dan juga membantu kelompok 

ada yang merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas kelompok. 

Kegiatan diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama 

antar siswa dalam memahami materi atau tugas yang 

dikerjakan agar setiap siswa memahami tentang kompetensi 

yang diajarkan. 

e) Setelah diskusi selesai maka setiap kelompok secara bergantian 

mempresentasikan secara singkat hasil diskusi dari kelompok 

mereka masing – masing. Seluruh anggota kelompok maju ke 

depan dan salah satu menyampaikan hasil diskusi 

kelompoknya.  

f) Pada kegiatan ini diperkenankan juga kelompok lain untuk 

menanggapi ataupun mengajukan pertanyaan kepada 

kelompok yang bersangkutan, hal ini bertujuan agar terjadi 

interaksi positif antar siswa dan juga guru. Apabila setiap 

kelompok selesai melakukan presentasinya, kemudian diselingi 
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dengan diberikan penguatan dan juga koreksi jawaban yang 

kurang tepat oleh guru. 

g) Setelah presentasi kelompok dirasa cukup, kemudian guru pada 

akhirnya memberikan kesimpulan tentang hasil diskusi yang 

dilakukan oleh siswa, kesimpulan ini bertujuan agar siswa 

benar – benar memhami tentang materi yang diajarkan. 

3) Penutup 

a) Pada kegaiatan penutup ini guru mengulang secara garis besar 

materi apa saja yang sudah dibahas pada pertemuan kali ini 

kepada siswanya.  

b) Kegiatan penilaian pada akhir pertemuan ini belum dapat 

dilaksanakan karena sisa waktu digunakan untuk 

menyelesaikan presentasi kelompok sehingga penghargaan 

kelompok juga belum dapat dilaksanakan. 

c) Selanjutnya guru menyampaikan rencana kegiatan pada 

pertemuan selanjutnya, dilanjutkan dengan menutup proses 

pembelajaran dengan berdoa bersama – sama dan salam 

penutup. 

c. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan dengan dibantu oleh seorang teman 

sebagai observer. Observasi dilakukan untuk mengetahui proses 

pelaksanaan pembelajaran yang dikenai tindakan dengan menggunakan 
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model pembelajaran koopertaif tipe STAD. Hasil dari observasi ditulis 

dalam lembar observasi yang sudah disediakan sebelumnya. 

1) Pelaksanaan Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

Berdasarkan sintaks – sintaks pada pelaksanaan model 

pembelajaran koopertaif tipe STAD yang terdapat pada lembar 

observasi dapat dilihat bahwa proses pelaksanaan model 

pembelajaran STAD belum maksimal. Tercatat pada pertemuan 1 

guru belum melaksanakan 3 poin yaitu : memberikan post test 

kepada siswa, penyampaian hasil nilai kelompok berdasarkan nilai 

individu, dan juga penghargaan kepada kelompok. Berdasarkan 

beberapa poin yang belum dilaksanakan tersebut dapat dilihat 

bahwa poin – poin terebut merupakan kegiatan yang penting dalam 

pembelajaran STAD, dikarenakan poin tersebut berisi kegaiatan – 

kegiatan penilaian dan juga penghargaan kepada kelompok yang 

merupakan salah satu inti dari model pembelajaran koopertaif tipe 

STAD. 

Apabila dilihat dalam bentuk prosentase keberhasilam maka 

pada pertemuan pada siklus I hasilnya adalah sebagai berikut : 

𝑷𝒓𝒐𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔𝒆 𝒌𝒆𝒃𝒆𝒓𝒉𝒂𝒔𝒊𝒍𝒂𝒏 𝑺𝑻𝑨𝑫 =
𝟕

𝟏𝟎
× 𝟏𝟎𝟎% = 𝟕𝟎% 

2) Hasil Belajar Siswa 

Pada siklus I penilaian hasil belajar belum belajar belum dapat 

dilaksanakan, karena masih terdapat beberapa kelompok siswa 



 
 
 

 

79 
 
 

 

yang belum mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kegiatan 

pengambilan nilai dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya. 

Berdasarkan hal tersebut kemudian menjadikan bahan refleksi 

untuk kegiatan berikutnya. 

d. Refleksi 

Berdasarkan observasi pada siklus I yang dimana proses 

pembelajarannya sudah menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. 

Terdapat beberapa kendala – kendala pada siklus I adalah sebagai 

berikut : 

1) Tingkat prosentase keberhasilan pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD belum maksimal yaitu baru 

terlaksana 70%. Masih terdapat beberapa poin – poin yang belum 

terlaksana. 

2) Siswa belum terbiasa dengan diskusi kelompok sehingga 

membutuhkan usaha dan waktu yang lebih untuk mengondisikan 

kelas. Selain itu terdapat beberapa siswa yang masih 

menggantungkan diri pada teman satu kelompok dan cenderung 

mengandalkan yang lain. 

3) Penilaian hasil belajar siswa belum dapat dilaksanakan sehingga 

belum diketahui peningkatan hasil belajarnya. Hal ini 

dikarenakan sebagian waktu habis untuk menyelesaikan 

presentasi kelompok. 
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Dari beberapa hasil refleksi tersebut maka perbaikan yang perlu 

dilakukan adalah sebagai berikut :  

1.) Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pelaksanaan model 

pembelajaran koopertaif tipe STAD adalah dengan 

memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. 

2.) Dalam mengatasi adanya siswa yang belum terbiasa diskusi dan 

cenderung kurang aktif dalam kelompok, guru memperingatkan 

kembali betapa pentingnya anggota kelompok untuk saling 

bekerja sama. 

3.) Berdasarkan hasil refleksi tentang penilaian hasil belajar yang 

belum dapat dilaksanakan maka diputuskan untuk dilaksanakan 

pada pertemuan selanjutnya. 

Berdasarkan hasil tersebut penelitian pada siklus I belum dikatakan 

berhasil. Oleh karena itu dilaksanakan siklus II dengan perbaikan dari 

hasil refleksi agar mencapai indikator keberhasilan yang telah 

ditentukan. 

3. Siklus II 

Siklus II dilaksanakan berdasarkan hasil refleksi siklus I. Harapannya 

pada siklus II dapat terlaksana dengan kondusif karena siswa sudah mulai 

terbiasa dengan pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Dengan pelaksanaan pembelajaran yang diperbaiki sesuai dengan refleksi 
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pada siklus I maka diharapkan hasil belajar siswa meningkat dan memenuhi 

target penelitian. 

Pertemuan Siklus II dilaksanakan pada hari Rabu, 24 Juli 2019 pada 

jam pelajaran 1 – 6 yaitu pukul 06:45 – 11:45 WIB selama 6 x 45 menit. 

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan  

1) Melakukan koordinasi kembali dengan guru mata pelajaran untuk 

menyampaikan teknis pelaksanaan penelitian pada siklus II. 

Koordinasi ini dilakukan agar dalam pelaksanaan penelitian dapat 

berjalan dengan lancar. 

2) Menyiapkan perangkat pembelajaran yang sudah disesuaikan 

dengan sntaks – sintaks model pembelajaran kopertaif tipe STAD. 

Perangkat pembelajaran yang disiapkan meliputi : RPP, Media 

pembelajaran, Materi. 

3) Menyiapkan kembali alat pengumpulan data yaitu lembar 

observasi pelaksanaan model pembelajaran koopertaif tipe STAD 

dan soal evaluasi yang disesuaikan dengan kompetensi dasar yang 

harus dicapai pada siklus II  

b. Pelaksanaan 

Pertemuan Siklus II ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 

2018 pada jam pelajaran 1 sampai 6 yaitu pukul 06:45 – 11:45 selama 

6 x 45 menit. Adapun kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 

pendahuluan, kegiatan inti, penutup. 
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1) Pendahulan  

a) Pembelajaran dimulai pada pukul 06:45 diawali dengan berdoa 

dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan 

dilanjutkan dengan literasi.  

b) Selanjutnya guru membuka pelajaran dengan mengucap salam 

pembuka dilanjutkan dengan presensi kehadiran siswa. Pada 

pertemuan pertama ini jumlah siswa yang hadir adalah 31 siswa. 

c) Kemudian guru menyampaikan motivasi kepada siswa untuk 

meningkatkan semangat belajarnya. Setelah motivasi dirasa 

cukup guru kemudian menyampaikan sedikit materi dan 

penguatan pada pertemuan sebelumnya. Selain itu disampaikan 

juga saran – saran kepada siswa untuk memanfaatkan waktu 

semaksimal mungkin untuk berdskusi.  

d) Pembagian kelompok masih tetap seperti pertemuan 

sebelumnya. 

2) Kegiatan Inti 

a) Setelah pendahuluan dirasa cukup kemudian masuk pada 

kegiatan inti pembelajaran. Diawali dengan penyampaian 

materi oleh guru sebagai pengantar. Setelah penyampaian 

materi selesai kemudian guru menyampaikan tugas diskusi 

selanjutnya yakni menugaskan siswa untuk berdiskusi kembali 

dan menuliskan hasil diskusinya. 
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b) Kemudian siswa diperkenankan untuk berdiskusi sesuai 

dengan kelompok mereka masing – masing dan diperkenankan 

untuk membuka buku dan internet sebagai sumber belajar. 

Diskusi ini dilaksanakan agar siswa dapat saling bekerja sama 

dalam memahami materi yang diajarkan secara bersama sama 

dalam satu kelompok.  

c) Selain itu guru juga selalu mendampingi jalannya diskusi siswa 

apabila terdapat kesulitan – kesulitan dan juga mengarahkan 

jalanna diskusi agar lebih kondusif. 

d) Setelah kegiatan diskusi selesai kemudian siswa bersama – 

sama kelompoknya masing – masing menyampaikan hasil 

diskusinya secara bergantian. Setiap kelompok maju dan 

diwakili satu orang sebagai moderator. Kelompok yang lain 

dipersilahkan untuk menanggapi dan juga memberikan 

pertanyaan kepada kelompok yang presentasi sehingga terjadi 

interaksi antar siswa dan juga guru. Disetiap akhir 

penyampaian hasil diskusi kelompok guru memberikan 

penguatan ataupun koreksi dari hasil diskusi. 

e) Penutup 

Pada sesi penutup guru memberikan masukan terhadap 

jalannya diskusi yang dilakukan oleh siswa, yang kemudian 

dilanjutkan dengan beberapa penguatan materi secara singkat 

agar siswa benar – benar memahami materi yang diajarkan. 
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Setelah itu guru menginstruksikan siswa untuk melakukan 

persiapan mengerjakan postest. Guru dibantu siswa 

membagikan soal dan lembar jawaban. Siswa mengerjakan soal 

selama 45 menit, setelah siswa selesai mengerjakan soal 

kemudian lembar jawab dikumpulkan dan langsung dibagikan 

secara acak untuk dilakukan pembahasan secara bersama – 

sama. 

Setelah pembahasan soal selesai dilakukan maka langsung 

saja dilakukan input nilai kemudian dilakukan penilaian 

kelompok berdasarkan skor individu. Selanjutnya penyampaian 

penghargaan kelompok berdasarkan nilai yang sudah diinput. 

Sebelum mengakhiri pembelajaran guru menyampaikan 

kesimpulan apa saja yang dipelajari pada pertemuan tersebut 

dan kemudian dilanjutkan dengan berdoa bersama sama dan 

ditutup dengan salam. 

c. Observasi  

1) Pelaksanaan pembelajaran STAD 

Pada siklus II ini berdasarkan hasil pengamatan dapat dilihat 

bahwa semua poin – poin pelaksanaan pembelajaran koopertaif tipe 

STAD yang terdapat pada lembar observasi sudah terpenuhi. Hal 

tersebut dapat menjelaskan bahwa pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division 

(STAD) sudah berjalan dengan baik. 
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Berdasarkan data tersebut apabila dihitung dalam prosentase 

keberhasilan pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD maka hasilnya adalah 100% karena sudah terlaksana dengan 

maksimal jika dibandingkan dengan siklus sebelumnya yang 

hasilnya sebesar hanya 70%. Apabila dilihat grafiknya adalah 

sebagai berikut : 

 

Gambar 2. Grafik Prosentase Pelaksanaan Model Pembelajaran  

  Kooperatif tipe STAD 

 

2) Hasil Belajar siswa 

Hasil belajar siswa berdasarkan hasil posttest yang dilakukan 

pada pertemuan 2 yang sekaligus dibandingkan dengan data awal 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 7. Hasil Belajar Siswa Sebelum Dikenai Tindakan 

No Nama 
Nilai 

Awal 
No Nama 

Nilai 

Awal 

1 K J P 63 16 O N E 63 

2 L W D 80 17 P A N 63 

3 M A 60 18 P A W N 63 
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4 M R PU 53 19 R A P 65 

5 M H A M 43 20 R W R 60 

6 M A 55 21 S B D J 53 

7 M N A 68 22 S N 53 

8 M A A 63 23 S P 60 

9 M A R 43 24 S A 55 

10 M D G 55 25 S ANG 65 

11 M N M R 73 26 T R A 60 

12 M R P 63 27 W W 63 

13 N Q A F 53 28 W A S 63 

14 N S K P 53 29 W U 50 

15 O W J 53 30 Y I H 60 

   31 A T F 73 

   

Tabel 8. Perhitungan Hasil Belajar Siswa sebelum Dikenai Tindakan 

No. Hasil Nilai 

1 Nilai Tertinggi 80 

2 Nilai Terendah 43 

3 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 76 

4 Siswa lulus KKM 1 

5 Siswa belum lulus KKM 30 

6 Rata – rata 59,58 

7 Prosentase Ketuntasan  3,20% 

 

Tabel 9. Hasil Belajar Siswa Setelah Dikenai Tindakan 

No Nama 
Nilai 

Awal 
No Nama Nilai 

1 K J P 100 16 O N E 72 

2 L W D 100 17 P A N 76 

3 M A 72 18 P A W N 76 

4 M R PU 84 19 R A P 84 

5 M H A M 92 20 R W R 96 

6 M A 88 21 S B D J 96 

7 M N A 92 22 S N 100 

8 M A A 92 23 S P 80 

9 M A R 68 24 S A 92 

10 M D G 92 25 S ANG 92 

11 M N M R 92 26 T R A 84 

12 M R P 96 27 W W 96 

13 N Q A F 92 28 W A S 92 

14 N S K P 84 29 W U 84 

15 O W J 80 30 Y I H 100 

   31 A T F 100 
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 Tabel 10. Perhitungan Hasil Belajar Setelah dikenai tindakan 

No. Hasil Nilai 

1 Nilai Tertinggi 100 

2 Nilai Terendah 68 

3 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 76 

4 Siswa lulus KKM 28 

5 Siswa belum lulus KKM 3 

6 Rata – rata 88,52 

7 Prosentase Ketuntasan  90,30% 

 

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa  setelah dikenai 

tindakan diperoleh nilai tertinggi evaluasi yaitu 100 dan nilai 

terendah adalah 68. Rata – rata yang diperoleh adalah sebesar 88,52. 

Apabila dilihat dari jumlah siswa yang memenuhi KKM meningkat 

bila dibandingkan dengan data awal sebelumnya pada tabel 

sebelumnya. Prosentase ketuntasan kelas telah mencapai 90,30% 

meningkat dari sebelumnya 3,20% yang artinya sudah memenuhi 

target minimal ketuntasan kelas yaitu 75%. Berdasarkan tabel 

tersebut dapat digambarkan dalam diagram peningkatan hasil 

belajar sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3. Grafik Pencapaian Rerata Hasil Belajar 

Pencapaian Rerata Hasil Belajar  



 
 
 

 

88 
 
 

 

 

Gambar 4. Grafik Pencapaian Ketuntasan 

    Hasil Belajar siswa 

 

3) Penghargaan Kelompok 

Diakhir siklus  guru mengambil poin skor kelompok yaitu 

dengan menjumlahkan semua skor perkembangan individu yang 

diperoleh anggota kelompok. Adapun hasil kategori atau 

penghargaan kelompok adalah sebagai berikut :  

Tabel 11. Penghargaan Kelompok 

Kelompok Total Rata - rata 
Kriteria 

Penghargaan 

1 120 30 
Kelompok 

Super 

2 120 30 
Kelompok 

Super 

3 110 28 
Kelompok 

Super 

4 120 30 
Kelompok 

Super 

5 120 30 
Kelompok 

Super 

6 120 30 
Kelompok 

Super 

3,20%

90,30%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Data Awal Siklus II

Prosentase Pencapaian Ketuntasan 
Siswa



 
 
 

 

89 
 
 

 

 

d. Refleksi 

Berdasarkan pertemuan pada siklus II hasil refleksinya adalah 

sebagai berikut : 

1) Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran kooperatif 

tipe STAD didapatkan bahwa sudah terpenuhi secara maksimal 

yakni 100%, terbukti dari poin – poin pada lembar observasi sudah 

terpenuhi semua. 

2) Siswa sudah terbiasa berdiskusi dan berjalan secara kondusif  

sehingga kerjasama antar siswa dapat terjalin. 

3) Pemanfaatan waktu sudah dapat dilaksanakan hal ini ditunjukkan 

dari poin – poin pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dapat terlaksana secara maksimal. 

4) Penilaian hasil belajar sudah dapat dilaksanakan dan didapatkan 

hasil belajar siswa ketuntasannya mencapai 90,30 % artinya sudah 

memenuhi target minimal 75% ketuntasan kelas, maka siklus 

penelitian dihentikan pada siklus II ini. 

 

B. Pembahasan 

1. Pelaksanaan Model pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

Pada penelitian yang dilaksanakan sebanyak 2 siklus ini selalu 

dilakukan pengamatan terkait pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division 



 
 
 

 

90 
 
 

 

(STAD). Pengamatan dilakukan oleh observer dan dituliskan pada 

checklist yang terdapat pada lembar observasi. 

Siklus I pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) prosentase pelaksanaanya adalah 70%. 

Berdasarkan hasil tersebut pelaksanaan pembelajaran belum berjalan 

dengan maksimal dikarenakan guru dan siswa belum terbiasa dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD sehingga memerlukan 

penyesuaian. 

Siklus II dilaksanakan berdasarkan hasil refleksi dari siklus sebelumnya 

sehingga dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Hal tersebut dibuktikan 

berdasarkan prosentase pelaksanaan model pembelajaran STAD  yakni 

sebesar 100%, artinya keberhasilan pelaksanaan model pembelajaran 

tersebut dapat terlaksana. Pada siklus II pelaksanaan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD sudah baik dan maksimal, terbukti dari poin 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada lembar 

observasi yang sudah terpenuhi semua. 

Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI 

TKR di SMK N 2 Yogyakarta pada mata pelajaran PMKR melalui 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD). Model pembelajaran STAD ini merupakan pembelajaran 

kelompok yang menekankan kerjasama antar anggota kelompok untuk 

memahami pelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dengan 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 
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Achievement Division (STAD) yang sudah baik dan maksimal harapannya 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa dijadikan 

sebagai acuan peningkatan pemahaman siswa terkait materi pembelajaran 

yang diajarkan. 

2. Hasil Belajar Siswa  

Hasil belajar siswa merupakan permasalahan yang menjadi fokus 

utama dalam penelitian ini. Melalui penelitian ini bermaksud untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran 

koopertaif tipe Student Teams Achievement Division (STAD). Hasil belajar 

diberikan kepada siswa diakhir siklus.  

Berdasarkan data observasi, hasil belajar setelah dikenai tindakan 

adalah meningkat. Pada data awal yang diperoleh hasil belajar siswa rata – 

ratanya adalah 59,58 dengan nilai tertinggi sebesar 80 dan nilai terendah 

43.  Pelaksanaan model pembelajaran kooeratif tipe STAD pada siklus I 

belum maksimal dalam pelaksanaannya sehingga penilaian hasil belajar 

belum dapat dilakukan. Selain itu juga pada siklus I masih terdapat 

beberapa kelompok yang belum menyajikan hasil diskusinya, hal tersebut 

dijadikan refleksi untuk pertemuan berikutnya. Kemudian siklus II 

dilaksanakan berdasarkan hasil perbaikan atau refleksi dari siklus 

sebelumnya sehingga rata – rata hasil belajar didapatkan 88,52 dengan nilai 

tertinggi adalah 100 dan nilai terendah 62. Dengan hasil yang demikian 

maka dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa meningkat karena penerapan 
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model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division 

(STAD) yang sudah maksimal. 

Apabila dilihat dari jumlah siswa yang mencapai KKM 76 juga 

menunjukkan peningkatan. Pada data awal prosentase ketuntasan kelas 

adalah sebesar 3,20% atau sebanyak 1 siswa kemudian setelah dikenai 

tindakan mengalami kenaikan menjadi 90,30% atau sebanyak 28 siswa 

sudah tuntas. Karena target ketuntasan kelas adalah 75% maka siklus 

dihentikan cukup sampai siklus II. 

3. Keberhasilan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) 

pada mata pelajaran Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan (PMKR) kelas 

XI TKR di SMK N 2 Yogyakarta dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Peningkatan hasil belajar siswa ditunjukan dari rata – rata hasil belajar dan 

juga ketuntasan kelas atau jumlah siswa yang telah lulus KKM. 

Hasil belajar siswa pada siklus I belum terlaksana karena pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran STAD belum 

terlaksana secara maksimal. Prosentase keterlaksanaan tindakan pada 

siklus I adalah sebesar 70%. Siklus II dilaksanakan berdasarkan perbaikan 

hasil refleksi pada siklus sebelumnya sehingga pelaksanaan pembelajaran 

dapat berjalan secara maksimal. Berdasarkan hasil yang didapatkan 

prosentase pelaksanaannya sudah 100%, hasil belajar siswa pun meningkat 

dengan prosentase ketuntasan kelasnya adalah sebesar 90,30% siswa. 
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Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) pada mata pelajaran Pemeliharaan Mesin 

Kendaraan Ringan (PMKR) kelas XI TKR di SMK N 2 Yogyakarta 

berdasarkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Beberapa hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang relevan, 

yaitu Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar pada mata pelajaran PKKR kelas 

XI SMK Piri Sleman (Kurniawan L.T:2018). Hasil penelitian ini juga 

sejalan dengan penelitian (Kristanto Ignasius:2018) yang menunjukan 

bahwa hasil penelitian dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran TDO. Selain itu mendukung juga penelitian yang dilakukan 

(Lasera A.B :2018) yang hasil penelitian menunjukan  bahwa penerapan 

model pembelajaran koopertaif tipe STAD dapat meningkatkan keaktifan 

dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran prakarya dan kewrausahaan 

rekayasa kelas X/IIK MAN Temanggung. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD) pada mata pelajaran Pemeliharaan 

Mesin Kendaraan Ringan (PMKR) kelas XI TKR di SMK N 2 Yogyakarta 

terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut :  

1. Instrumen peneltian yang dibuat yakni Lembar observasi dan lembar 

penilaian validasi instrumen yang dilakukan hanya validasi konstruk dan 
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isi. Hal ini karena keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti. Validasi 

dilakukan dengan pendapat perbaikan dari dosen pembimbing dan juga 

disesuaikan dengan apa yang ada di Sekolah. 

2. Pelaksanaan penelitian bisa dilakukan di kelas XII sehingga diperlukan 

beberapa penyesuian kembali. Hal ini dikarenakan  pada awal observasi 

sebelumnya yakni siswa masih berada dikelas XI, sedangkan pada saat 

proses penelitian sudah naik kelas menjadi kelas XII. 

3. Pada penelitian ini hanya diterapkan pada mata pelajaran Pemeliharaan 

Mesin Kendaraan Ringa (PMKR) dan lebih spesifiknya pada kompetensi 

dasar (KD) 3.17 Mendiagnosis kerusakan Engine Management System 

(EMS) dan KD. 4.17 Memperbaiki Engine Management System (EMS). 

Masih banyak kompetensi dasar yang lain yang memungkinkan diterapkan 

model pembelajaran STAD. 

4. Penilaian hasil belajar hanya mencakup aspek pengetahuan teori siswa 

karena memang penerapan model pembelajaran STAD pada penelitian ini 

hanya saat pembelajaran teori. Penilaian aspek keterampilan dan 

kepribadian siswa masih belum dilakukan. 

5. Penelitian ini hanya dilakukan 2 Siklus dengan masing – masing siklus 1 

kali pertemuan. Hal ini dikarenakan keterbatasan peneliti dan juga waktu 

yang disesuaikan dengan pihak sekolah. 

6.  Pada penelitian ini juga tidak dilakukan pretest pada awal siklus. Hasil 

Pretest diambil dari data awal dengan asumsi instrumen yang digunakan 

sama. 


