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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Siklus I

1. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan tindakan yang dilaksanakan pada siklus I terdiri dari 2 kali

pertemuan, dengan  langkah-langkah sesuai RPP.  Adapun sub materi pokok yang

diajarkan yaitu tentang pengertian usaha dan energi. Pelaksanaan pembelajaran

dengan menggunakan model STAD lebih ditekankan kepada siswa untuk

menemukan suatu konsep sesuai dengan materi yang diajarkan melalui pengamatan,

percobaan, ataupun penelitian. Hal ini dilakukan dalam rangka upaya meningkatkan

sikap ilmiah siswa dalam proses pembelajaran.

Pada awal pembelajaran guru menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan

pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian guru memberikan pertanyaan prasyarat

yang berhubungan dengan usaha. Setelah itu guru menjelaskan langkah-langkah

kegiatan yang akan dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Pada inti

pembelajaran dilaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan model STAD

sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran tersebut.

Penilaian sikap ilmiah dilakukan sebanyak dua kali pada siklus 1 atau setiap

pertemuan belajar.
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2. Hasil Penilaian Sikap Ilmiah

Hasil analisis sikap ilmiah berdasarkan indikator perilaku yang dinilai selama

dua kali pertemuan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Persentase Penilaian Dimensi Sikap llmiah Siklus I

N o Dimensi Indikator Perilaku (IP)
Jumlah
Nilai

%
IP

%
Dimensi

1. Sikap ingin
tahu

•  Antusias mencari jawaban 97 69,3
64,0• Perhatian pada obyck yang diamati 87 62,1

•  Antusias pada proses sains 85 60,7
2 Sikap respek

terhadap data
•  Objektif terhadap data yang didapat 90 64,3

65,0•  Tidak memanipulasi data 92 65,7
3. Sikap berpikir

kritis
•   Meragukan temuan teman 77 55,0

59,3•   Mengulangi kegiatan yang dilakukan 72 51,4
•   Tidak mengabaikan data meskipun kecil 83 59,3

4. Sikap
penemuan dan
kreativitas

•   Menunjukkan laporan berbeda dengan teraan kelas 84 60,0
60,2•   Menyarankan percobaan-percobaan baru 87 62,1

•   Mcnguraikan konklusi baru hasil pengamatan 82 58,6
5. Sikap berpikir

terbuka,
kerjasama

•   Menghargai pendapat /temuan orang lain 83 59,3
60,0•   Mau merubah pendapat jika data kurang 86 61,4

• Berpatisipasi aktif dalam kelompok 83 59,3
6. Sikap

ketekunan
• Mengulangi pereobaan meskipun berakibat kegagalan 81 57,9

58,6•    Melengkapi satu kegiatan meskipun teman kelasnya
selesai lebih awal

83 59,3

Tabel tersebut menyajikan data indikator perilaku sikap ilmiah masing-masing

dimensi sikap yang telah dicapai oleh siswa pada siklus pertama. Dari Tabel 4.1 dapat

dibaca bahwa sebagian besar dimensi sikap ilmiah terdapat indikator perilaku yang

harus diperbaiki dan ditingkatkan. Terutama dimensi sikap berfikir kritis 59,3% dan

sikap ketekunan yang hanya 58,6%, dan mempertahankan serta meningkatkan

dimensi sikap yang telah baik. Untuk itu penelitian dan perbaikan sikap imiah akan

dilaksanakan pada siklus selanjutnya.
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3. Hasil Observasi

Hasil Observasi Aktifitas Siswa Siklus I

Adapun hasil observasi aktivitas guru pada siklus I dapat di lihat pada Tabel 4.2

berikut.

Tabel 4.2 Hasil Observasi Aktifitas Siswa Siklus I

No. Aktivitas yang diamati
Jumlah
siswa %

I .

II.

III.

Pendahuluan
1. Siswa masuk ke kelas tepat pada waktunya.
2. Siswa yang memperhatikan saat guru mengecek

kehadiran.
3. Siswa mendengarkan guru saat menyampaikan apersepsi

dan motivasi.
4. Siswa siap-siap untuk menerima pelajaran dari guru.
5. Siswa mendengarkan guru menyampaikan tujuan

pembelajaran.

Kegiatan inti
6. Siswa memperhatikan penyampaian materi yang di

berikan guru.
7. Siswa yang berpartisipasi aktif membentuk kelompok.
8. Siswa duduk secara tertib sesuai dangan kelompok

masing-masing.
9. Siswa berdiskusi di dalam kelompok masing-masing.
10. Siswa mengerjakan LKS secara sendiri-sendiri.
11. Siswa yang berpartisipasi dalam mengoreksi hasil

praktikum dan menghitung skor individu.
12. Siswa bersama-sama menghitung skor kelompok.
13. Siswa memperhatikan guru sewaktu memberi tahu nilai

kelompok tertinggi.
14. Siswa yang memperhatikan guru memberikan

penghargaan pada kelompok yang berpredikat.

Penutup
15. Siswa yang berpartisipasi dalam membuat kesimpulan

materi pembelajaran.
16. Siswa yang aktif bertanya sesuai dengan materi

pembelajaran.
17. Siswa mendengarkan informasi tentang materi

selanjutnya.

35
23

24

18
26

23

19
18

18
19
26

24
27

28

18

18

23

97,2%
63,8%

66,6%

50%
72,2%

63,8%

52,7%
50%

50%
52,7%
72,2%

66,6%
75%

77,7%

50%

50%

63,8%
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Hasil Observasi Guru Pada Siklus I

Adapun hasil observasi aktivitas guru pada siklus I dapat di lihat pada Tabel 4.3

berikut

Tabel 4.3 Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I

No. Kegiatan Pembelajaran
Hasil Pengamatan

1 2 3 4
1.Pendahuluan

1. Guru memasuki kelas tepat waktu.
2. Guru mengabsen siswa dengan menanyakan siapa yang tidak

hadir.
3. Guru menyampaikan apersepsi kepada siswa.
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

II.  Kegiatan Inti
5. Guru menyampaikan materi yang akan di pelajari secara

singkat.
6. Guru mengajak siswa untuk mempelajari masalah yang berkaitan

dengan materi tersebut.
7. Guru memantau, mengawasi dan memberikan bimbingan pada

saat pembelajaran berlangsung.
8. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok   yang terdiri

dari 3-4 siswa.
9. Guru memperhatikan siswa dalam berkelompok.
10. Guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok  yang lainnya.
11. Guru memberikan LKS kepada siswa.
12. Guru memperhatikan siswa saat praktikum berlangsung.
13. Guru melarang siswa untuk saling bekerja sama saat

mengerjakan LKS.
14. Guru dan siswa menghitung skor individu dan skor kelompok.
15. Guru memberi hadiah/penghargaan kepada masing-masing

kelompok sesuai dengan predikatnya.

III. Penutup
16. Guru bersama siswa membuat kesimpulan.
17. Memberikan pekerjaan rumah sesuai denggan materi yang telah

dipelajari kepada seluruh siswa.
18. Guru mengkondisikan siswa agar tenang dan tertib kemudian

menginformasikan kepada siswa  tentang pelajaran berikutnya.

√
√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√
√
√

√
√

√

√

Dari hasil observasi aktivitas guru di atas dapat disimpulkan bahwa proses

pembelajaran yang dilakukan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada baiknya
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lebih ditingkatkan lagi pada indikator 3, 4, 7, 9, 13,16, dan 17. Sedangkan aktivitas

yang lain dipertahankan.

4. Refleksi Siklus I

Berdasarkan data hasil belajar siswa, lembar obserasi aktivitas guru pada

siklus I menyimpulkan bahwa peningkatan sikap ilmiah siswa dengan menerapkan

model STAD dikatakan belum berhasil atau belum memenuhi indikator keberhasilan

yang telah ditetapkan dalam penelitian. Ketidakberhasilan dapat  dilihat dari

rendahnya hasil belajar siswa dan kurang sikap ilmiah siswa selama proses

pembelajaran berlangsung. Hal ini dapat disebabkan oleh kendala-kendala yang

dihadapi guru dan siswa  dalam proses belajar mengajar.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan

pembelajaran  pada siklus I diantaranya:

a. Sikap Ilmiah Siswa

1) Banyak siswa yang belum memiliki sikap berfikir kritis yang membuat

mereka meragukan temuan temannya. Faktor penyebabnya adalah kurang

termotivasinya siswa untuk menemukan solusi dari permasalah yang

diberikan guru karena ada yang terlebih dahulu menemukan solusi tersebut.

Tanpa ditelaah lagi kebenarannya dan dikarenakan juga siswa belum

menguasai materi.

2) Banyak siswa yang enggan dan tidak mau mengulang kegiatan yang

dilakukan. Hal ini disebabkan kurangnya sikap aktif untuk berfikir kritis yang

dimiliki siswa.
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3) Sebagian siswa belum memiliki sikap penemuan dan kratifitas yang tinggi.

Hal ini dilihat dari belum termotivasinya siswa untuk berani menunjukkan

laporan yang berbeda dengan teman sekelasnya.

4) Sebagian siswa belum berani menyarankan percobaan-percobaan baru, ide-ide

baru dan cara-cara baru untuk menyelesaikan permasalahan. Hal ini terjadi

karena motivasi untuk berfikir kreatif masih kurang.

5) Sebagian siswa belum bisa menguraikan kesimpulan dari pelajaran yang telah

dilaksanakan. Hal ini disebabkan belum terbiasanya siswa menguraikan

sendiri kesimpulan yang dia dapat, biasanya guru yang menjelaskan

kesimpulan-kesimpulan tersebut.

6) Sebagian  siswa  belum  termotivasi  untuk mengulangi   kegiatan  meskipun

berakibat kegagalan.

b. Aktivitas siswa

1. Siswa kurang aktif dalam kesiapan menerima pelajaran dari guru.

2. Kerjasama siswa dalam kelompok masih berada pada kategori cukup

aktif.

3. Siswa kurang disiplin dalam duduk berkelompok.

4. Siswa kurang aktif berdiskusi dalam mencari aplikasi dari materi yang

diajarkan.

5. Siswa kurang aktif  mengerjakan soal evaluasi secara sendiri-sendiri.

6. Siswa kurang aktif dalam mengoreksi hasil evaluasi.

7. Siswa kurang aktif beranya sesuai dengan materi pembelajaran

8. Siswa kurang aktif dalam membuat kesimpulan bersama guru.
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c. KegiatanGuru

1) Guru kurang menjelaskan tujuan pembelajaran sehingga siswa sulit

memahami tujuan yang akan dicapai. Hal ini dikarenakan pengunaan bahasa

yang sulit dipahami oleh siswa.

2) Guru kurang membimbing siswa dalam merurnuskan hipotesis atau dugaan

sementara dari rumusan rnasalah yang telah dibuat karena terdapat banyak

kelompok siswa sehingga sulit bagi guru rnembirnbing satu persatu kelompok

sedangkan seluruh siswa harus selesai dalam waktu yang telah disepakati.

3) Guru kurang membimbing siswa dalam melakukan pengamatan. Hal ini

dikarenakan banyaknya kelornpok siswa pengamatan ke setiap kelompok

siswa dan kebanyakan siswa masih belum memahami langkah-langkah

percobaan yang diberikan oleh guru.

4) Guru kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan

pertanyaan terkait dengan percobaan yang dilakukan karena keterbatasan

waktu sedangkan guru harus menyelesaikan semua langkah-langkah

pembelajaran.

5) Guru kurang menjelaskan konsep berdasarkan percobaan yang telah dilakukan

karena guru hanya menjelaskan konsep-konsepnya berdasarkan buku

pedoman yang digunakan dan tidak mengaitkan dengan percobaan yang

dilakukan  oleh siswa.

Untuk  memprbaiki kekurangan-kekurangan yangada pada siklus I dan  untuk

meningkatkan sikap ilmiah siswa, maka perlu dilanjutkan ke siklus II dengan

melakukan beberapa perbaikan, yaitu sebagai berikut:
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a Sikap  Ilmiah  Siswa

1) Herson (2009: 112) mengatakan bahwa "sikap kritis ini terlihat pada

kebiasaan mencari informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan bidang

kajiannya untuk dibanding-banding kelebihan-kekurangannya, kecocokan-

tidaknya, kebenaran-tidaknya dan sebagainya. "Untuk dapat mengembangkan

sikap kritis siswa maka guru harus rnerancang percobaan yang harus

dilakukan secara berulang-ulang.

2) Pada sikap ketekunan sebagian besar siswa belum memperlihatkan sikap

tersebut. Menurut Hosnan (2014), "dalam mengembangkan sikap ilmiah siswa

yang harus dilakukan oleh guru adalah proses pembelajaran lebih berpusat

pada siswa serta meninggalkan perlakuan yang bersifat menyamakan semua

siswa, tetapi lebih bersifat individual, oleh karena itu selama proses

pembelajaran guru harus membimbing siswa melalui pertanyaan-pertanyaan

yang dapat mengasah kemampuan berpikir siswa. Hal ini dapat dilakukan

pada saat percobaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dapat dituang di

dalam LKS siswa.

b. Aktivitas siswa

1. Kegiatan siswa yang harus ditingkatkan berdasarkan hasil observasi kegiatan

siswa pada siklus I adalah pada indicator 4, 7, 8, 9, 10, 15, dan 16 . Sedangkan

kegiatan siswa yang harus dipertahankan pada indikator  1, 2, 3, 5, 6, 11, 12,

13, 14, dan 17
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c. Kegiatan guru

1. Mempertahankan tahapan kegiatan yang baik pada siklus I

2. Guru harus lebih tegas mengingatkan siswa untuk mengeluarkan buku

pelajaran yang akan dipelajari.

3. Sebelum pembagian kelompok, guru menjelaskan sistem pembagian

kelompok belajar dan harus mengikuti petunjuk yang telah ditentukan.

4. Guru menegur siswa yang tidak disiplin dan tidak duduk pada kelompok

yang telah ditentukan.

5. Guru mengingatkan dan membimbing siswa untuk berdiskusi dengan

kelompok masing-masing. Menegur jika ada siswa yang tidak ikut

berdiskusi.

6. Guru harus menegaskan kepada siswa untuk mengoreksi jawaban teman

dengan baik dan jujur. Memberikan sangsi berupa pengurangan nilai jika

ketahuan ada siswa yang curang

7. Guru membimbing siswa dalam merangkum materi pelajaran dengan

cara menekankan kembali point-point penting yang berhubungan dengan

materi yang telah dipelajari.

8. Guru memberikan tambahan waktu kepada siswa untuk bertanya  tentang

materi yang belim dipahami.

4.1.2 Siklus II

1. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan tindakan dalam siklus II dilakukan selama 2 kali pertemuan yang

berkaitan dengan submateri hukum kekelan energy, usaha, dan daya. Langkah-
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langkah pada siklus II ini dilakukan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk

pertemuan keempat. Pelaksanaan pembelajaran ini lebih menitikberatkan pada

aktivitas guru dan sikap ilmiah siswa selama pembelajaran dengan menggunakan

model pembelajaran STAD.

2. Hasil Penilaian Sikap Ilmiah

Hasil analisis sikap ilmiah berdasarkan indikator perilaku selama dua kali

pertemuan pada siklus II adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Persentase Penilaian Dimensi Sikap llmiah Siklus II

N o Dimensi Indikator Perilaku (IP)
Jumlah
Nilai

%
IP

%
Dimensi

1. Sikap ingin
tahu

•  Antusias mencari jawaban 104 74,3
74,3•  Perhatian pada obyck yang diamati 88 62,9

•  Antusias pada proses sains 86 61,4
2 Sikap respek

terhadap data
•  Objektif terhadap data yang didapat 97 69,3

69,3•  Tidak memanipulasi data 96 68,6
3, Sikap berpikir

kritis
•   Meragukan temuan teman 92 65,7

65,7• Mengulangi kegiatan yang dilakukan 92 65,7
•   Tidak mengabaikan data meskipun kecil 93 66,4

4. Sikap
penemuan dan
kreativitas

•   Menunjukkan laporan berbeda dengan teraan kelas 93 66,4
66,4•   Menyarankan percobaan-percobaan baru 92 65,7

• Mcnguraikan konklusi baru hasil pengamatan 91 65,0
5. Sikap berpikir

terbuka,
kerjasama

•   Menghargai pendapat /temuan orang lain 93 66,4
66,4•   Mau merubah pendapat jika data kurang 97 69,3

•   Berpatisipasi aktif dalam kelompok 96 68,6
6. Sikap

ketekunan
• Mengulangi pereobaan meskipun berakibat kegagalan 92 65,7

65,7•    Melengkapi satu kegiatan meskipun teman kelasnya
selesai lebih awal

90 64,3

Dari Tabel 4.4 Tabel tersebut menyajikan data indikator perilaku sikap ilmiah

masing-masing dimensi sikap yang telah dicapai oleh siswa pada siklus pertama. Dari

tabel tersebut dapat dibaca bahwa sebagian besar dimensi sikap ilmiah terdapat

indikator perilaku yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Terutama dimensi sikap

berfikir kritis dan sikap ketekunan yang hanya naik sedikit yaitu 65,7% dan
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mempertahankan serta meningkatkan dimensi sikap yang telah baik. Untuk itu

penelitian dan perbaikan sikap imiah akan dilaksanakan pada siklus selanjutnya.

Namun terdapat perbaikan pada rata-rata indikator sikap ilmiah siswa sehingga

perbaikan dan peningkatan sikap ilmiah selanjutnya akan dilaksanakan pada siklus

selanjutnya dengan menggunakan metode dan model yang sama.

3. Hasil Observasi

Hasil Observasi Aktifitas Siswa Siklus II

Adapun hasil observasi aktivitas guru pada siklus II dapat di lihat pada Tabel

4.5 berikut.

Tabel 4.5 Hasil Observasi Aktifitas Siswa Siklus II

No. Aktivitas yang diamati
Jumlah
siswa %

I .

II.

Pendahuluan
1. Siswa masuk ke kelas tepat pada waktunya.
2. Siswa yang memperhatikan saat guru mengecek

kehadiran.
3. Siswa mendengarkan guru saat menyampaikan apersepsi

dan motivasi.
4. Siswa siap-siap untuk menerima pelajaran dari guru.
5. Siswa mendengarkan guru menyampaikan tujuan

pembelajaran.

Kegiatan inti
6. Siswa memperhatikan penyampaian materi yang di

berikan guru.
7. Siswa yang berpartisipasi aktif membentuk kelompok.
8. Siswa duduk secara tertib sesuai dangan kelompok

masing-masing.
9. Siswa berdiskusi di dalam kelompok masing-masing.
10. Siswa mengerjakan LKS secara sendiri-sendiri.
11. Siswa yang berpartisipasi dalam mengoreksi hasil

praktikum dan menghitung skor individu.
12. Siswa bersama-sama menghitung skor kelompok.
13. Siswa memperhatikan guru sewaktu memberi tahu nilai

kelompok tertinggi.

34
26

27

30
26

28

30
33

19
20
28

28
30

94,4%
72,2%

75%

83,3%
72,2%

77,7%

83,3%
91,6%

52,7%
55,5%
77,7%

77,7%
83,3%
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III.

14. Siswa yang memperhatikan guru memberikan
penghargaan pada kelompok yang berpredikat.

Penutup
15. Siswa yang berpartisipasi dalam membuat kesimpulan

materi pembelajaran.
16. Siswa yang aktif bertanya sesuai dengan materi

pembelajaran.
17. Siswa mendengarkan informasi tentang materi

selanjutnya.

30

19

19

29

83,3%

52,7%

52,7%

80,5%

Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran pada Siklus II

Hasil observasi pelaksanaan pembelajaran pada siklus II sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II

No. Kegiatan Pembelajaran
Hasil Pengamatan

1 2 3 4

1.Pendahuluan
1. Guru memasuki kelas tepat waktu.
2. Guru mengabsen siswa dengan menanyakan siapa yang

tidak hadir.
3. Guru menyampaikan apersepsi kepada siswa.
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

II.  Kegiatan Inti
5. Guru menyampaikan materi yang akan di pelajari secara

singkat.
6. Guru mengajak siswa untuk mempelajari masalah yang

berkaitan dengan materi tersebut.
7. Guru memantau, mengawasi dan memberikan bimbingan

pada saat pembelajaran berlangsung.
8. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok   yang

terdiri dari 3-4 siswa.
9. Guru memperhatikan siswa dalam berkelompok.
10. Guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok  yang

lainnya.
11. Guru memberikan LKS kepada siswa.
12. Guru memperhatikan siswa saat praktikum berlangsung.
13. Guru melarang siswa untuk saling bekerja sama saat

mengerjakan LKS.
14. Guru dan siswa menghitung skor individu dan skor

kelompok.

√

√

√
√

√

√

√

√

√
√

√

√

√
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15. Guru memberi hadiah/penghargaan kepada masing-masing
kelompok sesuai dengan predikatnya.

III. Penutup
16. Guru bersama siswa membuat kesimpulan.
17. Memberikan pekerjaan rumah sesuai denggan materi yang

telah dipelajari kepada seluruh siswa.
18. Guru mengkondisikan siswa agar tenang dan tertib

kemudian menginformasikan kepada siswa  tentang
pelajaran berikutnya.

√
√

√

√

Dari hasil pengamatan terlihat bahwa pada kegiatan pembelajaran yang

dilakukan oleh guru diketahui bahwa 15 aktivitas guru yang terdapat dalam tabel

telah tercapai, namun masih terlihat aktivitas guru yang masih belum tercapai yaitu

pada saat guru memperhatikan siswa dalam kelompok, guru membimbing siswa

membuat kesimpulan dan guru memberikan pekerjaan rumah kepada siswa. Hal ini

mengindikasikan bahwa aktivitas guru pada saat proses belajar mengajar sudah

mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan hasil observasi pelaksanaan

tindakan siklus I. Namun masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi.

4. Refleksi Siklus II

Berdasarkan hasil sikap ilmiah dan hasil belajar siswa serta lembar observasi

guru, pelaksanaan siklus II dapat dikatakan sudah mengalami peningkatan dari siklus

I. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan sikap ilmiah siswa dan hasil belajar siswa

maupun lembar aktivitas guru. Akan tetapi, pemberian tindakan masih perlu

dilanjutkan pada siklus III. Pada siklus III ini diharapkan terjadi peningkatan yang

lebih baik lagi, baik dari segi hasil belajar siswa maupun keaktifan siswa.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran

pada siklus II diantaranya:
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a. Sikap Ilmiah

1) Hanya sebagian siswa yang memiliki sikap berfikir kritis. Terutama dalam

meragukan temuan teman dan mengulangi kegiatan yang dilakukan.

2) Sikap ketekunan siswa yang masih perlu ditingkatkan, hal ini disebabkan

kurangnya kemauan (motivasi) siswa dalam diskusi, untuk mengulangi kegiatan

dan melengkapi satu kegiatan meskipun teman sekelasnya selesai lebih awal.

b. Aktivitas Siswa

1. Siswa masih kurang dalam berdiskusi dengan kelompok masing-masing.

2. Siswa masih kurang dalam mengerjakan evaluasi secara sendiri-sendiri.

3. Siswa masih kurang berpatisipasi dalam membuat kesimpulan materi

pembelajaran bersama guru.

4. Siswa masih kurang aktif bertanya sesuai dengan materi pembelajaran.

c. Pelaksanaan Pembelajaran

1) Guru masih kurang memperhatikan siswa dalam berkelompok.

2) Guru masih kurang baik dalam membimbing siswa membuat kesimpulan.

3) Guru masih kurang memberikan pekerjaan rumah kepada siswa.

Kegiatan-kegiatan yang harus ditingkatkan dan dipertahankan adalah sebagai berikut:

a. Sikap ilmiah siswa yang harus ditingkatkan berdasarkan hasil observasi siswa

pada siklus II yaitu pada dimensi sikap 3 dan 6 dan kegiatan siswa yang harus

dipertahankan dan ditingkatkan yaitu pada dimensi 1, 2, 4, dan 5.

b. Kegiatan guru yang masih dikategorikan cukup yaitu pada saat guru

memperhatikan siswa dalam kelompok, guru membimbing siswa membuat

kesimpulan dan guru memberikan pekerjaan rumah kepada siswa.
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Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus II dan untuk sikap

ilmiah siswa maka perlu dilanjutkan ke siklus III dengan melakukan beberapa

perbaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Mempertahankan tahapan kegiatan yang baik pada siklus I

2. Meningkatkan sikap penemuan dan kreativitas siswa serta sikap berfikir terbuka

dan kerja sama.

3. Meningkatkan sikap berifikir kritis dan sikap ketekunan siswa.

4. Siswa telah dibimbing untuk berdiskusi, dan ditegur jika tidak ikut berdiskusi.

Jika siswa tersebut masih ribut dan tidak ikut berdiskusi, guru mencatat nama

siswa dan memberikan sangssi berupa pengurangan nilai. Guru juga harus

berkeliling agar bimbingan yang diberikan serta pengawasan dilakukan secara

merata pada setiap kelompok.

5. Untuk siswa yang tidak mau mengerjakan evaluasi sendiri-sendiri, guru

memberikan sangsi tidak akan memberi nilai sesuai nomor soal yang di contek

atau soal yang diselesaikan bersama-sama.

6. Guru membimbing siswa membuat kesimpulan dengan cara menyuruh siswa

menuliskan di kertas masing-masing kemudian diminta beberapa dari siswa

menyebutkan simpulan pelajaran yang dibuatnya.

7. Memberikan pekerjaan rumah kepada siswa.
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4.1.3 Siklus III

1. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan tindakan dalam siklus III dilakukan dalam 2 kali pertemuan.

Pertemuan pertama mengenai submateri pesawat sederhana dan prinsip kerja pesawat

sederhana dan pertemuan keduanya menghitung gaya yang bekerja pada masing-

masing pesawat sederhana. Pelaksanaan pembelajaran ini lebih menitik beratkan pada

aktivitas guru dan sikap ilmiah siswa selama pembelajaran dengan menggunakan

model Student Teams Achievement Division (STAD). Hal ini dilakukan dalam rangka

meningkatkan Sikap ilmiah siswa.

2. Hasil Penilaian Sikap Ilmiah

Hasil analisis sikap ilmiah berdasarkan indikator perilaku selama dua kali

pertemuan pada siklus III adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Persentase Penilaian Dimensi Sikap Ilmiah Siklus III

N o Dimensi Indikator Perilaku (IP)
Jumlah
Nilai

%
IP

%
Dimensi

1. Sikap ingin
tahu

•  Antusias mcncari jawaban 113 80,7
80,7•  Perhatian pada obyck yang diamati 106 75,7

•  Antusias pada proses sains 104 74,3
2 Sikap respek

terhadap data
•  Objektif terhadap data yang didapat 102 72,9

72,9•  Tidak memanipulasi data 105 75,0
3, Sikap berpikir

kritis
• Meragukan temuan teman 93 66,4

66,4•   Mengulangi kegiatan yang dilakukan 98 70,0
•   Tidak mengabaikan data meskipun kecil 100 71,4

4. Sikap
penemuan dan
kreativitas

•   Menunjukkan laporan berbeda dengan teraan kelas 100 71,4
71,4• Menyarankan percobaan-percobaan baru 95 67,9

•   Mcnguraikan konklusi baru hasil pengamatan 101 72,1
5. Sikap berpikir

terbuka,
kerjasama

•   Menghargai pendapat /temuan orang lain 99 70,7
70,7•   Mau merubah pendapat jika data kurang 99 70,7

•   Berpatisipasi aktif dalam kelompok 95 67,9
6. Sikap

ketekunan
• Mengulangi pereobaan meskipun berakibat kegagalan 95 67,9

67,9•    Melengkapi satu kegiatan meskipun teman kelasnya
selesai lebih awal

97 69,3
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Dari Tabel 4.7 terlihat persentase indikator perilaku dari 6 dimensi sikap

ilmiah dalam dua kali pertemuan. Dari tabel tersebut indikator perilaku yang paling

menonjol pada diri siswa adalah sikap ingin tahu yakni 80,7%. Dari tabel tersebut

juga terlihat sikap befikir kritis masih sedikit dimiliki siswa yakni 66,4%, terutama

dalam hal meragukan temuan teman sekelas, dikarenakan siswa masih kurang

pemahanannya. Namun sikap ini telah dimiliki lebih dari 50% jumlah siswa, yang

artinya sudah mengalami peningkatan. Begitu pula sikap ilmiah yang lain, sehingga

penelitian ini sudah berjalan dengan baik.

3. Hasil Observasi

Hasil Observasi Aktifitas Siswa Siklus III

Adapun hasil observasi pelaksanaan pembelajaran pada siklus III dapat dilihat

pada Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8 Hasil Observasi Aktifitas Siswa Siklus III

No. Aktivitas yang diamati
Jumlah
siswa %

I .

II.

Pendahuluan
1. Siswa masuk ke kelas tepat pada waktunya.
2. Siswa yang memperhatikan saat guru mengecek

kehadiran.
3. Siswa mendengarkan guru saat menyampaikan apersepsi

dan motivasi.
4. Siswa siap-siap untuk menerima pelajaran dari guru.
5. Siswa mendengarkan guru menyampaikan tujuan

pembelajaran.

Kegiatan inti
6. Siswa memperhatikan penyampaian materi yang di

berikan guru.
7. Siswa yang berpartisipasi aktif membentuk kelompok.
8. Siswa duduk secara tertib sesuai dangan kelompok

masing-masing.
9. Siswa berdiskusi di dalam kelompok masing-masing.
10. Siswa mengerjakan LKS secara sendiri-sendiri.

36
27

32

32
30

29

31
31

33
29

100%
75%

88,8%

88,8%
83,3%

80,5%

86,1%
86,1%

91,6%
80,5%
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III.

11. Siswa yang berpartisipasi dalam mengoreksi hasil
praktikum dan menghitung skor individu.

12. Siswa bersama-sama menghitung skor kelompok.
13. Siswa memperhatikan guru sewaktu memberi tahu nilai

kelompok tertinggi.
14. Siswa yang memperhatikan guru memberikan

penghargaan pada kelompok yang berpredikat.

Penutup
15. Siswa yang berpartisipasi dalam membuat kesimpulan

materi pembelajaran.
16. Siswa yang aktif bertanya sesuai dengan materi

pembelajaran.
17. Siswa mendengarkan informasi tentang materi

selanjutnya.

30

31
36

35

28

32

29

80,5%

86,1%
100%

97,2%

77,7%

88,8%

80,5%

Hasil Observasi Aktifitas Siswa Siklus III

Adapun hasil observasi pelaksanaan pembelajaran pada siklus III dapat dilihat

pada Tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9 Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus III

No. Kegiatan Pembelajaran
Hasil Pengamatan

1 2 3 4

1.Pendahuluan
1. Guru memasuki kelas tepat waktu.
2. Guru mengabsen siswa dengan menanyakan siapa yang tidak

hadir.
3. Guru menyampaikan apersepsi kepada siswa.
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

II.  Kegiatan Inti
5. Guru menyampaikan materi yang akan di pelajari secara

singkat.
6. Guru mengajak siswa untuk mempelajari masalah yang berkaitan

dengan materi tersebut.
7. Guru memantau, mengawasi dan memberikan bimbingan pada

saat pembelajaran berlangsung.
8. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok   yang terdiri

dari 3-4 siswa.
9. Guru memperhatikan siswa dalam berkelompok.
10. Guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok  yang lainnya.
11. Guru memberikan LKS kepada siswa.

√
√

√

√

√
√

√
√

√

√

√
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12. Guru memperhatikan siswa saat praktikum berlangsung.
13. Guru melarang siswa untuk saling bekerja sama saat

mengerjakan LKS.
14. Guru dan siswa menghitung skor individu dan skor kelompok.
15. Guru memberi hadiah/penghargaan kepada masing-masing

kelompok sesuai dengan predikatnya.

III. Penutup
16. Guru bersama siswa membuat kesimpulan.
17. Memberikan pekerjaan rumah sesuai denggan materi yang telah

dipelajari kepada seluruh siswa.
18. Guru mengkondisikan siswa agar tenang dan tertib kemudian

menginformasikan kepada siswa  tentang pelajaran berikutnya.

√

√
√

√

√

√
√

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus III dapat dilihat bahwa pada

pelaksanaan pembelajaran pada siklus III oleh guru telah tercapai dengan baik dan

telah memenuhi kategori baik dan baik sekali.Hal ini menunjukkan bahwa

pelaksanaan tindakan pada siklus III dikatakan telah berhasil.

4. Refleksi Siklus III

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukati melalui lembar observasi sikap

ilmiah pada siklus III, sikap ilmiah siswa telah mengalami peningkatan. Berdasarkan

analisa terhadap hasil observasi tersebut dapat diketahui bahwa tindakan yang

dilakukan pada siklus ini telah berhasil meningkatkan sikap ilmiah siswa. Hal ini

terlihat pada skor siswa yang telah memenuhi kriteria > 2,66 (baik) pada kriteria yang

telah ditetapkan.

4.2 Pembahasan

Rincian peningkatan sikap ilmiah pada 3 siklus yang telah dilaksankan dengan

mengunakan model STAD dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.10 Hasil Penilaian Sikap Ilmiah

No Variabel yang diamati
Siklus I Siklus II Siklus III

Jumlah
(orang)

Jumlah
(orang)

Jumlah
(orang)

Jumlah
(orang)

Jumlah
(orang)

Jumlah
(orang)

1 Jumlah siswa peserta tes 34 34 34 34 35 36
2 Jumlah siswa yang bersikap

ilmiah sangat baik (SB)
- - - - - -

3 Jumlah siswa yang bersikap
ilmiah baik (B)

2 4 18 18 17 23

4 Jumlah siswa yang bersikap
ilmiah cukup (C)

30 30 16 16 18 13

5 Jumiah siswa yang bersikap
ilmiah kurang (K)

2 - - - - -

Rata-rata sikap ilmiah siswa 2,15
(C)

2,35
(C)

2,51
(C)

2,59
(C)

2,64
(C)

2,78
(B)

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat disimpulkan terdapat peningkatan rata-rata sikap

ilmiah siswa, namun pada pertemuan pertama siklus terkahir terdapat

penurunanjumlah siswa yang bersikap ilmiah baik, tetapi rata-rata sikap ilmiah siswa

mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan sudah terbiasanya siswa dengan model

pembelajaran yang digunakan dan siswa telah memahami sikap yang akan dinilai,

sehingga siswa terpacu untuk meningkatkannya.

Tabel 4.11 Persentase Penilaian Dimensi Sikap ilmiah
No Dimensi Siklus I Siklus II Siklus III

1 Sikap ingin tahu 64,05% 79,29% 80,71%

2 Sikap respek terhadap  data 65% 69,29% 72,86%

3 Sikap berpikir kritis 59,29% 65,71% 66,43%

4 Sikap penemuan dan kreatifitas 60,24% 66,43% 71,43%

5 Sikap berpikir terbuka dan kerjasama 60,% 66,43% 70,86%

6 Sikap ketekunan 50,57% 65,71% 67,86%

Tabel 4.11 di atas menjelaskan hasil penilaian sikap ilmiah masing-masing

dimensi sikap pada ketiga siklus. Berdasarkan tabel tersebut dimensi sikap ingin tahu

mengalami peningkatan paling tinggi. Sedangkan dimensi sikap berfikir kritis yang
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paling rendah. Faktor penyebabnya adalah kurangnya kemampuan siswa

memecahkan sebuah masalah. Namun dimensi sikap ilmiah lainnya mengalami

peningkatan.

Tabel 4.12 Nilai Akhir Penilaian Sikap

Siklus I II III
Pertemuan I II 1 II I II
Rata-rata

Sikap
2,15
(C)

2,35
(C)

2,51
(C)

2,59
(C)

2,64
(C)

2,78
(B)

Nilai Akhir
Sikap

2,25(C) 2,55(C) 2,71(B)

Dari Tabel di atas menunjukkan nilai akhir penilaian sikap ilmiah siswa

mengalami penigkatan. Dimana pada siklus I rata-rata sikap ilmiah siswa 2,25 (C)

dengan jumlah siswa yang berhasil adalah 4 orang (11,76%) dengan kategori nilai

diatas 2,66  (B), meningkat pada siklus II dengan rata-rata sikap ilmiah siswa  2,55

(C) dengan jumlah siswa yang berhasil berjumlah 18 Orang (52,94%), kemudian

meningkat lagi pada siklus III menjadi 2.71 (B) dengan jumlah siswa yang berhasil

mencapai 23 Orang (70,58%) dari jumlah keseluruhan siswa.

Berdasarkan paparan diatas, menjelaskan bahwa dengan menggunakan model

pembelajaran STAD dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa VIIIF SMP Negeri 8

Kota Jambi tahun ajaran 2016/2017 pada pelajaran Fisika materi usaha dan energi.

Adapun peningkatan pelaksanaan pembelajaran oleh guru dapat dilihat pada

Tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13 Peningkatan Pelaksanaan Pembelajaran Guru

No Aktivitas Guru
Siklus I Siklus II Siklus III

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
1.Pendahuluan
Guru memasuki kelas tepat
waktu.

√ √ √
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Guru mengabsen siswa dengan
menanyakan siapa yang tidak
hadir.
Guru menyampaikan apersepsi
kepada siswa.
Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran.

II.  Kegiatan Inti
Guru menyampaikan materi
yang akan di pelajari secara
singkat.
Guru mengajak siswa untuk
mempelajari masalah yang
berkaitan dengan materi
tersebut.
Guru memantau, mengawasi
dan memberikan bimbingan
pada saat pembelajaran
berlangsung.
Guru membagi siswa dalam
kelompok-kelompok   yang
terdiri dari 3-4 siswa.
Guru memperhatikan siswa
dalam berkelompok.
Guru berkeliling dari
kelompok satu ke kelompok
yang lainnya.
Guru memberikan LKS kepada
siswa.
Guru memperhatikan siswa
saat praktikum berlangsung.
Guru melarang siswa untuk
saling bekerja sama saat
mengerjakan LKS.
Guru dan siswa menghitung
skor individu dan skor
kelompok.
Guru memberi
hadiah/penghargaan kepada
masing-masing kelompok
sesuai dengan predikatnya.

III. Penutup
Guru bersama siswa membuat
kesimpulan.
Memberikan pekerjaan rumah
sesuai denggan materi yang
telah dipelajari kepada seluruh
siswa.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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18 Guru mengkondisikan siswa
agar tenang dan tertib
kemudian menginformasikan
kepada siswa  tentang
pelajaran berikutnya.

√ √ √

Berdasarkan Tabel 4.13 diatas terlihat peningkatan aktivitas guru pada setiap

siklus. Hal ini dikarenakan guru telah terbiasa menggunakan model STAD, sehingga

rencana pelaksanaan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik.

Sejalan dengan hasil penelitian yang telah lebih dulu dilakukan oleh

Fakhruddin, dkk (2010) dengan judul, “Sikap Ilmiah Siswa dalam Pembelajaran

Fisika dengan Menggunakan Media Komputer Melalui Model Kooperatif Tipe STAD

pada Siswa Kelas X3 SMA Negeri 1 Bangkinan Barat” dapat disimpulkan bahwa

model pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa.


