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Lampiran 1  

Lembar Observasi Guru 

Siklus I Pertemuan Ke-I  

Petunjuk pengisian :  

1. Amati kegiatan guru dalam proses pembelajaran  
2. Isi lembar obsever sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang ( ) 

pada kolom skor yang sesuai.  
keterangan :  
Ya: 1    Tidak: 0  

No  Aktivitas Guru  Kriteria  

Ya   Tidak  

1 Guru membuka pelajaran dengan salam, dan berdoa 

bersama  

  

2 Guru melakukan absensi    

3 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai  

  

4 Guru membagi kelompok belajar dengan cara langsung 

menyebutkan nama siswa dan kelompoknya secara 
heterogen  

  

5 Guru menjelaskan tentang model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD  

  

6 Guru melakukan presentasi materi pembelajaran yang 
akan diajarkan  

  

7 Guru mempersilahkan siswa bertanya tentang materi 
pembelajaran yang telah diajarkan  

  

8 Guru membagi LKS terkait materi pembelajaran yang 

telah diajarkan  

  

9 Guru berkeliling mengawasi kerja kelompok dan 
membimbing siswa yang mengalami kesulitan tentang 

materi yang telah diajarkan  

  

10 Guru melakukan pendekatan dan bertanya kepada siswa 
terkait kesulitan yang mereka hadapi dalam materi yang 

telah diajarkan  

  

11 Guru melakukan perlakuan khusus dengan menjelaskan 
ulang tentang materi yang telah diajarkan  

  

12 Guru memberikan instruksi pada perwakilan masing-
masing kelompok untuk membacakan hasil diskusi 

kelompoknya di depan kelas  

  

13 Guru memberikan kesempatan kepada siswa dari 
kelompok lain untuk bertanya atau menanggapi jawaban 

temannya  

  

14 Guru memberikan tanggapan dan masukkan terhadap 
hasil diskusi siswa  

  

15 Guru memberikan instruksi kepada siswa untuk 

mengerjakan kuis pada LKS kegiatan II (kuis) secara 
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individu dengan sistem penilaian kelompok 

16 Guru memberikan instruksi kepada siswa untuk saling 
bertukar jawaban dan mengecek jawaban yang benar 

sesuai dengan arahan guru  

  

17 Guru menghitung skor setiap kelompok sesuai 
perolehan jawaban yang benar masing-masing anggota 

setiap kelompok dan menentukan kelompok yang 
mendapat skor yang paling tinggi  

  

18 Guru memberikan bintang penghargaan dan hadiah 
kepada kelompok yang meraih pont tertinggi  

  

19  Guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran    

20  Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan berdoa 
dan mengucapkan salam  
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Lampiran 2 

Lembar Observasi Guru 

Siklus I Pertemuan Ke-II 

Petunjuk pengisian :  

1. Amati kegiatan guru dalam proses pembelajaran  
2. Isi lembar obsever sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang ( ) 

pada kolom skor yang sesuai.  
keterangan :  
Ya: 1    Tidak: 0  

No  Aktivitas Guru  Kriteria  

Ya   Tidak  

1 Guru membuka pelajaran dengan salam, dan berdoa 

bersama  

  

2 Guru melakukan absensi    

3 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai  

  

4 Guru membagi kelompok belajar dengan cara langsung 

menyebutkan nama siswa dan kelompoknya secara 
heterogen  

  

5 Guru menjelaskan tentang model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD  

  

6 Guru melakukan presentasi materi pembelajaran yang 
akan diajarkan  

  

7 Guru mempersilahkan siswa bertanya tentang materi 
pembelajaran yang telah diajarkan  

  

8 Guru membagi LKS terkait materi pembelajaran yang 

telah diajarkan  

  

9 Guru berkeliling mengawasi kerja kelompok dan 
membimbing siswa yang mengalami kesulitan tentang 

materi yang telah diajarkan  

  

10 Guru melakukan pendekatan dan bertanya kepada siswa 
terkait kesulitan yang mereka hadapi dalam materi yang 

telah diajarkan  

  

11 Guru melakukan perlakuan khusus dengan menjelaskan 
ulang tentang materi yang telah diajarkan  

  

12 Guru memberikan instruksi pada perwakilan masing-
masing kelompok untuk membacakan hasil diskusi 

kelompoknya di depan kelas  

  

13 Guru memberikan kesempatan kepada siswa dari 
kelompok lain untuk bertanya atau menanggapi jawaban 

temannya  

  

14 Guru memberikan tanggapan dan masukkan terhadap 
hasil diskusi siswa  

  

15 Guru memberikan instruksi kepada siswa untuk 

mengerjakan kuis pada LKS kegiatan II (kuis) secara 
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individu dengan sistem penilaian kelompok 

16 Guru memberikan instruksi kepada siswa untuk saling 
bertukar jawaban dan mengecek jawaban yang benar 

sesuai dengan arahan guru  

  

17 Guru menghitung skor setiap kelompok sesuai 
perolehan jawaban yang benar masing-masing anggota 

setiap kelompok dan menentukan kelompok yang 
mendapat skor yang paling tinggi  

  

18 Guru memberikan bintang penghargaan dan hadiah 
kepada kelompok yang meraih pont tertinggi  

  

19  Guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran    

20  Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan berdoa 
dan mengucapkan salam  
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Lampiran 3  

Lembar Observasi Guru Siklus 1 

No  Aktivitas Guru  Pertemuan I Pertemuan II Keterangan  

Ya   Tidak  Ya Tidak  

1 Guru membuka 
pelajaran 

dengan salam, 
dan berdoa 
bersama  

       

2 Guru melakukan 

absensi  

       

3 Guru 
menyampaikan 

tujuan 
pembelajaran 

yang ingin 
dicapai  

       

4 Guru membagi 
kelompok 

belajar dengan 
cara langsung 

menyebutkan 
nama siswa dan 
kelompoknya 

secara heterogen  

       

5 Guru 
menjelaskan 

tentang model 
pembelajaran 
kooperatif tipe 

STAD  

       

6 Guru melakukan 
presentasi 

materi 
pembelajaran 
yang akan 

diajarkan  

       

7 Guru 
mempersilahkan 

siswa bertanya 
tentang materi 

pembelajaran 
yang telah 
diajarkan  

      Guru lupa 
mempersilahkan 

siswa bertanya 
tentang materi 

pembelajaran 
yang telah 
diajarkan pada 

pertemuan I akan 
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tetapi pada 
pertemuan II 

sudah terlaksana  

8 Guru membagi 
LKS terkait 

materi 
pembelajaran 
yang telah 

diajarkan  

       

9 Guru berkeliling 
mengawasi kerja 

kelompok dan 
membimbing 
siswa yang 

mengalami 
kesulitan 

tentang materi 
yang telah 
diajarkan 

      Di pertemuan I 
guru tidak 

mengawasi kerja 
kelompok siswa 
akan tetapi pada 

pertemuan II 
sudah terlaksana  

10 Guru melakukan 

pendekatan dan 
bertanya kepada 

siswa terkait 
kesulitan yang 
mereka hadapi 

dalam materi 
yang telah 

diajarkan  

      Guru tidak 

melakukann 
pendekatan dan 

bertanya kepada 
siswa tentang 
kesulitan yang dii 

hadapi dalam 
materi yang telah 

di ajarkan pada 
pertemuan I akan 
tetapi pada 

pertemuan II 
sudah terlaksana 

11 Guru melakukan 

perlakuan 
khusus dengan 
menjelaskan 

ulang tentang 
materi yang 

telah diajarkan  

      Guru tidak 

melakukan 
perlakuan khusus 
dengan 

menjelaskan ulang 
tentang materi 

yang telah 
diajarkan  

12 Guru 

memberikan 
instruksi pada 
perwakilan 

masing-masing 
kelompok untuk 
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membacakan 
hasil diskusi 

kelompoknya di 
depan kelas  

13 Guru 

memberikan 
kesempatan 
kepada siswa 

dari kelompok 
lain untuk 

bertanya atau 
menanggapi 
jawaban 

temannya  

      Guru lupa dalam 

memberikan 
kesempatan 
kepada siswa dari 

kelompok lain 
untuk bertanya 

atau menanggapi 
jawaban 
temannya 

14 Guru 
memberikan 

tanggapan dan 
masukkan 
terhadap hasil 

diskusi siswa  

      Guru tidak 
memberikan 

tanggapan dan 
masukkan 
terhadap hasil 

diskusi siswa  

15 Guru 
memberikan 

instruksi kepada 
siswa untuk 
mengerjakan 

kuis pada LKS 
kegiatan II 

(kuis) secara 
individu dengan 
sistem penilaian 

kelompok 

       

16 Guru 
memberikan 

instruksi kepada 
siswa untuk 
saling bertukar 

jawaban dan 
mengecek 

jawaban yang 
benar sesuai 
dengan arahan 

guru  

      Guru tidak  
memberikan 

instruksi kepada 
siswa untuk saling 
bertukar jawaban 

dan mengecek 
jawaban yang 

benar sesuai 
dengan arahan 
guru  

17 Guru 
menghitung skor 

setiap kelompok 
sesuai perolehan 

      Guru tidak 
melaksanakan 

penghitung skor 
setiap kelompok 
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jawaban yang 
benar masing-

masing anggota 
setiap kelompok 
dan menentukan 

kelompok yang 
mendapat skor 

yang paling 
tinggi  

sesuai perolehan 
jawaban yang 

benar masing-
masing anggota 
setiap kelompok 

dan menentukan 
kelompok yang 

mendapat skor 
yang paling tinggi  

18 Guru 

memberikan 
bintang 
penghargaan 

dan hadiah 
kepada 

kelompok yang 
meraih point 
tertinggi  

      Guru tidak 

memberikan 
bintang 
penghargaaan 

karena guru lupa 
membawah 

hadiahnya.  

19  Guru 

menyimpulkan 
kegiatan 

pembelajaran  

       

20  Guru 
mengakhiri 
proses 

pembelajaran 
dengan berdoa 

dan 
mengucapkan 
salam  
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Lampiran 4  

Lembar Observasi Guru 

Siklus II Pertemuan Ke-I  

Petunjuk pengisian :  

1. Amati kegiatan guru dalam proses pembelajaran  
2. Isi lembar obsever sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang ( ) 

pada kolom skor yang sesuai.  
keterangan :  
Ya: 1    Tidak: 0  

No  Aktivitas Guru  Kriteria  

Ya   Tidak  

1 Guru membuka pelajaran dengan salam, dan berdoa 

bersama  

  

2 Guru melakukan absensi    

3 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai  

  

4 Guru membagi kelompok belajar dengan cara langsung 

menyebutkan nama siswa dan kelompoknya secara 
heterogen  

  

5 Guru menjelaskan tentang model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD  

  

6 Guru melakukan presentasi materi pembelajaran yang 
akan diajarkan s 

  

7 Guru mempersilahkan siswa bertanya tentang materi 
pembelajaran yang telah diajarkasssssn  

  

8 Guru membagi LKS terkait materi pembelajaran yang 

telah diajarkan  

  

9 Guru berkeliling mengawasi kerja kelompok dan 
membimbing siswa yang mengalami kesulitan tentang 

materi yang telah diajarkan  

  

10 Guru melakukan pendekatan dan bertanya kepada siswa 
terkait kesulitan yang mereka hadapi dalam materi yang 

telah diajarkan  

  

11 Guru melakukan perlakuan khusus dengan menjelaskan 
ulang tentang materi yang telah diajarkan  

  

12 Guru memberikan instruksi pada perwakilan masing-
masing kelompok untuk membacakan hasil diskusi 

kelompoknya di depan kelas  

  

13 Guru memberikan kesempatan kepada siswa dari 
kelompok lain untuk bertanya atau menanggapi jawaban 

temannya  

  

14 Guru memberikan tanggapan dan masukkan terhadap 
hasil diskusi siswa  

  

15 Guru memberikan instruksi kepada siswa untuk 

mengerjakan kuis pada LKS kegiatan II (kuis) secara 
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individu dengan sistem penilaian kelompok 

16 Guru memberikan instruksi kepada siswa untuk saling 
bertukar jawaban dan mengecek jawaban yang benar 

sesuai dengan arahan guru  

  

17 Guru menghitung skor setiap kelompok sesuai 
perolehan jawaban yang benar masing-masing anggota 

setiap kelompok dan menentukan kelompok yang 
mendapat skor yang paling tinggi  

  

18 Guru memberikan bintang penghargaan dan hadiah 
kepada kelompok yang meraih pont tertinggi  

  

19  Guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran    

20  Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan berdoa 
dan mengucapkan salam  
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Lampiran 5  

Lembar Observasi Guru 

Siklus II Pertemuan Ke-II 

Petunjuk pengisian :  

1. Amati kegiatan guru dalam proses pembelajaran  
2. Isi lembar obsever sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang ( ) 

pada kolom skor yang sesuai.  
keterangan :  
Ya: 1    Tidak: 0  

No  Aktivitas Guru  Kriteria  

Ya   Tidak  

1 Guru membuka pelajaran dengan salam, dan berdoa 

bersama  

  

2 Guru melakukan absensi    

3 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai  

  

4 Guru membagi kelompok belajar dengan cara langsung 

menyebutkan nama siswa dan kelompoknya secara 
heterogen  

  

5 Guru menjelaskan tentang model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD  

  

6 Guru melakukan presentasi materi pembelajaran yang 
akan diajarkan  

  

7 Guru mempersilahkan siswa bertanya tentang materi 
pembelajaran yang telah diajarkan  

  

8 Guru membagi LKS terkait materi pembelajaran yang 

telah diajarkan  

  

9 Guru berkeliling mengawasi kerja kelompok dan 
membimbing siswa yang mengalami kesulitan tentang 

materi yang telah diajarkan  

  

10 Guru melakukan pendekatan dan bertanya kepada siswa 
terkait kesulitan yang mereka hadapi dalam materi yang 

telah diajarkan  

  

11 Guru melakukan perlakuan khusus dengan menjelaskan 
ulang tentang materi yang telah diajarkan  

  

12 Guru memberikan instruksi pada perwakilan masing-
masing kelompok untuk membacakan hasil diskusi 

kelompoknya di depan kelas  

  

13 Guru memberikan kesempatan kepada siswa dari 
kelompok lain untuk bertanya atau menanggapi jawaban 

temannya  

  

14 Guru memberikan tanggapan dan masukkan terhadap 
hasil diskusi siswa  

  

15 Guru memberikan instruksi kepada siswa untuk 

mengerjakan kuis pada LKS kegiatan II (kuis) secara 
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individu dengan sistem penilaian kelompok 

16 Guru memberikan instruksi kepada siswa untuk saling 
bertukar jawaban dan mengecek jawaban yang benar 

sesuai dengan arahan guru  

  

17 Guru menghitung skor setiap kelompok sesuai 
perolehan jawaban yang benar masing-masing anggota 

setiap kelompok dan menentukan kelompok yang 
mendapat skor yang paling tinggi  

  

18 Guru memberikan bintang penghargaan dan hadiah 
kepada kelompok yang meraih pont tertinggi  

  

19  Guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran    

20  Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan berdoa 
dan mengucapkan salam  
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Lampiran 6  

Lembar Observasi Guru Siklus II  

No  Aktivitas Guru  Pertemuan I Pertemuan II Keterangan  

Ya   Tidak  Ya Tidak  

1 Guru membuka 
pelajaran 

dengan salam, 
dan berdoa 
bersama  

       

2 Guru melakukan 

absensi  
  

       

3 Guru  

menyampaikan 
tujuan 

pembelajaran 
yang ingin 
dicapai  

       

 4 Guru membagi 

kelompok 
belajar dengan 

cara langsung 
menyebutkan 
nama siswa dan 

kelompoknya 
secara heterogen  

       

5 Guru 

menjelaskan 
tentang model 
pembelajaran 

kooperatif tipe 
STAD  

       

6 Guru melakukan 

presentasi 
materi 
pembelajaran 

yang akan 
diajarkan  

       

7 Guru 

mempersilahkan 
siswa bertanya 

tentang materi 
pembelajaran 
yang telah 

diajarkan  
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8 Guru membagi 
LKS terkait 

materi 
pembelajaran 
yang telah 

diajarkan  

       

9 Guru berkeliling 
mengawasi kerja 

kelompok dan 
membimbing 

siswa yang 
mengalami 
kesulitan 

tentang materi 
yang telah 

diajarkan 

       

10 Guru melakukan 
pendekatan dan 
bertanya kepada 

siswa terkait 
kesulitan yang 

mereka hadapi 
dalam materi 
yang telah 

diajarkan  

       

11 Guru melakukan 
perlakuan 

khusus dengan 
menjelaskan 
ulang tentang 

materi yang 
telah diajarkan  

       

12 Guru 

memberikan 
instruksi pada 
perwakilan 

masing-masing 
kelompok untuk 

membacakan 
hasil diskusi 
kelompoknya di 

depan kelas  

       

13 Guru 
memberikan 

kesempatan 
kepada siswa 

      Guru lupa dalam 
memberikan 

kesempatan 
kepada siswa dari 
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dari kelompok 
lain untuk 

bertanya atau 
menanggapi 
jawaban 

temannya  

kelompok lain 
untuk bertanya 

atau menanggapi 
jawaban 
temannya 

14 Guru 
memberikan 

tanggapan dan 
masukkan 

terhadap hasil 
diskusi siswa  

      Guru tidak 
memberikan 

tanggapan dan 
masukkan 

terhadap hasil 
diskusi siswa  

15 Guru 
memberikan 

instruksi kepada 
siswa untuk 

mengerjakan 
kuis pada LKS 
kegiatan II 

(kuis) secara 
individu dengan 

sistem penilaian 
kelompok 

       

16 Guru 
memberikan 

instruksi kepada 
siswa untuk 

saling bertukar 
jawaban dan 
mengecek 

jawaban yang 
benar sesuai 

dengan arahan 
guru  

      Guru tidak 
memberikan 

instruksi kepada 
siswa untuk saling 

bertukar jawaban 
dan mengecek 
jawaban yang 

benar sesuai 
dengan arahan 

guru 

17 Guru 
menghitung skor 

setiap kelompok 
sesuai perolehan 

jawaban yang 
benar masing-
masing anggota 

setiap kelompok 
dan menentukan 

kelompok yang 
mendapat skor 
yang paling 
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tinggi  

18 Guru 
memberikan 

bintang 
penghargaan 

dan hadiah 
kepada 
kelompok yang 

meraih pont 
tertinggi  

 

       

19  Guru 
menyimpulkan 
kegiatan 

pembelajaran  

       

20  Guru 
mengakhiri 

proses 
pembelajaran 
dengan berdoa 

dan 
mengucapkan 

salam  
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Lampiran 7  

Lembar Observasi Siswa  

Siklus I Pertemuan Ke-I  

Petunjuk pengisian :  

1. Amati kegiatan guru dalam proses pembelajaran  
2. Isi lembar obsever sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang ( ) 

pada kolom skor yang sesuai.  
keterangan :  
Ya: 1    Tidak: 0  

No  Aktivitas Guru  Kriteria  

Ya   Tidak  

1 Siswa menjawab salam, dan berdoa bersama    

2 Siswa menjawab absensi oleh guru    

3 Siswa mendengarkan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai  

  

4 Siswa mengikuti perintah guru untuk membagi 
kelompok  

  

5 Siswa mendengarkan guru menjelaskan aturan tentang 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD  

  

6 Siswa memperhatikan guru menjelaskan materi yang 
akan diajarkan  

  

7 Siswa bertanya tentang materi pembelajaran yang telah 

diajarkan  

  

8 Siswa mengerjakan LKS terkait materi pembelajaran 
yang telah diajarkan  

  

9 Siswa bekerja sama dalam kelompoknya dan meminta 
bimbingan guru jika mengalami kesulitan tentang materi 

yang telah diajarkan  

  

10 Siswa bertanya kepada guru terkait kesulitan yang 
dihadapi dalam materi yang telah diajarkan  

  

11 Siswa memperhatikan saat guru memberikan penjelasan 

ulang tentang materi yang telah diajarkan  

  

12 Siswa dari perwakilan masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya di 

depan kelas  

  

13 Siswa dari kelompok lain bertanya atau menanggapi 
jawaban temannya  

  

14 Siswa memperhatikan guru memberikan tanggapan dan 

masukkan terhadap hasil diskusi siswa  

  

15 Siswa mengerjakan kuis pada LKS kegiatan II (kuis) 
secara individu dengan sistem penilaian kelompok 

  

16 Siswa saling bertukar soal kuis dan mengecek jawaban 

yang benar sesuai dengan arahan guru  

  

17 Siswa memperhatikan guru menghitung skor setiap 
kelompok sesuai perolehan jawaban yang benar masing-

  



88 
 

masing anggota setiap kelompok dan menentukan 
kelompok yang mendapat skor yang paling tinggi  

18 Siswa mendapatkan bintang penghargaan dan hadiah 

kepada kelompok yang meraih pont tertinggi  

  

19  Siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran    

20  Siswa berdoa dan mengucapkan salam    
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Lampiran 8  

Lembar Observasi Siswa  

Siklus I Pertemuan Ke-II 

Petunjuk pengisian :  

1. Amati kegiatan guru dalam proses pembelajaran  
2. Isi lembar obsever sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang ( ) 

pada kolom skor yang sesuai.  
keterangan :  
Ya: 1    Tidak: 0  

No  Aktivitas Guru  Kriteria  

Ya   Tidak  

1 Siswa menjawab salam, dan berdoa bersama    

2 Siswa menjawab absensi oleh guru    

3 Siswa mendengarkan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai  

  

4 Siswa mengikuti perintah guru untuk membagi 
kelompok  

  

5 Siswa mendengarkan guru menjelaskan aturan tentang 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD  

  

6 Siswa memperhatikan guru menjelaskan materi yang 
akan diajarkan  

  

7 Siswa bertanya tentang materi pembelajaran yang telah 

diajarkan  

  

8 Siswa mengerjakan LKS terkait materi pembelajaran 
yang telah diajarkan  

  

9 Siswa bekerja sama dalam kelompoknya dan meminta 
bimbingan guru jika mengalami kesulitan tentang materi 

yang telah diajarkan  

  

10 Siswa bertanya kepada guru terkait kesulitan yang 
dihadapi dalam materi yang telah diajarkan  

  

11 Siswa memperhatikan saat guru memberikan penjelasan 

ulang tentang materi yang telah diajarkan  

  

12 Siswa dari perwakilan masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya di 

depan kelas  

  

13 Siswa dari kelompok lain bertanya atau menanggapi 
jawaban temannya  

  

14 Siswa memperhatikan guru memberikan tanggapan dan 

masukkan terhadap hasil diskusi siswa  

  

15 Siswa mengerjakan kuis pada LKS kegiatan II (kuis) 
secara individu dengan sistem penilaian kelompok 

  

16 Siswa saling bertukar soal kuis dan mengecek jawaban 

yang benar sesuai dengan arahan guru  

  

17 Siswa memperhatikan guru menghitung skor setiap 
kelompok sesuai perolehan jawaban yang benar masing-
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masing anggota setiap kelompok dan menentukan 
kelompok yang mendapat skor yang paling tinggi  

18 Siswa mendapatkan bintang penghargaan dan hadiah 

kepada kelompok yang meraih pont tertinggi  

  

19  Siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran    

20  Siswa berdoa dan mengucapkan salam    
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Lampiran 9  

Lembar Observasi Siswa Siklus I 

No  Aktivitas Guru  Pertemuan I  Pertemuan II  Keterangan  

Ya   Tidak  Ya  Tidak   

1 Siswa menjawab 
salam, dan 

berdoa bersama  

      

2 Siswa menjawab 
absensi oleh 
guru  

       

3 Siswa 
mendengarkan 
guru 

menyampaikan 
tujuan 

pembelajaran 
yang ingin 
dicapai  

       

4 Siswa mengikuti 

perintah guru 
untuk membagi 

kelompok  

       

5 Siswa 
mendengarkan 
guru 

menjelaskan 
aturan tentang 

model 
pembelajaran 
kooperatif tipe 

STAD  

       

6 Siswa 
memperhatikan 

guru 
menjelaskan 
materi yang 

akan diajarkan  
 

       

7 Siswa bertanya 

tentang materi 
pembelajaran 

yang telah 
diajarkan  

      Karena guru lupa 

memberikan 
kesempatan 

kepada siswa 
untuk bertanya 

8 Siswa 
mengerjakan 
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LKS terkait 
materi 

pembelajaran 
yang telah 
diajarkan  

9 Siswa bekerja 
sama dalam 
kelompoknya 

dan meminta 
bimbingan guru 

jika mengalami 
kesulitan 
tentang materi 

yang telah 
diajarkan  

      Siswa tidak 
bekerja sama 
dalam 

kelompoknya dan 
meminta 

bimbingan guru 
jika mengalami 
kesulitan tentang 

materi yang telah 
diajarkan  

10 Siswa bertanya 

kepada guru 
terkait kesulitan 
yang dihadapi 

dalam materi 
yang telah 

diajarkan  

      Siswa tidak 

bertanya kepada 
guru terkait 
kesulitan yang 

dihadapi dalam 
materi yang telah 

diajarkan  

11 Siswa 
memperhatikan 
saat guru 

memberikan 
penjelasan ulang 

tentang materi 
yang telah 
diajarkan  

       

12 Siswa dari 

perwakilan 
masing-masing 

kelompok 
mempresentasik
an hasil diskusi 

dengan 
kelompoknya di 

depan kelas  

       

13 Siswa dari 
kelompok lain 

bertanya atau 
menanggapi 
jawaban 

temannya  
 

      Karena guru lupa 
memberikan 

kesempatan kepada 
kelompok lain 
untuk menanggapi 

jawaban dari 
kelompok lain.  
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14 Siswa 
memperhatikan 

guru 
memberikan 
tanggapan dan 

masukkan 
terhadap hasil 

diskusi siswa  

      Siswa tidak 
memperhatikan 

guru memberikan 
tanggapan dan 
masukkan terhadap 

hasil diskusi siswa  

15 Siswa 
mengerjakan 

kuis pada LKS 
kegiatan II 
(kuis) secara 

individu dengan 
sistem penilaian 

kelompok 

       

16 Siswa saling 
bertukar soal 
kuis dan 

mengecek 
jawaban yang 

benar sesuai 
dengan arahan 
guru  

      Siswa tidak saling 
bertukar soal kuis 
dan mengecek 

jawaban yang 
benar sesuai 

dengan arahan guru  

17 Siswa 

memperhatikan 
guru 

menghitung skor 
setiap kelompok 
sesuai perolehan 

jawaban yang 
benar masing-

masing anggota 
setiap kelompok 
dan menentukan 

kelompok yang 
mendapat skor 

yang paling 
tinggi  

      Siswa tidak 

memperhatikan 
guru menghitung 

skor setiap 
kelompok sesuai 
perolehan jawaban 

yang benar masing-
masing anggota 

setiap kelompok 
dan menentukan 
kelompok yang 

mendapat skor 
yang paling tinggi  

18 Siswa 
mendapatkan 

bintang 
penghargaan 

dan hadiah 
kepada 
kelompok yang 

      Karena guru tidak 
mempersiapkan 

bintang 
penghargaan dan 

hadiah.  
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meraih pont 
tertinggi  

19  Siswa 

menyimpulkan 
kegiatan 

pembelajaran  

       

20  Siswa berdoa 
dan 
mengucapkan 

salam  
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Lampiran 10  

Lembar Observasi Siswa  

Siklus II Pertemuan Ke-I  

Petunjuk pengisian :  

1. Amati kegiatan guru dalam proses pembelajaran  
2. Isi lembar obsever sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang ( ) 

pada kolom skor yang sesuai.  
keterangan :  
Ya: 1    Tidak: 0  

No  Aktivitas Guru  Kriteria  

Ya   Tidak  

1 Siswa menjawab salam, dan berdoa bersama    

2 Siswa menjawab absensi oleh guru    

3 Siswa mendengarkan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai  

  

4 Siswa mengikuti perintah guru untuk membagi 
kelompok  

  

5 Siswa mendengarkan guru menjelaskan aturan tentang 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD  

  

6 Siswa memperhatikan guru menjelaskan materi yang 
akan diajarkan  

  

7 Siswa bertanya tentang materi pembelajaran yang telah 

diajarkan  

  

8 Siswa mengerjakan LKS terkait materi pembelajaran 
yang telah diajarkan  

  

9 Siswa bekerja sama dalam kelompoknya dan meminta 
bimbingan guru jika mengalami kesulitan tentang materi 

yang telah diajarkan  

  

10 Siswa bertanya kepada guru terkait kesulitan yang 
dihadapi dalam materi yang telah diajarkan  

  

11 Siswa memperhatikan saat guru memberikan penjelasan 

ulang tentang materi yang telah diajarkan  

  

12 Siswa dari perwakilan masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya di 

depan kelas  

  

13 Siswa dari kelompok lain bertanya atau menanggapi 
jawaban temannya  

  

14 Siswa memperhatikan guru memberikan tanggapan dan 

masukkan terhadap hasil diskusi siswa  

  

15 Siswa mengerjakan kuis pada LKS kegiatan II (kuis) 
secara individu dengan sistem penilaian kelompok 

  

16 Siswa saling bertukar soal kuis dan mengecek jawaban 

yang benar sesuai dengan arahan guru  

  

17 Siswa memperhatikan guru menghitung skor setiap 
kelompok sesuai perolehan jawaban yang benar masing-
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masing anggota setiap kelompok dan menentukan 
kelompok yang mendapat skor yang paling tinggi  

18 Siswa mendapatkan bintang penghargaan dan hadiah 

kepada kelompok yang meraih pont tertinggi  

  

19  Siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran    

20  Siswa berdoa dan mengucapkan salam    
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Lampiran 11  

Lembar Observasi Siswa  

Siklus II Pertemuan Ke-II  

Petunjuk pengisian :  

1. Amati kegiatan guru dalam proses pembelajaran  
2. Isi lembar obsever sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang ( ) 

pada kolom skor yang sesuai.  
keterangan :  
Ya: 1    Tidak: 0  

No  Aktivitas Guru  Kriteria  

Ya   Tidak  

1 Siswa menjawab salam, dan berdoa bersama    

2 Siswa menjawab absensi oleh guru    

3 Siswa mendengarkan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai  

  

4 Siswa mengikuti perintah guru untuk membagi 
kelompok  

  

5 Siswa mendengarkan guru menjelaskan aturan tentang 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD  

  

6 Siswa memperhatikan guru menjelaskan materi yang 
akan diajarkan  

  

7 Siswa bertanya tentang materi pembelajaran yang telah 

diajarkan  

  

8 Siswa mengerjakan LKS terkait materi pembelajaran 
yang telah diajarkan  

  

9 Siswa bekerja sama dalam kelompoknya dan meminta 
bimbingan guru jika mengalami kesulitan tentang materi 

yang telah diajarkan  

  

10 Siswa bertanya kepada guru terkait kesulitan yang 
dihadapi dalam materi yang telah diajarkan  

  

11 Siswa memperhatikan saat guru memberikan penjelasan 

ulang tentang materi yang telah diajarkan  

  

12 Siswa dari perwakilan masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya di 

depan kelas  

  

13 Siswa dari kelompok lain bertanya atau menanggapi 
jawaban temannya  

  

14 Siswa memperhatikan guru memberikan tanggapan dan 

masukkan terhadap hasil diskusi siswa  

  

15 Siswa mengerjakan kuis pada LKS kegiatan II (kuis) 
secara individu dengan sistem penilaian kelompok 

  

16 Siswa saling bertukar soal kuis dan mengecek jawaban 

yang benar sesuai dengan arahan guru  

  

17 Siswa memperhatikan guru menghitung skor setiap 
kelompok sesuai perolehan jawaban yang benar masing-
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masing anggota setiap kelompok dan menentukan 
kelompok yang mendapat skor yang paling tinggi  

18 Siswa mendapatkan bintang penghargaan dan hadiah 

kepada kelompok yang meraih pont tertinggi  

  

19  Siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran    

20  Siswa berdoa dan mengucapkan salam    
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Lampiran 12  

Lembar Observasi Siswa Siklus II  

No  Aktivitas Guru  Pertemuan I  Pertemuan II  Keterangan  

Ya   Tidak  Ya  Tidak   

1 Siswa menjawab 
salam, dan 

berdoa bersama  

      

2 Siswa menjawab 
absensi oleh 

guru  

       

3 Siswa 
mendengarkan 

guru 
menyampaikan 
tujuan 

pembelajaran 
yang ingin 

dicapai  

       

4 Siswa mengikuti 
perintah guru 
untuk membagi 

kelompok  

       

5 Siswa 
mendengarkan 

guru 
menjelaskan 
aturan tentang 

model 
pembelajaran 

kooperatif tipe 
STAD  

       

6 Siswa 
memperhatikan 

guru 
menjelaskan 

materi yang 
akan diajarkan  
 

       

7 Siswa bertanya 
tentang materi 
pembelajaran 

yang telah 
diajarkan  

       

8 Siswa        



100 
 

mengerjakan 
LKS terkait 

materi 
pembelajaran 
yang telah 

diajarkan  

9 Siswa bekerja 
sama dalam 

kelompoknya 
dan meminta 

bimbingan guru 
jika mengalami 
kesulitan 

tentang materi 
yang telah 

diajarkan  

       

10 Siswa bertanya 
kepada guru 
terkait kesulitan 

yang dihadapi 
dalam materi 

yang telah 
diajarkan  

      Siswa  tidak 
bertanya kepada 
guru terkait 

kesulitan yang 
dihadapi dalam 

materi yang telah 
diajarkan  

11 Siswa 
memperhatikan 

saat guru 
memberikan 

penjelasan ulang 
tentang materi 
yang telah 

diajarkan  

       

12 Siswa dari 
perwakilan 

masing-masing 
kelompok 
mempresentasik

an hasil diskusi 
dengan 

kelompoknya di 
depan kelas  

       

13 Siswa dari 

kelompok lain 
bertanya atau 
menanggapi 

jawaban 
temannya  

      Karena guru tidak 

memberikan 
kesempatan kepada 
kelompok lain 

untuk menanggapi 
jawaban dari 
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 kelompok lain.  

14 Siswa 
memperhatikan 

guru 
memberikan 

tanggapan dan 
masukkan 
terhadap hasil 

diskusi siswa  

       

15 Siswa 
mengerjakan 

kuis pada LKS 
kegiatan II 
(kuis) secara 

individu dengan 
sistem penilaian 

kelompok 

       

16 Siswa saling 
bertukar soal 
kuis dan 

mengecek 
jawaban yang 

benar sesuai 
dengan arahan 
guru  

      Siswa tidak saling 
bertukar soal kuis 
dan mengecek 

jawaban yang 
benar sesuai 

dengan arahan guru  

17 Siswa 

memperhatikan 
guru 

menghitung skor 
setiap kelompok 
sesuai perolehan 

jawaban yang 
benar masing-

masing anggota 
setiap kelompok 
dan menentukan 

kelompok yang 
mendapat skor 

yang paling 
tinggi  

       

18 Siswa 

mendapatkan 
bintang 
penghargaan 

dan hadiah 
kepada 

       



102 
 

kelompok yang 
meraih pont 

tertinggi  

19  Siswa 
menyimpulkan 

kegiatan 
pembelajaran  

      Karena guru lah 
yang 

menyimpulkan 
pembelajaran.  

20  Siswa berdoa 
dan 

mengucapkan 
salam  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Lampiran 13  

RENCANA PELAKSAAN PEMBELAJARAN 

(RPP)  

Siklus I Pertemuan Ke-I  

Nama Sekolah  :SD Negeri 1 Wakorumba Selatan  

Mata Pelajaran  :Matematika  

Kelas/ Semester  :V/ Genap  

Pertemuan Ke-  :I  

Alokasi Waktu  :2 x 35 Menit  

Standar Kompetensi : 

6. Menggunakan Pecahan Dalam Pemecahan Masalah. 

A. Kompetensi Dasar  

6.3 Menjumlahkan pecahan  

B. Indokator  

1. Menjumlahkan dua pecahan biasa berpenyebut sama.  

2. Menjumlahkan dua pecahan biasa yang berpenyebut tidak sama.  

C. Tujuan Pembelajaran   

1. Siswa mampu menjumlahkan dua pecahan biasa berpenyebut sama.  

2. Siswa mampu menjumlahkan dua pecahan biasa yang berpenyebut tidak 

sama.  

D. Materi Pembelajaran  

Pecahan.  

E. Metode Pembelajaran  

Metode STAD.  

F. Langkah- Langkah Pembelajaran  

a. Kegiatan Awal  

1. Salam, doa, dan absensi.  

2. Apersepsi.  

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  
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b. Kegiatan Inti  

a. Eksplorasi   

1. Siswa menjawab pertanyaan dari guru tentang menjumlahkan 

pecahan.  

2. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang menjumlahkan 

pecahan. 

b. Elaborasi 

1. Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan tiap 

kelompok heterogen beranggotakan 4 – 5 siswa.  

2. Siswa mengerjakan LKS yang diberikan guru secara individual.  

3. Siswa bersama kelompoknya membahas bersama LKS yang telah 

dikerjakan secara individual.  

4. Perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya.  

5. Kelompok yang mengerjakan LKS dengan benar mendapatkan 

reward dari guru. 

c. Konfirmasi 

1. Guru memberikan penekanan pada hal-hal yang belum dimengerti 

siswa.  

2. Siswa diminta untuk merefleksi mengenai pembelajaran yang 

telah dilakukan siswa. 

c. Kegiatan Akhir  

a. Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan.  

b. Evaluasi ketercapaian kompetensi dasar.  

c. Pemberian pesan moral. 
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G. Sumber Belajar  

Buku Matematika,  

Buku pegangan guru,dan  

Buku pegangan siswa.  

H. Penilaian  

a. Tekhnik   :Tes tertulis   

b. Bentuk Instrument :Uraian  

c. Contoh Instrument :Soal  

 

 

 

 

Guru Peneliti,      Guru Kelas V  

 

 

Imelda Hasdaniarsyah     La Ode Zainal S. Pd.  

NIM: 15010104090      NIP: 196907151992031016 

 

 

Mengetahui  

Kepala Sekolah  

 

 

Wa Ode Zaliha  

NIP: 196001291979092002  
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Lampiran 14  

RENCANA PELAKSAAN PEMBELAJARAN 

(RPP)  

Siklus I Pertemuan Ke-II  

Nama Sekolah  :SD Negeri 1 Wakorumba Selatan  

Mata Pelajaran  :Matematika  

Kelas/ Semester  :V/ Genap  

Pertemuan Ke-  :1I  

Alokasi Waktu  :2 x 35 Menit  

Standar Kompetensi :  

6. Menggunakan Pecahan Dalam Pemecahan Masalah. 

A. Kompetensi Dasar  

6.4 Mengurangkan pecahan.  

B. Indokator  

1. Mengurangkan dua pecahan biasa berpenyebut sama.  

2. Mengurangkan dua pecahan biasa yang berpenyebut tidak sama. 

C. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa mampu mengurangkan dua pecahan biasa berpenyebut sama.  

2. Siswa mampu mengurangkan dua pecahan biasa yang berpenyebut tidak 

sama. 

D. Materi Pembelajaran  

Pecahan.  

E. Metode Pembelajaran  

Metode STAD.  

F. Langkah- Langkah Pembelajaran  

a. Kegiatan Awal  

1. Salam, doa, dan absensi.  

2. Apersepsi.  

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai  
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b. Kegiatan Inti  

a. Eksplorasi 

1. Siswa menjawab pertanyaan dari guru tentang mnyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan pecahan.  

2. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang mengurangkan 

pecahan. 

b. Elaborasi 

1. Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan tiap 

kelompok heterogen beranggotakan 4 – 5 siswa.  

2. Siswa mengerjakan LKS yang diberikan guru secara individual.  

3. Siswa bersama kelompoknya membahas bersama LKS yang telah 

dikerjakan secara individual.  

4. Perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya.  

5. Kelompok yang mengerjakan LKS dengan benar mendapatkan reward 

dari guru. 

c. Konfirmasi 

1. Guru memberikan penekanan pada hal-hal yang belum dimengerti 

siswa.  

2. Siswa diminta untuk merefleksi mengenai pembelajaran yang 

telah dilakukan siswa. 

c. Kegiatan Akhir  

1. Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan.  

2. Evaluasi ketercapaian kompetensi dasar.  

3. Pemberian pesan moral. 
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G. Sumber Belajar  

Buku Matematika,  

Buku pegangan guru,dan  

Buku pegangan siswa.  

H. Penilaian  

1. Tekhnik   :Tes tertulis   

2. Bentuk Instrument :Uraian  

3. Contoh Instrument :Soal  
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Lampiran 15  

RENCANA PELAKSAAN PEMBELAJARAN 

(RPP)  

Siklus II Pertemuan Ke-I  

Nama Sekolah  :SD Negeri 1 Wakorumba Selatan  

Mata Pelajaran  :Matematika  

Kelas/ Semester  :V/ Genap  

Pertemuan Ke-  :III  

Alokasi Waktu  :2 x 35 Menit  

Standar Kompetensi : 

6. Menggunakan Pecahan Dalam Pemecahan Masalah. 

A. Kompetensi Dasar  

6.5 Perkalian pecahan  

B. Indokator  

1. Perkalian dua pecahan biasa berpenyebut sama.  

2. Perkalian dua pecahan biasa yang berpenyebut tidak sama.  

C. Tujuan Pembelajaran   

1. Siswa mampu melakukan perkalian dua pecahan biasa berpenyebut sama.  

2. Siswa mampu melakukan perkalian dua pecahan biasa yang berpenyebut 

tidak sama.  

D. Materi Pembelajaran  

Pecahan.  

E. Metode Pembelajaran  

Metode STAD.  

F. Langkah- Langkah Pembelajaran  

a. Kegiatan Awal  

1. Salam, doa, dan absensi.  

2. Apersepsi.  

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  
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b. Kegiatan Inti  

a. Eksplorasi   

1. Siswa menjawab pertanyaan dari guru tentang menjumlahkan pecahan.   

2. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang perkalian pecahan.  

b. Elaborasi 

1. Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan tiap kelompok 

heterogen beranggotakan 4 – 5 siswa.  

2. Siswa mengerjakan LKS yang diberikan guru secara individual.  

3. Siswa bersama kelompoknya membahas bersama LKS yang telah 

dikerjakan secara individual.  

4. Perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya.  

5. Kelompok yang mengerjakan LKS dengan benar mendapatkan 

reward dari guru. 

c. Konfirmasi 

1. Guru memberikan penekanan pada hal-hal yang belum dimengerti 

siswa.  

2. Siswa diminta untuk merefleksi mengenai pembelajaran yang 

telah dilakukan siswa. 

c. Kegiatan Akhir  

1. Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan.  

2. Evaluasi ketercapaian kompetensi dasar.  

3. Pemberian pesan moral. 
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G. Sumber Belajar  

Buku Matematika,  

Buku pegangan guru,dan  

Buku pegangan siswa.  

H. Penilaian  

a. Tekhnik   :Tes tertulis  

b. Bentuk Instrument :Uraian  

c. Contoh Instrument :Soal  
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Lampiran 16  

RENCANA PELAKSAAN PEMBELAJARAN 

(RPP)  

Siklus II Pertemuan Ke-II  

Nama Sekolah  :SD Negeri 1 Wakorumba Selatan  

Mata Pelajaran  :Matematika  

Kelas/ Semester  :V/ Genap  

Pertemuan Ke-  :IV  

Alokasi Waktu  :2 x 35 Menit  

Standar Kompetensi : 

6. Menggunakan Pecahan Dalam Pemecahan Masalah. 

A. Kompetensi Dasar  

6.6 Pembagian pecahan  

B. Indokator  

1. Pembagian dua pecahan biasa berpenyebut sama.  

2. Pembagian dua pecahan biasa yang berpenyebut tidak sama.  

C. Tujuan Pembelajaran   

1. Siswa mampu melakukan pembagian dua pecahan biasa berpenyebut sama.  

2. Siswa mampu melakukan pembagian dua pecahan biasa yang berpenyebut 

tidak sama.  

D. Materi Pembelajaran  

Pecahan.  

E. Metode Pembelajaran  

Metode STAD.  

F. Langkah- Langkah Pembelajaran  

a. Kegiatan Awal  

1. Salam, doa, dan absensi.  

2. Apersepsi.  

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  
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b. Kegiatan Inti  

a. Eksplorasi   

1. Siswa menjawab pertanyaan dari guru tentang menjumlahkan pecahan.  

2. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang pembagian pecahan. 

b. Elaborasi 

1. Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan tiap kelompok 

heterogen beranggotakan 4 – 5 siswa.  

2. Siswa mengerjakan LKS yang diberikan guru secara individual.  

3. Siswa bersama kelompoknya membahas bersama LKS yang telah 

dikerjakan secara individual.  

4. Perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya.  

5. Kelompok yang mengerjakan LKS dengan benar mendapatkan 

reward dari guru. 

c. Konfirmasi 

1. Guru memberikan penekanan pada hal-hal yang belum dimengerti 

siswa.  

2. Siswa diminta untuk merefleksi mengenai pembelajaran yang telah 

dilakukan siswa. 

c. Kegiatan Akhir  

1. Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan.  

2. Evaluasi ketercapaian kompetensi dasar.  

3. Pemberian pesan moral.  
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G. Sumber Belajar  

Buku Matematika,  

Buku pegangan guru,dan  

Buku pegangan siswa.  

H. Penilaian  

a.  Tekhnik   :Tes tertulis  

b. Bentuk Instrument :Uraian  

c. Contoh Instrument :Soal  
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Lampiran 17  

Lembar Kerja Siswa  

Siklus I Pertemuan Ke-I  

1. 
 

 
 + 

 

 
 = ....  

a. 
 

 
     c. 

 

 
  

b. 
 

 
     d. 

 

 
  

2. 
 

 
 + 

 

 
 = ....  

a. 
 

 
     c. 

 

 
  

b. 
 

 
     d. 

 

 
  

3. 
 

 
 + 

 

 
 = ....  

a. 
 

 
     c. 

 

  
  

b. 
 

 
     d. 

 

  
  

4. Ibu mempunyai roti 
 

 
 kemudian ibu membeli lagi sebanyak 

 

 
 , maka roti ibu 

sekarang adalah....  
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Lampiran 18  

Lembar Kerja Siswa  

Siklus I Pertemuan Ke-II 

1. 
 

 
 - 
 

 
 = .......  

a. 
 

 
    c. 

 

 
  

b. 
 

 
    d. 

 

 
  

2. 
 

 
 - 
 

 
 = .......  

a. 
 

 
    c. 

 

 
  

b. 
 

 
    d. 

 

 
  

3. 
 

 
 - 
 

 
 = .......  

a. 
 

 
    c. 

 

 
  

b. 
 

 
    d. 

 

 
  

4. Budi mempunyai apel 
 

 
 dan diberikan 

 

 
 kepada Ani, maka roti Budi tinggal .... 
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Lampiran 19  

Lembar Kerja Siswa  

Siklus II Pertemuan Ke-I  

1. 
 

 
 x 

 

 
 = ....  

c. 
 

  
     c. 

 

  
  

d. 
 

  
     d. 

 

  
  

2.  
 

 
 x 

 

 
 = ....  

a. 
 

  
     c. 

 

  
  

b. 
 

  
     d. 

 

  
  

3. 
 

 
 x 

 

 
 = ....  

a. 
 

 
       c. 

 

  
  

b. 
 

  
     d. 

 

  
  

4. 
 

 
 x 

 

 
 =....  

a. 
  

  
     c. 

 

 
  

b. 
 

 
     d. 

 

  
  

5. Ibu mempunyai roti 
 

 
 kemudian ibu membeli lagi sebanyak 

 

 
 , maka roti ibu 

sekarang adalah....  
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Lampiran 20  

Lembar Kerja Siswa  

Siklus II Pertemuan Ke-II 

1. 
 

 
 : 
 

 
 = .......  

a. 
  

 
    c. 4  

b. 
 

 
    d. 5  

2. 
 

 
 : 
 

 
 = .......  

a. 
  

 
    c. 6  

b. 5    d. 
 

 
  

3. 
 

 
 : 
 

 
 = .......   

a. 
  

  
    c. 

 

 
  

b. 
 

  
    d. 

 

 
  

4. 
 

 
 : 
 

 
 = .......   

a. 
 

 
    c. 2  

b. 
 

 
    d. 4  

5. Budi mempunyai apel 
 

 
 dan diberikan 

 

 
 kepada Ani, maka roti Budi tinggal .... 
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Lampiran 21  

Nilai Siswa Pra Siklus  

No  Nama siswa KKM Nilai J / P Keterangan 

1 Waode Winda Sartika 68 59 P  Tidak Tuntas  

2 Muhammad Sisnur Farel 

Mubaraq 

68 75  L  Tuntas  

3 Rays Raya  68 54  L  Tidak Tuntas  

4 Sri Aulia 68 66  P  Tidak Tuntas  

5 Sadam Margan  68 81 L  Tuntas  

6 Waode Zulfian 68 65 P  Tidak Tuntas  

7 Waode Sefi Hirawati  68 50 P  Tidak Tuntas  

8 Agil Fitranto Setiawan  68 77 L  Tuntas  

9 Laode Muhammad sabda  68 61 L  Tidak Tuntas  

10 Muhammad Ansari Al Banna 68 50 L  Tidak tuntas  

11 Bayu Hartono Rahmat  68 81  L  Tuntas  

12 Riska  68 66  P  Tidak Tuntas  

13 Khaulan  68 75  P  Tuntas  

14 Waode Sitti Hikmawati  68 75  P  Tuntas  

15 Laode Al Fatha Dian Safaat 68 74  L  Tuntas  

16 Nur Setiati Emi  68 65 P  Tidak Tuntas  

17 Arginang Hasan  68 65  L  Tidak Tuntas  

18 Abdul Kadir Ikhsan  68 77  L  Tuntas  

19 Nurliati  68 76  P  Tuntas  

20 Muhammad Refaldi Ardian  68 75  L  Tuntas  

21 Tasya  68 60  P  Tidak Tuntas  

22 Marwa  68 60  P  Tidak Tuntas  
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Lampiran 22  

Nilai Siswa Siklus I  

No Nama siswa Pra Siklus  Siklus I  Keterangan 

1 Waode Winda Sartika 59 50 Tidak Tuntas  

2 Muhammad Sisnur Farel 

Mubaraq 

75 75 Tuntas  

3 Rays Raya  54 50 Tidak Tuntas  

4 Sri Aulia 66 75 Tuntas  

5 Sadam Margan  81 100 Tuntas  

6 Waode Zulfian 65 50 Tidak Tuntas  

7 Waode Sefi Hirawati  50 50 Tidak Tuntas  

8 Agil Fitranto Setiawan  77 100 Tuntas  

9 Laode Muhammad sabda  61 50 Tidak Tuntas  

10 Muhammad Ansari Al Banna 50 0 Tidak tuntas  

11 Bayu Hartono Rahmat  81 100 Tuntas  

12 Riska  66 75  Tuntas  

13 Khaulan  75 75 Tuntas  

14 Waode Sitti Hikmawati  75 100 Tuntas  

15 Laode Al Fatha Dian Safaat 74 75 Tuntas  

16 Nur Setiati Emi  65 75 Tuntas  

17 Arginang Hasan  65 75  Tuntas  

18 Abdul Kadir Ikhsan  77 75 Tuntas  

19 Nurliati  76 100 Tuntas  

20 Muhammad Refaldi Ardian  75 75 Tuntas  

21 Tasya  60 50 Tidak Tuntas  

22 Marwa  60 50 Tidak Tuntas  

Jumlah   1486 1525  

Rata-Rata  67,55 69,32   

Presentase Ketuntasan  45, 46% 63,64%   

 



121 
 

Lampiran 23  

Nilai Siswa Siklus II  

No Nama siswa Pra Siklus Siklus I Siklus II Ket.  

1 Waode Winda 

Sartika 

59 50 50 Tidak Tuntas  

2 Muhammad Sisnur 

Farel Mubaraq 

75 75 100 Tuntas  

3 Rays Raya  54 50 75 Tuntas  

4 Sri Aulia 66 75 100 Tuntas  

5 Sadam Margan  81 100 100 Tuntas  

6 Waode Zulfian 65 50 75 Tuntas  

7 Waode Sefi 

Hirawati  

50 50 75 Tuntas  

8 Agil Fitranto 

Setiawan  

77 100 100 Tuntas  

9 Laode Muhammad 

sabda  

61 50 75 Tuntas  

10 Muhammad Ansari 

Al Banna 

50 0 50  Tidak Tuntas  

11 Bayu Hartono 

Rahmat  

81 100 100 Tuntas  

12 Riska  66 75 100 Tuntas  

13 Khaulan  75 75 100  Tuntas  

14 Waode Sitti 

Hikmawati  

75 100 100  Tuntas  

15 Laode Al Fatha 

Dian Safaat 

74 75 75 Tuntas  

16 Nur Setiati Emi  65 75 75 Tuntas  

17 Arginang Hasan  65 75  75 Tuntas  

18 Abdul Kadir Ikhsan  77 75 100  Tuntas  
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19 Nurliati  76 100 100 Tuntas  

20 Muhammad 

Refaldi Ardian  

75 75 75 Tuntas  

21 Tasya  60 50 50 Tidak Tuntas  

22 Marwa  60 50 50 Tidak Tuntas  

Jumlah   1486 1525 1800   

Rata-Rata  67,55  69,32  81,82   

Presentase Ketuntasan  45,46% 63,64% 81,82%   
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Lampiran 24  

Dokumentasi  

 
Mengabsen Siswa       Menjelaskan Metode STAD  

  
Membacakan Nama- Nama      Guru Menuliskan Soal diskusi  
Kelompok  
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Kerja Kelompok/ Diskusi Kelompok      Siswa-Siswi Antusias Ingin Menjawab 

          Soal Diskusi  

 
Setiap Perwakilan Kelompok Menuliskan Hasil Diskusinya  
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Foto Bersama Siswa-Siswi Kelas V SDN 1 Wakorumba Selatan Setelah Proses 

Belajar Mengajar  
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