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ABSTRAK 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perolehan hasil belajar IPS siswa kelas 

IV SMP Negeri 002 Pasir Penyu yang belum mencapai KKM 75 sesuai dengan 

ketetapan sekolah. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2016 yang 

dilaksanakan lebih kurang selama dua minggu. Untuk mengatasi masalah 

tersebut dilakukan penelitian dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPS 

siswa kelas VIII.a SMP Negeri 002 Pasir Penyu serta meningkatkan kemampuan 

dan pemahaman guru dalam penerapan model pembelajaran melalui penerapan 

model pembelajaraan kooperatif tipe STAD. Pelaksanaan penelitian ini mengacu 

pada tahapan PTK yang meliputi perencanaan,pelaksanaan,pengamatan dan 

refleksi yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Dari hasil analisis yang dilakukan 

setelah pelaksanaan didapatkan hasil belajar siswa mengalami peningkatan, 

meningkat dari siklus 1 dengan presentase ketuntasan 68 % menjadi 92 % pada 

siklus 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas VIII.a 

SMP Negeri 002 Pasir Penyu Semester 1 Tahun Pelajaran 2016/2017 pada 

materi kedatangan bangsa eropa ke Indonesia. 

 

Kata kunci :Kooperatif tipe STAD, hasil belajar, IPS 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Bangsa yang maju adalah bangsa yang dapat menunjukan tingkat kemajuan 

pendidikannya. Apa yang dapat dihasilkan dari sebuah pendidikan itulah yang 

akan memberi andil besar dalam pembangunan sebuah bangsa. Guru sebagai 

unsur pendidikan berada di granda terdepan dalam penghasilan produk pendidikan 

yang berkualitas. 

Sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional Indonesia adalah 

“berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”. (Bab II Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003) 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya. Untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. (Sisdiknas No 20 Tahun 2003). 
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Sekolah sebagai pendidikan formal yang mengemban tugas dan tanggung 

jawab untuk mewujudkan tujuan pendidikannya terutama dengan peningkatan 

kualitas pendidikannya terutama dengan meningkatan pendidikan dan fasilitas 

pendidikan yang mendukung proses pendidikan di sekolah. Sekolah merupakan 

faktor penentu bagi perkembangan kepribadian peserta didik, sekolah juga 

merupakan organisasi yang memiliki sumber daya yang dapat di manfaatkan 

secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan pesertadidik 

yang saling bertukar informasi. Proses pembelajaran tersebut dilakukan untuk 

memenuhi tujuan pendidikan yang ada di setiap negara khususnya di Negara 

Indonesia. Proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik apabila seorang 

guru memiliki kemampuan dalam menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan serta guru harus memiliki kemampuan berkomunikasi dalam 

menyampaian bahan ajar/materi pelajaran secara terencana sejalan dengan tujuan 

pembelajaran dalam rentang waktu yang tersedia. Selain itu, proses belajar 

mengajar yang baik dapat diciptakan melalui penerapan strategi atau model 

pembelajaran yang sesuai sehingga peserta didik merasa nyaman dan termotivasi 

dalam belajar. 

Pendidikan IPS di sekolah dasar dapat dijadikan sebagai besic sosial sains 

yang bisa diintegrasikan dengan penanaman budi pekerti sehingga pembelajaran 

IPS memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan 

pendidikan akhlaq. Tujuannya adalah membentuk pribadi anaksupaya menjadi 

manusia yang baik, warga masyarakat dan warga negara yang baik yang mampu 

bersosialisasi sesuai dengan nilai-nilai sosial. Maka dari itu pembelajaran IPS 

sangat perlu diajarkan dalam pendidikan sekolah dasar agar peserta didik dapat 

menerapkannya kedalam kehidupan sehari-hari dalam mengembangkan aspek-

aspek kehidupan manusia bermasyarakat. 

Dalam hal ini guru merupakan hal yang paling utama dalam komponen yang 

paling berpengaruh dalam memnajukan pendidikan guna meningkatkan hasil 

belajar peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran khususnya IPS di 

sekolah. Namun pada kenyataannya pendidikan IPS yang guru berikan kepada 

peserta didik dalam pembelajaran di sekolah belum bisa dikatakan berhasil, 

dikarenakan dalam proses belajar dan pembelajaran yang guru berikan biasanya 

menggunakan metode yang monoton. Hal ini berpengaruh besar dalam proses 

kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran IPS yang selama ini dirasakan peserta 

didik membosankan, tidak menyenangkan, materi yang disediakan sulit untuk 

dipahami, tidak konsentrasi, ingin segera menyelesaikan kegiatan pembelajaran 

IPS. Sehingga pada saat ujian atau ulangan peserta didik sulit untuk menjawab 

pertanyaan. 

Berdasarkan hasil UH siswa kelas VIII.a . Menunjukkan rendahnya hasil 

belajar peserta didik terhadap pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Masalah yang ditemukan peneliti dalam proses pembelajaran di dalam kelas 

terhadap pembelajaran IPS masihterdapat banyak permasalahan pada saat 

pelaksanaan pembelajaran IPS, diantaranya guru mengajar masih monoton, 
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kurang menarik, dan kurang tepat dalam menggunakan model pembelajaran, serta 

tidak menggunakan media dalam proses pembelajarannya. 

Fenomena seperti ini tidak boleh dibiarkan, guru haruslah mencari solusi 

atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran IPS. Oleh 

karena itu, pada kesempatan ini penulis membantu guru IPS dalam menyelasaikan 

permasalahan-permasalahan yang selama ini dirasakan kurang dalam menerapkan 

pembelajaran IPS. 

Terdapat berbagai macam strategi untuk meningkatkan hasil belajar peserta 

didik dalam pembelajaran IPS diantaranya adalah model pembelajaranStudent 

Team Achievement Division (STAD) merupakan salah satu tipe kooperatif yang 

menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi diantara peserta didik untuk 

saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna 

mencapai prestasi/hasil belajar yang maksimal. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, peneliti 

merasa perlu melakukan penelitian dengan judul “Upaya Meningkatkan Hasil 

Belajar IPS materi kedatangan bangsa eropa ke indonesiadi SMP Negeri 002 Pasir 

Penyu Semester I 2016”. 

 

Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya “apakah 

penerapan model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pelajaran IPS pada materi 

Peta Atlas dan globe?”. 

 

Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelituan tindakan kelas ini yaitu sebagai berikut untuk 

melihat seberapa besar peningkatan hasil belajar peserta didik dalam menerapkan 

model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) pada 

pembelajaran IPS di kelas VIII.a SMPN 001 Pasir Penyu. 

 

Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian dari penelitian tindakan terdiri dari manfaat peserta 

didik, bagi guru dan bagi sekolah. Manfaar bagi peserta didik terdiri dari memberi 

pengalaman belajar yang aktif dan menyenangkan kepada peserta didik dengan 

penerapan model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) 

dalam pembelajaran IPS serta diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran Student Team 

Achievement Division (STAD) pada pembelajaran IPS di kelas V SD SMPN 001 

Pasir Penyu . 

Manfaat bagi guru diharapkan hasil penelitian ini sebagai alternatif untuk 

memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran IPS sehingga permasalahan yang 

dihadapi oleh guru maupun peserta didik dapat diminimalkan serta sSebagai 

pengetahuan baru untuk guru dalam mengembangkan dan menginovasikan model 

pembelajaran baru dalam mengembangkan dan mengaplikasikan strategi untuk 

mencapai ketuntasan pelaksanaan proses pembelajaran IPS. 
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Manfaat bagi sekolah diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan yang baik bagi sekolah dalam rangka pengembangan 

bahan ajar dan penyempurnaan proses pembelajaran khususnya pembelajaran IPS. 

Serta diharapkan juga dapat membantu meningkatkan kualitas serta mutu 

pembelajaran IPS di kelas VIII.a SMPN 001 Pasir Penyu . 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku seseorang sebagai 

hasil dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Sardiman (2011:21): 

“Belajar adalah rangkaian kegiatan jiwa-raga, psikofisik untuk menuju ke 

perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur cipta, 

rasa, dan karsa, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik” 

Garret dalam Sagala (2010:13): “Belajar merupakan proses yang 

berlangsung dalam jangka waktu lama melalui latihan maupun pengalaman yang 

membawa pada perubahan diri dan perubahan cara mereaksi terhadap suatu 

perangsang tertentu”. Sedangkan Purwanto (2011:38-9): “Belajar merupakan 

proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk 

mendapatkan perubahan dalam perilakunya”.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, penulis menyimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari 

pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungan yang meliputi 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan.  

 

Pembelajaran 

Dalam kegiatan belajar tentunya terdapat sebuah proses yang dinamakan 

pembelajaran, yaitu kegiatan yang di dalamnya terjadi suatu interaksi antara 

pemberi dan penerima informasi untuk mencapai suatu tujuan. 

Menurut Sudjana dalam Amri (2013: 28), pembelajaran merupakan upaya 

yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan siswa 

melakukan kegiatan belajar. Rusmono (2012: 6) menyatakan bahwa pembelajaran 

merupakan suatu upaya untuk menciptakan suatu kondisi bagi terciptanya suatu 

kegiatan belajar yang memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang 

memadai. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, penulis menyimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu aktivitas belajar yang dilakukan agar terciptanya suatu 

interaksi antara pengajar dan siswa untuk mencapai suatu tujuan. 

 

Hasil Belajar 

Kemampuan yang dimiliki siswa berbeda-beda setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Menurut Suprijono (2013:6) hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Kemampuan kognitif terdiri dari 

knowledge (pengetahuan, ingatan); comprehension (pemahaman, menjelaskan, 

meringkas, contoh); application (menerapakan); analysis (menguraikan, 

menentukan hubungan); synthesis (mengorganisasikan, merencanakan); dan 

evaluating (menilai). Kemampuan afektif terdiri dari receiving (sikap menerima); 
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responding (memberikan respon), valuing (nilai); organization (organisasi); 

characterization (karakterisasi. Kemampuan psikomotorik meliputi initiatory, pre-

rountie, dan rountinized. 

Menurut Suprijono (2013:7) hasil belajar adalah perubahan perilaku secara 

keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Menurut 

Jihad dan Haris (2012:14) hasil belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan 

perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris 

dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. Sedangkan menurut 

Kunandar (2010: 276) hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah 

mengikuti suatu materi tertentu dari mata pelajaran yang berupa data kuantitatif 

dan kualitatif. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah kesempurnaan hasil yang dicapai dari suatu kegiatan/perbuatan 

dalam pembelajaran yang dapat memberikan kepuasan emosional, dan dapat 

diukur dengan alat atau tes tertentu. 

 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan oleh Robert 

Slavin dan kawan-kawannya dari Universitas John Hopkins. Menurut Huda 

(2014: 46) pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu strategi 

pembelajaran kooperatif yang di dalamnya terdiri dari beberapa kelompok kecil 

siswa dengan kemampuan akademik yang berbeda-beda saling bekerja sama 

untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. Tidak hanya secara akademik, siswa 

juga dikelompokkan secara beragam berdasarkan gender, ras dan etnis. 

 Menurut Imas (2015: 22) dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD para 

siswa dalam suatu kelas tertentu dipecah menjadi kelompok dengan anggota 4-5 

orang, usahakan setiap kelompok beranggotakan heterogen, terdiri atas laki-laki 

dan perempuan, berasal dari berbagai suku, memiliki kemampuan tinggi, sedang 

dan rendah. Anggota tim menggunakan lembar kegiatan atau perangkat 

pembelajaran yang lain untuk menuntaskan materi pelajarannya dan kemudian 

saling membantu satu sama lain untuk memahami bahan pelajaran melalui diskusi 

dan kuis. Dalam STAD, penghargaan kelompok didasarkan atas skor yang 

didapatkan oleh kelompok. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, Peneliti 

menyimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah model 

pembelajaran yang  membantu siswa untuk berinteraksi dan berkomunikasi 

dengan memberikan informasi serta bertukar pikiran secara langsung, membantu 

di antara sesama dalam stuktur kerja sama yang teratur dalam kelompok untuk 

memecahkanmasalah sehingga dapat membentuk pembelajaran yang 

menyenangkan. 

 

Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif menurut Ibrahim, 

Muslimin, et, al. (Trianto, 2011:48) adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Fase Tingkah Laku Guru 

Fase -1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran 

yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan 

memotivasi siswa belajar. 

Fase-2 

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan 

jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. 

Fase-3 

Mengorganisasikan siswa ke 

dalam kelompok kooperatif 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien. 

Fase-4 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar 

pada saat mereka mengerjakan tugas-tugas 

mereka. 

Fase-5 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi 

yang telah dipelajari atau masing-masing 

kelompok mempersentasikan hasil kerjanya. 

Fase-6 

Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik 

upaya maupun hasil belajar individu maupun 

kelompok. 

Sumber : Ibrahim, Muslimin, et, al. (Trianto, 2011:48) 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Tempat,  Waktu Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Pada penelitian ini 

subjek penelitian adalah siswa kelas VIII.a SMP Negeri 002 Pasir Penyu Semester 

Ganjil Tahun Ajaran 2016/2017 sebanyak 25 orang siswa, terdiri 11 orang laki-

laki dan 14 orang perempuan. Kegiatan penelitian perbaikan pembelajaran ini 

dilaksanakan di Kelas VIII.a SMPN 001 Pasir Penyu pada bulan September 2016 

yang dilaksanakan lebih kurang selama dua minggu. 

 

Prosedur Perbaikan Pembelajaran. 

 Penelitian tindakan kelas adalah penelitan tindakan yang dilakukan di kelas 

dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan hasil belajar.Arikunto (2008) 

menyatakan bahwa secara garis besar penelitian tindakan kelas dilaksanakan 

dalam 2 Siklus.Pada setiap siklus terdiri dari 4 langkah yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pada saat akan melaksanakan penelitian, 

Peneliti melakukan refleksi awal yaitu mencari kekurangan dan hambatan yang 

terjadi di kelas tersebut dan menemukan tindakan yang sesuai. Setelah itu akan 

dilaksanakan perencanaan.Pelaksanaan tindakan akan dilakukan oleh peneliti. 

Penelitian ini dilaksanakan dua siklus, siklus pertama terdiri dari dua kali 

pertemuan dan satu kali ulangan harian, dan siklus kedua terdiri dari dua kali 

pertemuan dan satu kali ulangan harian.  
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Siklus 1 

 Perencanaan tindakan dilakukan dengan menyusun silabus, rencana 

pelaksanaan perbaikan pembelajaran, LKS, merencanakan tes hasil belajar, serta 

mempersiapkan lembar pengamatan.Pelaksanaan tindakan dilakukan pada proses 

pembelajaran terstruktur sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan 

memberikan LKS dan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 Pada pelaksanaan tindakan di pertemuan pertama diawali dengan Guru 

menyiapkan peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran, Guru mengaitkan 

materi pelajaran dengan  kehidupan sehari-hari, Guru memberikan informasi 

tentang modeldan metodepembelajaran, Guru meminta siswa membuat kelompok 

belajar, selanjutnya Guru membagikan LKS. Pada kegiatan inti, siswa bekerja 

dalam kelompok sesuai petunjuk LKS. Selanjutnya Guru memonitor, 

membimbing, dan memotivasi siswa. Setelah itu kelompok yang ditunjuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, sedangkan kelompok lain 

mencermati dan memberikan tanggapan. Didampingi Guru memandu jalannya 

presentasi. Pada kegiatan akhirGuru membimbing siswa untuk menyimpulkan 

materi pelajaran dan melaksanakan evaluasi serta memberikan tugas berupa 

pekerjaan rumah. Pada pertemuan dilkakukan kegiatan yang sama seperti 

pertemuan pertama hanya saja beda pada kelompok yang presentasi. 

 Dalam pengamatan pelaksanaan kegiatan perbaikan pembelajaran, guru 

kurang memperhatikan ada beberapa orang siswa yang asik bermain dengan 

kelompok disebelahnya, sehingga siswa tersebut kurang memahami materi yang 

telah dipelajari.Dari hasil pengamatan yang dilakukan dalam kegiatan perbaikan 

pembelajaran tersebut diperoleh nilai yang kurang memuaskan dan akan 

diperbaiki pada pertemuan selanjutnya. 

 

Siklus 2 

 Perencanaan tindakan dilakukan dengan menyusun silabus, rencana 

pelaksanaan perbaikan pembelajaran, LKS, merencanakan tes hasil belajar, serta 

mempersiapkan lembar pengamatan.Pelaksanaan tindakan dilakukan pada proses 

pembelajaran terstruktur sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan 

memberikan LKS dan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Siklus 2 ini dilakukan dengan dua kali pertemuan, dengan kegiatan yang sama 

pada siklus 1. Pelaksanaan observasi dilakukan oleh peneliti pada saat tindakan 

sedang dilaksanakan. Pengamat melakukan pengamatan dan mencatat semua hal 

yang diperlukan dan terjadi, untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagai 

langkah untuk merencanakan tindakan baru pada perencanaan 

pembelajaran.Melihat dari hasil perbaikan pembelajarn yang telah dilaksanakan 

terdapat kelemahan dan kekurangan dari tindakan dan akandiperbaiki pada 

rencana selanjutnya. 

 

Teknik Pengumpulan Data. 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi.Data 

dalam penelitian initerdiri dari data pengamatan aktivitas guru dan interaksiguru  

peserta. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data tentang aktifitas 

guru dan siswa selama proses pembelajaran dan data tentang hasil belajar 
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matematika siswa setelah proses pembelajaran. Data aktifitas guru dan siswa 

selama proses pembelajaran dikumpulkan dengan menggunakan lembar 

pengamatan. Data tentang hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran 

dikumpulkan dengan menggunakan tes hasil belajar ulangan harian I dan ulangan 

harian II. 

 

Teknik Analisis Data  

 Data yang sudah diperoleh melalui lembar pengamatan maupun tes hasil 

belajar IPS kemudian dianalisis.Teknik analisis data yang akan digunakan adalah 

analisis statistik deskriptif. Peningkatan hasil belajar siswa dilihat dari nilai awal, 

ulangan harian I dan ulangan harian II.Nilai ulangan harian I dan ulangan harian II 

dianalisis untuk mengetahui ketercapaian KKM yang ditetapkan. Berdasarkan 

KKM yang ditetapkan di SMP Negeri 002 Pasir Penyu yaitu 75. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Pra Siklus 

Data awal hasil belajar siswa kelas VIII.a SMP Negeri 002 Pasir Penyu 

yang diperoleh sebelum diadakan siklus (prasiklus) yaitu terdapat 13 siswa (52%) 

belum berhasil mencapai KKM. Adapun KKM yang ditetapkan oleh sekolah 

adalah 75. Jumlah siswa yang mengalami ketuntasan belajar adalah 12 siswa 

(48%) 

 

Siklus I 

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I, maka hasil ulangan harian 1 

dapat dilihat pada Diagram dibawah ini. 

Diagram 1 :Jumlah Siswa yang Mencapai KKM pada Siklus I 

 
Sumber : Hasil Penelitian diolah (2016) 
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Berdasarkan tabel 4.1 diatas, ketercapaian  ulangan harian I terdapat 17 

siswa ( 68%) yang sudah mencapai KKM tetapi masih ada 8 orang siswa belum 

tuntas ( 32%) dari jumlah total 25 siswa di kelas VIII.a SMPN 001 Pasir Penyu . 

Hal ini disebabkan masih ada siswa yang belum terlalu terbiasa dengan metode 

STAD yang sedang dilakukan dan belum terlalu memahami materi yang 

dipelajari.Dengan ini guru memutuskan untuk melanjutkan penelitian guna 

memaksimalkan hasil ari pembelajaran yang dilaksanakan. 

 

Siklus II 

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus II, proses pembelajaran sudah 

lebih baik dari pada siklus pertama. Siswa sudah mengerti dengan urutan 

pembelajaran dan mulai terbiasa dalam pengerjaan LKS. Guru sudah dapat 

mengkondisikan dan menguasai kelas nya, siswa terlihat aktif dan serius dalam 

kelompoknya. Guru sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan model 

kooperatif tipe STAD. Perencanaan yang dibuat guru sudah baik.Peneliti 

menganalisis menggunakan hasil dari lembar pengamatan.Pada bagian ini guru 

menganalisis (1) Hasil pengamatan yang diperolehdari lembar pengamatandan 

pengamatan guru sebagai pelaksana pembelajaran dan (2) Menganalisis hasil 

belajar siswa untukmenentukan keberhasilan tindakan secara kuantitatif.  

Setelah dilakukan Ulangan Harian pada siklus II maka diperoleh data nilai 

hasil belajar siswa yang sebagaimana telah tercantum pada diagram di bawah ini: 

Diagram 2 : Jumlah Siswa yang Mencapai KKM pada Siklus II 

 
Sumber : Hasil Penelitian diolah (2016) 

Pada ulangan harian II sama halnya seperti ulangan harian I, tidak semua 

siswa mencapai indikator pencapaian yang telah ditentukan namun menunjukkan 

adanya peningkatan dalam pencapaiaan KKM. Pada siklus II ini terdapat 23 orang 

siswa ( 92%) yang telah mencapai KKM dan terdapat 2 orang siswa belum 

mencapai KKM yang telah ditentukan oleh sekolah. Dari data diatas yang dapat 

dilihat bahwa ketuntasan siswa telah mencapai hasil yang baik walaupun masih 
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terdapat 2 orang siswa yang belum mencapai KKM maka guru peneliti akan 

kembali membimbing siswa tersebut, dan peneliti memutuskan mengakhiri 

kegiatan penelitian pada siklus II. 

PEMBAHASAN 

Dengan hasil ulangan harian I dan ulangan harian II yang didapat siswa 

sesudah tindakan, didapatlah jumlah jumlah siswa yang mencapai KKM yaitu 

17orang siswa ( 68 %) pada UH siklus I dan meningkat menjadi 25 orang siswa ( 

92%) dari total 25 orang siswa. 

Berdasarkan hasil analisis data yang dideskripsikan diatas telah 

menunjukkan hasil belajar siswa meningkat dari siklus I dan siklus II.Pemilihan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD  pada penelitian ini memberikan 

dampak yang positif dalam rangka peningkatan proses dan hasil belajar siswa. 

Dengan model pembelajara ini siswa dapat saling berinteraksi dengan 

temannya,kerjasama, berdiskusi dan saling tukar informasi, siswa yang pintar 

dapat membantu siswa yang lemah sehingga mereka dapat melakukan aktivitas 

belajar, baik secara mandiri maupun berkelompok sebagai upaya untuk 

meningkatkan hasil belajarnya. 

Kelemahan dan kekurangan berikutnya adalah kegiatan berdiskusi, tidak 

semua peserta didik dalam kelompok melakukannya. Guru dalam hal ini selalu 

mengarahkan mereka untuk berdiskusi tiap pertemuannya, sehingga keaktifan 

siswayang berdiskusipun meningkat tiap pertemuan.Begitu juga halnya dalam 

jumlah siswa yang pasif.Pada  pertemuan awal, masih banyak siswa yang pasif 

menunggu jawaban dari anggota kelompok. Namun jumlahnya terus berkurang 

tiap pertemuan karena guru tidak pernah lupa mengarahkan mereka selama 

pertemuan. Kelemahan lainya adalah dalam menjawab  soal berdasarkan indikator 

soal. Pada beberapa pertemuan awal siswa agak  kebingungan. Berdasarkan hasil 

observasi aktivitas guru terlihat bahwa ada beberapa aktivitas guru masih belum 

dilaksanakan secara maksimal, sepertimemberikan motivasi kepada kelompok 

agar lebih aktif lagi, saling bekerja sama, dan memiliki tanggung jawab yang 

sama atas keberhasilan kelompoknya serta memberikan hadiah. 

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatiftipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa 

kelas VIII.a SMP Negeri 002 Pasir Penyu khususnya pada materi kedatangan 

bangsa eropa ke Indonesia. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil perbaikan pembelajaran dengan menggunakan Model 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 

IV SDN 007 Kota Lamakecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu yang 

dilaksanakan telah menunjukkan peningkatan kearah yang lebih baik pada 

aktivitas siswa, Ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan kearah yang 
lebih baik,banyaknya siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal 

mengalami peningkatan untuk setiap siklusnya.Hal ini dapat dilihat pada 



Jurnal Manajemen dan Teknologi Pendidikan      Volume IV, Nomor 5, Oktober 2018 
  

Eka Satria  653 

persentase ketuntasan nilai ulangan harian siswa.Pada siklus 1 persentase 

ketuntasan siswa adalah 68% meningkat pada siklus 2 dengan persentase 

ketuntasan mencapai 92%.Penerapan Model Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas VIII.a SMPN 001 Pasir Penyu . 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2015/2016. Pada materi kedatangan bangsa eropa ke 

indonesia.  

 

Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa hal yang sebaiknya menjadi 

perhatian dan dilaksanakan oleh guru dalam rangka meningkatkan kualitas 

pembelajaran diantaranya adalah: 

1. Agar penerapan Model Pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat terlaksana 

dengan maksimal,perlu dipersiapkan terlebih dahulu segala media yang akan 

digunakan sebelum guru melaksanakan pembelajaran. 

2. Untuk keefektifan Penerapan Model Pembelajaran kooperatif tipe STAD  Guru 

hendaknya mensosialisasikan terlebih dahulu model tersebut kepada siswa. 
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