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ABSTRAK 

Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Pada Materi Aspek-Apek 

Kependudukan Melalui Model Pembelajran Kooperatif Tipe Student Team 

Achievement (STAD) Di Kelas XI IPS 4 SMA N 1 Long Ikis. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam II siklus, dengan masing – masing siklus terdiri dari dua 

pertemuan. Subjek penelitian ini adalah seluruh peserta didik Kelas XI IPS 4 SMA 

N 1 Long Ikis yang berjumlah 36 peserta didik. Teknik pengumpul data yang 

digunakan adalah melalui lembar observasi, dokumentasi dan tes tertulis pada 

akhir pertemuan. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan formula persentase. 

Berdasarkan analisis data pada akhir Siklus I dan Siklus II diperoleh Hasil 

rata-rata peningkatan aktivitas siswa sebagai berikut : 1) menanggapi tugas 

kelompok 75%, 2) bertanya 109,09, 3) menjawab pertanyaan 144,44%. Persentase 

peningkatan aktivitas belajar siswa secara rata-rata antara siklus I dan siklus II 

sebesar 106,18%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui model 

pembelajaran kooperatif STAD dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa yang 

berdampak positif terhadap hasil belajar siswa Kelas XI IPS 4 SMA N 1 Long Ikis. 

 

Kata Kunci: Aktivitas Belajar, Model Pembelajaran Kooperatif, STAD 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan kita, baik 

dalam kehidupan individu, bangsa maupun Negara. Oleh karena itu pendidikan 

harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan.  

Untuk mencapai tujuan pendidikan itu dibutuhkan kegiatan belajar agar 

potensi siswa dapat berkembang secara optimal dan menjadi manusia yang 

beriman, cerdas, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi manusia Indonesia 

seutuhnya. Agar kegiatan belajar ini bermakna bagi siswa maka siswa harus 

mampu memperhatikan, memahami materi pelajaran dan mengaktifkan diri atau 

terlibat langsung dalam kegiatan belajar.  

Didalam kegiatan belajar mengajar tercipta proses aktif siswa dalam upaya 
mendapatkan informasi dan pengembangan diri sebagai usaha untuk melakukan 

perubahan tingkah laku menuju arah kebaikan dan kemajuan. Proses aktif ini tidak 

terjadi secara otomatis, tetapi didorong dan diarahkan oleh guru, guru adalah 
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faktor utama dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan kepada siswa, justru 

karena itu seorang guru haruslah mampu memberikan pelajaran dan mampu 

diterima dengan baik oleh siswa, maka guru hendaklah bijaksana dalam 

menyajikan materi pelajaran. 

Pembelajaran  geografi berfungsi untuk mengembangkan kemampuan siswa 

dalam menganalisa dan memahami gejala alam dan kehidupan dalam kaitannya 

dengan kerangan dan kewilayahan serta mengembangkan sikap positif dan rasional 

dalam menghadapi permasalahan yang timbul sebagai akibat adanya pengaruh 

manusia dan lingkungannya (GBPP) 

Keadaan yang peneliti temukan ketika melakukan observasi di kelas XI IPS 

SMA Negeri 1 Long Ikis, pembelajaran Geografi masih didominasi oleh guru. Hal 

ini mengakibatkan siswa kurang aktif selama pembelajaran. Keadaan lain yang 

tampak banyak siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR) dengan baik. 

Siswa membuat pekerjaan rumah hanya untuk menghindari hukuman dari guru. 

Ketika guru menyuruh siswa untuk mengerjakan latihan atau soal ke depan kelas, 

siswa yang mau tampil untuk mengerjakannya hanya siswa yang itu-itu saja. Tidak 

tampak bahwa siswa lain juga mengerti mengenai materi pelajaran yang telah 

disampaikan oleh guru. 

Siswa tidak mau menyampaikan pendapat dan malas bertanya mengenai 

materi pelajaran yang kurang mereka pahami ketika pembelajaran berlangsung. 

Hal itu juga menjadi faktor yang bisa menyebabkan hasil belajar Geografi yang 

diperoleh siswa kurang memuaskan sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai.  

Potensi siswa dapat berkembang secara optimal maka siswa perlu belajar 

dengan rajin, bersungguh-sungguh, mempunyai kemauan yang kuat, mempunyai 

perhatian yang baik dan menguasai materi pelajaran dengan baik. Supaya kegiatan 

belajar ini bermakna bagi siswa maka siswa harus mampu memperhatikan, 

memahami materi pelajaran dan mengaktifkan diri atau terlibat langsung dalam 

kegiatan belajar. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan yang lebih menarik 

siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Penggunaan metode serta 

pendekatan yang sesuai dengan kondisi siswa mampu memberikan alternatif 

keberhasilan pembelajaran Geografi. Salah satu bentuk pembelajaran yang bisa 

dilaksanakan adalah model STAD. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Upaya Meningkatkan  Aktivitas 

Belajar Siswa Pada Materi Aspek-Aspek Kependudukan Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Division (STAD)  Di 

Kelas XI IPS 4 SMA N 1 Long Ikis” 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah dan pemecahan masalah diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah aktivitas belajar Geografi 

siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Long Ikis setelah penerapan pembelajaran 

STAD pada Materi Aspek-Aspek Kependudukan? 
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Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar 

Geografi siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Long Ikis melalui model 

pembelajaran STAD pada Materi Aspek-Aspek Kependudukan?  

 

KAJIAN TEORI 

Aktivitas Belajar 

Menurut Mulyono (2001) Aktivitas artinya "kegiatan/keaktifan". Jadi segala 

sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-

fisik, merupakan suatu aktifitas. Pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang 

menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Pada 

umumnya pengajaran modem lebih menitik beratkan pada asas aktivitas. Anak 

belajar sambil bekerja. 

Menurut Sudjana (2005) menyatakan bahwa: "aktivitas belajar siswa 

mencakup dua aspek yang tidak bisa terpi-,ahkan, yakni aktivitas mental 

(emosional intelektual) dan aktivitas motorik (gerak fisik). Kedua aspek tersebut 

berkaitan satu sama lain; saling mengisi dan menentukan. Oleh sebab itu keliru 

bila kita berpendapat bahwa optimalnya cara belajar siswa aktif dilihat dari 

gerakan motorik dan atau kegiatan mental semata" 

Depdiknas (2005) belajar aktif adalah "Suatu sistem belajar mengajar yang 

menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual dan emosional guna 

memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor" 

Berdasarkan pendapat di atas, maka aktivitas yang diharapkan ada dalam 

pelaksanaan pembelajaran ini adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam proses 

interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas yang 

dimaksudkan di sini penekanannya adalah pada siswa, sebab dengan adanya 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif. 

Sehingga siswa tersebut dapat bertanya atau mengeluarkan pendapat, bersemangat 

mengikuti pembelajaran, mendengarkan penjelasan guru, membuat ringkasan 

materi pelajaran, memperhatikan siswa lain yang sedang melakukan presentasi di 

depan kelas, bertanya atau mengeluarkan pendapat setelah kegiatan presentasi, 

mengerjakan soal latihan dan membuat kesimpulan dari materi yang dibahas. 

 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams-Achievement 

Division) 

Model kooperatif adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan peserta didik 

dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah dirumuskan. Untuk mencapai tujuan tersebut peserta didik dituntut bekerja 

sama dalam kelompoknya. 

Sanjaya (2007) mengatakan “pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu antara 

empat sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, 
jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda (heterogen)”. 

Setiap model pembelajaran mempunyai tujuan, begitu juga dengan model 

pembelajaran kooperatif. Menurut Nurasma (2008) yang menyatakan bahwa 
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“pembelajaran kooperatif bertujuan untuk pencapaian hasil belajar, penerimaan 

terhadap perbedaan individu, dan pengembangan keterampilan sosial”. 

Model pembelajaran STAD termasuk model pembelajaran kooperatif. Semua 

model pembelajaran kooperatif ditandai dengan adanya struktur tugas, struktur 

tujuan dan struktur penghargaan. Dalam proses pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif siswa didorong untuk bekerjasama pada suatu tugas 

bersama dan mereka harus mengkoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan 

tugas yang diberikan guru. Tujuan model pembelajaran kooperaif adalah prestasi 

belajar akademik siswa meningkat dan siswa dapat menerima berbagai keragaman 

dari temannya, serta pengembangan keterampilan sosial. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh  Slavin  “pembelajaran kooperatif tipe STAD, peserta didik 

dikelompokkan dalam kelompok belajar yang beranggotakan empat atau lima 

orang peserta didik yang merupakan campuran dari kemampuan akademik yang 

berbeda, sehingga setiap kelompok terdapat peserta didik yang berprestasi tinggi, 

sedang, dan rendah”. 

Pernyataan di atas senada dengan yang dikemukakan oleh Mohamad (2005) 

“dalam STAD peserta didik dikelompokkan dalam tim-tim pembelajaran dengan 

empat orang anggota, anggota tersebut campuran yang ditinjau dari tingkat kinerja, 

jenis kelamin dan suku”. 

Jadi, model pembelajaran STAD adalah kegiatan belajar kelompok, dan hasil 

dari diskusi kelompok akan dipertanggung jawabkan secara mandiri oleh setiap 

siswa. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas (classroom 

action recearch), yaitu penelitian reflektif oleh prilaku tindakan yang dilakukan 

oleh guru sendiri untuk memperbaiki proses pembelajaran yang menjadi tanggung 

jawabnya,  dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar. Penelitian 

tindakan kelas ini dalam bentuk model siklus mengadopsi pendapat Kemmis dan 

Mc. Tagart.  

 

Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Long Ikis, 

dengan jumlah peserta didik 36  orang yang terdiri dari 20 perempuan dan 16 laki-

laki. Penelitian ini dilakukan pada semester satu periode Agustus -Desember tahun 

ajaran 2016/2017 pada kelas XI IPS 4 SMA N 1 Long Ikis Kecamatan Long Ikis, 

Kabupaten Paser. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMA N 1 Long 

Ikis. Sekolah ini beralamat di Jalan Negara KM.85, Kecamatan Long Ikis, 

Kabupaten Paser. 

 

Teknik Analisa Data 

  Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, data yang dikumpulkan pada 
waktu observasi dinalisis dengan mengunakan teknik analisis persentase. 

P =  %100
N

F
  (Sudjana, 2005) 
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P  = Persentase jumlah siswa yang terlibat 

F    = Jumlah siswa yang terlibat 

N    = Jumlah total siswa seluruhnya 

Untuk mengetahui kenberhasilan penelitian ini di gunakan ketentuan 

persentase interval dan kategori keaktifan siswa  seperti pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1 : Interval Dan Kategori Aktivitas Siswa 

No Interval Kategori 

1 76-100 Baik sekali 

2 60-75 Baik 

3 46-59 Cukup 

4 <45 kurang 

                                       Sumber : Sudjana (2005) 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Pada bab ini di jelaskan temuan hasil penelitian tentang “ meningkatkan 

aktivitas belajar siswa  melalui model pembelajaran STAD di kelas XI IPS 4 SMA 

N 1 Long Ikis, pada mata pelajaran geografi, semester 1 tahun pelajaran 2016-

2017 dengan jumlah siswa 36 orang. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, 

masing-masing siklus dilaksankan dua kali pertemuan. 

 

Siklus I  
Sesuai dengan tujuan peneliti yaitu untuk meningkatkan aktivitas belajar 

siswa pada pembelajaran geografi  melalui penerapan model pembelajaran STAD 

dikelas XI IPS 4 SMA N 1 Long Ikis dengan indikator belajar siswa yaitu : 

mengerjakan tugas kelompok dengan benar dan lengkap, menanggapi tugas 

kelompok, bertanya kepada guru dan teman, dan menjawab pertanyaan. Kegiatan 

proses pembelajaran menggunakan model STAD dengan materi pertumbuhan 

penduduk. Hasil observasi dapat dilihat dari hasil analisis data seperti pada tabel 

berikut : 

 

Tabel 1: Distribusi Data Aktivitas Belajar Siswa Pada Siklus I Pertemuan I 

No Aktivitas siswa 
Aktif Tidak Aktif 

F % F % 

1 Menanggapi tugas kelompok 10 27,78 26 72,22 

2 Bertanya  10 27,78 26 72,22 

3 Menjawab pertanyaan 6 16,67 30 83,33 

Jumlah 26 72,23 82 227,77 

Rata-rata 8,67 24,08 27,33 75,92 

       Sumber : Hasil Penelitian diolah (2016) 

 

Berdasarkan tabel 3 Aktivitas siswa tertinngi ada pada aktivitas menanggapi 

tugas kelompok dan bertanya masing-masing  27,78% dan aktivitas terendah ada 
pada menjawab pertanyaan yakni 16,67%. Dengan demikian rata-rata akhir 

aktivitas belajar siswa yang aktif pada siklus I pertemuan I sebesar  24,08% dan 

rata-rata aktivitas siswa yang tidak aktif pada Siklus I pertemuan I sebesar 75,92%. 
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Tabel 2: Mengerjakan Tugas Kelompok Dengan Benar Dan Lengkap  

Pada Siklus I Pertemuan I 

No Regu 

Aspek Dan Bobot 

Jumlah % Ketepatan 

Waktu 

Kesesuaian 

Materi 

Kekompak

an 

1 2 3 1 2 3 1 2 3   

1 1  2   2   2  6 66,67 

2 2 1    2   2  5 55,55 

3 3  2  1    2  5 55,55 

4 4 1   1    2  4 44,44 

5 5  2   2   2  6 66,67 

6 6  2  1    2  5 55,55 

Jumlah 2 8  3 6   12  31 344,43 

Rata-Rata 0,33 1,33  0,5 1   2  5,16 57,41 

Sumber : Hasil penelitian diolah (2016) 

 

Pada tabel 2 aktifitas mengerjakan tugas kelompok dengan benar dan 

lengkap berdasarkan tiga aspek yang di nilai yaitu ketepatan waktu pada bobot 2 

rata-ratanya sebesar 0,33, dan pada bobot 3 rata-ratanya 1,33, untuk kesesuaian 

materi bobot 2 rata-ratanya sebesar 0,5 dan pada bobot 3 rata-ratanya 1, sementara 

untuk aspek kekompakan pada bobot 2 rata-ratanya 2. Keseluruhan aktifitas 

mengerjakan tugas kelompok secara benar dan lengkap dari enam kelompok 

dengan tiga aspek yaitu ketepatan waktu mengumpulkan, kesesuaian materi dan 

kekompakan rata-ratanya yaitu 57,41%. Kegiatan proses pembelajaran 

menggunakan model STAD dengan materi menghitung pertumbuhan penduduk. 

Hasil observasi dapat dilihat dari hasil analisis data seperti pada tabel berikut : 

 

Tabel 3: Distribusi Data Aktivitas Belajar Siswa Pada Siklus I Pertemuan II 

No Aktivitas siswa 
Aktif Tidak Aktif 

F % F % 

1 Menanggapi tugas kelompok 13 36,11 23 63,89 

2 Bertanya  12 33,33 24 66,67 

3 Menjawab pertanyaan 11 30,55 25 69,44 

Jumlah 36 99,99 72 200 

Rata-Rata 12 33,33 24 66,67 

      Sumber : Hasil Penelitian diolah (2016) 

 

Berdasarkan tabel 3 Aktivitas siswa tertingi ada pada aktivitas menanggapi 

tugas kelompok yakni 36,11% dan aktivitas terendah ada pada menjawab 

pertanyaan yakni 30,55%, sedangkan aktivitas bertanya yakni 33,33%.  Dengan 

demikian rata-rata akhir aktivitas belajar siswa yang aktif pada siklus I pertemuan 

II sebesar  33,33% dan rata-rata aktivitas siswa yang tidak aktif pada Siklus I 

pertemuan II sebesar 75,92%. 
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Tabel 4: Mengerjakan Tugas Kelompok Dengan Benar Dan Lengkap  

Pada Siklus I Pertemuan II 

No Regu 

Aspek Dan Bobot 

Jumlah % Ketepatan 

Waktu  

Kesesuaian 

Materi 
Kekompakan 

1 2 3 1 2 3 1 2 3   

1 1  2    3  2  7 77,78 

2 2  2   2   2  6 66,67 

3 3  2   2    3 7 77,78 

4 4  2   2   2  6 66,67 

5 5  2   2    3 7 77,78 

6 6  2    3  2  7 77,78 

Jumlah  12   8 6  8 6 40 444,46 

Rata-Rata  2   1,33 1  1,33 1 6,66 74,08 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2016) 

 

Pada tabel 4 aktifitas mengerjakan tugas kelompok dengan benar dan 

lengkap berdasarkan tiga aspek yang di nilai yaitu ketepatan waktu pada bobot 2 

rata-ratanya sebesar 2, , untuk kesesuaian materi bobot 2 rata-ratanya sebesar 1,33 

dan pada bobot 3 rata-ratanya 1, sementara untuk aspek kekompakan pada bobot 2 

rata-ratanya 1,33. Keseluruhan aktifitas siswa mengerjakan tugas kelompok secara 

benar dan lengkap dari enam kelompok dengan tiga aspek yang di nilai yaitu 

ketepatan waktu mengumpulkan, kesesuaian materi dan kekompakan rata-ratanya 

sebesar  74,08%. 

 

Tabel 5: Rekapitulasi  Data Aktivitas Belajar Siswa Pada Siklus I 

No Aktivitas Siswa 

Pertemuan 
Rata-Rata 

I II 

F % F % F % 

1 
Menanggapi tugas 

kelompok  

10 27,78 13 36,11 12 33,33 

2 Bertanya  10 27,78 12 33,33 11 30,56 

3 
Menjawab 

Pertanyaan 

6 16,67 11 30,55 9 25 

Jumlah  26 72,23 36 99,99 32 88,89 

Rata-rata 8,67 24,08 12 33,33 10,67 29,63 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2016) 

 

Berdasarkan tabel 7 dari semua komponen aktivitas belajar siswa yang di 

amati pada siklus I ternyata aktivitas belajar tertinggi  terdapat pada menanggapi 

tugas kelompok yakni 33,33% sedangkan aktivitas terendah ada pada aktivitas 

menjawab pertanyaan yakni 25% dan bertanya yakni 30,36%. Dari hasil observasi 

aktivitas belajar siswa pada siklus I dapat dilihat bahwa aktivitas belajar siswa 

pada setiap pertemuan mengalami peningkatan namun belum mencapai target yang 

di tentukan yaitu 60% maka penelitian ini perlu di lanjutkan pada siklus II. 
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Tabel 6: Rekapitulasi  Data Aktivitas Mengerjakan Tugas Kelompok dengan 

Benar Dan Lengkap Pada Siklus 1 

No Kelompok  Pertemuan Rata-Rata 

I II 

Jumlah  % Jumlah % Jumlah % 

1 1 6 66,67 7 77,78 6,5 72,22 

2 2 5 55,55 6 66,67 5,5 61,11 

3 3 5 55,55 7 77,78 6 66,67 

4 4 4 44,44 6 66,67 5 55,56 

5 5 6 66,67 7 77,78 6 66,67 

6 6 5 55,55 7 77,78 6 66,67 

Jumlah  31 344,43 40 444,46 35 388,9 

Rata-Rata 5,16 57,41 6,66 74,08 5,83 64,82 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2016) 

 

Pada tabel 6 aktifitas mengerjakan tugas kelompok dengan benar dan 

lengkap pada perteman I dan pertemuan II mengalami peningkatan.  dimana 

Keseluruhan aktifitas siswa mengerjakan tugas kelompok secara benar dan 

lengkap dari enam kelompok dengan tiga aspek yang di nilai yaitu ketepatan 

waktu mengumpulkan, kesesuaian materi dan kekompakan rata-ratanya sebesar  

64,82%. 

Berdasarkan hasil analisis data observasi dan kesepakatan dengan guru mitra 

yakni ibuk Yulnida Ardia, S.Pd, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran STAD dalam bentuk kerja kelompok dan tanya jawab cukup 

mempengaruhi aktivitas belajar siswa. 

Hal ini dapat dilihat dari rata-rata aktivitas mengerjakan tugas kelompok 

dengan lengkap dan benar dengan rata-rata sebesar 64,82% termasuk kategori 

baik. Menanggapi tugas kelompok 33,33% termasuk kategori kurang, bertanya 

dengan rata-rata 30,56% dan menjawab pertanyaan dengan rata-rata 25% termasuk 

kategori kurang. 

Dilihat dari semua indikator yang dikemukakan dari penelitian secara total 

belum mencapai target yang di inginkan artinya jumlah siswa yang aktiv masih di 

bawah 60%. Namun ada beberapa kelemahan yang di temukan pada siklus I yaitu 

semua siswa belum sepenuhnya belajar dengan baik hal ini di latar belakangi oleh 

minat siswa yang kurang dalam mengikuti pelajaran, konsentrasi yang kurang 

terhadap pelajaran, guru yang belum berhasil memberikan motivasi belajar kepada 

siswa sehingga siswa dalam bertanya, menjawab, maupun menanggapi seadanya 

dan kadang-kadang tidak relevan dengan materi yang dibahas.  

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam siklus I maka 

perlu dicarikan solusi dengan melakukan revisi terhadap tindakan yang dilakukan 

antara lain: 1) membimbing siswa untuk merumuskan pertanyaan, menjawab dan 

berpendapat, 2) mengarahkan siswa untuk mencari buku sumber pembelajaran 

agar siswa mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas sehingga mampu 
bertanya, menjawab, dan menanggapi dengan baik, 3) menugaskan siswa untuk 

mempelajari dan menyiapkan pertanyaan materi yang akan dibahas minggu depan, 

4) guru lebih memotivasi siswa yang belum aktif untuk menghilangkan rasa takut 
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dalam dirinya dan menumbuhkan rasa percaya diri terhadap hasil pemikirannya 

dengan memberikan penghargaan dan mengumumkan jumlah poin yang di 

kumpulkan tiap kelompok. 

Untuk mengatasi kekurangan waktu guru harus bisa mengatur jalannya 

diskusi sehingga tidak larut dalam satu pertanyaan atau tanggapan untuk 

merealisasikan tindakan-tindakan tersebut dilakukan siklus II. 

 

Siklus II 

Siklus kedua merupakan lanjutan dari siklus pertama, baik materi, 

pembagain kelompok dan aturan pembelajaran hampir sama dengan siklus 

pertama. Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki atau direvisi terutama 

berkaitan dengan peningkatan aktivitas belajar siswa. 

Sesuai dengan tujuan peneliti yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu 

untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran geografi  melalui 

penerapan model pembelajaran STAD dikelas XI IPS 4 SMA N 1 Long Ikis 

dengan indikator belajar siswa yaitu : mengerjakan tugas kelompok dengan benar 

dan lengkap, menanggapi tugas kelompok, bertanya kepada guru dan teman, dan 

menjawab pertanyaan. Kegiatan proses pembelajaran menggunakan model STAD 

pada siklus II pertemuan I dengan materi Fertilitas dan mortalitas. Hasil observasi 

dapat dilihat dari hasil analisis data seperti pada tabel berikut 

 

Tabel 7: Distribusi Data Aktivitas Belajar Siswa Pada Siklus II Pertemuan I 

No Aktivitas Siswa 

 

Aktif 
Tidak Aktif 

F % F % 

1 Menaggapi tugas kelompok 18 50 18 50 

2 Bertanya  20 55,56 16 44,44 

3 Menjawab pertanyaan 19 52,78 17 47,22 

Jumalah 57 158,34 51 141,66 

Rata-Rata 19 52,78 17 47,22 

Sumber: Hasil Penelitian diolah (2016) 

 

Berdasarkan tabel 7 Aktivitas siswa tertingngi pada siklus II pertemuan I ada 

pada aktivitas bertanya kepada guru dan yakni  55,56 % dan aktivitas terendah ada 

pada Menanggapi tugas kelompok yakni 50%, sedangkan aktivitas menjawab 

pertanyaan sebesar 52,78%. Dengan demikian rata-rata akhir aktivitas belajar 

siswa yang aktif pada siklus II pertemuan I sebesar  52,78% dan rata-rata aktivitas 

siswa yang tidak aktif pada Siklus II pertemuan I sebesar 47,22%. 
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Tabel 8: Mengerjakan Tugas Kelompok Dengan Benar Dan Lengkap  

Pada Siklus II Pertemuan I 

No Regu 

Aspek Dan Bobot 

Jumlah % Ketepatan 

Waktu  

Kesesuaian 

Materi 

Kekompaka

n 

1 2 3 1 2 3 1 2 3   

1 1   3   3   3 9 100 

2 2   3   3   3 9 100 

3 3   3   3   3 9 100 

4 4  2    3   3 8 88,89 

5 5  2    3   3 8 88,89 

6 6   3   3   3 9 100 

Jumlah  4 12   18   18 52 577,78 

Rata-Rata  0,67 2   3   3 8,67 96,29 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2016) 

 

Pada tabel 8 aktifitas mengerjakan tugas kelompok dengan benar dan 

lengkap berdasarkan tiga aspek yang di nilai yaitu ketepatan waktu pada bobot 2 

rata-ratanya sebesar 0,67 dan pada bobot 3 rata-ratnya 2,  untuk kesesuaian materi 

bobot 3 rata-ratanya sebesar 3, sementara untuk aspek kekompakan pada bobot 3 

rata-ratanya 3. Keseluruhan aktifitas siswa mengerjakan tugas kelompok secara 

benar dan lengkap dari enam kelompok dengan tiga aspek yang di nilai yaitu 

ketepatan waktu mengumpulkan, kesesuaian materi dan kekompakan rata-ratanya 

sebesar  96,29%. Kegiatan proses pembelajaran menggunakan model STAD pada 

siklus II pertemuan I dengan materi menghitung Fertilitas dan mortalitas. Hasil 

observasi dapat dilihat dari hasil analisis data seperti pada tabel berikut : 

 

Tabel 9: Distribusi Data Aktivitas Belajar Siswa Pada Siklus II Pertemuan II 

No Aktivitas Siswa 
Aktif Tidak Aktif 

F % F % 

1 Menaggapi tugas kelompok 23 63,89 13 36,11 

2 Bertanya  26 72,22 10 27,78 

3 Menjawab pertanyaan 24 66,67 12 33,33 

 Jumlah 73 202,78 35 92,22 

 Rata-Rata 24,33 67,59 11,67 32,41 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2016) 

 

Berdasarkan tabel 11 Aktivitas siswa tertingngi pada siklus II pertemuan II 

ada pada aktivitas bertanya kepada guru dan yakni  72,22 % dan aktivitas terendah 

ada pada Menanggapi tugas kelompok yakni 63,89%, sedangkan aktivitas 

menjawab pertanyaan sebesar 66,67%. Dengan demikian rata-rata akhir aktivitas 

belajar siswa yang aktif pada siklus II pertemuan I sebesar  67,59% dan rata-rata 

aktivitas siswa yang tidak aktif pada Siklus II pertemuan I sebesar 32,41%. 
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Tabel 10: Mengerjakan Tugas Kelompok Dengan Benar Dan Lengkap  

Pada Siklus II Pertemuan II 

No Regu 

Aspek Dan Bobot 

Jumlah % 
Ketepatan 

Waktu 

Mengumpulkan 

Kesesuaia

n Materi 
Kekompakan  

1 2 3 1 2 3 1 2 3   

1 1   3   3   3 9 100 

2 2   3   3   3 9 100 

3 3   3   3   3 9 100 

4 4   3   3   3 9 100 

5 5   3   3   3 9 100 

6 6   3   3   3 9 100 

Jumlah   18   18   18 54 600 

Rata-Rata   3   3   3 9 100 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2016) 

 

Pada tabel 10 aktifitas mengerjakan tugas kelompok dengan benar dan 

lengkap berdasarkan tiga aspek yang di nilai yaitu ketepatan waktu, aspek 

kesesuaian materi, dan aspek kekompakan Rata-ratanya sudah mencapai pada 

bobot 3. Keseluruhan aktifitas siswa mengerjakan tugas kelompok secara benar 

dan lengkap dari enam kelompok rata-ratanya sudah mencapai 100%. 

 

Tabel 11 :  Rekapitulasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

No Aktivitas Siswa 

Pertemuan Rata-rata 

I II  

F % F % F % 

1 
Menaggapi 

tugas kelompok  

18 50 23 63,89 21 58,33 

2 Bertanya  20 55,56 26 72,22 23 63,89 

3 
Menjawab 

Pertanyaan 

19 52,78 24 66,67 22 61,11 

Jumlah  57 158,34 73 202,78 66 183,33 

Rata-rata 19 52,78 24,33 67,59 22 61,11 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2016) 

 

Berdasarkan tabel 11 diatas aktivitas belajar siswa yang diamati pada siklus 

II, ternyata aktivitas tertinggi terdapat pada aktivitas bertanya kepada guru dan 

teman yakni 63,89% sedangkan aktivitas terendah ada pada aktivitas menanggapi 

tugas kelompok yakni 58,33%. Sedangkan aktivitas menjawab pertanyaan yakni 

61,11%. Dari hasil observasi aktivitas belajar siswa pada siklus II dapat dilihat 

bahwa aktivitas belajar siswa pada setiap pertemuan mengalami peningkatan dan 

telah mencapai target ditentukan yaitu 60%, maka penelitian ini tidak perlu 

dilanjutkan pada siklus berikutnya (siklus III). 
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Tabel 12: Rekapitulasi  Data Aktivitas Mengerjakan Tugas Kelompok 

dengan Benar Dan Lengkap Pada Siklus 1I 

No Kelompok  Pertemuan Rata-Rata 

I II 

Jumlah  % Jumlah % Jumlah % 

1 1 9 100 9 100 9 100 

2 2 9 100 9 100 9 100 

3 3 9 100 9 100 9 100 

4 4 8 88,89 9 100 8,5 94,44 

5 5 8 88,89 9 100 8,5 94,44 

6 6 9 100 9 100 9 100 

Jumlah  52 577,78 54 600 53 588,88 

Rata-Rata 8,67 96,29 9 100 8,83 98,15 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2016) 

 

Pada tabel 12 aktifitas mengerjakan tugas kelompok dengan benar dan 

lengkap pada perteman I dan pertemuan II mengalami peningkatan yang 

signifikan.  dimana Keseluruhan aktifitas siswa mengerjakan tugas kelompok 

secara benar dan lengkap dari enam kelompok dengan tiga aspek yang di nilai 

yaitu ketepatan waktu mengumpulkan, kesesuaian materi dan kekompakan rata-

ratanya sebesar  98,15%. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data observasi dan kesepakatan dengan guru 

mitra, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran STAD dalam 

bentuk kerja kelompok dan tanya jawab cukup mempengaruhi aktivitas belajar 

siswa. 

Hal ini dapat dilihat dari rata-rata aktivitas, mengerjakan tugas kelompok 

yang benar dan lengkap dengan rata-rata sebesar 100 % termasuk kategori baik 

sekali. Menanggapi tugas kelompok dengan rata-rata 58,33% termasuk kedalam 

kategori cukup, bertanya kepada guru dan teman dengan rata-rata 63,89 termasuk 

kedalam kategori baik dan  menjawab pertanyaan dengan rata-rata 61,11% 

termasuk kategori baik. 

Dilihat dari semua indikator yang dikemukakan dari penelitian secara total 

aktivitas siswa sudah mencapai target yang diinginkan. Artinya jumlah siswa yang 

aktif sudah mencapai target yang di tentukan yakni 60%. Oleh karena itu 

penelitian ini tidak dilanjutkan lagi ke siklus berikutnya. 
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     Tabel 14 :  Rekapitulasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus I Dan Siklus II 

No Aktivitas Siswa 

Siklus  
Peningkatan 

I II 

F % F % F % 

1 
Menaggapi tugas 

kelompok  

12 33,33 21 58,33 9 75 

2 Bertanya  11 30,56 23 63,89 12 109,09 

3 
Menjawab 

Pertanyaan 

9 25 22 61,11 13 144,44 

Jumlah  32 88,89 66 183,33 34 106,25 

Rata-rata 10,67 29,63 22 61,11 11,33 106,18 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2016) 

 

Dari tabel 14 dapat di uraikan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan 

pada aktivitas menjawab pertanyaan yakni 144,44%, pada aktivitas bertanya 

mengalami peningkatan yakni 109,09% dan untuk aktivitas menanggapi tugas 

kelompok peningkatannya yakni 75%. Dengan demikian rata-rata peningkatannya 

sebesar 106,18%. Peningkatan aktivitas ini bermuara pada peningkatan hasil 

belajar siswa, hasil belajar yang dicapai setelah menggunakan model pembelajaran 

STAD mengalami peningkatan dibandingkan sebelum menggunakan model 

pembelajaran.  

Hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran sudah 

meningkat di bandingkan sebelum menggunakan model pembelajaran dapat di 

lihat pada tabel di bawah ini . 

 

Tabel 15: Rekapitulasi Hasil Free Test Siswa Sebelum Dan Sesudah 

Menggunakan Model  Pembelajaran STAD 

No 
Kegiatan yang 

dilakukan 

Hasil belajar Peningkatan  

Jumlah 

Nilai  

Rata-

rata 

Selisih Rata-

rata 

1 

Free test sebelum 

menggunakan model 

pembelajaran STAD 

2.645 73,47 

3,14 4,27 

2 

Free test sesudah 

menggunakan model 

pembelajaran STAD 

2.758 76,61 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2016) 

 

Temuan peneliti menunjukkan bahwa hasil belajar berada pada nilai 75 

keatas yang sesuai dengan kriteria ketuntasan minimum (KKM) sekolah. Hal ini 

dapat dilihat pada lampiran hasil penelitian yang dapat di capai dari segi aktivitas 

belajar telah memenuhi target penelitian maka penelitian ini tidak dilanjutkan pada 

siklus III. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan rumusan masalah, analisis data dan hasil penelitian tentang 

pengaruh model pembelajaran cooperative STAD terhadap aktivitas belajar siswa 

pada mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Long Ikis dapat disimpulkan 

sebagai berikut Pada siklus I rata-rata aktivitas belajar siswa sebesar 29,63% dan 

siklus II sebesar 61,11% dengan persentas peningkatan 106,18% dari hasil 

penelitian pada siklus I dan siklus II maka penelitian ini tidak di lanjutkan lagi 

karena telah mencapai target penelitian yang di tentukan yaitu 60%. 

 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka disarankan kepada : 

1. Guru geografi agar dapat menggunakan model pembelajaran cooperative tipe 

STAD dan model-model pembelajaran cooperative lainnya untuk meningkatkan 

aktivitas belajar siswa 

2. Kepada rekan-rekan sesama guru agar dapat menggunakan model pembelajaran 

STAD disekolah untuk melihat peningkatan aktivitas belajar siswa dalam 

proses pembelajara. 
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