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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa pada 

pembelajaran sebelum dilakukannya penelitian maka guru menggunakan 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD di Kelas VA SDN 017 Titian Resak, untuk 

pembelajaran PKn dan mata pelajaran lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa Kelas VA SDN 017 Titian Resak .dalam penelitian ini siswa 

kelas VA SDN 017 Titian Resak yang berjumlah 26 siswa. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam 2 siklus, dimana setiap siklusnya terdiri dari 2 kali pertemuan 

dan satu kali ulangan harian. Penelitian tindakan kelas menggunakan langkah-

langkah : perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Hasil pengamatan 

terhadap hasil belajar siswa menunjukkan terjadi peningkatan dalam proses 

pembelajaran. Hal ini dapat di lihat dari siklus 1 yang tuntas sebanyak 18 siswa 

dari 26 siswa. Sedangkan pada siklus 2 yang tuntas meningkat menjadi 24 siswa 

dari 26 siswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Model pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar PKn siswa Kelas VA 

SDN 017 Titian Resak. 

 

Kata Kunci : Kooperatif Tipe STAD, PKn 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan. Pada 

hakikatnya tujuan pendidikan yaitu mengembangkan pengetahuan dan kepribadian 

manusia. Pendidikan melekat dalam tujuan hidup individu, tidak ditentukan dari 

luar individu, melainkan ditentukan oleh kesadaran diri sendiri. Pendidikan sangat 

dibutuhkan bagi siapapun yang memiliki kehidupan, agar memiliki kehidupan 

yang lebih baik. Pendidikan dibutuhkan sepanjang hayat, tidak mengenal waktu. 

 Upaya meningkatkan mutu pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh 

mencakup perkembangan manusia seutuhnya. Salah satunya yaitu melalui 

pelajaran PKN. Mata pelajaran PKN yang diberikan di Sekolah Menengah perlu 

penyesuaian karena adanya laju perkembangan kehidupan masyarakat, bangsa dan 

negara sebagai dampak pembangunan serta kebutuhan untuk mempersiapkan 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bersaing di era globalisasi. 

 Pembelajaran PKN menuntut siswa untuk aktif dan bekerjasama dengan 

baik dalam proses pembelajaran namun kenyataannya, aktivitas yang ditunjukan 

siswa pada pembelajaran PKN masih rendah seperti rendahnya kerjasama siswa 
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dalam belajar kelompok, hasil pembelajaran yang dicapai dalam pembelajaran 

PKN juga masih rendah. Sedangkan proses pembelajarannya pun masih berpusat 

pada guru, guru masih menggunakan metode ceramah dalam pembelajarannya, 

serta kurang melibatkan peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Siswa lebih banyak diberi tugas untuk mencatat materi yang disampaikan oleh 

guru, sehingga siswa cenderung pasif, hanya menerima apa yang disampaikan 

guru tanpa bisa mengeluarkan pendapat, bertanya, serta menjawab pertanyaan. 

Jika guru mengajukan pertanyaan, siswa tidak berani menjawab dan tidak berani 

bertanya. Motivasi siswa dalam bekerjasamapun tidak begitu tampak, karena 

sebagian besar siswa masih berfikir secara individual dan sangat sulit untuk diajak 

bekerjasama. Apalagi ditugaskan untuk berkelompok siswa enggan bergabung 

dengan siswa lain yang memiliki prestasi belajar yang kurang dari siswa tersebut, 

hal itu disebabkan karena siswa yang memiliki prestasi bagus ketakutan nilai yang 

dia peroleh sama dengan siswa yang memiliki prestasi yang rendah. 

 Hasil observasi di atas menunjukkan bahwa hasil belajar siswa belum 

mencapai KKM. Hal itu disebabkan karena guru kurang efektif dalam memilih 

model pembelajaran, kurang melibatkan siswa dalam bekerjasama juga masih 

rendah. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi baru dalam pembelajaran yang 

memungkinkan siswa aktif, kreatif sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan 

dan siswa memahami materi pembelajaran. 

 Salah satu model pembelajaran yang di harapkan dapat mengatasi masalah 

tersebut yaitu model pembelajaran cooperative tipe STAD (Student Teams 

Achievent Division). 

 Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengembangkan 

dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model 

pembelajaran Cooperative Learning tipe STAD dalam pembelajaran, yang 

dikemas dalam sebuah judul “Penerapan Metode STAD Dalam meningkatkan 

Hasil Belajar PKN Kelas VA SD Negeri 017 Titian Resak Semester Ganjil Tahun 

Ajaran 2017/2018”. 

 

Rumusan Masalah 

 Apakah penerapan model Cooperative Learning Tipe STAD meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas VA SDN 017 Titian Resak pada mata pelajaran PKN? 

 

Tujuan Penelitian 

 Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas VA SDN 017 Titian Resak pada mata pelajaran PKN dengan 

menggunakan model Cooperative Learning Tipe STAD. 

 

Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi guru, Meningkatnya keterampilan guru dalam menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran dengan model Cooperative Learning Tipe STAD 
pada mata pelajaran PKN agar kerjasama dan hasil belajar siswa kelas VA SDN 

017 Titian Resak meningkat serta Berkembangnya kemampuan guru dalam 

menerapkan model Cooperative Learning Tipe STAD pada mata pelajaran 
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PKN agar kerjasama dan hasil belajar siswa kelas VA SDN 017 Titian Resak 

meningkat bagi siswa. 

2. Manfaat bagi siswa, Meningkatnya kerjasama dan hasil belajar siswa kelas 

VSdn 017 Titian Resak pada mata pelajaran PKN. 

3. Manfaat bagi sekolah, Meningkatnya kualitas pendidikan di sekolah guna 

memperbaiki proses pembelajaran di masa yang akan datang. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

 Model pembelajaran tipe STAD (Student Teams Achievement Division) 

merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. 

Pembelajaran kooperatif ini pertama dikembangkan oleh Robert E. Slavin dan 

teman-temannya di Universitas John Hopkin. Dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD siswa akan dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok 

kecil. Kelompok terdiri dari individu-individu yang mempunyai latar belakang 

yang berbeda-beda baik dari tingkat prestasi, jenis kelamin maupun suku. Pada 

kelompok tersebut, para siswa akan saling bekerjasama dalam menyelesaikan 

permasalahan belajar. Setiap anggota juga berkewajiban terhadap diri sendiri 

untuk mampu menguasai materi pelajaran yang diberikan. Adanya saling interaksi 

antar siswa dalam kelompoknya masing-masing akan membuat siswa merasa lebih 

tertantang dalam menyelesaikan permasalahan belajar yang dihadapi. Dalam hal 

ini guru harus berperan aktif dalam mengembangkan dan menciptakan suasana 

belajar yang aktif, menyenangkan dan kompetitif. Sehingga para siswa dalam 

belajar dapat merasa nyaman dan tertantang untuk dapat menyelesaikan 

permasalahan dalam belajar yang dihadapi. Pada prinsipnya, siswa lebih tertarik 

oleh suatu pembelajaran yang secara langsung melibatkan para siswa dalam 

belajarnya. Siswa akan merasa bahwa proses pembelajaran yang sedang dilakukan 

penting dan bermanfaat bagi dirinya. Adanya komunikasi yang terbangun antara 

siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru dan terciptanya persaingan belajar 

yang sehat membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

 Sharan (2014:5) mengatakan bahwa gagasan utama STAD adalah memacu 

siswa agar saling mendorong dan membantu satu sama lain untuk menguasai 

keterampilan yang diajarkan oleh guru. Setiap kelompok tentu menginginkan 

hadiah dan hasil yang terbaik. Mereka harus saling membantu teman sekelompok 

mereka dalam mempelajari pelajaran. Tetapi hal ini tidak berlaku ketika mereka 

sedang menjalani kuis. Setiap anggota dalam kelompok akan berusaha melakukan 

yang terbaik. Adanya suasana kompetisi yang diciptakan dalam belajar yang 

mendorong siswa lebih aktif dalam pembelajaran. 

 Menurut Trianto (2007:69), pembelajaraan kooperatif tipe STAD 

merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif dengan 

menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan banyak anggota tiap kelompok 4 

sampai 5 orang secara heterogen. 
 Menurut Huda (2013: 201), STAD (Student Teams achievement Division) 

merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang di dalamnya beberapa 

kelompok kecil siswa dengan level kemampuan akademik yang berbeda-beda 

saling bekerjasama untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. Tidak hanya secara 
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akademik, siswa juga dikelompokkan secara beragam berdasarkan gender, ras dan 

etnis. Dalam STAD, siswa diminta untuk membentuk kelompok-kelompok 

heterogen yang masing-masing terdiri dari 4-5 anggota. Setelah pengelompokkan 

dilakukan, ada sintak empat tahap yang harus dilakukan, yakni pengajaran, tim 

studi, tes, dan rekognisi.  

 Dari beberapa langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran dengan 

model STAD yang telah dijelaskan oleh para ahli, maka peneliti menyimpulkan 

langkah-langkah pembelajaran model STAD adalah guru menyampaikan materi 

pada siswa, guru melakukan pre-test awal, guru membentuk kelompok heterogen, 

guru memberikan tugas sesuai materi pada tiap kelompok, guru memberikan post-

test dan pemberian penghargaan kepada kelompok dengan nilai terbaik. 

 

Pengertian Belajar  

 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); responding 

(memberikan respon), valuing (nilai); organization (organisasi); characterization 

(karakterisasi). Kemampuan psikomotorik meliputi initiatory, pre-rountie, dan 

rountinized. Sedangkan menurut Sudjana Sudjana (2009:45) membagi tiga macam 

hasil belajar yaitu: (1) keterampilan dan kebiasaan; (2) pengetahuan dan 

pengertian; (3) sikap dan cita-cita. Sedangkan Gagne membagi lima kategori hasil 

belajar, yakni: (1) informasi verbal; (2) keterampilan intelektual; (3) strategi 

kognitif; (4) sikap; dan (5) keterampilan motoris. 

 Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang 

mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diukur melalui alat evaluasi 

baik proses maupun hasil. Hasil belajar siswa digunakan oleh guru untuk dijadikan 

ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. 

 

Hasil Belajar 

 Belajar adalah suatu kata yang tidak asing lagi bagi semua orang terutama 

bagi para pelajar. Kegiatan belajar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

semua kegiatan mereka dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2013:7) “belajar merupakan tindakan dan 

perilaku yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajarhanya dialami oleh siswa 

sendiri. Siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar”. 

Menurut Sardiman, AM, (2014: 23) “belajar adalah perubahan tingkah laku, dan 

terjadi karena hasil pengalaman”. 

 Sejalan dengan itu, Iskandar (2012: 102) mengatakan “belajar merupakan 
usaha yang dilakukan seseorang melaluiinteraksi dengan lingkungannya untuk   

merubah perilakunya. Sedangkan, menurut Djamarah (2011:  13) “belajar adalah 

serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 
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sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya 

yang menyangkut kognitif, afektif dan psikomotor”. 

 Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat penulis simpulkan 

bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku seseorang melalui 

pengalaman berinteraksi dengan lingkungannya. 

 

Hakikat Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan 

nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai 

luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan 

dapat menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan 

sehari-hari peserta didik (Winataputra, 2008: 3.7). Menurut Jakni (2014: 1) 

pendidikan kewarganegaraan adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang 

mempelajari hakikat suatu negara, baik dalam konsep hubungan warga negara 

dengan negara, hak dan kewajiban warganegara, serta konsep sistem pemerintahan 

suatu negara yang dijalankan oleh negara. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai 

salah satu mata pelajaran di sekolah yang harus menyesuaikan kebutuhan dan 

tuntutan masyarakat yang sedang berubah. Proses pembentukan karakter bangsa 

telah mendapatkan prioritas, dan perlu direvitalisasi agar sesuai dengan konstitusi 

negara.  

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang dirancang untuk membentuk peserta 

didik yang cerdas, terampil, berkarakter, serta memahami hak-hak dan 

kewajibannya, sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung 

jawab. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Tempat dan Waktu Penelitian 

 Subjek dalam penelitian adalah siswa kelas V.a SDN 017 Titian Resak 

dengan jumlah siswa 26 orang, yang terdiri dari 15 orang Laki-laki dan 11 orang 

perempuan. 

 Lokasi atau tempat yang menjadi penelitian penulis adalah di kelas V.a 

Tahun Pelajaran 2017/2018 pada semester I di SDN 017 Titian Resak.  

 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini terbagi dalam 2 (dua) siklus, dimana 

pada setiap siklus dilaksanakan dalam dua (2) kali pertemuan. Pelaksanaan 

perbaikan pembelajaran dilaksanankan pada bulan Oktober 2017. 

 

Desain Prosedur Perbaikan Pembelajaran 

 Dalam melakukan penelitian tindakan kelas ini penulis menggunakan jenis 

penelitian tindakan kelas (PTK). Dan penelitian tindakan kelas (PTK) adalah 

sebuah bentuk inkuiri reflektif yang dilakukan secara kemitraan mengenai situasi 

sosial tertentu (termasuk pendidikan) untuk meningkatkan raionalitas dan keadilan 
dari (a) kegiatan praktek sosial atau pendidikan mereka, (b) pemahaman mereka 

mengenai kegiatan–kegiatan praktik pendidikan dan (c) situasi yang 

memungkinkan terlaksananya kegiatan praktik ini dalam Gunawan Undang, 

(2009). 
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 Pelaksanaan penelitian tindakan kelas dilakukan secara bersiklus. Siklus 

adalah putaran waktu dari sebuah kegiatan dalam penelitian tindakan kelas yang 

meliputi beberapa komponen atau tahapan diantaranya; perencanaan, melakukan 

tindakan atau pelaksanaan, pengamatan atau observasi dan refleksi. Peneliti 

melakukan dua siklus dalam kegiatan PTK. Siklus pertama terdiri dari tiga kali 

pertemuan dengan ulangan harian I dan siklus kedua terdiri dari tiga kali 

pertemuan dengan ulangan harian II. Menurut Suharsimi Arikunto (2007) siklus 

penelitian tindakan kelas adalah:   

Gambar 1. Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Arikunto (2007) 

 

Teknik Pengumpulan Data 

 Pengamatan dilakukan selama proses perbaikan pembelajaran berlangsung. 

Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dalam 

menyelesaikan masalah tentang perbandingan. Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dan teknik tes. 

1. Teknik Observasi  

Dalam hal ini observasi yang dilakukan dengan tujuan mengamati 

aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Observasi 

dilakukan untuk melihat dan menilai kekurangan guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. Dari observasi dapat dilihat dampak dari perbaikan 

pembelajaran. 

2. Teknik Tes 

Tes hasil belajar siswa dilaksanakan setiap akhir perbaikan 

pembelajaran berupa evaluasi secara tertulis pada pertemuan 1, dan pertemuan 

2, serta ulangan harian, untuk siklus I. Dari tes yang dilakukan dapat diketahui 
peningkatan hasil belajar siswa pada proses perbaikan pembelajaran. 

Instrumen yang digunakan dalam proses perbaikan pembelajaran ini 

adalah lembar pengamatan guru dan siswa serta lembar evaluasi dan soal 

ulangan harian. 

Perencanaan 

Refleksi Siklus I Pelaksanaan 

Pengamatan 

Pengamatan 

Refleksi 

 

Pelaksanaan Siklus II 

Pengamatan 
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Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti menggunakan teknik analisa 

data kuantitatif dan kualitatif.  

Data kuantitatif tersebut diambil dari: 

Data hasil belajar diambil dengan cara memberikan tes/evaluasi kepada 

siswa setelah selesai tindakan. Data tersebut diambil dengan rumus: 

Persentase siswa yang mencapai KKM indikator dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

 
Keterangan:  

P = Persentase siswa yang mencapai KKM  

JK = Jumlah siswa yang mencapai KKM  

JS = Jumlah siswa seluruhnya. 

Sedangkan data kualitatif diambil dari: 

a. Data pelaksanaan pembelajaran yang diperoleh dari hasil pengamatan 

bersama selama pelaksanaan tindakan perbaikan dengan menggunakan 

instrument observasi kegiatan guru dan siswa pada saat kegiatan perbaikan 

berlangsung 

b. Data refleksi guru dan siswa diambil dari catatan peneliti dan mengenai 

perubahan peningkatan aktifitas dan kreativitas yang terjadi pada siswa. 

c. Jenis observasi yang digunakan peneliti adalah terstruktur dengan 

menggunakan instrument observasi yang terstruktur dan siap pakai, hanya 

tinggal mengisi kolom yang sudah disediakan 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Pra Siklus 

Data awal hasil belajar siswa kelas VA SDN 017 Titian Resak yang 

diperoleh sebelum diadakan siklus (prasiklus) yaitu terdapat 13 siswa (50%) belum 

berhasil mencapai KKM. Adapun KKM yang ditetapkan oleh sekolah adalah 76. 

Jumlah siswa yang mengalami ketuntasan belajar adalah 13 siswa (43%) 

 

Siklus I 

 Pelaksanaan penelitian siklus I pada tanggal 10 dan 17 Oktober 2017. Pada 

awal pembelajaran guru memberikan pengantar pada siswa untuk memahami 

materi tentang Budaya Indonesia. Pada kegiatan ini, guru menyampaikan pokok 

materi saja, kemudian siswa mendalami materi pada kegiatan diskusi kelompok. 

Namun, guru kurang memperhatikan waktu pada saat penyampaian materi, 

sehingga melewati batas waktu yang ditetapkan. Aktivitas belajar siswa belum 

begitu terlihat. Masih banyak siswa yang gaduh dan tidak memperhatikan 

penjelasan guru. Kemudian guru meminta siswa untuk membaca materi pada 

buku. Masih terlihat beberapasiswa yang tidak membaca. Tidak banyak siswa 

yang bertanya, mereka cenderung diam bahkan terlihat tidak bersemangat dalam 

mengikuti pelajaran. Setelah menyampaikan materi pelajaran, guru melanjutkan 

dengan melakukan belajar kelompok. Guru membagikan lembar kerja kelompok 
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pada masing-masing kelompok untuk didiskusikan. Lembar kerja kelompok berisi 

pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi pembelajaran mengenai budaya dan 

hasil kebudayaan. Guru berkeliling untuk membimbing siswa dalam kegiatan 

diskusi. Selain itu guru juga menyampaikan pada siswa untuk saling bekerjasama 

dalam kelompok. Guru membimbing agar semua anggota kelompok mampu 

memahami materi, sehingga jika salah satu anggota kelompok sudah paham dapat 

membantu anggota yang lain. Siswa masih beradaptasi dengan kelompok 

belajarnya dan suasana kelas menjadi gaduh. Beberapa siswa terlihat pasif saat 

kegiatan diskusi kelompok. Masih terlihat beberapa kelompok yang tidak mau 

bekerjasama dalam mengerjakan lembar kerja kelompok. 

 Guru memberikan peringatan pada masing-masing kelompok bahwa waktu 

untuk diskusi sudah hampir selesai dan setiap kelompok menyelesaikan tugas 

tersebut. Guru meminta perwakilan masing-masing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah semua kelompok mempresentasikan 

hasil diskusinya, guru mengklarifikasi hasil kerja kelompok siswa dan 

memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya. Kemudian guru bersama-

sama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajarai. Siswa diberi 

lembar soal tes berupa soal obyektif yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Soal 

tersebut dikerjakan secara individu. Guru memperingatkan siswa agar tidak saling 

bekerjasama dalam mengrjakan tes. Beberapa siswa masih terlihat saling bertanya 

dan bekerjasama. Berikut Hasil pos tes siklus I siswa pada pembelajaran PKn : 

Tabel 1. Jumlah Siswa yang Mencapai KKM pada Siklus I 

No KKM Jumlah Siswa Ketercapaian KKM (%) 

1 76 
Mencapai KKM Belum Tuntas 

69,23 % 
18 8 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2017) 

Berdasarkan tabel 1 diatas, ketercapaian ulangan harian I terdapat 18 siswa 

yang sudah mencapai KKM. Dari jumlah total 26 siswa di kelas VA SDN 017 

Titian Resak. Hal ini disebabkan masih ada siswa yang belum mengerti dengan 

beberapa materi yang di bahas dan siswa belum terbiasa melaksanakan 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hasil pos tes 

siklus I ini dijadikan acuan bagi siswa untuk melakukan penelitian sisklus II 

karena hasil pos tes siklus I ini belum mencapai kriteria ketuntasan hasil belajar 

yang di tetapkan sekolah. 

 

Siklus II 

Pada pelaksanaan pembelajaran siklus II dilaksanakan tanggal 24 dan 31 

Oktober 2017, guru melaksanakan langkah-langkah pembelajaran dengan model 

pembelajaran STAD dengan baik sesuai dengan RPP. Pada siklus II guru mampu 

mengelola waktu dengan baik. Pada penjelasan materi guru lebih memperingkas 

materi yang disampaikan. Selain mampu mengelola waktu, guru juga lebih dalam 

memberikan motivasi pada siswadalam kegiatan belajar. Setelah itu guru membagi 
kelas dalam beberapa kelompok dengan anggota kelompok masing-masing 5-6 

siswa. Kegaduhan masih sempat terjadi saat pembagian kelompok. Namun, tidak 

seperti pada siklus I. Guru mampu mengatasi dengan menegur siswa yang gaduh. 

Pada kegiatan diskusi guru berkeliling dan membimbing siswa untuk saling 
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membantu dalam menyelesaikan tugas kelompoknya. Guru mengarahkan agar 

semua anggota kelompok dapat memahami materi yang diajarkan. Guru lebih 

intensif dalam memberikan bimbingan. Di sini guru bertindak sebagai fasilitator 

dalam kegiatan pembelajaran. Setelah kegiatan diskusi selesai, guru meminta 

perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan 

kelas. 

Untuk menyamakan persepsi siswa, guru mengklarifikasi hasil diskusi 

siswa. untuk mengetahui pemahaman siswa guru memberikan tes. Siswa 

mengerjakan tes dengan baik dan lancar. Di akhir pembelajaran guru memberikan 

penghargaan pada masing-masing kelompok, kemudian guru dan siswa 

menyimpulkan materi pelajaran. Hasil belajar siswa pada saat pembelajaran di 

siklus II mengalami peningkatan dari siklus I. Siswa mampu berperan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Sikap siswa pada saat pembagian kelompok sudah baik, 

suasana kelas menjadi mampu dikondisikan dengan baik, Untuk melakukan 

diskusi, guru membagikan lembar kerja kelompok untuk masing-masing 

kelompok. Pada kegiatan diskusi siswa saling bertanya dan menyelesaikan tugas 

kelompok. Setiap kelompok terlihat mampubekerjasama dengan baik. Setelah 

kegiatan diskusi siswa mempreentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. 

Kemudian guru memberikan klarifikasi mengenai hasil diskusi mereka. Siswa 

memperhatikan penjelasan dari guru. Dilanjutkan dengan menyimpulkan materi 

pelajaran. Kemudian guru memberikan tes. Siswa mengerjakan tes dengan baik 

dan lancar. Setelah mengerjakan tes, guru memberikan penghargaan pada 

kelompok. Siswa sangat antusias dengan penghargaan yang diberikan. Hal ini 

menambah semangat siswa dalam belajar. Berikut hasil pos tes siswa siklus II : 

Tabel 2. Jumlah Siswa yang Mencapai KKM pada Siklus II 

No KKM Jumlah Siswa Ketercapaian KKM (%) 

1 76 
Mencapai KKM Belum Tuntas 

92,30 % 
24 2 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2017) 

Pada pos tes siklus II sama halnya seperti pos tes siklus I, tidak semua 

siswa mencapai KKM yang telah ditentukan namun menunjukkan adanya 

peningkatan dalam pencapaiaan KKM. Seperti yang terlihat pada tabel 4.2 diatas, 

yaitu pada pembahasan kebudayan daerah dan kebudayaan nasional24 siswa yang 

sudah mencapai KKM dan 2 orang belum mencapai KKM yang telah ditentukan. 

Tetapi peneliti memutuskan mengakhiri penelitian siklus I karena hasil persentase 

telah mencapai kriteria ketuntasan yang di tentukan oleh sekolah yaitu, Total 75% 

siswa tuntas dari jumlah keseluruhan siswa di kelas. 

 

Pembahasan 

 Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini diawali dengan rendahnya hasil 

belajar siswa kelas V pada pembelajaran PKn pada kelas VA SDN 017 Titian 

Resak. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan 
pembelajaran yang dilaksanakan belum mampu meningkatkan aktivitas belajar 

siswa. Kegiatan pembelajaran masih terpusat pada aktivitas guru. Siswa kurang 

bersemangat dalam pembelajaran PKn dikarenakan oleh berbagai alasan. Siswa 

menganggap bahwa mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang 
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membosankan karena penuh dengan hafalan, terlalu banyak materi dan berbagai 

alasan lain. Selain itu guru belum menerapkan model pembelajaran lain dari yang 

biasanya dterapkan. Hal ini memicu kejenuhan pada siswa sehingga siswa banyak 

yang tidak memperhatikan dan cenderung gaduh di dalam kelas. Beberapa 

permasalahan tersebut yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian 

tindakan kelas di kelas VA Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievemet Division (STAD) pada siklus I dan siklus II menunjukkan 

adanya peningkatan hasil belajar siswa yang signifikan. Peningkatan hasil belajar 

siswa tersebut terlihat pada gambar berikut : 

Gambar 2. Persentase Ketuntasan Hasil Belajar 
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Sumber : Hasil Penelitian diolah (2017) 

 Pada siklus I dan siklus II terjadi kenaikan pada hasil belajar siswa seperti 

gambar diatas dapat dilihat pada pra siklus persentase ketuntasan siswa adalah 

50%, pada siklus I naik menjadi 69,23% dan pada siklus II naik menjadi 92,30%. 

Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn materi 

Budaya Indonesia. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dengan mengimplementasikan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) 

bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn. Dari 

hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini 

membuktikan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Pada 

siklus I dan siklus II terjadi kenaikan pada hasil belajar siswa seperti gambar diatas 

dapat dilihat pada pra siklus persentase ketuntasan siswa adalah 50%, pada siklus I 

naik menjadi 69,23% dan pada siklus II naik menjadi 92,30%. Selain itu 

pemberian penghargaan dalam model pembelajaran ini juga mampu   
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meningkatkan motivasi dan semangat siswa dalam pembelajaran PKn. Pemberian 

penghargaan atau hadiah membuat siswa lebih berantusias untuk mengikuti 

pembelajaran. 

 

Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian pada pembelajaran PKn menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievemnt Divison (STAD) guna 

meningkatkan aktivitas belajar siswa, maka peneliti memberikan saran untuk 

pihak-pihak yang terkait antaralain sebagai berikut: 

1. Bagi Guru, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi guru-

guru untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai 

salah satu alternatif model pembelajaran, karena model pembelajaran ini efektif 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Bagi Siswa, Siswa diharapkan mampu berperan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran dengan terlibat aktif dalam pembelajaran tentuakan meningkatkan 

hasil belajarnya, selain pada penilaian kognitif tetapi juga pada penilaian 

afektif. 

3. Bagi Sekolah, Model pembelajaran kooperatif tipe STAD di sekolah diharapkan 

mampu diterapkan pada mata pelajaran lain selain mata pelajaran PKn. 
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