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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah: (a) Ingin mengetahui peningkatan prestasi belajar PKn setelah
diterapkannya pembelajaran kooperatif. (b) Ingin mengetahui pengaruh prestasi belajar PKn
setelah diterapkannya pembelajaran kooperatif. (c) memberikan gambaran metode pembelajaran
yang tepat dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa dan menjadikan siswa aktif dalam
kegiatan belajar mengajar. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan (action research)
sebanyak dua siklus. setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: rancangan, kegiatan dan
pengamatan, refleksi, dan revisi. Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Halangan tahun
pelajaran 2017/2018. Data yang diperoleh berupa hasil tes formatif, lembar observasi kegiatan
belajar mengajar. Dari hasil analisis didapatkan bahwa prestasi belajar siswa mengalami
peningkatan dari siklus I Pertemuan ke 1, siklus I pertemuan ke 2, siklus II pertemuan ke 1 sampai
siklus II Pertemuan ke 2, yaitu (30,00%), (45,00%), (65,00%) dan (95,00%). Simpulan dari
penelitian ini adalah metode pembelajaran STAD dapat berpengaruh positif terhadap prestasi dan
motivasi belajar siswa Kelas IV SDN Halangan Tahun Pelajaran 2017/2018, serta model
pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu alternative pembelajaran PKn.
Kata kunci: PKn, metode pembelajaran kooperatif

PENDAHULUAN
Mengajar adalah membimbing belajar siswa
sehingga ia mampu belajar. Dengan demikian aktifitas
siswa
sangat
diperlukan
dalam
kegiatan
belajar-mengajar sehingga siswalah yang seharusnya
banyak aktif, sebab siswa sebagai subyek didik adalah
yang merencanakan, dan ia sendiri yang melaksanakan
belajar. Pada kenyataan, di sekolah-sekolah seringkali
guru yang aktif, sehingga siswa tidak diberi kesempatan
untuk aktif. Guru memiliki peranan yang sangat penting
dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran
yang dilaksanakan. Oleh sebab itu, guru harus
memikirkan dan membuat perencanaan secaraa seksama
dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi siswanya
dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Hal ini
menuntut
perubahan-perubahan
dalam
mengorganisasikan
kelas,
penggunaan
metode
mengajar, strategi belajar mengajar, maupun sikap dan
karakteristik guru dalam mengelola proses belajar
mengajar. Guru berperan sebagai pengelola proses
belajar-mengajar, bertindak sebagai fasilitator yang
berusaha mencipatakan kondisi belajar mengajar yang
efektif, sehingga memungkinkan proses belajar
mengajar, mengembangkan bahan pelajaran dengan
baik, dan meningkatkan kemampuan siswa untuk
menyimak pelajaran dan menguasai tujuan-tujuan
pendidikan yang harus mereka capai.
Kondisi belajar mengajar yang efekif adalah
adanya minat perhatian siswa dalam belajar. Minat
merupakan suatu sifat yang relatif menetap pada diri
seseorang. Minat ini besar sekali pengaruhnya terhadap
belajar, sebab dengan minat seseorang akan melakukan
sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya tanpa minat
seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu. Misalnya,
seorang anak menaruh minat dalam bidang kesenian,
maka ia akan berusaha untuk mengetahui lebih banyak
tentang kesenian. Keterlibatan siswa dalam belajar erat
kaitannya dengan sifat-sifat siswa, baik yang bersifat

kognitif seperti kecerdasan dan bakat maupun yang
bersifat afektif seperti motivasi, rasa percaya diri, dan
minatnya.
Mengingat pentingnya minat dalam belajar,
Declory mendasarkan sistem pendidikan pada pusat
minat yang pada umumnya dimiliki oleh setiap orang
yaitu minat terhadap makanan, perlindungan terhadap
pengaruh iklim (pakaian dan rumah), mempertahankan
diri terhadap macam-macam bahaya dan musuh, bekerja
sama dalam olah raga. Mursell, memberikan suatu
klasifikasi yang berguna bagi guru dalam memberikan
pelajaran kepada siswa. Ia mengemukakan 22 macam
minat yang diantaranya ialah bahwa anak memiliki
minat terhadap belajar. Dengan demikian, pada
hakekatnya setiap anak berminat terhadap belajar, dan
guru sendiri hendaknya berusaha membangkitkan minat
terhadap belajar (Uzer, 2005).
Guru dituntut mampu mengelola proses belajar
mengajar yang memberikan rangsangan kepada siswa,
sehingga ia mau belajar karena siswalah subyek utama
dalam belajar. Kegiatan belajar bersama dapat
membantu memacu belajar aktif. Kegiatan belajar dan
mengajar di kelas memang dapat menstimulasi belajar
aktif. Namun kemampuan untuk mengajar melalui
kegiatan
kerjasama
kelompok
kecil
akan
memungkinkan untuk menggalakkan kegiatan belajar
aktif dengan cara khusus. Apa yang didiskusikan siswa
dengan teman-temannya dan apa yang diajarkan siswa
kepada teman-temannya memungkinkan mereka untuk
memperoleh pemahaman dan penguasaan materi
pelajaran.
Pembelajaran PKn tidak lagi mengutamakan
pada penyerapan melalui pencapaian informasi, tetapi
lebih mengutamakan pada pengembangan kemampuan
dan pemrosesan informasi. Untuk itu aktifitas peserta
didik perlu ditingkatkan melalui latihan-latihan atau
tugas dengan bekerja dalam kelompok kecil dan
menjelaskan ide-ide kepada orang lain. (Hartoyo, 2000).
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Pembelajaran kooperatif adalah suatu pengajaran
yang melibatkan siswa untuk bekerja dalam
kelompok-kelompok untuk menetapkan tujuan bersama.
(Felder, 1994). Wahyuni (2001) menyebutkan bahwa
pembelajaran
kooperatif
merupakan
strategi
pembelajaran dengan cara menempatkan siswa dalam
kelompok-kelompok kecil yang memiliki kemampuan
berbeda. Sependapat dengan pernyataan tersebut
Setyaningsih (2001) mengemukakan bahwa metode
pembelajaran kooperatif memusatkan aktifitas di kelas
pada siswa dengan cara pengelompokan siswa untuk
bekerja sama dalam proses pembelajaran. Menurut
Sulaiman pembelajaran kooperatif lebih menekankan
interaksi antar siswa. Dari sini siswa akan melakukan
komunikasi aktif dengan sesama temannya. Dengan
komunikasi tersebut diharapkan siswa dapat menguasai
materi pelajaran dengan mudah karena “siswa lebih
mudah memahami penjelasan dari kawannya dibanding
penjelasan dari guru, karena taraf pengetahuan serta
pemikiran mereka lebih sejalan dan sepadan” (Wahyuni
2001).
Pembelajaran kooperatif akan terlaksana dengan
baik jika siswa memiliki keterampilan-keterampilan
kooperatif. Keterampilan-keterampilan kooperatif yang
perlu dimiliki siswa seperti diungkapkan Nur (1996)
adalah keterampilan kooperatif tingkat awal meliputi:
menggunakan kesepakatan, menghargai kontribusi,
menggunakan suara pelan, mengambil giliran dan
berbagi tugas, berada dalam kelompok, setiap anggota
kelompok harus meneruskan tugas yang menjadi
tanggungjawabnya,
mendorong
partisipasi,
mengundang orang lain untuk berbicara, menyelesaikan
tugas tepat waktunya, menyebutkan nama dan
memandang bicara, mengatasi gangguan, menolong
tanpa memberi jawaban, menghormati perbedaan
individu. Keterampilan kedua adala keterampilan
koooperatif
menengah
meliputi:
menunjukkan
penghargaan dan simpati, menggunakan pesan “saya”,
menggunakan ketidaksetujuan dengan cara yang dapat
diterima, mendengarkan dengan aktif, bertanya,
membuat ringkasan, menafsirkan, mengatur dan
mengorganisir, memeriksa ketepatan, menerima
tanggungjawab, menggunakan kesabaran dan tetap
tenang / mengurangi ketegangan. Keterampilan terakhir
adalah keterampilan koooperatif tingkat mahir, meliputi:
mengelaborasi, memeriksa secara cermat, menanyakan
kebenaran, menganjurkan suatu posisi, menetapkan
tujuan, berkompromi, menghadapi masalah khusus.
Johnson et al., dalam Felder (1994)
menambahkan
unsur-unsur
alam
pembelajaran
kooperatif yaitu: ketergantungan positif, kemampuan
individual, promosi tatap muka interaktif, manfaat dari
penggabungan keahlian yang tepat dan kelompok
proses.
Tabel 1. Langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif mode
STAD
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No
1

Langkah
Pengelompokan
siswa

2.

Kegiatan inti

3.

Konsep

4.

Pemberian tes

5.

Hasil

6.

Reward

Keterangan
kelompokkan
siswa
dengan
masing-masing kelompok terdiri
dari tiga sampai dengan lima
orang. Angota-anggota kelompok
dibuat
heterogen,
meliputi
karakteristik
kecerdasan,
kemampuan, prestasi belajar,
jenis kelamin, ataupun latar
belakang etnis yang berbeda.
Kegiatan pembelajaran dimulai
dengan presentasi guru dalam
menjelaskan pelajaran berupa
paparan masalah, pemberian data,
pemberian
contoh.
Tujuan
presntasi
adalah
untuk
mengenalkan
konsep
dan
mendorong rasa ingin tahu siswa.
Pemahaman konsep dilakukan
dengan cara siswa diberi tugastugas kelompok Mereka boleh
mengerjakan tugas-tgas tersebut
secaraa serentak atau saling
bergantian menanyakan kepada
temannya
yang
lain
atau
mendiskusikan masalah dalam
kelompok atau apa saja untuk
menguasai
materi
pelajaran
tersebut. Para siswa tidak hanya
dituntut untuk mengisi lembar
jawaban,
tapi
juga
untuk
mempelajari konsepnya. Anggota
kelompok
diberitahu
bahwa
mereka dianggap belum selesai
mempelajari
materi
sampai
semua
anggota
kelompok
memahami
materi
pelajaran
tersebut.
Siswa diberi tes atau kuis
individual
dan
teman
sekelompoknya
tidak
boleh
menolong satu sama lain. Tes
individual ini bertujuan untuk
mengetahui tingkat penguasaan
siswa terhadap suatu konsep
dengan cara siswa diberikan soal
yang dapat diselesaikan dengan
cara menerapkan konsep yang
dimiliki sebelumnya.
Hasil tes atau kuis selanjutnya
dibandingkan dengan rata-rata
sebelumnya dan poin akan
diberikan berdasarkan tingkat
keberhasilan siswa mencapai atau
melebihi kinerja sebelumnya.
Poin ini selanjutnya dijumlahkan
untuk
membentuk
skor
kelompok.
Setelah itu guru memberikan
penghargan kepada kelompok
yang terbaik prestasinya atau
yang telah memenuhi kriteria
tertentu. Penghargaan disini dapat
berupa hadiah, sertifikat, dan
lain-lain.

Gagasan utama dibalik model STAD adalah
untuk memotivasi para siswa untuk mendorong dan
membantu satu sama lain untuk menguasai
keterampilan-keterampilan yang disajikan oleh guru.
Jika para siswa menginginkan agar kelompok mereka
memperoleh penghargaan, mereka harus membantu
teman sekelompoknya mempelajari materi yang
diberikan. Mereka harus mendorong teman mereka
untuk melakukan yang terbaik dan menyatakan suatu
norma bahwa belajar itu merupakan suatu yang penting,
berharga dan menyenangkan.
Pada SDN Halangan pada materi Pemerintahan
pada mata pelajaran PKn, Penguasaan Anak masih
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rendah. Ini terlihat pada tahun lalu. Berdasarkan paparan
tersebut di atas, maka peneliti ingin melakukan
penelitian dengan tentang upaya meningkatkan prestasi
belajar siswa pada pelajaran PKN melalui metode
pembelajaran kooperatif model STAD (Student Teams
Achievement Division). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui peningkatan prestasi belajar PKn materi
Pemerintahan dan bagaimana mengetahui pengaruh
prestasi belajar siswa dan bagaimana pula gambaran
tentang metode pembelajaran yang tepat dalam
Meningkatkan prestasi belajar siswa dan menjadikan
siswa menjadi aktif dalam kegiatan belajar mengajar.
METODOLOGI
Hendaknya metodologi dapat membawa peneliti
ke arah pencapaian tujuan yang telah dirumuskan (Dalle,
2017; Dalle et al., 2017). Penelitian ini merupakan
penelitian tindakan (action research), karena penelitian
dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di
kelas. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif,
sebab menggambarkan bagaimana suatu teknik
pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang
diinginkan dapat dicapai.
Dalam penelitian ini menggunakan bentuk guru
sebagai peneliti, dimana guru sangat berperan sekali
dalm proses penelitian tindakan kelas. Dalam bentuk ini,
tujuan utama penelitian tindakan Kelas IV untuk
meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas.
Dalam kegiatan ini guru terlibat langsung secara penuh
dalam proses perencanaan, tindakan, observasi, dan
refleksi. Kehadiran pihak lain dalam penelitian ini
perananya tidak dominan dan sangat kecil. Penelitian
ini mengacu pada perbaikan pembelajaran yang
berkesinambungan. Kemmis dan Tagart (1988)
menyatakan bahwa model penelitian tindakan adalah
berbentuk spiral. Tahapan penelitian tindakan pada
suatu siklus meliputi perencanaan atau pelaksanaan
observasi dan refleksi. Siklus ini berlanjut dan akan
dihentikan jika sesuai dengan kebutuhan dan dirasa
sudah cukup.
Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan
dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data
yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di SDN
Halangan tahun pelajaran 2017/2018. Waktu penelitian
adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat
penelitian ini dilangsungkan. Penelitian ini dilaksanakan
pada bulan Februari sampai April Tahun Pelajaran
2017/2018. Subjek penelitian adalah siswa-siswi Kelas
IV SDN Halangan Tahun Pelajaran 2017/2018 pada
pokok bahasan Pemerintahan, jumlah siswa 20 orang.
Menurut pengertiannya penelitian tindakan
adalah penelitian tentang hal-hal yang terjadi di
masyarakat atau sekelompok sasaran, dan hasilnya
langsung dapat dikenakan pada masyarakat yang
bersangkutan (Arikunto, 2002). Ciri atau karakteristik
utama dalam penelitian tindakan adalah adanya
partisipasi dan kolaborasi antara peneliti dengan anggota
kelompok sasaran. Penelitian tindakan adalah satu
strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan
tindakan nyata dalam bentuk proses pengembangan
inovatif yang dicoba sambil jalan dalam mendeteksi
memecahkan masalah. Dalam prosesnya pihak-pihak
yang terlibat dalam kegiatan teersebut dapat mendukung

satu sama lain. Penelitian ini menggunakan model
penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart (Arikunto,
2002), yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu ke
siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi planning
(rencana),
action
(tindakan),
observation
(pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada
siklus berikutnya adalah perencanaan yang sudah
direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Sebelum
masuk pada siklus I dilakukan tindakan pendahuluan
yang berupa identifikasi permasalahan. Siklus spiral dari
tahap-tahap penelitian tindakan kelas dapat dilihat pada
gambar berikut.
Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah
tes buatan guru yang fungsinya adalah. (1) Untuk
menentukan seberapa baik siswa telah menguasai bahan
pelajaran yang telah diberikan dalam waktu tertentu;(2)
Untuk menentukan apakah suatu tujuan telah tercapai;
dan (3) Untuk memperoleh suatu nilai (Arikunto, 2002).
Sedangkan tujuan dari tes adalah untuk mengetahui
ketuntasan belajar siswa secaraa individual maupun
secaraa klasikal. Disamping itu untuk mengetahui letak
kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa sehingga
dapat dilihat dimana kelemahannya, khususnya pada
bagian mana TPK yang belum tercapai. Untuk
memperkuat data yang dikumpulkan, maka juga
digunakan metode observasi (pengamatan) yang
dilakukan oleh teman sejawat untuk mengetahui dan
merekam aktifitas guru dan siswa dalam proses belajar
mengajar.
Untuk mengetahui keefektivan suatu metode
dalam kegiatan pembelajaran perlu diadakan analisis
data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis
dekriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang
bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai
dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk
mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa, juga
untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan
pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses
pembelajaran.
Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau
presentase keberhasilan siswa setelah proses belajar
mengajar setiap siklusnya dilakukan dengan cara
memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap
akhir Pertemuan. Peneliti melakukan penjumlahan nilai
yang diperoleh siswa, yang selanjutnya dibagi dengan
jumlah siswa yang ada di kelas tersebut sehingga
diperoleh rata-rata tes formatif.
Ada dua kategori ketuntasan belajar yaitu secara
perorangan dan secaraa klasikal. Berdasarkan petunjuk
pelaksanaan belajar mengajar kurikulum 1994
(Depdikbud, 1994), yaitu seorang siswa telah tuntas
belajar bila telah mencapai skor 65% atau nilai 65, dan
kelas disebut tuntas belajar baik dikelas tersebut terdapat
85% yang telah mencapai daya serap lebih dari atau
sama dengan 65%.
Lembar
observasi
pengelola
metode
pembelajaran koooperatif model STAD. Untuk
menghitung lembar observasi pengelolaan metode
pembelajaran kooperatif model STAD digunakan rumus
sebagai berikut:

Keterangan
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= Pengamat 1
= Pengamat 2
Untuk menghitung lembar observasi aktifitas guru dan
siswa digunakan rumus sebagai berikut.
dengan
Keterangan
%
= Presentase pengamatan
= Rata-rata
= Jumlah rata-rata
P1
= Pengamat 1
P2
= Pengamat 2
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa pada Siklus I
pertemuan ke 1
No
1
2
3

Uraian
Nilai rata-rata tes formatif
Jumlah siswa yang tuntas belajar
Persentase ketuntasan belajar

Hasil
58,50
6
30,00

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa pada Siklus I
pertemuan ke 2
No
1
2
3

Uraian
Nilai rata-rata tes formatif
Jumlah siswa yang tuntas belajar
Persentase ketuntasan belajar

Tabel 4.
No
1
2
3

Hasil
64,50
9
45,00

Hasil Tes Formatif Siswa pada Siklus II pertemuan ke 1

Uraian
Nilai rata-rata tes formatif
Jumlah siswa yang tuntas belajar
Persentase ketuntasan belajar

Hasil
72,50
13
65,00

Tabel 5. Hasil Tes Formatif Siswa pada Siklus II pertemuan ke 2
No
1
2
3

Uraian
Nilai rata-rata tes formatif
Jumlah siswa yang tuntas belajar
Persentase ketuntasan belajar

Hasil
83,50
19
95,00

Pada tahap refleksi akan dikaji apa yang telah
terlaksana dengan baik maupun yang masih kurang baik
dalam proses belajar mengajar dengan penerapan
metode Pembelajaran Kooperatif Model STAD. Dari
data-data yang telah diperoleh dapat diuraikan sebagai
berikut: Selama proses belajar mengajar guru telah
melaksanakan semua pembelajaran dengan baik.
Meskipun ada beberapa aspek yang belum sempurna,
tetapi persentase pelaksanaannya untuk masing-masing
aspek cukup besar. Berdasarkan data hasil pengamatan
diketahui bahwa siswa aktif selama proses belajar
berlangsung.
Kekurangan
pada
siklus-siklus
sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan
peningkatan sehingga menjadi lebih baik. Hasil belajar
siswa pada siklus II pertemuan ke 2 mencapai
ketuntasan.
Pada siklus II pertemuan ke 2 guru telah
menerapkan metode Pembelajaran Kooperatif Model
STAD dengan baik dan dilihat dari aktivitas siswa serta
hasil belajar siswa pelaksanaan proses belajar mengajar
sudah berjalan dengan baik. Maka tidak diperlukan
revisi terlalu banyak, tetapi yang perlu diperhatikan
untuk tindakah selanjutnya adalah memaksimalkan dan
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mempertahankan apa yang telah ada dengan tujuan agar
pada pelaksanaan proses belajar mengajar selanjutnya
penerapan metode Pembelajaran Kooperatif Model
STAD dapat meningkatkan proses belajar mengajar
sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Melalui hasil peneilitian ini menunjukkan bahwa
Pembelajaran Kooperatif Model STAD memiliki
dampak positif dalam meningkatkan daya ingat siswa.
Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya
pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi yang
telah disampaikan guru selama ini (ketuntasan belajar
meningkat dari sklus I pertemuan ke 1, Siklus I
pertemuan ke 2, Siklus II pertemuan ke 1, dan siklus II
pertemuan ke 2) yaitu masing-masing 30,00%, 45,00%,
65,00%, dan 95,00%. Pada siklus II Pertemuan ke 2
ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai.
Berdasarkan analisis data kemampuan guru
dalam mengelola pembelajaran diperoleh aktivitas siswa
dalam proses pembelajaran kontekstual model
pengajaran STAD dalam setiap siklus mengalami
peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap proses
mengingat kembali materi pelajaran yang telah diterima
selama ini, yaitu dapat ditunjukkan dengan
meningkatnya nilai rata-rata siswa pada setiap siklus
yang terus mengalami peningkatan.
Berdasarkan analisis data aktivitas guru dan
siswa dalam, diperoleh aktivitas siswa dalam proses
pembelajaran PKn dengan Pembelajaran Kooperatif
Model STAD yang paling dominan adalah bekerja
dengan menggunakan alat/media, mendengarkan/
memperhatikan penjelasan guru, dan diskusi antar
siswa/antara siswa dengan guru. Hasil Observasi pada
Siklus I pertemuan 1 (67%), Siklus I pertemuan 2 (72%),
Siklus II pertemuan 1 (83%) dan Siklus II pertemuan 2
(89%). Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa dapat
dikategorikan aktif.
Sedangkan untuk aktivitas guru selama
pembelajaran telah melaksanakan langkah-langkah
metode Pembelajaran Kooperatif Model STAD dengan
baik. Hal ini terlihat dari aktivitas guru yang muncul di
antaranya aktivitas membimbing dan mengamati siswa
dalam mengerjakan kegiatan, menjelaskan/melatih
menggunakan alat, memberi umpan balik/evaluasi/tanya
jawab dimana prosentase Hasil Observasi pada Siklus I
pertemuan 1 (69%), Siklus I pertemuan 2 (81%), Siklus
II pertemuan 1 (87%) dan Siklus II pertemuan 2 (90%)
maka untuk aktivitas di atas bisa dikatakan cukup besar.
SIMPULAN
Metode pembelajaran kooperatif model STAD
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn. Metode
pembelajaran kooperatif model STAD memiliki dampak
positif dalam meningkatkan prestsi belajar siswa yang
ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa
dalam setiap siklus, yaitu siklus I Pertemuan ke 1
(30,00%), Siklus I pertemuan ke 2 (45,00%), siklus II
Peretmuan ke 1 (65,00%), siklus II Pertemuan ke 2
(95,00%).
Metode pembelajaran kooperatif model STAD
dapat menjadikan siswa merasa dirinya mendapat
perhatian dan kesempatan untuk menyampaikan
pendapat, gagasan, ide, dan pertanyaan. Siswa dapat
bekerja secara mandiri maupun kelompok, serta mampu
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mempertanggungjawabkan tugas individu maupun
kelompok.
Penerapan metode pembelajaran kooperatif
model STAD mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat
meningkatkan prestasi belajar siswa.
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