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ABSTRAK 

 

Latarbelakang penelitian ini mengacu pada hasil nilai yang diperoleh siswa masih 

dibawah KKM. Hal tersebut terjadi karena metode belajar yang digunakan masih 

tradisonal yaitu ceramah dan hanya mengandalkan hafalan sehingga menyebabkan 

hasil belajar siswa tidak maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki 

pembelajaran dikelas. Berdasarkan hasil tes dan observasi yang dilaksanakan 

dalam dua siklus diperoleh data yang menunjukkan adanya peningkatan hasil 

belajar dengan menerapkan model Cooperative Learning tipe Student Team 

Acivement Division (STAD) dengan  KKM 68 yaitu terlihat bahwa nilai post test 

rata-rata siklus I yang mencapai 68,24 dengan persentase ketuntasan sebesar 55% 

dan siklus II adalah 79,75  dengan persentase ketuntasan 93% sehingga nilai rata-

rata terjadi peningkatan 11,51 dari siklus I dan persentase ketuntasan pun 

meningkat sebesar 38%. Selain itu dilihat dari lembar observasi proses 

pembelajaran pada siklus I adalah 69,4% dan siklus II 95%. Antara siklus I ke 

siklus II terjadi peningkatan 25,6%. Dengan demikian, model Cooperative 

Learning tipe Student Team Acivement Division (STAD) efektif dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan proses aktivitas siswa. 

 

 

Kata Kunci:  Model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Acivement 

Division (STAD), hasil belajar siswa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar belakang masalah 

Meningkatkan mutu pendidikan adalah menjadi tanggung jawab 

semua pihak yang terlibat dalam pendidikan terutama bagi guru SMA, yang 

merupakan ujung tombak dalam pendidikan menengah atas. Guru SMA 

adalah orang yang paling berperan dalam menciptakan sumber daya manusia 

yang berkualitas yang dapat bersaing di zaman pesatnya perkembangan 

teknologi. Pada era globalisasi saat ini semakin beragam metode 

pembelajaran atau model-model pembelajaran dan media pembelajaran yang 

sesuai dengan konteks pembelajaran, guru SMA dalam setiap pembelajaran 

harus selalu menggunakan pendekatan, strategi dan metode pembelajaran 

yang dapat memudahkan siswa memahami materi yang diajarkannya, Namun 

masih sering terdengar keluhan dari para guru dilapangan tentang materi 

pelajaran yang terlalu banyak dan keluhan kekurangan waktu untuk 

mengajarkan semuanya. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas penggunaan model 

pembelajaran yang bervariasi masih sangat rendah dan guru cenderung 

menggunakan model konvesional pada setiap pembelajaran yang 

dilakukannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya penguasaan guru 

terhadap model-model pembelajaran yang ada, padahal penguasaan terhadap 

 



 

 

model-model pembelajaran sangat diperlukan untuk meningkatkan 

kemampuan profesional guru.   

 Selain itu dalam sebuah proses pembelajaran guru masih sangat 

dominan yang menjadi sentral informasi pada kegiatan belajar mengajar 

didalam kelas menjadikan siswa hanya sebagai penerima informasi. Hal 

seperti ini menjadikan siswa hanya sebagai objek tanpa melibatkan mereka 

dalam penggalian informasi. Sehingga siswa hanya mampu menyerap 

beberapa persen saja dari apa yang disampaikan guru. Jika keadaan seperti ini 

berlanjut terus menerus akan menimbulkan dampak negatif terhadap daya 

serap dan kemampuan siswa yang mengakibatkan hasil belajar yang akan 

dicapai siswa sulit mengalami peningkatan, maka secara tidak langsung akan 

mempengaruhi kepada hasil belajar.  

Kimia merupakan salah satu dari cabang ilmu alam dan merupakan 

salah satu mata pelajaran yang diberikan pada program pendidikan akademis 

di SMA, untuk mengantisipasi para siswa agar tidak bosan atau jenuh 

didalam mempelajari kimia ini maka harus  ditunjang oleh muatan 

kurikulum yang relevan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi 

yang bergerak cepat dan komplek, juga  sangatlah penting ditopang 

propesional dan kemampuan guru dalam pengelolaan dan penerapan metode 

pembelajaran kimia didalam maupun diluar kelas. Bertitik tolak dari uraian 

diatas dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran 

kimia perlu pengubahan paradigma lama bahwa guru dalam mengelola 

kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan ekspositori yang bertolak 



 

 

dari pandangan bahwa tingkah laku kelas dan penyebaran pengetahuan 

dikontrol oleh guru/pengajar, dampak dari pendekatan ini siswa menjadi 

pasif dan gurulah yang aktif (Sunaryo K, 2012:139). 

Dari penjelasan tersebut maka perlu adanya perubahan dalam 

menentukan pendekatan pembelajaran, selain daripada itu para pengajar 

haraus juga mampu menggunakan model pembelajaran yang dapat 

mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah disusun di dalam 

rencana pembelajaran. 

Kenyataan menunjukan bahwa penguasaan konsep kimia masih di 

bawah persentase ketuntasan, hal ini dapat ditunjukan dengan indikator hasil 

ulangan harian yang diselenggarakan pada kelas X5 SMA Santa Angela 

bandung. Nilai rata-rata hasil ulangan harian siswa kelas X5 adalah, 65,91  

di bawah  standar KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditetapkan 

sekolah yaitu, 68. Jadi jelas hasil test belajar siswa tersebut masih belum 

sesuai dengan yang diharapkan.  

Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai indikator, diantaranya 

disebabkan karena kurangnya perhatian guru terhadap kondisi kelas, dan 

banyak siswa yang tidak memperhatikan guru menjelaskan materi pelajaran 

didepan kelas, selain daripada itu metode pembelajaran yang masih 

konvensional (ceramah) juga dapat menjadi salah satu faktor pembelajaran 

yang monoton sehingga menyebabkan proses belajar mengajar tidak dapat 

terlaksana secara optimal, dan hasil belajar siswa pun tidak sesuai dengan 



 

 

target pencapaian yang diharapkan. Jika masalah ini terus berkelanjutan 

maka akan berdampak pada aspek akademik, sosial, dan psikologis siswa.  

dalam proses pembelajaran kimia kebanyakan siswa belajar secara 

konvensional (ceramah) yang pola interaksinya hanya satu arah dan siswa 

hanya menjadi objek pembelajaran. Padahal seharusnya siswa sebagai 

subjek pembelajar dan guru hanya berperan sebagai fasilitator, sehingga 

siswa dapat mendapatakan pengalaman menemukan konsep dan ini yang 

menjadi memori jangka panjang dalam hal pemahaman siswa.  

Pembelajaran kimia akan sangat dekat dan mudah dipahami siswa 

bila situasi siswa diperhatikan. Beberapa situasi siswa perlu diketahui 

seperti: konsepsi awal siswa, pemikiran siswa, tingkah laku siswa, 

perkembangan kognitif siswa dan psikologi siswa. Secara psikologis tidak 

semua siswa dapat menerima pelajaran dengan baik karena perkembangan 

kognitif siswa yang berbeda-beda. Biasanya siswa yang kemampuan 

berpikir cepat akan mendapatkan nilai yang lebih baik dari pada yang 

kemampuan kognitifnya rendah.   

Oleh karena itu pembelajaran kimia harus dirancang sebaik-baiknya 

sehingga mampu menarik minat siswa dan memotivasinya untuk belajar. 

Salah satu Model pembelajaran inovatif yang dapat dijadikan sebagai suatu 

alternatif model pembelajaran  yaitu model Cooperative Learning. 

Johnson & Johnson (dalam Lie, 2003:17) mengatakan bahwa, 

”Suasana belajar kooperatif menghasilkan prestasi yang lebih tinggi, 

hubungan yang lebih positif dan penyesuaian psikologis yang lebih baik 

daripada suasana belajar yang penuh dengan persaingan dan memisah-

misahkan siswa”.  



 

 

 

Dalam Cooperatif Learning terdapat beberapa variasi model yang dapat 

diterapkan yaitu diantaranya:  (STAD), Jigsaw, Team Game Tournament 

(TGT), Group Investigation, Snowball Trawing ( Isjoni, 2007.2009). 

 Model Cooperatif Learning merupakan model pembelajaran dimana 

para siswa diberikan kesempatan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. 

Dalam penelititan ini penulis memilih model Cooperatif Learning tipe 

STAD (Student Team Achievment Division), karena dalam tipe STAD ini 

mengajarkan bagaimana memotivasi siswa untuk beraktifitas dan 

berinteraksi serta saling bekerjasama membantu satu sama lain, baik dalam 

memahami materi maupun menyelesaikan tugas dalam satu kelompok guna 

mencapai prestasi yang maksimal. 

Kombinasi model dan tipe pembelajaran ini diharapkan mampu 

menjawab permasalahan yang dihadapi sehingga penulis terdorong untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “Penerapan Model Cooperative 

Learning Dengan Type STAD (Student Team Achievement Division) Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Kimia pada pokok bahasan larutan elektrolit 

dan non elektrolit (Penelitian Tindakan Kelas terhadap Siswa Kelas X5 di 

SMA Santa Angela Bandung Tahun Pelajaran  2013/2014).”  

2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis 

mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dalam pembelajaran kimia, 

Masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut. 



 

 

1) Motivasi siswa dalam pembelajaran kimia masih kurang   

2) Siswa merasakan konsep kimia yang cenderung abstrak 

3) Penerapan model pembelajaran masih kurang maksimal 

4) Hasil pembelajar kimia yang masih belum maksimal 

 

 

3. Pembatasan Masalah 

Untuk mengetahui titik fokus pemecahan masalah, peneliti 

membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu penggunaan metode dan tipe 

dalam pembelajaran kimia pokok bahasan larutan elektrolit dan non 

elektrolit. Metode yang akan digunakan untuk memecahkan masalah 

tersebut adalah metode cooperative learning dengan tipe STAD (Student 

Team Achievement Division). Metode dan tipe pembelajaran tersebut 

digunakan sebagai salah satu upaya peningkatan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran kimia pada siswa kelas X5 SMA Santa Angela bandung tahun 

ajaran 2013-2014. 

4. Rumusan masalah  

 Rumusan masalah pada saat penelitian merupakan hal yang sangat 

penting. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang akan diteliti 

menjadi terarah serta tidak terjadi penyimpangan dan permasalahan. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Model kooperatif 

learning seperti apa yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X-5 

dalam kegiatan belajar mengajar kimia?” 



 

 

5. Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah 

penelitian selesai dilakukan, oleh karena itu rumusan tujuan harus 

konsisten dengan rumusan masalah dan harus mencerminkan proses 

penelitiannya. 

 

 

 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk: 

Menemukan formula dari model kooperatif tipe STAD (Student Team 

Acivement Division) yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas X-5 pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit. 

    

6. Manfaat penelitian 

  Penelitian terhadap penerapan model Cooperative Learning tipe 

NHT (Number Head Together) ini, diharapkan memberikan manfaat 

antara lain sebagai berikut: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan 

kepada semua pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini, diantaranya  

1) Bagi siswa 

Meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada materi ajar 

larutan elektrolit dan non elektrolit, demikian pula dengan konsep-konsep 

berikutnya  

2) Bagi guru 

a. Sebagai bahan acuan  untuk mengevaluasi diri agar lebih baik 

dalam meningkatkan propesionalisme untuk melaksanakan proses 

kegiatan belajar mengajar ( KBM ). 



 

 

b. Sebagai alternatif bagi guru untuk dapat memilih metode 

pembelajaran bagi siswa yang lebih tepat . 

c. Memperoleh gambaran dan informasi mengenai keaktifan siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar kimia menggunakan model 

pembelajaran STAD. 

3) Bagi dunia pendidikan, diharapkan sebagai masukan pemilihan model 

pembelajaran dalam pembelajaran Kimia yang bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman siswa dalam materi larutan elektrolit dan 

non elektrolit, dan sebagai literatur bagi penelitian pendidikan yang 

lebih lanjut. 

 

7. Definisi Operasional 

Penelitian yang dilakukan penulis berjudul “Penerapan Model 

Cooperative Learning Dengan Type STAD (Student Team Achievement 

Division) Untuk meningkatkan hasil belajar kimia pada pokok bahasan 

larutan elektrolit dan non elektrolit (Penelitian Tindakan Kelas terhadap 

Siswa Kelas X5 di SMA Santa Angela Bandung Tahun Pelajaran 

2013/2014).”. Agar judul ini mudah dipahami dan tidak menimbulkan 

kesalahpahaman penafsiran, maka penulis uraikan definisi yang 

menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. 

1) Pembelajaran Model Cooperative Learning tipe STAD (Student Team 

Achievement Division) merupakan sistem kerja atau belajar kelompok 

yang terstruktur. Pembelajaran Kooperatif mencakup kelompok kecil 

siswa yang mengerjakan sesuatu untuk mencapai  tujuan bersama. 

2)  Hasil belajar siswa adalah kemampuan-kemampuan yang dimilki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya, sedangkan yang 



 

 

dikatakan Nana Sudjana (2005: 5) bahwa hasil belajar siswa pada 

hakikatnya adalah perubahan tingkah laku dan sebagai umpan balik 

dalam upaya memperbaiki proses belajar mengajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1. Teori Belajar dan Pembelajaran 

Hakikat Belajar 

Belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan manusia untuk 

memiliki berbagai kompetensi, keterampilan, dan sikap. Belajar dimulai 

sejak manusia lahir sampai akhir hayat. Dalam kamus umum Bahasa 

Indonesia, secara etimologis belajar memiliki arti “berusaha (berlatih) 

supaya mendapat sesuatu kepandaian”. Definisi ini memiliki pengertian 

bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian, yaitu 

ilmu pengetahuan.  

           Sudjana (1987: 28) mengungkapkan bahwa belajar adalah 

suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 

seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam 

berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya, pemahamannya, sikap 

dan tingkah lakunya, keterampilannya, kecakapan dan kemampuannya, 

daya reaksinya, daya penerimaannya, dan lain-lain aspek yang ada pada 

individu. 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses 

perubahan prilaku sebagai hasil usaha dan atau pengalaman individu 

dalam berinteraksi dengan alam kehidupannya. 
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Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh guru 

dengan tujuan untuk membantu siswa agar dapat belajar sesuai dengan 

kebutuhan dan minatnya, sehingga perubahan perilaku yang diharapkan 

dapat terwujud (Sudjana, 1987: 28). Selanjutnya Gagne dalam (Sujiono, 

2004: 42) mengungkapkan bahwa, “Pembelajaran adalah suatu sistem 

dimana komponen-komponen yang terdapat didalamnya saling 

berinteraksi, berinterelasi dan berinterfungsi dalam mencapai suatu tujuan 

yang telah ditetapkan.” 

Dengan demikian, pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa dan guru dalam mencapai tujuan bersama yang 

ditandai dengan adanya perubahan perilaku peserta didik (siswa) setelah 

menerima pengalaman belajarnya. 

 

2. Model Pembelajaran Kooperatif 

Konsep dasar Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran Koopertif merupakan sistem kerja atau belajar kelompok 

yang terstruktur. Pembelajaran Kooperatif mencakup kelompok kecil 

siswa yang mengerjakan sesuatu untuk mencapai  tujuan bersama.  

Slavin dalam Isjoni (2010: 17) mengungkapkan bahwa  

cooperative learning merupakan model pembelajaran yang telah dikenal 

sejak lama, pada saat itu guru mendorong para siswa untuk melakukan 

kerja sama dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti diskusi atau 



 

 

pengajaran oleh teman sebaya (peer teaching). Dalam melakukan proses 

belajar-mengajar, guru tidak lagi mendominasi seperti lazimnya pada saat 

ini, sehingga siswa dituntut untuk berbagi informasi dengan siswa lainnya 

dan saling belajar-mengajar diantara mereka. 

Pembelajaran kooperatif menekankan pada kehadiran teman sebaya 

yang berinteraksi antar sesamanya dalam menyelesaikan masalah atau 

tugas. Terdapat beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam Pembelajaran 

Kooperatif agar lebih menjamin para siswa bekerja secara kooperatif. Hal-

hal tersebut meliputi: 

- Para siswa yang tergantung dalam suatu kelompok harus merasa 

bahwa mereka adalah bagian dari satu tim dan mempunyai tujuan 

bersama yang harus dicapai. 

- Para siswa yang tergabung dalam sebuah kelompok harus menyadari 

bahwa masalah yang mereka hadapi adalah masalah kelompok, 

berhasil atau tidaknya kelompok itu akan menjadi tanggung jawab 

bersama oleh seluruh anggota kelompok itu. 

- Untuk mencapai hasil maksimal, para siswa yang tergabung dalam 

kelompok itu harus berbicara satu sama lain dalam mendiskusikan 

masalah yang dihadapi. Akhirnya para siswa yang tergabung dalam 

suatu kelompok harus menyadari bahwa setiap pekerjaan siswa 

mempunyai akibat langsung pada keberhasilan kelompoknya. 



 

 

Tujuan Pembelajaran Kooperatif. 

Pada dasarnya model pembelajaran kooperatif dikembangkan 

untuk mencapai setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting yang 

dirangkum Ibrahim,dalam Isjoni (2010: 27-28), yaitu: 

 Hasil Belajar Akademik. 

Dalam  pembelajaran kooperatif meskipun menyangkut berbagai 

tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas 

akademis lainnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul 

dalam membantu siswa memahami konsep-konsep sulit. Para 

pengembang model ini telah menunjukkan, model struktur penghargaan 

kooperatif telah dapat meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik 

dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Di 

samping mengubah norma yang berhubungan dengan hasil belajar, 

pembelajaran kooperatif dapat member keuntungan, baik pada siswa 

kelompok bawah maupun kelompok atas yang bekerja bersama 

menyelasaikan tugas-tugas akademik. 

 Penerimaan Terhadap Perbedaan Individu. 

 Tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan 

secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, dan 

kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuannya. Pembelajaran 

kooperatif memberi peluang bagi siswa dari berbagai latar belakang dan 

kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung pada tugas-tugas 



 

 

akademik dan melalui struktur penghargaan kooperatif akan belajar 

saling menghargai satu sama lain. 

Pengembangan Keterampilan Sosial. 

 Tujuan penting ketiga dari model pembelajaran kooperatif adalah 

mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerjasama dan kolaborasi. 

Keterampilan-keterampilan sosial sangat penting untuk dimiliki siswa, 

karena keterampilan ini merupakan keterampilan dasar yang harus 

dimiliki manusia agar dapat hidup bersosial dengan baik. 

Teori yang Melandasi Pembelajaran Kooperatif. 

Davidson dan Warham dalam Isjoni (2010: 29) mengemukakan 

pembelajaran kooperatif adalah kegiatan belajar mengajar secara 

kelompok-kelompok kecil. Siswa belajar dan bekerjasama untuk sampai 

pada pengalaman belajar yang optimal, baik pengalaman individu maupun 

pengalaman kelompok. Karena itu, pembelajaran kooperatif didasarkan 

kepada teori-teori perkembangan kognitif, perlakuan, dan persandaran 

sosial. 

Terdapat berbagai teori yang melandasi pembelajaran kooperatif. Tiga 

diantaranya adalah sebagaimana disebutkan Isjoni (2010: 35-40) berikut. 

Teori Ausabel. 

David Ausabel adalah seorang ahli psikologi pendidikan. Menurut 

Ausabel, bahan pelajaran yang dipelajari haruslah “bermakna” 

(meaning full). Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses 

mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat 



 

 

dalam struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif adalah fakta-fakta, 

konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan 

diingat siswa. Dalam aktivitas pembelajaran kooperatif, siswa tidak 

hanya mempelajari materi pelajaran yang diberikan, tetapi juga belajar 

untuk saling menghargai dan bekerjasama dalam kegiatan diskusi 

dengan teman sebayanya. Dengan demikian, pembelajaran akan terasa 

lebih bermakna bagi siswa.  

Teori Piaget. 

Menurut Piaget, setiap individu mengalami tingkat-tingkat 

perkembangan intelektual sebagai berikut. 

1) Sensori motor (0-2 tahun) 

2) Pra operasional (2-7 tahun) 

3) Operasional konkret (7-11 tahun) 

4) Operasional formal (11 tahun ke atas) 

Dalam hubungannya dengan model pembelajaran kooperatif, 

teori ini mengacu kepada kegiatan pembelajaran yang harus 

melibatkan partisipasi peserta didik. Sehingga menurut teori ini 

pengetahuan tidak hanya dipindahkan secara verbal tetapi harus 

dikonstruksi dan direkonstruksi peserta didik. Sebagai realisasi teori 

ini, maka dalam kegiatan pembelajaran peserta didik haruslah bersifat 

aktif. Cooperative learning adalah sebuah model pembelajaran aktif 

dan partisipatif. 



 

 

Teori Vigotsky. 

Vigotsky mengemukakan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu perkembangan pengertian. Ia 

membedakan adanya pengertian yang spontan dan yang ilmiah. 

Pengertian spontan adalah pengertian yang didapatkan dari 

pengalaman anak sehari-hari. Pengertian ilmiah adalah pengertian 

yang diperoleh dari pembelajaran di ruang kelas atau di sekolah.  

Dengan pembelajaran kooperatif, siswa belajar dengan cara yang 

lebih menyenangkan. Pembelajaran tidak lagi berfokus kepada guru, 

melainkan kepada siswa sehingga kegiatan pembelajaran berlangsung 

dengan lebih aktif, dinamis, dan menyenangkan. Dengan kondisi 

seperti ini, siswa akan mengalami sebuah perubahan pengertian 

mengenai belajar, bahwa belajar bukanlah sesuatu yang sulit dan juga 

menyenangkan.  

Karakteristik Model Pembelajaran Kooperatif. 

Pada hakekatnya pembelajaran kooperatif sama dengan kerja 

kelompok, oleh sebab itu banyak guru yang mengatakan tidak ada sesuatu 

yang aneh dalam pembelajaran kooperatif, karena mereka menganggap 

telah terbiasa menggunakannya. Walaupun pembelajaran kooperatif terjadi 

dalam bentuk kelompok, tetapi tidak setiap kerja kelompok dikatakan 

pembelajaran kooperatif. Bennet dalam (Isjoni 2010: 41) menyatakan ada 

lima unsur dasar yang dapat membedakan pembelajaran koopertif dengan 

kerja kelompok, yaitu: 



 

 

a. Saling Ketergantungan Positif (Positive interdependence). 

Hubungan timbal balik yang didasari adanya kepentingan yang sama 

atau perasaan diantara anggota kelompok sehingga keberhasilan 

seseorang merupakan keberhasilan yang lain dan sebaliknya. Untuk 

menciptakan suasana tersebut, guru perlu merancang struktur dan 

tugas-tugas kelompok yang memungkinkan setiap siswa untuk belajar, 

mengevaluasi diri dan teman kelompoknya dalam penguasaan dan 

memahami bahan pelajaran. Kondisi seperti ini memungkinkan setiap 

siswa merasa adanya  ketergantungan secara positif kepada anggota 

kelompok lainnya dalam mempelajari dan menyelesaikan tugas-tugas 

yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mendorong setiap anggota 

kelompok untuk bekerja sama.  

b. Interakasi Tatap Muka (Interaction face to face). 

Yakni interaksi yang langsung terjadi antara siswa tanpa adanya 

perantara. Tidak adanya penonjolan kekuatan individu, yang ada 

hanya pola interaksi dan perubahan yang bersifat verbal diantara siswa 

yang ditingkatkan oleh adanya saling hubungan timbal balik yang 

bersifat positif sehingga dapat mempengaruhi hasil pendidikan dan 

pengajaran. 

c. Adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi pelajaran dalam 

anggota kelompok. 

Adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi pelajaran dalam 

anggota kelompok sehingga siswa termotivasi untuk membantu 



 

 

temannya, karena tujuan dalam pembelajaran koopertif adalah 

menjadikan setiap anggota kelompok menjadi pribadi yang lebih kuat. 

d. Membutuhkan keluwesan. 

Yaitu menciptakan hubungan antar pribadi, mengembangkan 

kemampuan kelompok, dan memelihara  kekompakan. 

e. Meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam memecahkan 

masalah kelompok. 

Meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam memcahkan masalah 

(proses kelompok) merupakan tujuan terpenting yang diharapkan 

dapat dicapai dalam pembelajaran kooperatif. Siswa belajar 

keterampilan bekerja sama dan berhubungan adalah keterampilan 

yang penting dan sangat diperlukan di dalam kehidupan sosial. 

 

3. Model STAD (Student Team Acievement Division) 

a. Pengertian Model STAD (Student Team Acievement Division) 

STAD adalah suatu Model Pembelajaran  Kooperatif yang 

dikembangkan oleh Slavin. Ide dasar STAD adalah bagaimana memotivasi 

siswa untuk beraktifitas dan berinteraksi serta saling bekerjasama 

membantu satu sama lain, baik dalam memahami materi maupun 

menyelesaikan tugas dalam satu kelompok guna mencapai prestasi yang 

maksimal (Isjoni,2007:16) . STAD merancang siswa dalam bentuk 

kelompok dengan beranggotakan 4-6 orang yang dicampur baik jenis 

kelamin, etnik, dan kemampuan siswa dalam kelompok untuk saling 



 

 

memotivasi, mendorong dan membantu siswa dalam menyelesaikan 

latihan atau tugas dan membantu suatu pelajaran.  

b. Tahapan Pembelajaran Kooperatif  tipe STAD 

Lima tahap yang harus dilalui dalam pembelajaran kooperatif  tipe 

STAD menurut Slavin seperti yang dikutip oleh Isjoni yaitu :  

1) tahap penyajian materi, Guru memulai dengan menyampaikan indikator 

yang harus dicapai dan memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang materi 

yang akan dipelajari. Teknik penyampaian materi dapat dilakukan 

secara klasikal maupun audio visual;  

2) tahap kegiatan kelompok, Pada tahap ini anggota kelompok diberikan 

tugas dan lembar kerja sebagai bahan yang akan didiskusikan dalam 

kelompok. Setiap anggota kelompok saling berbagi tugas, saling 

membantu memberikan penyelesaian agar semua anggota kelompok 

dapat memahami materi yang dibahas dan satu lembar dikumpulkan 

sebagai hasil kerja kelompok;   

3) tahap tes individu, Tes individu yang digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana keberhasilan belajar telah dicapai. Pada penelitian ini tes 

individual diadakan pada akhir pertemuan kedua dan ketiga. Skor 

perolehan individu didata dan diarsipkan, yang akan digunakan pada 

perhitungan perolehan skor kelompok;  

4) tahap penghitungan skor perkembangan individu, Pada tahap ini 

peneliti menghitung skor berdasarkan skor perolehan nilai individu, 



 

 

sedang perhitungan skor kelompok dilakukan dengan cara 

menjumlahkan masing-masing perkembangan skor individu;  

5) tahap pemberian penghargaan, Pemberian penghargaan diberikan 

berdasarkan perolehan skor rata-rata yang dikategorikan menjadi 

kelompok terbaik, kelompok hebat dan kelompok super 

(Isjoni,2007:51). 

  Dari pengertian STAD diatas maka peneliti mensintesakan bahwa 

STAD adalah Suatu model pembelajaran yang didalamnya membantu 

siswa untuk beraktifitas dan berinteraksi serta saling bekerjasama 

membantu satu sama lain, baik dalam memahami materi maupun 

menyelesaikan tugas dalam satu kelompok, sehingga akan terjadi adanya 

interaksi dan tutor sebaya.  

 

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan suatu penguasaan dan atau pemahaman siswa 

terhadap penalaran suatu materi pembelajaran yang telah diajarkan oleh 

guru di kelas. Sudjana (1987: 28) mengungkapkan bahwa, “hasil belajar 

siswa dapat dilihat dari hasil yang dicapai siswa, baik hasil belajar (nilai), 

peningkatan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah, perubahan 

tingkahlaku atau kedewasaannya.” Selanjutnya Bloom dalam (Sujiono. 

dkk, 2004: 19) mengungkapkan bahwa, ”Hasil belajar dapat berupa: a) 

kemampuan kognitif, yaitu pengetahuan; b) kemampuan afektif, yaitu 

sikap; dan c) kemampuan psikomotor, yaitu keterampilan.” 



 

 

Berangkat dari pemikiran di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan (life skill) yang diperoleh peserta 

didik setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan tersebut 

antara lain berupa kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN   

 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini desain yang digunakan adalah jenis penelitian 

Tindakan (Action Research). Penelitian Tindakan Kelas merupakan penelitian 

yang bertujuan untuk merenung, memperbaiki kinerja para praktik pendidikan. 

Para praktik pendidikan perlu merefleksikan diri untuk kemudian mengambil 

tindakan untuk memecahkan masalah dan dapat mengambil tindakan yang tepat 

dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki pembelajaran. Dalam penelitian ini 

ada dua tindakan yang dilakukan yaitu aktifitas tindakan dan aktivitas penelitian. 

Tindakan ini dilakukan dengan kerjasama dengan teman sejawat atau disebut 

kolaboratif. Penelitian ini dilakukan didalam kelas maka disebut penelitian 

tindakan kelas. 

 

2. Desain Penelitian 

 Desain penelitian terdiri dari beberapa siklus, dan mengunakan model 

Kemmis dan Taggart dalam Suharsimi Arikunto (2006:74) dengan tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan  

c. Pengamatan dan  

d. Refleksi 

 
 



 

 

     Siklus Intervensi Tindakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Pelaksanaan Tindakan dalam Penelitian Tindakan Kelas. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Santa Angela Bandung kelas X5 Alasan 

dipilihnya kelas X5 sebagai tempat penelitian adalah sebagai berikut: a) 

karakteristik siswa yang cukup bervariasi yang didominasi siswa yang hiperaktif, 

b) nilai rata-rata ulangan harian masih cukup rendah, c) motivasi dalam belajar 

kimianya masih kurang. ditemukan fakta bahwa siswa kelas X5 masih banyak 

mengalami hambatan belajar dalam mata pelajaran kimia sehingga berdampak 

pada rendahnya hasil belajar yang dapat dilihat dari beberapa siswa yang nilainya 

belum mencapai KKM. 

 

4. Subjek Penelitian  

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan SIKLUS II 

SIKLUS I 

pengamatan 

Perencanaan 

pengamatan 

Refleksi 

Refleksi 

? 



 

 

Subjek dalam penellitian ini adalah siswa kelas X5 SMA Santa Angela 

Bandung, yang berjumlah 29 orang siswa yang terdiri dari 12 orang siswa 

perempuan dan 17 orang siswa laki-laki.  

5. Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang 

melalui beberapa tahapan siklus. Dalam penelitian ini akan dilakukan dalam 2 

siklus, dan tiap siklus akan dilakukan beberapa tahapan, yaitu: 

1. Perencanaan  

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang berupa kegiatan untuk 

menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk 

memecahkan masalah yang akan dihadapi. Pada tahap ini, peneliti melakukan 

perencanaan koordinasi dengan guru mata pelajaran kimia mengenai waktu 

pelaksanaan penelitian, materi yang akan disajikan, dan bagaimana rencana 

pelaksanaan penelitiannya. 

Pada tahap perencanaan ini, peneliti merencanakan meningkatkan hasil 

Belajar Kimia melalui pendekatan Cooperatif  learning  tipe STAD (Student 

Team Achievment Division) di kelas X dengan memperhatikan waktu 

pembelajaran, menggunakan media pembelajaran, serta membuat instrumen 

pemantau tindakan, pengumpulan data dan evaluasi hasil belajar dalam 

keseluruhan siklus yang direncanakan. 

 

2. Pelaksanaan  



 

 

Pelaksanaan tindakan yang dilakukan selama 2 siklus, satu siklus terdiri 

dari 2 kali pertemuan dimana satu kali pertemuan 2 x 45 menit dan pertemuan 

berikutnya 1 x 45 menit, jadi satu siklus adalah 3 jam pelajaran. Pelaksanaan 

disesuaikan dengan waktu belajar yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. 

3. Pengamatan atau observasi  

Tahap pengamatan atau observasi dilaksanakan bersamaan dengan 

pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini pengamatan dilakukan oleh 

teman sejawat (kolaborator), yakni rekan guru yang bertindak sebagai observer.  

4. Refleksi   

Refleksi adalah upaya untuk mengkaji apa yang telah dan atau terjadi, apa 

yang telah dihasilkan atau belum dihasilkan dengan tindakan perbaikan yang telah 

dilakukan. Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran yang bertujuan untuk 

mengetahui kelebihan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Hasil refleksi ini digunakan untuk menerapkan langkah lebih lanjut sebagai dasar 

perbaikan pada pembelajaran berikutnya untuk mencapai pembelajaran yang 

diharapkan. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan tes yang 

dilaksanakan dalam aktivitas penelitian selama dua siklus. 

1. Tes 

Dalam pengumpulan data melalui tes, langkah-langkah yang dilakukan: a) 

melihat indikator yang menjadi permasalahan, b) menentukan materi dan buku 



 

 

sumber yang relevan, c) membuat soal, d) melakukan tes dalam pembelajaran, e) 

menganalisis hasil yang diperoleh, f) mengidentifikasi hasil evaluasi. 

2. Observasi 

Dalam menggunakan metode observasi langkah-langkah yang dilakukan 

antara lain: a) menentukan subjek yang akan diobservasi, b) menentukan kriteria 

observasi, c) menentukan skala penilaian observasi, d) pengisian lembar 

observasi, dan e) menarik kesimpulan hasil observasi. 

 

7. Instrumen Penelitian 

Arikunto (2009:151) mengatakan bahwa instrumen penelitian merupakan 

“alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pengerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah.” Instrumen penelitian yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi. 

Observasi adalah lembar pengamatan yang isinya berupa daftar jenis 

kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati baik guru dengan siswa maupun 

siswa dengan siswa. Dalam proses observasi, observer (pengamat) hanya 

memberikan tanda pada lembar observasi yang telah disediakan oleh peneliti, 

dengan tujuan untuk mengetahui gambaran tentang kejadian yang muncul dalam 

praktek pembelajaran. 

 

 



 

 

2. Tes. 

Tes adalah sejumlah pertanyaan yang disampaikan pada satu atau sejumlah 

orang untuk mengungkapan keadaan atau tingkat perkembangan salah satu atau 

beberapa aspek psikologis di dalam dirinya.Aspek psikologis tersebut dapat 

berupa prestasi atau hasil belajar, minat, bakat, sikap, kecerdasan, reaksi motorik, 

dan berbagai aspek keperibadian lainnya. 

 

8. Teknik Pengolahan Data. 

Hatimah (2009:192-193) “Data dalam penelitian dapat dibedakan menjadi 

dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.” Dalam teknik pengolahan data 

dipaparkan mengenai data kualitatif dan data kuantitatif. 

1. Data Kualitatif. 

Data kulitatif yaitu data berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. 

Data kualitatif diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data misalnya 

wawancara, analisis dokumen, atau observasi yang dituangkan dalam transkip. 

Milles dan Huberman (Hermawan, 2007: 195) langkah-langkah pengolahan data 

kualitatif meliputi: “a) reduksi data, b) sajian data, c) verifikasi/penyimpulan 

data.” 

Dalam reduksi data, peneliti memilih, menyederhanakan, memfokuskan, 

mengabstraksi, dan mengubah data kasar yang diperoleh. Dalam sajian data 

peneliti merangkaikan data untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Langkah berikutnya yaitu verifikasi/penyimpulan data, peneliti menarik 

kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna dari tiap gejala yang 



 

 

diperoleh. Data-data dalam penelitian dikumpulkan kemudian diolah dan 

dianalisis. Pengolahan data adalah suatu proses untuk mendapatkan data dari 

setiap variabel penelitian yang siap dianalisis. Pengolahan data meliputi: 

a. Validitas Data. 

Validitas data berupa pengecekkan atau pemeriksaan data untuk 

mendapatkan data-data yang sahih dengan melakukan teknik triangulasi data, 

yaitu dengan melakukan beberapa tindakan, antara lain: 1) Menggunakan cara 

yang bervariasi untuk memperoleh data yang sama, 2) Menggali data yang sama 

dari sumber yang berbeda, 3) Melakukan pengecekan ulang data yang telah 

dikumpulkan dan kelengkapannnya, 4) Melakukan pengolahan dan analisis ulang 

dari data yang terkumpul, 5) Mempertimbangkan pendapat para ahli guna 

pengecekan ahir terhadap kesahihan data termasuk dengan teman sejawat. 

b. Triangulasi. 

Triangulasi berarti menghubungkan hipotesis kerja dengan kaidah-kaidah 

yang berlaku dalam praktik sehari-hari. Memeriksa dan mengecek analisis peneliti 

dengan membandingkan hasil dari teman sejawat. 

2. Data Kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai 

dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan 

teknik penghitungan matematika atau ststistika. Cara penyajian data kuantitatif: 

 

 

 



 

 

a. Penyajian Data Dalam Bentuk Tabel. 

Tabel merupakan penyajian data yang disusun berupa baris dan kolom. 

Tabel data yaitu kumpulan angka-angka berdasarkan kategori tertentu. Bentuk 

tabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel frekuensi. 

b. Penyajian Data Dalam Bentuk Diagram. 

Diagram biasanya dibuat berdasarkan tabel. Diagram merupakan 

visualisasi data pada tabel yang bersangkutan. Diagram yang akan digunakan pada 

penelitian ini adalah diagram batang. 

Data kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

dalam menguasai materi pembelajaran melalui tes formatif. Untuk mengetahui 

tingkat pemahaman siswa digunakan indikator nilai rata-rata, daya serap siswa 

(DSS) dan daya serap klasikal (DSK). Rumus untuk menentukan nilai rata-rata 

siswa menurut Hermawan (2007: 210): 

X=  

Keterangan:  X= Rata-rata nilai 

x= Jumlah nilai 

f= Jumlah siswa 

DSS=   100% 

Siswa dikatakan tuntas belajarnya apabila DSS  65%  

DSK=   100% 



 

 

Kelas dikatakan tuntas jika DSK   85% 

Untuk mengolah data observasi peneliti dan siswa digunakan skala dari 1 

sampai dengan 4, dengan interpretasi 1= Kurang baik, 2= Cukup baik, 3= Baik, 

4= Baik sekali. Selanjutnya setiap siklus diamati dan dilaporkan secara kualitatif. 

Setiap siklus diambil rata-rata persentasenya kemudian dikonversikan dalam 

aturan Heryanto (2007:113). 

≥85%  = Baik Sekali 

75% 84% = Baik 

65% 74% = Cukup 

64%  = Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

  

1. Deskripsi Data Hasil Pengamatan  

1.1. Kegiatan Pembelajaran Pada Siklus I  

a. Perencanaan  

Penelitian dimulai dengan guru melakukan tanya jawab untuk 

memotivasi  siswa. Peneliti mempersiapkan bahan atau materi ajar yang 

disusun dalam rencana pembelajaran serta tindakan-tindakan yang akan 

diambil sesuai dengan permasalahan. Peneliti juga meminta salah seorang 

rekan guru untuk menjadi observer. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan 

menggunakan Model Pembelajaran Cooperatif Learning  tipe STAD.  

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang telah dibuat. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah 

sebagai berikut :   

Siklus I , Rabu,  23 April 2014, pukul 08.15-09.45  

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus 1 sesuai dengan yang telah direncanakan 

dalam RPP, dengan kegiatan sebagai berikut: 

Rincian Kegiatan 

Pendahuluan 

 Guru mengecek kehadiran siswa dan kebersihan kelas 

 Guru mengkondisikan siswa dengan melakukan tanya jawab untuk 

mengetahui pengetahuan siswa tentang materi yang akan dibahas 

a. Apersepsi dan motivasi, Guru memberikan contoh kejadian nyata dalam 

 
 



 

 

Rincian Kegiatan 

kehidupan yaitu seorang tersengat listrik pada saat banjir padahal orang 

tersebut tidak bersentuhan langsung dengan kabel. 

b. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. 

c. Guru menjelaskan strategi pembelajaran yang akan digunakan yaitu dengan 

model kooperatif tipe/teknik STAD . 

Kegiatan Inti 

a. Siswa dibagi menjadi 6 kelompok dalam STAD (Student Teams 

Achievement Divisions). 

b. Pembagian kelompok heterogen sesuai dengan ketentuan yaitu berdasar 

kepada kemampuan akademik (pandai, sedang dan rendah) Yang didapat 

dari hasil akademik (skor awal) sebelumnya. 

c. Guru mengingatkan kembali hasil praktikum yang telah dilakukan 

sebelumnya 

d. Setiap ketua kelompok mengambil handout dan lembar aktivitas yang telah 

dipersiapkan guru secara acak dengan warna yang berbeda. 

e. Masing-masing kelompok mencari dan mendiskusikan tugasnya tersebut 

dan memastikan tiap anggota kelompok dapat memahaminya  

f. Guru menugaskan tiap kelompok untuk  mempresentasikan/menjelaskan 

kepada kelompok lain yang berbeda materi. Kelompok yang belum maju 

diberi kesempatan untuk bertanya, menyanggah kepada kelompok yang 

maju untuk saling bertukar informasi. 

g. Kemudian guru menunjuk kelompok lain dengan materi yang berbeda 

untuk maju dan menjelaskan di depan kelas, begitu seterusnya sampai 

selesai 

h. Kelompok yang paling bagus mempresentasikan materi yang telah 

dipelajarinya akan mendapatkan reward (Poin). 

i. Guru mengevaluasi diskusi yang dilakukan siswa dan guru menyampaikan 

garis umum materi yang merupakan kesimpulan hasil diskusi. 

Postest 



 

 

Rincian Kegiatan 

a. Guru mengkondisikan siswa untuk mengerjakan soal posttest 

b. Soal dikumpul  

Penutup 

a. Guru dan siswa melakukan refleksi membuat kesimpulan dari materi yang 

dipelajari hari ini. 

b. Guru memberikan posttest tentang materi yang telah dibahas. 

c. Berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. 

 

Dalam kegiatan ini, siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai 

gambaran materi pelajaran larutan elektrolit dan non elektrolit dan tujuan yang 

akan dicapai. Didalam proses pembelajaran guru selalu memberikan motivasi, 

kemudian guru membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil yang 

beranggotakan 5 orang untuk 5 kelompok dan  4 orang  untuk 1 kelompok 

dikarenakan jumlah siswa ganjil (29) dan setiap kelompok mendapat satu 

kertas warna yang berbeda untuk memudahkan pengecekan. Anggota tiap 

kelompok ditentukan oleh guru sesuai dari nilai yang diperoleh saat ulangan 

harian.  Guru memberikan hand out untuk dipelajari oleh tiap-tiap kelompok, 

setelah mereka memahami isi materi di dalam hand out tersebut kemudian guru 

membagikan Lembar kerja Siswa untuk dikerjakan. Masing-masing kelompok 

saling berdiskusi dalam kelompok masing-masing mengenai materi larutan 

elektrolit dan non elektrolit. 

Dalam melakukan diskusi masing-masing anggota kelompok bebas 

untuk mengeluarkan pendapat, tanpa mengatur giliran untuk berbicara. Untuk 

siklus pertama ini guru tidak menginformasikan bahwa penyusunan kelompok 



 

 

berdasarkan nilai yang diperoleh pada saat ulangan harian. Dalam melakukan 

kerja kelompok ini guru tidak diam disatu tempat tapi selalu melakukan 

monitoring untuk membimbing siswa dalam proses diskusi dikhawatirkan 

terdapat kesulitan.  

Setelah belajar dalam kelompok dan pengerjaan lembar aktifitas selesai  

setiap kelompok bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada kelompok lain 

tentang materi yang telah dipelajarinya kemudian menyampaikan hasil kerja 

kelompok yang berupa lembar aktifitas siswa didepan kelas secara bergiliran, 

kelompok yang lain boleh bertanya mengenai materi yang dijelaskan kelompok 

penyaji serta diizinkan untuk menangggapi hasil kerja kelompok penyaji 

apakah sudah sempurna atau belum.  

Setelah dibacakan didepan kelas hasil kelompok diserahkan kepada 

guru. Setelah selesai semua kelompok maju kedepan kelas, Siswa dengan 

dibantu guru menyimpulkan materi pelajaran yang baru saja dibahas. Guru 

memberikan penghargaan berupa tepuk tangan dan poin tambah kepada 

kelompok yang memiliki hasil terbaik. Guru melakukan tes hasil belajar 

sebanyak  10 soal isian singkat soal tersebut bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana hasil belajar siswa dalam siklus pertama ini. Pada tahap akhir 

siswa mengumpulkan hasil postes, dan guru langsung memberikan nilai.  

 

c. Observasi / Pengamatan Tindakan  

Setelah dilakukan tindakan, observer melakukan pengamatan terhadap 

peneliti yang sedang melakukan proses belajar mengajar dengan menggunakan 



 

 

lembar pengamatan. Pengamatan ini berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan 

guru dan siswa selama pembelajaran, dapat dilihat dari hasil penilaian berikut. 

Tabel 4.1  

Penilaian Aktivitas Guru dan Siswa Siklus 1 

No 

Aspek yang diamati 

4 3 2 1 

Aktivitas Guru 

1 Guru mengadakan apersepsi   √   

2 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran   √   

3 

Guru menginformasikan materi yang akan 

dipelajari   
 √   

4 

Guru membagi siswa kedalam kelompok secara 

heterogen (berdasarkan nilai) 
  √  

5 Guru membagikan Hand out √    

6 Guru membagikan Lembar Aktifitas Siswa √    

7 

Guru mempersilahkan kelompok untuk 

menjelaskan materi yang dipelajari 
 √   

8 Guru mengumpulkan hasil kerja setiap kelompok  √   

9 Guru melakukan penilaian hasil kerja kelompok   √  

10 Guru mengumpulkan nilai kelompok   √   

11 Guru mengamati kelompok unggul    √  

12 

Guru memberikan penghargaan/reward kepada 

kelompok unggul 
  √  

13 Guru memberikan evauasi melalui post test √    



 

 

No 

Aspek yang diamati 

4 3 2 1 

Aktivitas Guru 

Aktivitas Siswa      

14 

Siswa dapat memberi dan menerima pendapat 

kelompoknya 
  √  

15 Siswa dapat membantu anggota kelompok    √  

16 

Siswa saling memberikan pendapat dalam diskusi 

kelompok  
  √  

17 Setiap anggota bertanggung jawab atas tugasnya   √  

18 Setiap siswa mengerjakan evaluasi (Post test) √    

 Jumlah  4 6 8  

 Jumlah Total  16   + 18    +  16 = 50   

 Perolehan Nilai Observasi 50/72 x 100% =  69,4% 

Lembar observasi terlampir 

Lembar pengamatan tersebut digunakan untuk mengamati aktivitas 

guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung terdiri dari dua bagian 

yaitu aktivitas guru dan aktifitas siswa. Hasil pengamatan dan catatan selama 

dikelas menjadi masukan untuk perbaikan pada siklus berikutnya. Peneliti dan 

pengamat berkolaborasi untuk mengkritisi pelaksanaan tindakan kelas. 

Kekurangan dan kelemahan menjadi prioritas utama pada siklus selanjutnya.  

Selain dari penilaian aktivitas guru dan siswa dalam siklus ini juga 

dilakukan pengamatan terhadap hasil belajar dengan menggunakan posttes, 

hasil dari uji penguasaan materi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:  



 

 

Tabel 4.2 

Daftar Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus I  

No Nama Nilai No Nama Nilai No Nama Nilai 

1 ADNDA 72 11 DVD 92 21 DNS 50 

2 AGNS 50 12 DVA 80 22 NDYA 80 

3 MRCL 50 13 FBRN 50 23 XNA 68 

4 AGR 81 14 HNSN 68 24 RCRD 71 

5 DEA 71 15 IDR 56 25 BGS 85 

6 AMNDA 57 16 JRMY 60 26 STVN 75 

7 TSYA 77 17 JSLYN 100 27 ALDO 40 

8 AUDRY 50 18 KLVN 96 28 KVIN 87 

9 LCKY 60 19 KVN 61 29 YLNDA 52 

10 CLRN 60 20 FSTN 80    

Jumlah 568 jumlah 743 Jumlah 
608 

 

Rata-rata = 628+743+608 = 68,24 
      29 

                                          Lembar hasil belajar terlampir 

Berdasarkan tabel hasil belajar tersebut dapat dilihat bahwa hasil 

perolehan rata-rata uji pemahaman materi adalah sebesar 68,24 

 

d. Refleksi Tindakan 

Setelah peneliti melakukan proses belajar mengajar, observer melakukan 

observasi selama tindakan dilaksanakan maka baik peneliti maupun observer 

bersama-sama melakukan refleksi. Dalam refleksi ini terjadi suatu tanya jawab 

antara observer dan peneliti dan membahas kekurangan dan kelebihan peneliti.  

Hasil tindakan peneliti yang telah dilakukan menunjukan bahwa data 

pemantauan tindakan dengan menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif 



 

 

Tipe STAD Siklus I adalah 69,4 %. Kemudian hasil belajar siswa  terhadap 

tingkat penguasaan materi rata-rata 68,24. Berdasarkan hasil tindakan yang 

telah dilaksanakan oleh peneliti melalui tindakan pembelajaran tentang larutan 

elektrolit dan non elektrolit pada siklus I, dan hasil penelitiannya menunjukan 

hasil yang dicapai belum memenuhi hasil yang diharapkan. Pada siklus I ini 

guru belum memenuhi atau melaksanakan semua aspek yang terdapat pada 

data pemantauan tindakan guru dalam kelas Kooperatif learning tipe STAD, 

ada beberapa hal yang masih terlewati, yaitu dalam pemilihan anggota 

kelompok walaupun pada siklus I ini sudah menentukan kelompok berdasarkan 

heterogenitas akademis, tidak mengkondisikan siswa untuk mengetahui dan 

menerima pendapat anggota kelompok, dan tidak membantu menumbuhkan 

kepercayaan diri siswa. Guru belum menginformasikan bahwa akan dilakukan 

pemilihan kelompok terbaik kemudian guru belum membantu siswa dalam 

menyadari kekurangan dan kelebihannya .  

Dalam hal ini  guru belum melaksanakan kemampuan  Cooperatif 

learning  tipe STAD dengan maksimal. Siswa dalam kelompok tersebut belum 

mengetahui bahwa pembentukan kelompok tersebut berdasarkan heterogenitas 

akademis sehingga siswa yang merasa pandai tidak membantu teman 

kelompoknya yang kurang memahami materi yang dipelajari dalam kelompok 

tersebut, sehingga siswa yang pandai cenderung bekerja secara individual dan 

tidak mau bekerja sama dengan anggota kelompoknya, siswa masih terlihat 

belum menunjukan kerja sama yang maksimal di dalam kelompoknya.  



 

 

Selain itu kondisi siswa dikelas masih terlihat ribut, masih terlihat ada 

yang mengobrol, bercanda selama proses pembelajaran dan pada akhir 

pembelajaran hasil kerja kelompok kurang memuaskan, dan setiap kelompok 

tidak dapat mempresentasikan hasilnya di depan kelas dengan baik, karena tiap 

kelompok tidak mengetahui kalau akan diadakan pemilihan kelompok terbaik.  

Demikian juga dengan nilai hasil belajar siswa yang diperoleh dari posttest 

rata-ratanya hanya 68,24 walaupun hasil tersebut sudah memenuhi standar 

ketuntasan nilai minimal untuk mata pelajaran kimia di SMA Santa Angela, 

namun peneliti merasa masih bias memaksimalkan potensi siswa supaya rata-

rata posttest lebih meningkat karena masih kurang maksimalnya perencanaan 

KBM sebelumnya.  Oleh sebab itu perlu dilakukan siklus II. Berdasarkan 

uraian diatas, maka peneliti dan observer memutuskan untuk membuat rencana 

tindakan pembelajaran siklus II. 

 

1.2. Kegiatan Pembelajaran Pada Siklus II   

a. Perencanaan Tindakan  

Tindakan yang dilakukan pada siklus II ini dengan perencanaan yang 

dibuat berdasarkan diskusi yang dilakukan peneliti dan observer, tindakan ini 

dilakukan agar pembelajaran kimia menjadi baik sehingga hasil belajar kimia 

menjadi meningkat.   

b. Pelaksanaan  

Siklus II  Rabu 30 April 2014, pukul 08.15-09.45  



 

 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II sesuai dengan yang telah 

direncanakan dalam RPP, dengan kegiatan sebagai berikut: 

Rincian Kegiatan 

Pendahuluan 

 Memberikan salam 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Guru mengecek kebersihan kelas 

 Guru mengecek motivasi dan semangat belajar siswa 

a. Apersepsi, guru mengingatkan kembali materi Minggu lalu mengenai larutan 

apa saja yang dapat menghantarkan listrik? Dan mengingatkan juga mengapa 

larutan elektrolit bisa menghantarkan listrik? 

b. Guru menjelaskan metode pembelajaran yang akan digunakan yaitu dengan 

model Cooperatif Learning tipe STAD. 

Kegiatan Inti  

a. Siswa dibagi menjadi 6 kelompok dalam STAD (Student Teams Achievment 

Divisions). 

b. Guru menginformasikan pembagian kelompok heterogen sesuai dengan 

ketentuan yaitu berdasar kepada kemampuan akademik (pandai, sedang dan 

rendah) yang didapat dari hasil ulangan sebelumnya. 

c. Siswa mendapatkan arahan tentang kegiatan yang harus dilakukan oleh tiap 

kelompok 

d. Guru mengiformasikan bahwa dalam proses diskusi ada penilaian aktivitas 

dan di akhir KBM ada posttest, untuk tim yang mendapatkan skor terbesar 

akan mendapat reward. 

e. Siswa mendengarkan garis besar materi yang akan mereka pelajari 

f. Setiap ketua kelompok mengambil handout dan lembar aktivitas yang telah 

dipersiapkan guru secara acak dengan warna yang berbeda. 

g. Masing-masing kelompok diberi tugas membaca materi pembagian larutan 

elektrolit dilihat dari jenis ikatannya kemudian berdiskusi membuat peta 

konsep 



 

 

Rincian Kegiatan 

h. Kemudian guru membagikan lembar aktifitas untuk didiskusikan dan 

dikerjakan oleh kelompok. 

j. Masing-masing kelompok mencari dan mendiskusikan tugasnya tersebut dan 

memastikan tiap anggota kelompok dapat memahaminya  

k. Guru menugaskan tiap kelompok untuk mempresentasikan/menjelaskan 

kepada kelompok lain yang berbeda materi. Kelompok yang belum maju 

diberi kesempatan untuk bertanya, menyanggah kepada kelompok yang maju 

untuk saling bertukar informasi. 

l. Kemudian guru menunjuk kelompok lain dengan materi yang berbeda untuk 

maju dan menjelaskan di depan kelas, begitu seterusnya sampai selesai 

m. Di akhir diskusi guru memberikan penguatan dan meluruskan miskonsepsi 

yang terjadi saat diskusi berlangsung 

n. Guru mengumpulkan tugas kelompok yang telah didiskusikan 

o. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan keseluruhan materi 

pembelajaran 

p. Siswa mengerjakan soal posttest 

 

Penutup 

a. Guru menunjuk kelompok terbaik dilihat dari hasil kerja kelompok, dan 

memberikan reward.  

b. Guru memberitahukan kepada siswa, untuk mempelajari materi yang akan 

dipelajari  minggu depan. 

 

Guru membagi siswa secara berkelompok berdasarkan heterogenitas 

akademis siswa. Siswa yang tergolong memiliki akademis tinggi di kelas, 

ditentukan kelompoknya, sebelum pembelajaran dimulai guru sudah menyusun 

kelompok berdasarkan perolehan nilai Ulangan harian yang diberikan 

sebelumnya, dalam menentukan anggota kelompok guru mengurutkan nilai 



 

 

tertinggi sedang dan rendah kemudian menggabungkan antara siswa yang 

mendapat nilai tinggi dengan siswa yang bernilai rendah juga sedang, sehingga 

terjadi pembauran antara siswa dengan berbagai tingkatan akademik, dan guru 

tidak lupa menginformasikan hal tersebut sebelum pembelajaran dimulai.  

Guru memberikan arahan tentang kegiatan yang harus dilakukan oleh 

tiap kelompok. Setiap ketua kelompok mengambil hand out yang telah 

disediakan guru, nama kelompok ditentukan berdasarkan kertas warna yang 

diperoleh tiap-tiap kelompok (Hitam, Merah, Biru, Hijau, Orange, Kuning).  

Pada tahap ini siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan. Siswa mendengarkan garis besar materi yang 

akan mereka pelajari, kemudian dalam proses pembelajaran guru membimbing 

siswa dalam diskusi, guru melakukan monitoring, guru membantu siswa 

menyadari kekurangan dan kelebihannya, guru membantu siswa menumbuhkan 

kepercayaan dirinya dan guru melakukan penilaian selama proses pembelajaran 

berlangsung.  

Setelah semua kelompok selesai mengerjakan lembar aktivitas 

kemudian masing masing kelompok ditugaskan menjelaskan materi yang 

dipelajari dalam belajar kelompok dan menyajikan hasil pengerjaan lembar 

aktifitas mereka di depan kelas, kelompok yang lain diperbolehkan bertanya 

tentang materi yang dijelaskan oleh kelompok penyaji kemudian dapat 

menanggapi hasil kerja kelompok tersebut apakah sudah sesuai dengan yang 

diperintahkan.  



 

 

Setelah dibacakan didepan kelas hasil kelompok diserahkan kepada 

guru. Setelah semua kelompok selesai menyajikan hasil diskusi mereka di 

depan kelas, Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pelajaran 

yang baru saja dibahas. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

memiliki nilai terbaik.  

Pada tahap akhir pelajaran guru bersama siswa menyimpulkan 

keseluruhan materi pembelajaran. Kemudian untuk mengetahui apakah 

terdapat peningkatan hasil belajar pada siklus II ini, guru memberikan postes 

sebanyak 10 soal uraian singkat, untuk melihat hasil belajar siswa. 

Setelah itu guru memberikan penghargaan berupa tepuk tangan dan 

tambahan poin kepada siswa yang mendapat nilai terbaik.  

 

c. Observasi / Pengamatan Tindakan    

Pengamatan tindakan pada siklus II  sama seperti pada siklus I, di siklus 

II ini observer melakukan pengamatan dengan cara mengobservasi peneliti 

yang sedang melaksanakan tindakan yaitu proses belajar mengajar dengan 

rencana pembelajaran yang telah diperbaiki melalui refleksi. Observer dalam 

mengobservasi menggunakan lembar pengamatan tindakan kelas seperti di 

bawah ini. 

Tabel 4.3 

Penilaian Aktivitas Guru Siklus 1I 

No 
Aspek yang diamati 

4 3 2 1 
Aktivitas Guru 



 

 

No Aspek yang diamati 4 3 2 1 

1 Guru mengadakan apersepsi  √    

2 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  √    

3 
Guru menginformasikan materi yang akan 

dipelajari   
√    

4 
Guru membagi siswa kedalam kelompok 

secara heterogen (berdasarkan nilai) 
√    

5 Guru membagikan Hand out √    

6 Guru membagikan Lembar Aktifitas Siswa √    

7 
Guru mempersilahkan kelompok untuk 

menjelaskan materi yang dipelajari 
√    

8 
Guru mengumpulkan hasil kerja setiap 

kelompok 
√    

9 Guru melakukan penilaian hasil kerja kelompok √    

10 Guru mengumpulkan nilai kelompok  √    

11 Guru mengamati kelompok unggul  √    

12 
Guru memberikan penghargaan/reward 

kepada kelompok unggul 
 √   

13 Guru memberikan evauasi melalui post test √    

Aktivitas Siswa      

14 
Siswa dapat memberi dan menerima pendapat 

kelompoknya 
√    



 

 

No Aspek yang diamati 4 3 2 1 

15 Siswa dapat membantu anggota kelompok  √    

16 
Siswa saling memberikan pendapat dalam 

diskusi kelompok  
 √   

17 
Setiap anggota bertanggung jawab atas 

tugasnya 
 √   

18 Setiap siswa mengerjakan evaluasi (Post test) √    

 Jumlah  15 3   

 Jumlah Total  60   +  9  = 69 

 Perolehan Nilai Observasi 69/72x100%= 95% 

 Lembar pengamatan tersebut digunakan untuk mengamati aktivitas 

guru dan siswa selama proses pembelajaran siklus II berlangsung. Observasi 

ini dilakukan sebagai alat pengukuran kualitas pembelajaran kimia yang 

dilakukan peneliti.  

Untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran 

dilakukan pengamatan melalui posttest sama seperti pada siklus I, dan hasil 

perolehan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 

Daftar Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus II  
 

No Nama Nilai No Nama Nilai No Nama Nilai 

1 ADNDA 85 11 DVD 85 21 DNS 94 

2 AGNS 70 12 DVA 88 22 NDYA 85 

3 MRCL 40 13 FBRN 70 23 XNA 88 

4 AGR 80 14 HNSN 90 24 RCRD 88 



 

 

5 DEA 85 15 IDR 80 25 BGS 80 

6 AMNDA 75 16 JRMY 80 26 STVN 50 

7 TSYA 80 17 JSLYN 100 27 ALDO 74 

8 AUDRY 82 18 KLVN 95 28 KVIN 80 

9 LCKY 82 19 KVN 75 29 YLNDA 70 

10 CLRN 80 20 FSTN 82    

Jumlah 759 jumlah 845 Jumlah 709 

Rata-rata = 759 +845+709 = 79,75  

   29 

  Lembar penilaian terlampir 

 

 

 

 

d. Refleksi Tindakan    

Berdasarkan hasil evaluasi dan observasi siklus II, terdapat proses 

pembelajaran dan kemampuan siswa yang baik bila dibandingkan dengan hasil 

pada siklus I. Baik aspek proses maupun hasil belajar terlihat adanya kenaikan 

yang cukup signifikan dan sudah terlihat adanya tutor sebaya didalam setiap 

kelompok.  

Berdasarkan hasil tindakan yang telah dilaksanakan oleh peneliti pada 

siklus II ini, menunjukan bahwa data pemantauan tindakan dengan 

menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Siklus II adalah 

95%, jelas mengalami peningkatan dari hasil pemantauan pada siklus I dengan 

hasil 69,4% peningkatan yang diperoleh sebesar 25,6%. 



 

 

Kemudian hasil belajar siswa pada siklus II juga mengalami 

peningkatan terbukti dari nilai rata-rata hasil belajar siswa yang diperoleh pada 

siklus I sebesar 68,24 dan pada siklus II nilai rata-rata hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan menjadi sebesar 79,75 secara tidak langsung 

mengalami peningkatan sebesar 11,51. Melihat hasil yang telah dicapai pada 

siklus I dan siklus II telah menunjukan grafik nilai kemajuan siswa yang terus 

meningkat, yaitu dicapai pada tindakan pembelajaran siklus II. Dengan 

demikian, peneliti  dan observer memutuskan untuk mengakhiri tindakan 

pembelajaran.  

2. Analisis Data dan Interpretasi Hasil Analisis  

Data penelitian ini mengenai peningkatan hasil belajar kimia melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD. Data yang terkumpul dari catatan 

lapangan, catatan observasi, dan catatan hasil studi dokumentasi. Data ini 

disusun dalam bentuk narasi menjadi deskriptif penelitian dengan dua aspek, 

yaitu: 1) aspek proses: aspek proses yaitu setiap kejadian yang terjadi 

dilapangan dicatat dan dikelompokan dalam format pengalaman,  2) aspek 

evaluasi yaitu melalui tes hasil belajar yang diberikan pada setiap siklus dan 

dituangkan dalam bentuk presentase.  

2.1. Analisis Data  

Analisis data pada penelitian tindakan kelas berarti mengidentifikasi 

dan menyetujui kriteria yang digunakan untuk menjelaskan apa yang telah 

terjadi. Selain itu melalui analisis data dapat juga ditunjukan bahwa perbaikan 

telah terjadi. Dengan demikian, hasil yang diperoleh pada penelitian tindakan 

kelas dapat digunakan untuk perbaikan atau peningkatan terhadap masalah 

yang dihadapi dalam pendidikan.  



 

 

 Analisis data yang dilakukan pada setiap pelaksanaan siklus dengan cara 

merefleksi kegiatan yang telah dilaksanakan dan menyusun perencanaan lagi 

untuk dilakukan pada siklus berikutnya. Dengan adanya analisis itu peneliti 

mendapat indikator ketercapaian, faktor pendukung dan penghambat penelitian 

serta dampak data tindakan yang diberikan selama berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran.  

 Jika dicermati berdasarkan hasil lembaran pengamatan dan hasil belajar 

siswa dari siklus ke siklus menunjukan terjadinya peningkatan yang cukup 

baik. Oleh karena itu peneliti hanya memberi tindakan sampai pada siklus II 

saja.  

Tabel berikut ini menunjukan data hasil analisis instrumen tes antar siklus. 

 

 

Tabel  4.5 

 Data Hasil Belajar Kimia Siklus I dan Siklus II 

No Siklus Rata-rata Hasil Belajar Kimia 

1 Ulangan Harian 65,91 

2 I 68,24 

3 II 79,75 

 

 

 

 



 

 

Dari data diatas dapat dibuat grafik sebagai berikut :  

 

Grafik 4.1 

Nilai rata-rata hasil belajar siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Interpretasi hasil Analisis  

Interpretasi hasil analisis dilaksanakan oleh peneliti setelah dilakukan 

analisis data terdapat beberapa kelemahan antara lain:  

a. Manfaat Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD adalah mengembangkan interaksi 

siswa dalam kelompok, adanya tutor sebaya, siswa dapat menyelesaikan 

masalah secara bersama-sama.  

b. Dalam pembagian kelompok masih ada sebagian siswa yang tidak mau 

bergabung dengan kelompok yang sudah dibentuk. 



 

 

c. kurangnya waktu.  

d. Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya, memerlukan waktu 

yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu 

yang telah ditentukan.  

Tabel  4.6 

 Hasil Pengamatan Proses Pembelajaran Kimia dengan menggunakan Model 

Cooperative Learning Tipe STAD (Siklus I dan Siklus II) 

No Tindakan Hasil Pengamatan Proses Pembelajaran 

Kimia dengan menggunakan Model 

Cooperative Learning Tipe STAD 

1 
Siklus I 69,4% 

2 
Siklus II 95% 

Dari data diatas dapat ditampilkan  grafik sebagai berikut:  

Grafik 4.2 

Grafik Histogram hasil pengamatan proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Grafik diatas terlihat bahwa hasil pengamatan proses pembelajaran pada 

siklus I adalah 69,4% dan siklus II 95%. Antara siklus I ke siklus II terjadi 

peningkatan 25,6%.  

Dengan adanya peningkatan hasil belajar dan proses pembelajaran  siswa 

pada setiap siklus seperti yang digambarkan oleh grafik diatas bahwa  model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu model pembelajaran 

yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMA kelas X 

pada mata pelajaran Kimia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V  

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dengan pembelajaran 

model Cooperative Learning tipe Student Team Acivement Division (STAD) di 

SMA Santa Angela, kelas X-5 Tahun Ajaran 2013 - 2014, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Model Cooperative Learning tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa, terlihat dalam nilai posttest terjadi peningkatan terhadap hasil 

belajar, Pada siklus I hasil belajar dengan rata-rata 68,24, sedangkan pada 

siklus II hasil belajar meningkat menjadi 79,75 terjadi peningkatan 11,51 

dari siklus I. 

2. Dengan melaksanakan model Cooperative Learning maka akan ada 

interaksi antar siswa, adanya tutor sebaya, kerjasama dalam mengerjakan 

tugas kelompok serta siswa akan berani mengemukakan pendapatnya dan 

menjawab pertanyaan dari guru. Selain itu antar siswa terjadi kerjasama 

dan komunikasi yang aktif untuk menyelesaikan masalah. Hal ini 

menunjukan adanya perubahan sikap siswa terhadap pembelajaran kimia.  

3. Akivitas belajar siswa pada proses pembelajaran larutan elektrolit dan non 

elektrolit dengan model Cooperative Learning tipe STAD menuntut siswa 

untuk lebih aktif memahami suatu konsep atau materi dan mereka 

bertanggung jawab kepada teman-temannya di kelompok.  

4. Berdasarkan hasil wawancara terhadap siswa setelah mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan model Cooperative Learning tipe 



 

 

STAD siswa menjadi lebih mudah menguasai konsep dan lebih 

menyenangkan yang berdampak pada peningkatan hasil belajar. 

5. Pola pelaksanaan Model Cooperative Learning tipe STAD yang paling 

sesuai diterapkan dalam pembelajaran kimia khususnya materi Larutan 

elektrolit dan Non elektrolit adalah sebagai berikut: 

a) Siswa dikelompokan secara heterogenitas akademis  

b) Siswa mendapatkan arahan tentang kegiatan yang harus dilakukan oleh 

tiap kelompok 

c) Guru mengiformasikan bahwa dalam proses diskusi ada penilaian 

aktivitas dan di akhir KBM ada posttest, untuk tim yang mendapatkan 

skor terbesar akan mendapat reward. 

d) Siswa mendengarkan garis besar materi yang akan mereka pelajari, 

e) Setiap ketua kelompok mengambil hand out dan Lembar aktivitas yang 

telah disediakan guru, nama kelompok ditentukan berdasarkan kertas 

warna yang diperoleh tiap-tiap kelompok (Hitam, Merah, Biru, Hijau, 

Orange, Kuning). Setiap kelompok mendapatkan bagian materi dan soal 

yang berbeda. 

f) Dalam proses pembelajaran guru membimbing siswa dalam diskusi, 

guru melakukan monitoring, guru membantu siswa menyadari 

kekurangan dan kelebihannya, guru membantu siswa menumbuhkan 

kepercayaan dirinya dan guru melakukan penilaian selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

g) Secara acak tiap perwakilan masing–masing kelompok 

mempresentasikan lembar aktivitas hasil diskusi kelompoknya, 

kelompok yang lain diperbolehkan bertanya tentang materi yang 

dijelaskan oleh kelompok penyaji  



 

 

h) Guru memberikan penguatan dan meluruskan miskonsepsi yang terjadi 

saat diskusi berlangsung 

i) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan keseluruhan materi 

pembelajaran 

j) Siswa mengerjakan soal posttest 

k) Pada akhir KBM, Guru memberikan penghargaan kepada kelompok 

terbaik dan  siswa dengan nilai terbaik akan mendapatkan tambahan 

point nilai. 

 

2. Saran   

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian tindakan kelas ini 

maka peneliti hanya ingin menyampaikan beberapa saran untuk dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu :  

1. Pembelajaran dengan menggunakan cooperative learning tipe STAD dapat 

dijadikan alternative untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan untuk 

meningkatkan aktivitas siswa di kelas 

2. Bagi Pendidik yang menerapkan model pembelajaran yang dikembangkan 

peneiliti sebaiknya menganailisis kembali untuk penerapannya dengan 

mempertimbangkan alokas waktu, sarana dan prasarana sekolah dan 

karakteristik siswa pada sekolah yang akan diterapkan 
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