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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar Fisika 

materi suhu dan kalor menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas 

X DPIB A semester 2 SMK Negeri 4 Sukoharjo. Hasil belajar Fisika materi suhu dan kalor melalui 

penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas X DPIB A Semester 2 

SMK Negeri 4 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2020/2021. Penelitian ini merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus, dimana tiap siklus terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas 

X DPIB A Semester 2 SMK Negeri 4 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2020/2021 yang berjumlah 32 

siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dan analisis data. Validitas 

data menggunakan metode triangulasi. Analisis data menggunakan teknik deskripsi komparatif dan 

analisis kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metode Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dan menimbulkan rasa ingin tahu 

siswa yang berakibat pada meningkatnya hasil belajar fisika siswa pada materi suhu dan kalor dari 

siklus 1 ke siklus 2. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata hasil belajar yang 

diperoleh siswa dan tingkat ketuntasan belajar siswa pada setiap siklus tindakan yang dilakukan. 

Nilai rata-rata hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari 66,25 pada akhir tindakan 

pembelajaran Siklus I, menjadi 76,72 pada akhir tindakan pembelajaran Siklus II. Ketuntasan 

belajar siswa mengalami peningkatan dari 53,12% pada akhir tindakan Siklus I, meningkat menjadi 

78,12% pada akhir tindakan pembelajaran Siklus II. Penelitian ini disimpulkan bahwa Metode 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar fisika siswa 

materi suhu dan kalor pada siswa kelas X DPIB A SMK Negeri 4 Sukoharjo Tahun Pelajaran 

2020/2021.  

Kata Kunci: Kooperatif tipe STAD; Hasil belajar; Suhu Dan Kalor 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pelajaran fisika adalah pelajaran yang komplek, mencakup konsep, teori dan hokum-

hukum. Pada umumnya peserta didik dalam memahami mata pelajaran fisika cenderung 

belajar dengan hafalan. Sehingga konsep-konsep dalam pelajaran fisika menjadi konsep 

yang abstrak bagi peserta didik, bahkan mereka tidak dapat memahami konsep-konsep 

kunci atau hubungan antar konsep yang diperlukan untuk memahami suatu konsep tertentu. 

Materi suhu dan kalor merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa 

kelas X semester 2. Peserta didik banyak mengalami kesulitan dalam memahami materi 

tersebut, karena banyak menghafal dan mengingat isi materi. Peserta didik mengalami 

kesulitan dalam belajar dan motivasi belajar siswa rendah. Hal ini bisa dilihat dari nilai materi 
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suhu dan kalor siswa kelas X DPIB A semester 2 SMK Negeri 4 Sukoharjo tahun pelajaran 

2020/2021 masih rendah. Dari 32 siswa yang mendapat nilai di atas KKM baru mencapai 8 

siswa (25%) dan yang mendapat nilai di bawah KKM ada 24 siswa (75%) dengan nilai rata-

rata kelas 61,25. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, guru perlu melakukan inovasi pembelajaran. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat mengakomodasi keterampilan proses sains, 

mendorong konstruktivisme pada siswa, dan meningkatkan kemampuan metakognitif adalah 

model pembelajaran koperatif tipe STAD. Melalui metode pembelajaran kooperatif tipe STAD 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan 

melalui serangkaian kegiatan ilmiah sehingga siswa lebih cepat memahami suatu konsep. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian tindakan kelas dengan judul: 

Peningkatan Hasil Belajar Suhu Dan Kalor melalui Metode Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

bagi Siswa Kelas X DPIB A SMK Negeri 4 Sukoharjo pada Semester 1 Tahun Pelajaran 

2020/2021. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan masalah Bagaimanakah 

peningkatan hasil belajar materi suhu dan kalor melalui metode pembelajaran kooperatif tipe 

STAD bagi siswa kelas X DPIB A SMK Negeri 4 Sukoharjo pada semester 2 Tahun Pelajaran 

2020/2021? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar materi suhu dan kalor 

melalui metode pembelajaran kooperatif tipe STAD bagi siswa kelas X DPIB A SMK Negeri 4 

Sukoharjo pada semester 2 Tahun Pelajaran 2020/2021? 

LANDASAN TEORI 

Kajian Teori 

Pembelajaran Fisika Di SMK 

Fisika merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku alam dalam berbagai bentuk 

gejala untuk dapat memahami apa yang mengendalikan atau menentukan kelakukan 

tersebut. Dalam belajar fisika, yang pertama dituntut adalah kemampuan untuk memahami 

konsep, prinsip maupun hukum-hukum, kemudian diharapkan siswa mampu menyusun 

kembali dalam bahasanya sendiri sesuai dengan tingkat kematangan dan perkembangan 

intelektualnya. Belajar fisika yang dikembangkan adalah kemampuan berpikir analitis, 

induktif dan deduktif dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peristiwa alam 

sekitar, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menggunakan matematika, serta 

dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap percaya diri. (Depdiknas, 

2003: 1) 

Model Koopertif tipe STAD 

Menurut Karli dan Yuliariatiningsih (dalam Solihatin, 2008:5) menyatakan bahwa 

metode pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan 

pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu diantara sesama dalam 

struktur kerja sama dalam struktur kerja yang teratur dalam kelompok, terdiri atas dua 

orang atau lebih. Proses pembelajaran yang dilakukan siswa dalam metode pembelajaran 
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kooperatif tipe STAD Menurut Trianto (2007), langkah-langkah pembelajaran yang terdiri 

atas enam langkah meliputi (1) Menyampaikan tujuan dan memotivasi (2) Menyajikan dan 

menyampaikan informasi (3) Mengorganiasikan siswa dalam kelompok – kelompok belajar 

(4) Membimbing kelompok bekerja dan belajar (5) Evaluasi dan (6) Memberikan 

penghargaan. 

Hasil Belajar 

Hasil belajar, menurut Dimyati dan Mudjiono (2011: 251) merupakan “tingkat 

perkembangan mental” yang lebih baik bila dibanding pada saat pra-belajar. Berdasarkan 

pengertian ini, hasil belajar adalah suatu perolehan dari suatu proses dengan ditandai 

dengan perubahan. Menurut Sudjana (2009: 22), hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimilikipeserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil 

belajar biasanya mengikuti pelajaran tertentu yang harus dikaitkan dengan pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan.  

Agar kegiatan belajar dapat berhasil, perlu memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar individu, sebagaimana 

dikemukakan oleh Sudjana (2009: 39) bahwa, hasil belajar yang dicapai oleh siswa 

dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu; faktor dari dalam diri siswa itu sendiri dan faktor 

yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. 

Kerangka Berpikir 

Proses belajar fisika yang baik adalah dengan menciptakan suasana yang aktif di 

dalam kelas, ini akan menimbulkan rasa ingin tahu siswa untuk belajar bersama dengan 

siswa yang lainnya. Dan siswa pun akan mudah dalam menerima materi pelajaran yang 

menurut mereka sulit dengan mudah dengan penggunaan metode penyampaian yang 

bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh guru dalam penyampaian 

materi pembelajaran.  

Salah satu metode yang dimungkinkan dapat meningkatkan prestasi belajar adalah 

dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD, dengan tipe ini akan membuat siswa lebih aktif 

dan lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran fisika, dan membuat mereka ingin tahu 

serta dapat meningkatkan kreatifitas siswa dalam bertanya dan dalam penyampaian 

pendapat yang mereka miliki sebelumnya. Para siswa akan lebih antusias dalam mengikuti 

pembelajaran dikarenakan suasana kelas yang kondusif yang membuat siswa dapat lebih 

bersosialisasi dengan siswa yang lainnya, dan para siswa dapat menjalin kerja sama antara 

siswa yang satu dengan siswa yang lainnya dan dapat menemukan jawaban dari 

permasalahan fisika yang guru berikan kepada mereka. Dengan demikian metode ini di duga 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran, penerapan metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD diduga dapat meningkatkan hasil belajar materi suhu 

dan kalor pada siswa kelas X DPIB A Semester 2 SMK Negeri 4 Sukoharjo Tahun Pelajaran 

2020/2021. 
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METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMK Negeri 4 Sukoharjo beralamat di Jalan Raya Baki No 05 

Jetis, Kelurahan Jetis, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Di sekolah ini penelitian 

dilakukan pada Kelas X DPIB A. Penelitian dilaksanakan pada Semester 2 Tahun Pelajaran 

2020/2021. Tahap persiapan sampai dengan pelaporan hasil penelitian dilakukan selama 

enam bulan, yakni bulan Januari sampai dengan Juli 2021.  

Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X DPIB A semester 2 SMK Negeri 4 

Sukoharjo tahun pelajaran 2020/2021 yang terdiri dari 32 orang siswa. Pemilihan subjek 

dilandasi adanya alasan bahwa siswa kelas X DPIB A memiliki nilai hasil belajar paling 

rendah dibandingkan kelas yang lain. 

Bentuk dan Strategi Penelitian 

Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas. Tindakan nyata yang dilakukan 

guru (dan bersama pihak lain) untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran dilakukan dalam dua siklus. Tahapan pada tiap siklus meliputi (1) tahap 

perencanaan, (2) tahap pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Strategi yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah deskripstif kualitatif yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan 

menjelaskan semuan kenyataan yang ada. Peneliti memberikan gambaran dan menjelaskan 

semua kegiatan Pelaksanaan Tindakan Kelas, yaitu proses pembelajaran fisika materi suhu 

dan kalor sebelum dan sesudah diberi tindakan berupa penerapan metode pembelajaran 

Kooperatif tipe STAD. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, 

wawancara, tes, dan analisis data. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan proses 

pembelajaran materi suhu dan kalor untuk melihat perkembangan sebelum dan sesudah 

dilakukan tindakan. Wawancara, yaitu dilakukan terhadap guru mata pelajaran fisika serta 

Siswa Kelas X DPIB A SMK Negeri 4 Sukoharjo. Wawancara ini dipergunakan untuk menggali 

informasi tentang proses pembelajaran fisika materi suhu dan kalor dengan menggunakan 

metode pembelajaran Kooperatif tipe STAD, kesulitan yang dihadapi, serta informasi lain 

yang dibutuhkan. Tes, yaitu dengan memberikan tugas untuk fisika materi suhu dan kalor 

sebelum dan sesudah tindakan penggunaan metode pembelajaran Kooperatif tipe STAD. 

Analisis data, adalah teknik yang dipergunakan untuk menganalisis data yang telah 

diperoleh dari hasil observasi. Data yang dimaksud dapat berupa berbagai catatan lapangan, 

hasil pekerjaan siswa, dan foto/gambar pembelajaran. 

Uji Validitas Data 

Data diuji validitasnya dengan menggunakan beberapa teknik yaitu dengan 

triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Triangulasi sumber data, misalnya data 

tentang kesulitan-kesulitan guru dalam mengajarkan materi suhu dan kalor di kelas dan 

kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa dalam pembelajaran fisika materi suhu dan kalor. 

Sedangkan triangulasi metode yaitu data tentang peningkatan hasil belajar siswa, selain 

diperoleh melalui observasi langsung (pengamatan) terhadap sikapnya selama pembelajaran 
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juga diperoleh dari hasil wawancara, dan analisis dokumen yang berupa pekerjaan siswa 

atau hasil tes belajar siswa. 

Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kritis dan 

teknik analisis deskriptif komparatif. Analisis kritis berkaitan dengan data yang bersifat 

kualitatif. Data dalam analisis kritis berupa hasil observasi dan wawancara. Teknik ini 

mencakup kegiatan untuk mengungkap kelemahan dan kelebihan kinerja siswa dan guru 

dalam proses belajar mengajar. Hasil analisis tersebut dijadikan dasar dalam menyusun 

perencanaan tindakan untuk tahap berikutnya sesuai dengan siklus yang ada. Data yang 

berupa deskriptif komparatif yaitu teknik yang digunakan untuk data kuantitatif yakni 

membandingkan antar siklus. Data ini berupa hasil tes yang sudah dikerjakan oleh siswa. 

Peneliti membandingkan hasil sebelum penelitian dengan hasil di setiap siklusnya. 

Indikator Kinerja 

Untuk mengukur keberhasilan tindakan, penelitian merumuskan indikator-indikator 

ketercapaian hasil belajar. Berdasarkan prosedur yang dilakukan selama pembelajaran fisika 

materi suhu dan kalor menggunakan model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD pada siswa 

Kelas X DPIB A SMK Negeri 4 Sukoharjo, hasil penelitian dikatakan berhasil jika data 

kualitatif proses pembelajaran mencapai 85,78% kriteria baik dengan indikator 75% dan 

data hasil belajar mencapai 84,38% dari 32 siswa nilai rata – rata 76,72, dengan KKM 70.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dekripsi Kondisi Awal 

Berdasarkan data hasil tes ulangan harian yang dijadikan sebagai identifikasi kondisi 

awal pembelajaran Fisika, menunjukkan bahwa nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 

80 dan nilai terendah adalah 45. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah sebesar 61,25. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 61,25 < 

KKM yang ditetapkan dengan KKM > 70. Atas dasar hal tersebut siswa secara klasikal 

dianggap belum mencapai ketuntasan belajar. 

Ditinjau dari ketuntasan belajar, dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang sudah 

mencapai ketuntasan belajar dengan KKM > 70.00 adalah 8 orang siswa atau 25% dari 

jumlah siswa. Sedangkan jumlah siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar adalah 24 

orang siswa atau 75%. Berdasarkan hal tersebut, maka secara klasikal siswa kelas X DPIB A 

semester 2 SMK Negeri 4 Sukoharjo tahun pelajaran 2020/2021 belum mencapai ketuntasan 

belajar dalam pembelajaran Fisika. 

Hasil Tindakan Siklus I 

Berdasarkan data hasil tes yang dilakukan pada akhir tindakan Siklus I, dapat 

diketahui bahwa nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 85 dan nilai terendah adalah 50. 

Nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah sebesar 66,56. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 66,56 < KKM yang ditetapkan dengan 

KKM > 70. Atas dasar hal tersebut, siswa secara klasikal dianggap belum mencapai 

ketuntasan belajar. Ditinjau dari ketuntasan belajar, dapat diketahui bahwa jumlah siswa 

yang sudah mencapai ketuntasan belajar dengan KKM > 70 adalah 16 orang siswa atau 

53,12% dari jumlah siswa. Sedangkan jumlah siswa yang belum mencapai ketuntasan 
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belajar adalah 15 orang siswa atau 46,88%. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator 

penguasaan secara klasikal, berupa tercapainya > 75% jumlah siswa sudah mencapai 

ketuntasan belajar dengan KKM > 70 belum tercapai. 

Hasil Tindakan Siklus II 

Hasil tes yang dilakukan pada akhir tindakan Siklus II, dapat diketahui bahwa nilai 

tertinggi yang diperoleh siswa adalah 85 dan nilai terendah adalah 65. Nilai rata-rata yang 

diperoleh siswa adalah sebesar 76,72. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

yang diperoleh siswa sebesar 76,72> KKM yang ditetapkan dengan KKM > 70. Atas dasar 

hal tersebut siswa secara klasikal dianggap sudah mencapai ketuntasan belajar. Ditinjau dari 

ketuntasan belajar, dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang sudah mencapai ketuntasan 

belajar dengan KKM > 70 adalah 25 orang siswa atau 81,25% dari jumlah siswa. 

Berdasarkan hal tersebut, maka indikator penguasaan penuh secara klasikal, berupa 

tercapainya > 75% jumlah siswa sudah mencapai ketuntasan belajar dengan KKM > 70 

sudah terlampaui. 

Pembahasan 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa Kelas X DPIB A 

berjalan efektif karena dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa selama proses 

pembelajaran. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran 

materi suhu dan kalor dapat meningkatkan hasil belajar siswa Kelas X DPIB A Semester 2 

SMK Negeri 4 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2020/2021. Hal ini ditunjukkan dengan 

meningkatnya nilai rata-rata hasil belajar yang diperoleh siswa dan tingkat ketuntasan 

belajar siswa pada setiap siklus tindakan yang dilakukan.  

Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada kondisi awal adalah sebesar 61,25 atau di 

bawah KKM yang ditetapkan dengan KKM > 70 Hal tersebut mendorong untuk perlunya 

dilaksanakan perbaikan pembelajaran, yaitu melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. Perbaikan pembelajaran yang dilakukan guru cukup efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa. Nilai rata-rata hasil belajar yang diperoleh siswa pada akhir tindakan Siklus I 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil belajar pada kondisi awal, yaitu 

meningkat dari 61,25 menjadi 66,56. Tingkat ketuntasan belajar siswa mengalami 

peningkatan dari 25% pada kondisi awal, meningkat menjadi sebesar 53,%12 pada akhir 

tindakan Siklus I.  

Peningkatan hasil belajar yang diperoleh pada tindakan Siklus I belum optimal 

sehingga guru melakukan perbaikan pada tindakan Siklus II. Perbaikan yang dilakukan 

adalah dengan memperbanyak jumlah kelompok sehingga anggota masing-masing 

kelompok menjadi lebih sedikit. Perbaikan yang dilakukan guru berdampak positif dengan 

meningkatnya nilai rata-rata dan ketuntasan belajar siswa pada tindakan Siklus II. Nilai rata-

rata hasil belajar siswa pada akhir tindakan Siklus II mengalami peningkatan dibandingkan 

dengan nilai rata-rata pada akhir tindakan Siklus I, yaitu meningkat dari 66,56 menjadi 

76,72. Tingkat ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan dari 53,12,% pada akhir 

tindakan Siklus I, meningkat menjadi sebesar 78,12% pada akhir tindakan Siklus II. 

Penerapan model Pembelajaran kooperatif tipe STAD mendorong dilakukannya 

pembelajaran kolaboratif, yaitu siswa secara kelompok mempelajari suhu dan kalor. 

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru memungkinkan siswa dan guru sama-sama aktif 
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terlibat dalam pembelajaran. Guru mengupayakan segala cara secara kreatif untuk 

melibatkan semua siswa dalam proses pembelajaran. Sementara itu, siswa juga didorong 

agar aktif dalam berinteraksi dengan sesama teman, guru, materi pelajaran dan segala alat 

bantu belajar, sehingga hasil pembelajaran dapat meningkat. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan yang telah dideskripsikan dan dibahas sebagai hasil 

analisis data, disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dapat meningkatkan hasil belajar Fisika materi “suhu dan kalor” bagi siswa kelas DPIB A 

semester 2 SMK Negeri 4 Sukoharjo tahun pelajaran 2020/2021. Hal ini ditunjukkan dengan 

meningkatnya nilai rata-rata hasil belajar yang diperoleh siswa dan tingkat ketuntasan 

belajar siswa pada setiap siklus tindakan yang dilakukan. Nilai rata-rata hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan dari 66,25 pada akhir tindakan pembelajaran Siklus I, menjadi 

76,72 pada akhir tindakan pembelajaran Siklus II. Ketuntasan belajar siswa mengalami 

peningkatan dari 53,12% pada akhir tindakan Siklus I, menjadi 78,12% pada akhir tindakan 

pembelajaran Siklus II. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka siswa disarankan untuk 

mengembangkan aktivitas belajar secara optimal sehingga hasil belajar semakin meninkat. 

Guru kelas disarankan untuk mau menggunakan metode pembelajaran yang inovatif guna 

memberikan pengalaman belajar yang baru bagi siswa. Pihak sekolah disarankan untuk lebih 

mendorong para guru agar mau mencoba menggunakan metode pembelajaran yang inovatif 

dalam pembelajaran yang dilakukan. 
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