
 

61 

 

STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD)  

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPS 

MATERI PENGUATAN EKONOMI MARITIM DAN AGRIKULTUR  

DI INDONESIA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 LEBAKSIU 

 

Sri Suswati 

SMP Negeri 1 Lebaksiu 

 

ABSTRAK 

Tujuan penulisan adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII G di SMP Negeri 1 

Lebaksiu semester 2 Tahun Pelajaran 2019/2020. Subyek penulisan adalah siswa kelas VIII G – 

VIII I denga jumlah 97 siswa yang terdiri dari 38 siswa laki-laki dan 59 siswa perempuan. Untuk 

meningkatkan kompetensi siswa penulisan ini menggunakan model pembelajaran Student Teams 

Achievement Division (STAD). Pada pelaksanaan pembelajaran terdiri atas beberapa tahapan 

yaitu: presentasi kelas, Tim/tahap kerja kelompok, kuis/tahap tes individu, dan tahap pemberian 

penghargaan. Pembentukan kelompok dibuat oleh guru dengan membagi siswa yang memiliki 

kemampuan yang rata dan diusahakan jenis kelamin yang berbeda dalam setiap kelompok. Hasil 

belajar pun meningkat jumlah siswa yang tuntas belajar menjadi 88 siswa atau 90,72% dengan nilai 

rata-rata 80.92. Ketuntasan secara klasikalpun tercapai karena yang tuntas belajar lebih dari 85%. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan guru melalui penggunaan model pembelajaran tipe 

STAD pada mata pelajaran IPS materi Penguatan Ekonomi Maritim dan Agrikultur di Indonesia 

pada siswa kelas VIII G – VIII I SMP Negeri 1 Lebaksiu telah berhasil hasil belajar siswa yang 

ditunjukkan dengan peningkatan nilai siswa.  

Kata kunci: Hasil Belajar, Model Pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD).  

 

PENDAHULUAN 

Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran IPS maka diperlukan model 

pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung. Pada kenyataannya guru dalam 

melakukan proses belajar mengajar dikelas cenderung berlangsung secara konvensional 

atau menggunakan strategi pembelajaran tradisional, artinya guru hanya mentranformasikan 

ilmu pengetahuan dengan metode ceramah dan catat saja, sehingga pembelajaran berpusat 

pada guru. Padahal menurut teori pembelajaran modern harus berpusat pada siswa, artinya 

siswa harus aktif menggali informasi sendiri. Selain itu kenyataan yang ada pada siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Lebaksiu pencapaian dan pemahaman siswa mengenai materi Penguatan 

Ekonomi Maritim dan Agrikultur di Indonesia masih rendah atau belum tuntas Dikatakan 

rendah dan belum tuntas karena pencapaian hasil belajar masih dibawah KKM yaitu dibawah 

72, dan hanya 40,21% siswa saja yang tuntas belajar sehingga belum mencapai ketuntasan 

klasikal minimal 85%  

Rendahnya hasil belajar IPS siswa ini karena dalam pembelajaran masih dominan 

menggunakan metode konvesional yaitu metode ceramah. Siswa kurang diberi ruang untuk 

melakukan tanya jawab baik dengan guru maupun dengan sesama siswa. 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disusun rumusan masalah pada best 

practice ini adalah: (1) Bagaimanakah penggunaan pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division untuk meningkatkan hasil belajar IPS materi Penguatan 
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Ekonomi Maritim dan Agrikultur di Indonesia kelas VIII SMP Negeri 1 Lebaksiu? (2) 

Bagaimanakah proses meningkatkan hasil belajar IPS materi Penguatan Ekonomi Maritim 

dan Agrikultur di Indonesia mata pelajaran IPS dengan model pembelajaran STAD kelas VIII 

SMP Negeri 1 Lebaksiu? 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari best practice ini adalah: (1) Mengetahui 

penggunaan model pembelajaran STAD untuk meningkatkan hasil belajar IPS materi 

Penguatan Ekonomi Maritim dan Agriultur di Indonesia kelas VIII SMP Negeri 1 Lebaksiu. (2) 

Untuk mengetahui proses meningkatkan hasil belajar IPS Materi Penguatan Ekonomi Maritim 

dan Agrikultur di Indonesia melalui model pembelajaran STAD kelas VIII SMP Negeri 1 

Lebaksiu. 

KAJIAN PUSTAKA 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD  

Menurut Slavin (2011: 15) pembelajaran kooperatif adalah suatu model 

pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja kelompok – kelompok kecil berjumlah 4-6 

orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang peserta didik lebih bergairah dalam 

belajar.  

Pembelajaran cooperatif akan mampu mengupayakan peserta didik untuk 

mengajarkan kembali kepada siswa lain. Kebersamaan yang akan timbul dalam 

pembelajaran Cooperatif akan memupuk semangat kekeluargaan, Pembelajaran cooperatif 

akan mampu mengupayakan peserta didik untuk mengajarkan kembali kepada siswa lain. 

Kebersamaan yang akan timbul dalam pembelajaran Cooperatif akan memupuk semangat 

kekeluargaan, karena dalam pembelajaran Cooperatif meletakkan tanggung jawab individu 

sekaligus kelompok, sehingga dalam diri siswa tumbuh dan berkembang sikap dan perilaku 

saling ketergantungan secara positif.  

Strategi pelaksanaan aktivitas model STAD adalah sebagai berikut: 

1. Siswa dibagi menjadi kelompok beranggotakan empat orang atau lebih yang beragam 

kemampuan, jenis kelamin, dan sukunya. 

2. Guru memberikan pelajaran 

3. Siswa-siswa di dalam kelompok itu memastikan bahwa semua anggota kelompok itu bisa 

menguasai pelajaran tersebut. 

4. Semua siswa menjalani kuis perseorangan tentang materi tersebut. Mereka tidak dapat 

membantu satu sama lain. 

5. Nilai-nilai hasil kuis siswa diperbandingkan dengan nilai rata-rata mereka sendiri 

sebelumnya. 

6. Nilai-nilai itu diberi hadiah berdasarkan pada seberapa tinggi peningkatan yang bisa 

mereka capai atau seberapa tinggi nilai itu melampaui nilai mereka sebelumnya. 

7. Nilai-nilai dijumlah untuk mendapatkan nilai kelompok. 

8. Kelompok yang bisa mencapai kriteria tertentu bisa mendapatkan sertifikat atau hadiah-

hadiah lainnya (Sharan, 2009:5). 
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 STAD terdiri atas lima komponen utama, yaitu: (1) Presentasi kelas, (2) Tim/Tahap 

Kerja kelompok, (3) Kuis/Tahap Tes Individu, (4) Tahap Perhitungan Skor Kemajuan 

Individu, (5) Tahap Pemberian Penghargaan/Rekognisi Tim. 

Hasil Belajar 

Menurut Dick & Reiser (Djamarah, 2010: 30) hasil belajar adalah kemampuan yang 

dimiliki siswa sebagai hasil kegiatan pembelajaran. Mereka membedakan hasil belajar atas 

empat macam yaitu pengetahuan, ketrampilan intelektual, ketrampilan motorik, dan sikap. 

Hasil belajar yang dicapai siswa dapat diketahui setelah diadakan penilaian. Penilaian dapat 

diadakan setiap saat selama kegiatan berlangsung, dapat pula diadakan setelah siswa 

menyelesaikan suatu program pembelajaran dalam waktu tertentu misalnya setelah satu 

pokok bahasan, dua pokok bahasan, pertengahan semester atau satu semester. Penilaian 

terhadap hasil belajar menggunakan alat ukur berupa tes. Sedangkan menurut Nito & 

Brookhart (2011:497) hasil belajar merupaan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan 

yang telah dikembangkan siswa sebagai hasil proses pembelajaran. 

 Menurut Rohani (2010:205) hasil belajar adalah semua efek yang dapat dijadikan 

sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan strategi pembelajaran. Penilaian hasil 

belajar bertujuan melihat kemajuan hasil belajar siswa dalam hal penguasaan materi 

pengajaran yang telah dipelajarinya dengan tujuan – tujuan yang telah diterapkan. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan hal penting 

dalam proses belajar mengajar, karena dapat menjadi petunjuk untuk mengetahui sejauh 

mana keberhasilan seorang siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan. 

Pencapaian hasil belajar siswa itu tinggi maka dapat dikatakan bahwa proses belajar 

mengajar itu berhasil.  

Pembelajaran IPS 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai salah satu mata pelajaran dalam 

kurikulum 2013 juga berorientasi pada kompetensi yang utuh tersebut. Pelajaran IPS 

merupakan integrasi dari empat mata pelajaran yaitu geografi, ekonomi, sosiologi dan 

sejarah. Keempat mata pelajaran tersebut dipadukan oleh konsep ruang dan interaksi antar 

ruang serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya 

dan pendidikan. Dalam pembahasannya, peserta didik dikenalkan dengan konsep ruang 

yang diwujudkan dalam materi tentang letak Indonesia, potensi sumberdaya alam, 

kemaritiman, kependudukan, kondisi alam, flora dan fauna Indonesia. Kondisi dan potensi 

yang berbeda antar ruang kemudian mengakibatkan adanya interaksi antar ruang di 

Indonesia. Interaksi antar ruang kemudian mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, 

budaya dan pendidikan. Pengenalan dan pemahaman terhadap ruang dalam bentuk kondisi 

dan potensi sumberdaya Indonesia diharapkan mampu memperkuat rasa percaya diri, 

kecintaan dan kebanggaan siswa atas keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI), sehingga tumbuh kesadaran untuk mengelola, memanfaatkan dan melestarikan 

modal-modal tersebut secara bertanggung jawab demi kemakmuran dan kemajuan bersama  

Pembelajaran IPS yang selama ini berkembang masih menggunakan sistem 

pembelajaran yang tradisional, dalam proses pembelajaran, siswa hanya terfokus kepada 

materi yang membosankan. Mata pelajaran IPS harus mampu menjadi pelajaran yang 

menarik karena kalau didalami ternyata IPS merupakan peristiwa- peristiwa yang menuntut 

untuk digali dan dicari akar permasalahannya. 
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 IPS sebagai suatu mata pelajaran mempunyai beberapa kegunaan yaitu rekreatif, 

insfiratif, dan edukatif. Sehingga IPS sebagai salah satu pelajaran yang menyenangkan tidak 

perlu diragukan, asal guru sebagai sutradara pembelajaran harus mampu mengorganisir 

pembelajaran di kelas sehingga menjadi menarik. 

Materi Penguatan Ekonomi Maritim dan Agrikultur di Indonesia 

Dalam aktivitas ekspor dan impor diperlukan barang/jasa sebagai komoditas 

perdagangan antarnegara. Untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan 

antarnegara/internasional perlu upaya peningkatan ekonomi maritim. Sebab, sektor ini 

merupakan unggulan yang dimiliki Indonesia. Upaya peningkatan ekonomi maritim yang 

meliputi potensi maritim Indonesia, hambatan pembangunan ekonomi maritim, dan upaya 

pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Ekonomi maritim (maritime economy) 

merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan 

perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa 

terkait. Ekonomi kelautan (marine economy) merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di 

wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam (SDA) dan 

jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa.  

Banyaknya kekayaan yang terkandung di laut secara utuh baik di dalam, di dasar 

maupun di atas permukaan laut merupakan potensi ekonomi yang mampu memberikan 

kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Pembangunan ekonomi maritim akan 

membawa industri pada kebutuhan akan sumber daya manusia kemaritiman dan inovasi 

teknologi yang berbasis pada pendidikan kemaritiman yang unggul dan modern. 

Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan 

memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber 

daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku 

industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan 

sumber daya hayati yang termasuk dalam agrikultur biasa dipahami orang sebagai budidaya 

tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak. Agrikultur dapat pula berupa 

pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti 

pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau 

eksploitasi hutan.  

Pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. 

Sektor ini merupakan sektor penting untuk menyumbang hampir setengah dari 

perekonomian. Selain itu, agrikultur juga berperan sebagai penghasil devisa negara melalui 

ekspor. 

PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Kinerja 

Kondisi Awal 

Penulisan best practice dilakukan di SMP Negeri 1 Lebaksiu yang beralamat di Jl. 

Kauman II Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupatean Tegal, yaitu pada kelas VIII G – 

VIII I tahun pelajaran 2019/2020 dengan jumlah siswa dari 3 kelas itu adalah 97 siswa, 

terdiri dari 38 siswa laki – laki dan 59 siswa perempuan.  
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Dalam pembelajaran IPS salah satu masalah adalah hasil belajar IPS siswa yang 

masih perlu ditingkatkan. Sebagai gambaran, pada tahun pelajaran 2019/2020, berdasarkan 

analisis penilaian harian siswa kelas VIII sebanyak 97 siswa menunjukkan bahwa rata – rata 

penilaian harian siswa adalah 65,31 jauh dari KKM yang ditentukan yaitu 72 dan dari 97 

siswa yang tuntas belajar hanya 51 siswa atau 52,58%. Ini berarti sebanyak 46 siswa atau 

47,42% siswa dikatakan belum tuntas atau belum menguasai kompetensi yang diharapkan. 

Perencanaan  

 Pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) salah 

satu media pembelajaran yang digunakan pada pembelajaraan IPS kelas VIII G – VIII I SMP 

Negeri 1 Lebaksiu materi Penguatan Ekonomi Agrikultur di Indonesia. Pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) digunakan untuk meningkatkan 

hasil belajar IPS. Pembelajarn kooperatif tipe STAD adalah pembelajaran dengan membagi 

siswa ke dalam kelompok – kelompok kecil yang heterogen yang terdiri antara 4 – 5 siswa. 

Dan juga pembelajaran kooperatif tipe STAD terdiri dari lima (5) komponen yaitu: presentasi 

kelas, tim (kelompok), kuis, skor kemajuan individu, dan rekognisi tim (penghargaan 

kelompok). 

 Tahapan perencanaan dalam best practice ini yaitu: 

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD  

2. Menyusun Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

3. Menyusun instrumen pengumpulan data 

4. Membuat alat peraga 

5. Mengklasifikasi/mengelompokkkan siswa berdasarkan akademik/hasil belajar, dan jenis 

kelamin.  

Pelaksanaan 

 Best practice ini dilaksanakan di kelas VIII G – VIII I SMP Negeri 1 Lebaksiu 

Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan jumlah siswa 97 siswa terdiri dari 38 

siswa laki – laki dan 59 siswa perempuan. 

 Adapun tahap pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) adalah sebagai berikut: 

1. Siswa memperhatikan presentasi dari guru mengenai materi yang akan dipelajari Guru 

membuka pelajaran dengan terlebih dahulu mengucapkan salam, meminta ketua kelas 

untuk memimpin doa, kemudian guru mengecek kehadiran siswa, menyampaikan tujuan 

pembelajaran melakukan apersepsi untuk menyiapkan mental dan membangkitkan 

motivasi belajar siswa dengan memberi penjelasan tentang pentingnya mempelajari 

materi Penguatan Ekonomi Agrikultur di Indonesia. 

2. Guru menanyangkan gambar Agriultur di Indonesia 

3. Siswa mengelompok kedalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 siswa tiap 

kelompoknya, yang telah dibagi berdasaran kemampuan akademiknya dibagi rata oleh 

guru 
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4. Siswa membaca dan mencari informasi dari buku paket untuk menyelesaian tugas yang 

ada dalam buu paket IPS kelas VIII hal. 179 

5. Siswa berinteraksi untuk mendiskusikan pertanyaan – pertanyaan yang ada dalam buku 

paket IPS kelas VIII hal.179 sesuai dengan apa yang siswa ketahui. 

6. Siswa mendapat bimbingan dan fasilitasi dari guru dalam berdiskusi selama siswa 

berinteraksi dalam kelompoknya untuk mendiskusikan tugas yang ada pada buku paket 

IPS kelas VIII hal 179 

7. Siswa bertanggung jawab dalam kelompoknya masing – masing 

8. Siswa menunjukkan sikap saling ketergantungan positif antarsiswa 

9. Siswa berpartisipasi dalam kelompok 

10. Siswa menunjukkan ketrampilan sosial dalam kelompok 

11. Siswa mempresentasikan hasil penyelesaian tugasnya.  

Setelah dirasa cukup berdiskusi, beberapa kelompok diwakili oleh salah satu 

anggota kelompok yang ditunjuk guru menyampaikan hasil diskusinya Siswa yang lain 

mendengarkan dan dapat bertanya atau sanggahan serta masuan atas presentasi temannya. 

Guru memberikan umpan balik, penguatan dalam bentuk lisan maupun tulisan atas hasil 

diskusi siswa. Dan guru memberikan kuis/pertanyaan pada seluruh siswa, siswa dilarang 

saling membantu. 

Evaluasi 

 Evaluasi/penilaian diadakan untuk mengetahui berhasil tidaknya kegiatan 

pembelajaran materi Penguatan Ekonomi Agrikultur di Indonesia, melalui tes tertulis. Dalam 

kegiatan evaluasi/penilaian siswa mengerjakan soal pilihan ganda sebanyak 20 butir soal 

dengan waktu 40 menit.  

Penskoran pada evaluasi/penilaian ini adalah jumlah skor yang diperoleh dibagi 

jumlah skor maksimal kali 100.  

Hasil dan Dampak 

Hasil Yang Dicapai 

 Hasil yang dapat dilaporkan dari best practice ini diuraikan sebagai berikut: 

Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Student Teams 

Achievement Division (STAD) memberikan dampak yang nyata/positif terhadap hasil belajar 

siswa. Penulis menghimpun data saat kegiatan penilaian harian materi Penguatan Ekonomi 

Maritim dan Agrikultur di Indonesia sub materi Penguatan Ekonomi Agrikultur di Indoesia, 

jumlah siswa yang mengikuti kegiatan penilaian harian dari 3 kelas, yaittu kelas VIII G – VIII 

I sebanyak 97 siswa. Dari siswa sebanyak 97 tersebut, penulis mendapatkan data hasil 

belajar sebagai berikut:  

1. Nilai hasil belajar sebagai berikut: 

a. Kelas VIII G jumlah siswa 32 yang tuntas 30 siswa, yang belum tuntas 2, nilai 

terendah 65, dan nilai tertinggi 100 
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b. Kelas VIII H jumlah siswa 32 yang tuntas 29 siswa, yang belum tuntas 3, nilai 

terendah 50, nilai tertinggi 100 

c. Kelas VIII I jumlah siswa 33, yang tuntas 29 siswa, yang belum tuntas 4 nilai 

terendah 40, nilai tertinggi 100 

2. Nilai rata – rata penilaian harian sebagai berikut: 

a. Rata – rata nilai penilaian harian kelas VIII G adalah 82,5 

b. Rata – rata nilai penilaian harian kelas VIII H adalah 81,25 

c. Rata – rata nilai penilaian harian kelas VIII I adalah 79,09 

d. Rata – rata nilai penilaian harian kelas VIII G – VIII I adalah 80,92 

3. Ketuntasan belajar. Dari 3 kelas yaitu kelas VIII G – VIII I yang berjumlah 97 siswa, 

sebanyak 88 siswa atau 90,72% telah tuntas belajar dan yang belum tuntas belajar 

hanya 9 siswa atau 9,28%. Ketuntasan belajar siswa yang mencapai 90,72% tersebut 

merupakan hasil yang sangat memuaskan. Rincian ketuntasan belajar siswa tiap kelas 

sebagai berikut: 

a. Kelas VIII G dari 32 siswa yang tuntas belajar adalah 30 siswa atau 93,75% dan yang 

belum tuntas belajar 2 siswa atau 6,25%  

b. Kelas VIII H dari 32 siswa yang tuntas belajar adalah 29 siswa 91% dan yang belum 

tuntas belajar 3 siswa atau 9% Kelas VIII I dari 33 siswa yang tuntas belajar adalah 

29 siswa atau 87,88% dan yang belum tuntas belajar 4 siswa atau 12,12% Dari rata – 

rata penilaian harian dan ketuntasan belajar siswa yang dicapai menunjukkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division 

(STAD) dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi Penguatan Ekonomi Agrikultur di 

Indonesia kelas VIII SMP Negeri 1 Lebaksiu. 

Dampak 

Dampak dari penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) bagi siswa adalah: 

Siswa menjadi aktif  

 Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan mode pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD), siswa menjadi lebih aktif, berfikir kritis, dan 

mampu mengemukakan pendapatnya selama kegiatan diskusi serta menjadi lebih 

bertanggung jawab. Pada saat salah satu temannya menyampaikan hasil diskusinya di 

depan kelas, siswa yang lain antusias mendengarkan bahkan banyak yang mengajukan 

pertanyaan.  

Hasil belajar siswa meningkat 

 Pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS materi Penguatan Ekonomi Agrikultur di Indonesia pada 

siswa kelas VIII SMP negeri 1 Lebaksiu tahun pelajaran 2019/2020. Hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan. Dari jumlah 97 siswa tersebut sebanyak 88 siswa atau 90,72% 

telah tuntas belajar dan hanya 9 siswa atau 9,78% belum tuntas belajar.  
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Faktor Kendala dan Pendukung  

 Faktor Kendala 

Pembelajaran dengan metode pembelajaran STAD (Student Teams Achievement 

Division) pada siswa kelas VIII pada materi Penguatan Ekonomi Maritim dan Agrikultur di 

Indonesia sub materi Penguatan Ekonomi Agrikultur di Indonesia sudah menunjukkan hasil 

positif. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase ketuntasan belajar secara klasikal 

yang signifikan dari saat pembelajaran masih menggunakan model ceramah dibandingkan 

dengan setelah menggunakan model pembelajaran STAD (Student Teams Achievement 

Division) Namun demikian, di dalam proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran STAD (Student Teams Achievement Division), guru masih menemukan 

kendala-kendala yang dihadapi, yaitu: 

a. Siswa tidak langsung memahami langkah-langkah kerja yang harus mereka lakukan.Jadi 

guru masih mengawasi dan memberikan bimbingan secara langsung pada tiap-tiap 

kelompok. 

b. Siswa harus menyiapkan alat dan bahan sendiri, seperti membawa buku paket dan buku – 

buku yang relevan. 

c. Ada siswa yang lupa bawa buku paket sehingga harus mencari pinjaman ke kelas lain 

sehinggan menyita banyak waktu yang dapat menyebabkan kegiatan pembelajaran tidak 

dapat berlangsung maksimal. 

Faktor Pendukung  

Keberhasilan penerapan strategi yang dipilih dalam mengatasi permasalahan yang 

muncul, khususnya dalam meningkatkan hasil belajar siswa, tentunya tidak lepas dari adanya 

faktor-faktor pendukung. Adapun faktor-faktor pendukung tersebut adalah: 

a. Siswa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan karena 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD siswa berkelompok yang telah dibentuk 

oleh guru dengan melihat kemampuan akademik dibagi rata sehingga siswa yang kurang 

mampu dibimbing oleh temannya yang kemampuan akademisnya diatasnya. 

b. Alat dan bahan yang dibutuhkan seperti buku paket sudah dipinjami oleh perpustakaan 

sekoolah. 

Rencana Tindak Lanjut  

Berdasarkan pengalaman dari pembelajaran yang telah dilaksanakan, agar hasil yang 

dicapai lebih optimal dan kendala-kendala yang dihadapi dapat diminimalisir, untuk ke 

depannya dapat dilakukan pengembangan terhadap strategi yang telah diterapkan dengan 

alternatif sebagai berikut: 

1. Menyusun RPP benar-benar sesuai dengan langkah–langkah model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) 

2. Menyusun lembar kerja yang mudah untuk dipahami oleh siswa. 

3. Menyiapkan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa. 

4. Model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) 

diharapkan dapat diterapkan pada mata pelajaran lainnya. 
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PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil yang dicapai dan pembahasan tentang peningkatan hasil belajar 

siswa melalui pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) pada siswa kelas VIII materi Penguatan Ekonomi Agrikultur di 

Indonesia semester 2 tahun pelajaran 2019/2020 dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan menggunakan model pembelajaran ini, siswa 

mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan belajar tutor sebaya 

sehingga akan dapat mudah untuk memahami materi yang dijelaskan oleh temannya.  

2. Ketuntasan belajar saat penulis menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD) dalam kegiatan pembelajaran sebesar 

90,72%, sedangkan siswa yang tidak tuntas belajar sebesar 9,28%. Dari 3 kelas (97 

siswa) yang mengikuti penilaian, jumlah siswa yang tuntas belajar sebanyak 88 siswa, 

sedangkan yang tidak tuntas belajar sebanyak 9 siswa. 

Rekomendasi  

Berdasarkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan penulis, berikut disampaikan 

rekomendasi yang relevan. 

1. Guru seharusnya memiliki inovasi model pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi 

siswa, tidak terpaku hanya dengan 1 jenis model pembelajaran saja tetapi harus 

mempunyai banyak referensi model pembelajaran yang lain. Guru tidak hanya terpaku 

pada buku guru dan buku siswa dalam pelaksanaan pembelajaran, tetapi dapat menggali 

sumber lain yang dapat menunjang kemampuan profesional guru. 

2. Siswa diharapkan untuk menerapkan kemampuan berpikir kritis dalam belajar, tidak 

terbatas pada hafalan teori. Hasil belajar yang diperoleh dengan cara ini akan membantu 

siswa menguasai materi secara lebih mendalam. 

3. Dukungan positif sekolah sangat diharapkan seperti penyediaan sarana dan prasarana 

yang memadai untuk berlangsungnya pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan 

agar hasil belajar siswa meningkat.  
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