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ABSTRAK
Penelitian dilatar belakangi oleh kondisi pembelajaran kelas VII B SMPN 3 Kartasura yang
terdapat kelemahan, antara lain: partisipasi siswa masih rendah, siswa ramai dan tidak aktif,
pembelajaran masih berpusat pada guru, hal ini yang mengakibatkan hasil belajar rendah.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek kognitif maupun aspek
afektif pada materi ekosistem kelas VII B SMPN 3 Kartasura tahun ajaran 2011/2012 dengan
menerapkan strategi pembelajaran kooperatif STAD melalui permainan monopoli. Penelitian ini
merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan (tindakan),
observasi dan refleksi yang terlaksana sebanyak 2 siklus. Analisis data yang digunakan adalah
dengan cara deskriptif kualitatif dengan menggunakan triangulasi data yaitu kombinasi dari
beragam sumber data, tenaga, peneliti, teori dan teknik metodologi logis atas gejala sosial. Sumber
data diperoleh dari hasil belajar siswa (aspek kognitif) mata pelajaran biologi dan pengamatan
sikap siswa selama proses pembelajaran berlangsung (aspek afektif) antara peneliti dan
kolaborator. Penelitian ini diawali dengan pembentukan kelompok secara heterogen untuk
mendiskusikan materi ekosistem yang di akhiri kesimpulan dan pelaksanaan post-test setiap
siklusnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar disetiap siklus.
Banyaknya siswa yang tuntas KKM (> 69) sebelum tindakan sebanyak 17 siswa (47,2%), siklus I
meningkat menjadi 30 siswa (83%) dan pada sikus II sebesar 33 siswa (91%) Nilai rata-rata kelas
sebelum tindakan 64,55 meningkat pada siklus I yaitu 72,77 dan pada siklus II menjadi 80,69.
Rata-rata hasil belajar siswa aspek afektif perilaku berkarakter pada saat observasi diperoleh
sebesar 9,2 (Cukup), siklus I 12,8 (Berminat) dan pada siklus II diperoleh 13,9 (Berminat). Ratarata aspek afektif ketrampilan sosial pada saat observasi sebesar 10,1 (Cukup), siklus I diperoleh
11,9 (Berminat) dan pada siklus II diperoleh sebesar 13 (Berminat). Berdasarkan hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran kooperatif STAD melalui permainan
monopoli dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek kognitif dan afektif pada materi
ekosistem kelas VII B SMPN 3 Kartasura 2011/2012.
Kata kunci: hasil belajar kognitif, afektif, STAD, permainan monopoli, ekosistem.
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penulis mengajukan sejumlah saran
sebagai berikut:

saat

proses

pembelajaran

dengan

menggunakan

strategi

pembelajaran

kooperatif

STAD.
b. Hendaknya

guru

menggunakan

strategi-

strategi pembelajaran yang
bervariasi
dengan

disesuaikan
materi,

sehingga

siswa tidak merasa bosan
dan jenuh selama proses
pembelajaran.
2. Kepada siswa

1. Kepada guru

a. Setiap siswa hendaknya dapat

a. Guru hendaknya memberikan
penghargaan,

untuk

seperti

sanjungan atau pemberian

menjalin

hubungan

baik

dengan guru dan saling

membantu sesama teman

kebutuhan

agar proses belajar mengajar

pelajaran.

terjadi secara efektif dan
hasil

evaluasi

belajarnya

juga meningkat.

pembelajaran

b. Sekolah perlu membuka diri
dengan berbagai lembaga

yang

lain

untuk

terutama

siswa

pembelajaran

yang

mempunyai

dan

motivasi

untuk belajar terus.
c. Kepada

siswa

lebih

meningkatkan

berkualitas, perlu dukungan

semangat

mata

pendidikan maupun instansi

b. Untuk mencapai proses dan
hasil

guru

kualitas
dalam
di

hal
dalam

kelas.
c. Memberikan fasilitas yang

hendaknya

ada

di

sekolah

dan

lebih aktif pada saat proses

pengoptimalan segala media

pembelajaran

dan

agar

berlangsung

tercapai

tujuan

pembelajaran

dalam

sertakan

dapat

ada
lebih

proses pembelajaran yang
guru

lebih baik.

program-program

pelatihan
dengan

sehingga

yang

maksimal dalam menunjang

3. Kepada Pihak Sekolah
a. Mengikut

fasilitas

yang
mengacu

kompetensi
disesuaikan

guru

spesifik
pada
yang
dengan
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