
 

 

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPS MELALUI 

METODE STAD PADA KELAS IV SD KANISIUS PATI 02 

 

 

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPS MELALUI 

METODE STAD PADA KELAS IV SD KANISIUS PATI 02 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPS MELALUI 

METODE STAD PADA KELAS IV SD KANISIUS PATI 02 

TAHUN 2012/2013

NASKAH PUBLIKASI

Disusun 

NIM : A54E090141

PROGRAM STUDI S

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPS MELALUI 

METODE STAD PADA KELAS IV SD KANISIUS PATI 02 

TAHUN 2012/2013

 

NASKAH PUBLIKASI

 

 

 

 

 

Disusun Oleh :

SAFON 

NIM : A54E090141

 

 

 

PROGRAM STUDI S

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA

  2013 

 

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPS MELALUI 

METODE STAD PADA KELAS IV SD KANISIUS PATI 02 

TAHUN 2012/2013 

NASKAH PUBLIKASI 

Oleh : 

NIM : A54E090141 

PROGRAM STUDI S-1 PGSD 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPS MELALUI 

METODE STAD PADA KELAS IV SD KANISIUS PATI 02 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  

MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPS MELALUI 

METODE STAD PADA KELAS IV SD KANISIUS PATI 02  





PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPS MELALUI 

METODE STAD PADA KELAS IV SD KANISIUS PATI 02 

TAHUN 2012/2013 

 

Safon, A54E090141, Jurusan PSKGJ PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian tindakan ini adalah untuk aktivitas dan hasil belajar 

IPS siswa setelah penerapan metode Student Teams Achievement Division 

(STAD). Subyek penelitian adalah siswa kelas IV SD Kanisius Pati 02 yang 

berjumlah 26 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, 

dokumentasi, tes, serta catatan lapangan. Data hasil belajar siswa dianalisa 

menggunakan teknis analisis diskriptif komparatif, sedangkan motivasi siswa dan 

aktivitas guru dalam pembelajaran dianalisis menggunakan teknis analisis 

interaktif. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan 

dalam dua siklus. Masing-masing siklus terdiri atas empat tahapan, yang meliputi: 

(1) Perencanaan tindakan, (2) Pelaksanaan tindakan, (3) Observasi, dan (4) 

Refleksi. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja guru dalam mengelola 

pembelajaran semakin meningkat dari semula kurang baik menjadi semakin baik, 

bahkan sangat baik. Peningkatan aktivitas belajar tersebut berdampak pada 

meningkatnya hasil belajar siswa. Pada pra siklus prosentase ketuntasan hasil 

belajar siswa hanya mencapai 42,3%. Setelah dilakukan tindakan terbukti 

prosentase ketuntasan hasil belajar siswa semakin meningkat. Pada siklus I 

pertemuan 1 prosentase ketuntasan hasil belajar siswa mencapai 50,0%, pada 

pertemuan 2 mencapai 69,2%, Pada siklus II pertemuan 1 mencapai 80,8% dan 

siklus II pertemuan 2 mencapai 92,3%. Aktifitas belajar siswa meningkat 

mencapai target yaitu 92,3% 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

metode pembelajaran STAD dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS 

pada siswa kelas IV SD Kanisius Pati 02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati pada 

tahun pelajaran 2012/2013. 

 

Kata Kunci: Aktivitas dan hasil belajar IPS, metode Student Teams 

Achievement Division (STAD) 

 

 

 

 



  



PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah.  

Pendidikan merupakan ujung tombak dalam mempersiapkan sumber 

daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Pendidikan yang baik diyakini 

akan dapat mendorong memaksimalkan potensi siswa untuk dapat 

mengembangkan dirinya sehingga kelak menghadapi dan menyelesaikan setiap 

permasalahan yang dihadapinya. 

Keberhasilan pendidikan di sekolah dasar akan menjadi  pondasi yang 

kokoh bagi siswa untuk menempuh jenjang pendidikan di tingkat berikutnya. 

Sebaliknya, kegagalan pendidikan di SD akan menyebabkan siswa tidak bisa 

berkembang secara optimal pada jenjang pendidikan berikutnya. 

Proses pembelajaran di sekolah dasar yang dapat mengaktifkan siswa 

menjadi kunci penting dalam keberhasilan pendidikan di tingkat ini. Proses 

pembelajaran yang berlandaskan aktivitas siswa sangat penting untuk 

dilakukan, agar siswa dapat membangun pengetahuannya melalui persepsi, 

pikiran, dan perasaannya selaku pembelajar. Dengan demikian siswa terlatih 

menggunakan pemikirannya secara kritis, mandiri, dan bertanggung jawab.  

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan siswa kelas IV 

SD Kanisius Pati 02 beserta guru kelas, diperoleh data bahwa pembelajaran 

masih bersifat teacher centered, yaitu cenderung dikuasai oleh guru. Oleh 

karena itu, selayaknya  guru harus mengubah metode mengajar konvensional 

menjadi metode yang kreatif dan inovatif. Metode konvensional yang 

didominasi oleh metode ceramah tidak mengaktifkan belajar siswa. Dengan 

metode ini guru menuntut siswa untuk duduk, diam, mendengar, mencatat, dan 

menghafal. Hal ini menyebabkan siswa cenderung pasif.  

    Adapun yang menjadi permasalahan yang ada selama pembelajaran 

disekolah, adalah : 

a. Adanya penyamaan kemampuan siswa, padahal kenyataannya kemampuan 

siswa berbeda. 

b. Bersifat satu arah (berpusat pada guru) sehingga hanya merupakan proses 

penyampaian ilmu. 

c. Siswa kurang perhatian.  

d. Hasil pelajaran kurang mantap karena metode ceramah yang terdiri atas 

rentetan ucapan guru yang sedemikian rupa serta waktu yang beruntutan 

akan memaksaka siswa menangkap secara semaunya. 

Berkaitan dengan permasalahan diatas, guru cenderung mendominasi 

dalam pembelajaran melalui metode ceramah pada hampir setiap pemberian 

materi ajar. Suharsini Arikunto (2006: 4) menyebutkan beberapa karakteristik 

siswa dalam pembelajaran dengan metode konvensional sebagai berikut: 

semangat belajar rendah, tidak tahu belajar untuk apa, pasif dan acuh. Untuk 

mengantisipasi terjadinya karakteristik siswa yang demikian disarankan pula 

bagi seorang guru untuk menerapkan suatu strategi pembelajaran yang: 

memiliki variasi, memberikan kesibukan yang menarik, memberikan model 

reward dan punishment, bersifat terbuka, dan memberikan layanan yang 

simpatik.  



Untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan, maka dipilih 

salah satu metode pembelajaran IPS, yaitu STAD yang dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar dalam proses pembelajaran IPS. 

Menurut Johnson (dalam Noornia, 1997: 29) penggunaan pembelajaran 

kooperatif khususnya metode STAD memiliki keuntungan, antara lain lebih 

dapat memotivasi siswa dalam berkelompok agar mereka saling mendorong 

dan membantu satu sama lain dalam mengusai materi yang disajikan. Dalam 

pembelajaran kooperatif metode STAD memiliki ciri khusus yaitu kelompok 

yang terbentuk dari siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah.  

Atas dasar permasalahan di atas perlu ditingkatkan dengan melakukan 

penelitian yang berjudul: “PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL 

BELAJAR IPS MELALUI METODE STUDENT TEAMS 

ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) PADA SISWA KELAS IV SD 

KANISIUS PATI 02 TAHUN 2012/2013” 

 

 

LANDASAN TEORI 

A. Aktivitas dan Hasil Belajar IPS 

1. Aktivitas Siswa 

a. Pengertian Aktivitas 

Aktivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan, 

kesibukan (Poerwadarminta.1976:26). Aktivitas siswa merupakan adanya 

motivasi dalam diri siswa untuk belajar.  

Trinandita (1984:27) menyatakan bahwa “hal yang paling 

mendasar yang dituntut dalam proses pembelajaran adalah keaktifan 

siswa”. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan 

interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa ataupun siswa yang satu 

dengan yang lain. Suasana kelas menjadi lebih segar dan kondusif, 

masing-masing siswa dapat meningkatkakan kemampuannya seoptimal 

mungkin. Aktivitas yang timbul dari siswa akan mengakibatkan 

terbentuknya pengetahuan dan ketrampilan yang akan mengarah pada 

peningkatan prestasi. (Doantara Yasa. http//ipotes.wordpress.com) 

Hal ini dapat di simpulkan aktivitas siswa yang ikut terlibat dalam 

proses pembelajaran. Dalam hal ini tidak hanya terlibat mendengarkan 

dari penjelasan guru tetapi ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran 

serta diskusi, tanya jawab, dengan guru ataupun siswa, dan kegiatan-

kegiatan lainnya. 

 

b. Unsur-unsur Aktivitas 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran di cirikan oleh 2 aktivitas, 

yaitu: 

a. Aktif dalam berpikir (minds–on)  

b. Aktif dalam berbuat (hands-on) 



Kedua aktivitas ini tidak saling asing sifatnya, perbuatan nyata 

siswa dalam pembelajaran merupakan buah hasil keterlibatan berpikir 

terhadap obyek belajarnya (R. Rohandi. 2004:49) 

Menurut peneliti dapat disimpulkan dalam suatu pembelajaran, 

aktivitas belajar merupakan tanggung jawab siswa sedangkan guru 

berperan sebagai fasilitator yang membantu keaktifan siswa mencapai 

tujuan belajarnya. Hal tersebut berarti bahwa dalam pembelajaran 

diperlukan keterlibatan siswa dan guru secara aktif baik fisik maupun 

mental. Keaktifan dalam berpikir dan juga aktif dalam bertindak dalam 

pembelajaran 

 

c. Cara meningkatkan aktivitas siswa 

Siswa dikatakan aktif dalam pembelajaran apabila siswa terlibat 

dalam proses membangun membangun dan membentuk pengetahuan 

sendiri dengan lingkungan belajar. Kegiatan pembelajaran adalah apa 

yang dilakukan oleh siswa, bukan apa yang dilakukan terhadap siswa. 

Siswa belajar bersama teman memahami materi pelajaran dalam upaya 

mereka membangun pengetahuan. Guru bertindak sebagai fasilitator, 

dengan berusaha agar semua siswa berpartisipasi sehingga tujuan belajar 

yang telah ditetapkan tercapai secara optimal. Guru menciptakan kondisi 

sedemikian rupa sehingga proses membangun pengetahuan dapat 

berjalan baik. Sebagai fasilitator guru juga harus menyediakan fasilitas 

dan sarana yang membantu siswa dalam proses belajarnya. Pembelajaran 

berpusat pada siswa, aktivitas pembelajaran lebih dominan dilakukan 

oleh siswa. 

 

d. Bentuk aktivitas siswa dalam pembelajaran aktif 

Bentuk-bentuk keaktifan siswa dalam proses belajar sangat 

beraneka ragam. Keaktifan itu meliputi keaktifan dalam penginderaan 

(mendengar, melihat, mencium, merasa, dan meraba), mengolah ide-ide, 

menyatakan ide, dan melakukan latihan-latihan yang berkaitan dengan 

pembentukan ketrampilan jasmaniah (Hakiim :52). 

 

e. Indikator aktivitas siswa 

Indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran aktif tercermin dalam 

kegiatan baik yang dilakukan guru, maupun siswa dengan indikator  

berikut : 

1) Adanya keterlibatan siswa dalam menyusun atau membuat 

perencanaan, proses pembelajaran, dan evaluasi. 

2) Adanya keterlibatan siswa dalam menentukan tolok ukur keberhasilan 

belajar. 

3) Adanya keterlibatan intelektual-emosional siswa dalam berbagai 

kegiatan, seperti mengalami, menganalisis, berbuat dan pembentukan 

sikap dalam proses belajar. 

4) Adanya keanekaragaman kegiatan, baik yang bersifat jasmaniah, 

maupun kegiatan mental dalam proses belajar. 



5) Adanya keikut sertaan siswa secara kreatif dalam menciptakan situasi 

yang cocok untuk berlangsungnya proses pembelajaran. 

6) Adanya upaya guru dalam memberi kemudahan belajar 

mengkoordinasi kegiatan siswa. 

7) Rendahnya dominasi guru dalam proses pembelajaran. 

8) Adanya keanekaragaman penggunaan metode pembelajaran yang 

digunakan oleh guru. 

9) Adanya keanekaragaman penggunaan media pembelajaran dan alat 

pelajaran. 

 

2. Hasil Belajar  

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi belajar dan 

tindak mengajar yang diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari 

sisi siswa, hasil belajar merupakan puncak proses belajar yang 

merupakan bukti dari usaha yang telah dilakukan. Menurut hamalik 

(2002:155) hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah 

laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur dalam perubahan 

pengetahuan, sikap dan ketrampilan. 

Menurut Sudjana (1990:22) hasil belajar adalah kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Berdasarkan 

pengalaman tersebut siswa yang telah melakukan kegiatan belajar akan 

mampu mengalami perubahan yaitu adanya kemampuan-kemamouan 

yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kemampuan-kemampuan inilah 

yang di namakan hasil belajar. 

Hasil belajar adalah hasil yang dicapai seorang setelah 

melaksanakan kegiatan belajar dan merupakan penilaian yang dicapai 

seorang siswa untuk mengetahui sejauh mana bahan pelajaran/materi 

yang dianjurkan sudah diterima siswa. Untuk dapat menentukan 

tercapainya tidaknya tujuan pembelajaran dilakukan usaha untuk menjadi 

hasil belajar. Penilaian ini bertujuan untuk melihat kemajuan peserta 

didik dalam penguasaan materi yang telah dipelajari dan ditetapkan 

(Suharsini Arikunto, 2001). 

 Suharsini Arikunto (2002:117) menjelaskan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan tingkah laku yang meliputi ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotor. 

1) Ranah Kognitif 

Ranah ini berhubungan dengan pengetahuan, daya pikir, dan 

penalaran. Tahap-tahap yang berkaitan dengan ranah kognitif adalah 

sebagai berikut. 

a) Mengenal (recognition)/pengetahuan) 

b) Pemahaman 

c) Penerapan atau Aplikasi 

d) Analisis 

e) Sintesis  

f) Evaluasi 



 

2) Ranah Afektif 

Ranah ini bersangkutan dengan perasaan/kesadaran, terdiri dari lima 

perilaku sebagai berikut 

a) Penerimaan 

b) Partisipasi 

c) Penilaian atau penentuan sikap 

d) Organisasi 

e) Pembentukan pola hidup 

 

3) Ranah Psikomotorik 

Ranah ini berhubungan dengan keterampilan, baik fisik maupun 

motorik, terdiri atas tujuh perilaku sebagai berikut: 

b) Persepsi 

c) Kesiapan 

d) Gerakan terbimbing 

e) Gerakan yang terbiasa 

f) Gerakan kompleks 

g) Penyesuaian pola gerakan 

h) Kreativitas 

 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

hasil belajar adalah hasil yang telah dicapai dalam belajar kognitif, 

afektif, dan psikomotorik yang diperoleh oleh siswa selama kegiatan 

belajar mengajar dan dapat diukur. Pengalaman belajar secara kooperatif 

mendorong siswa, untuk meningkatkan motivasi yang tinggi untuk 

belajar, terutama motivasi intrinsik, menimbulkan kepuasan yang tinggi, 

membentuk sikap menerima perbedaan antar sesamanya, dan 

memperbaiki interaksi antar siswa yang mempunyai latar belakang etnik 

yang berbeda, dan antara siswa yang mengalami kesulitan belajar. 

 

 

b. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar yang dicapai dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni 

faktor dari dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar diri siswa 

atau faktor lingkungan (Sudjana, 1989: 39). Faktor dari dalam diri siswa 

terutama menyangkut kemampuan yang dimiliki siswa memiliki 

pengaruh yang sangat besar terhadap hasil belajar yang akan dicapai.  

  

Menurut slameto (2003) dan Daryanto (2010 : 38), “faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan 

menjadi dua golongan saja yaitu faktor intern dan faktor ekstern”. 

a) Faktor Intern 

(1)   Faktor Jasmaniah, yaitu kesehatan dan cacat tubuh 

(2)   Faktor psikologis, yaitu intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan dan kesiapan. 



(3)   Faktor kelelahan, yaitu kelelahan jasmani dan rohani 

 

b) Faktor Ekstern 

(1) Faktor keluarga, yaitu cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan. 

(2) Faktor sekolah, yaitu metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 

pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran diatas ukuran, 

keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. 

(3) Faktor masyarakat, yaitu kegiatan siswa dalam masyarakat, mass 

media, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 

 

Menurut Caroll dalam R.Angkowo & A. Kosasih (2007:51), bahwa 

hasil belajar siswa dipengaruhi oleh lima faktor yaitu (1) bakat belajar, 

(2) Waktu yang tersedia untuk belajar, (3) Kemampuan individu, (4) 

Kualitas pengajaran, (5) Lingkungan. 

 

c. Penentuan penilaian hasil belajar 

Penentuan penilaian hasil belajar dengan melakukan evaluasi, dengan 

cara sebagai berikut : 

1) Teknik  tes  

Tes merupakan alat pengukur terhadap peserta didik dan sebagai alat 

pengukur keberhasilan program pengajaran 

2) Teknik non test 

Teknik non test dengan melakukan observasi/pengamatan  

dilaksanakan dalam rangka pengamatan dan pencatatan secara 

sistimatis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran 

pengamatan. 

3) Teknik angket 

Teknik angket dapat dipakai sebagai alat bantu dalam penilaian hasil 

belajar. Data yang dapat dihimpun melalui angket antara lain : data 

tentang kesulitan kesulitan belajar yang dihadapi peseta didik, data 

hasil belajar ranah afektif, skala sikap (likert). 

 

B. Metode Student Teams Achievement Division (STAD) 

2. Pengertian Metode STAD 

Metode STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan kawan-kawan 

dari Universitas John Hopkins. Pembelajaran kooperatif metode STAD 

merupakan model pembelajaran yang paling sederhana. Siswa dalam 

pembelajaran kooperatif metode STAD dibagi menjadi beberapa kelompok 

kecil. Kelompok kecil ini mempunyai anggota 4-5 siswa yang 

berkemampuan tinggi, sedang, rendah, terdiri dari laki-laki dan perempuan, 

dan apabila memungkinkan berasal dari suku, agama dan etnis yeng berbeda 

(Ibrahim, 2000:20). 



Alasan peneliti menggunakan metode STAD merupakan salah satu 

metode atau pendekatan dalam pembelajaran kooperatif yang sederhana dan 

baik untuk guru yang baru mulai menggunakan pendekatan kooperatif 

dalam kelas, STAD juga merupakan suatu metode pembelajaran kooperatif 

yang efektif. 

3. Kelebihan dan kekurangan metode STAD 

Menurut Soewarso (1998:23 ) metode STAD memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihan STAD  yaitu: 

a. Pelajaran kooperatif membantu siswa mempelajari isi materi pelajaran 

yang sedang dibahas. 

b. Adanya anggota kelompok lain yang menghindari kemungkinan siswa 

mendapatkan nilai rendah, karena dalam pengetesan lisan siswa dibantu 

oleh anggota kelompoknya. 

c. Pembelajaran kooperatif menjadikan siswa mampu belajar berdebat, 

belajar mendengarkan pendapat orang lain, dan mencatat hal-hal yang 

bermanfaat untuk kepentingan bersama-sama. 

d. Pembelajaran kooperatif menghasilkan pencapaian belajar siswa yang 

tinggi menambah harga diri siswa dan memperbaiki hubungan dengan 

teman sebaya. 

e. Hadiah atau penghargaan yang diberikan akan memberikan dorongan 

bagi siswa untuk mencapai hasil yang lebih tinggi. 

f. Siswa yang lambat berfikir dapat dibantu untuk menambah ilmu 

pengetahuannya. 

g. Pembentukan kelompok-kelompok kecil memudahkan guru untuk 

memonitor siswa dalam belajar bekerja sama.  

 

Sedangkan kekurangan STAD yaitu: 

a. Adanya ketergantungan sehingga siswa yang lambat berfikir tidak dapat 

berlatih belajar mandiri. 

b. Pembelajaran kooperatif memerlukan waktu yang lama sehingga target 

pencapaian kurikulum tidak dapat dipenuhi. 

c. Penilaian terhadap individu dan kelompok dan pemberian hadiah 

menyulitkan bagi guru untuk melaksanakannya. 

 

Menurut Slavin (dalam Noornia, 1997:21) ada lima komponen utama 

dalam pembelajaran kooperatif metode STAD, yaitu: 

a. Penyajian kelas 

b. Menetapkan siswa dalam kelompok 

c. Tes dan Kuis 

d. Skor peningkatan individual 

e. Pengakuan kelompok 

 

4. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif metode STAD 

Menurut Maidiyah (1998:7-13) langkah-langkah pembelajaran kooperatif 

metode STAD adalah sebagai berikut: 

a. Persiapan STAD 



1) Materi 

2) Menetapkan siswa dalam kelompok 

3) Menentukan Skor Awal 

4) Kerja sama kelompok 

5) Jadwal Aktivitas 

 

b. Mengajar 

Setiap pembelajaran dalam STAD dimulai dengan presentasi kelas, 

yang meliputi pendahuluan, pengembangan, petunjuk praktis, aktivitas 

kelompok, dan kuis. 

Dalam presentasi kelas, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: 

1) Pendahuluan 

2) Pengembangan 

 

c. Kegiatan Kelompok 

1) Pada hari pertama kegiatan kelompok STAD, guru sebaiknya 

menjelaskan apa yang dimaksud bekerja dalam kelompok, yaitu: 

2) Guru dapat mendorong siswa dengan menambahkan peraturan-

peraturan lain sesuai kesepakatan bersama.  

3) Guru melakukan pengawasan kepada setiap kelompok selama siswa 

bekerja dalam kelompok. Sesekali guru mendekati kelompok untuk 

mendengarkan bagaimana anggota kelompok berdiskusi. 

 

d. Kuis atau Tes 

Setelah siswa bekerja dalam kelompok selama kurang lebih dua 

kali penyajian, guru memberikan kuis atau tes individual. Setiap siswa 

menerima satu lembar kuis. Waktu yang disediakan guru untuk kuis 

adalah setengah sampai satu jam pelajaran. Hasil dari kuis itu 

kemudian diberi skor dan akan disumbangkan sebagai skor kelompok. 

 

e. Penghargaan Kelompok 

a) Menghitung skor individu dan kelompok 

b) Menghargai hasil belajar kelompok 

 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan dan data yang dikumpulkan peneliti pada 

siklus I dan siklus II yang menerapkan Metode Student Teams 

Achievement Division (STAD) terjadi peningkatan aktivitas dan hasil 

belajar siswa kelas IV SD Kanisius Pati 02 Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja guru dalam mengelola 

pembelajaran semakin meningkat dari semula kurang baik menjadi 

semakin baik, bahkan sangat baik. Peningkatan aktivitas belajar tersebut 

berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa. Pada pra siklus 



prosentase ketuntasan hasil belajar siswa hanya mencapai 42,3%. Setelah 

dilakukan tindakan terbukti prosentase ketuntasan hasil belajar siswa 

semakin meningkat. Pada siklus I pertemuan 1 prosentase ketuntasan hasil 

belajar siswa mencapai 50,0%, pada pertemuan 2 mencapai 69,2%, Pada 

siklus II pertemuan 1 mencapai 80,8% dan siklus II pertemuan 2 mencapai 

92,3%. Sedangkan aktifitas belajar siswa meningkat mencapai target yaitu 

92,3% 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan metode pembelajaran STAD dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SD Kanisius Pati 02, Kecamatan 

Pati, Kabupaten Pati pada tahun pelajaran 2012/2013. 
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