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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
(Student Team Achievement Division) terhadap aktivitas belajar dan hasil belajar biologi siswa. 
Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu dengan desain Posttest only control design. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2014. Populasi penelitian adalah siswa 
kelas X MIA SMA Negeri 1 Keruak sebanyak tiga kelas. pengambilan sampel dilakukan dengan 
teknik purposive sampling dan diperoleh 2 kelas sampel yaitu X MIA 2 dengan 32 siswa dan X 
MIA 3 dengan 32 siswa. Analisis data, diperoleh skor rata-rata aktivitas siswa pada kelas 
eksperimen sebesar 72 dengan kriteria ”aktif” dan untuk kelas kontrol dengan rata-rata sebesar 
66 dengan kriteria ” cukup aktif”. Data selanjutnya  dianalisis menggunakan uji-t Polled Varians 
dengan taraf signifikan 5%, data hasil belajar menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa kelas 
eksperimen lebih tinggi (69) dari kelas kontrol (52). Uji hipotesis mengenai hasil belajar  
diperoleh thitung sebesar 7,616 untuk ttabel dengan taraf signifikan 5% yaitu 2,000. Hasil uji 
korelasi adalah rxy > rtabel pada taraf kesalahan 5% yakni 0,735 > 0,54, artinya ada hubungan yang 
kuat dan signifikan antara metode model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan aktivitas 
belajar dan hasil belajar siswa. Hasil uji koefisien determinasi adalah 54% peningkatan aktivitas 
dan hasil belajar siswa di pengaruhi oleh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 
Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
berpengaruh dalam meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar biologi siswa kelas X di 
SMAN 1 Keruak.  
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ABSTRACT 
 
This research is aimed to know  the effect of cooperative learning type STAD toward student 
learning  activities and biology learning achievement. This quasy experiment was designed as 
posttest only control design. This research was conducted from May to Juny 2014. The 
population was student in grade  X MIA SMAN 1 Keruak which divided into three classes. 
Sampling were determined by purposive sampling technique. The samples were students of class 
X MIA 2 with 32 people and the students of class X MIA 3 with students 32 people. Data about 
student’s activities an average score of students in the experimental class amounted to 72 it was 
the criteria of "active" and that of control class 66 with the criteria of "quite active". Data were 
analyzed using t-test polled variance with significant level of 5%. Data  learning activities shows 
the average score of students in the experimental class was higher (69) than that of students in 
the control class (52). The hypotesis about learning achivement obtained tcount = 7,616 and ttable = 
2,000 for the significant satndard of 5%.  The result of correlation test is rxy > rtabel (0,735 > 0,54) 
on significancy 5%, It means there was significant correlation between STAD method with 
student activities and biology learning achievement. The result of determinant coefficient test is 
the effect of STAD method to increase student activities and biology learning achievement was 
54%. Which means that application of cooperative learning type STAD is effect in increasing 
students activities and biology learning achievement in grade X SMAN 1 Keruak.  
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PENDAHULUAN 

Pendidikan nasional memiliki peranan 

yang sangat penting bagi warga negara. 

Pendidikan nasional bertujuan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan 

jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa tanggung 

jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Oleh karena itu setiap warga negara berhak 

untuk mendapatkan pendidikan.   

Lie (2002) menyatakan bahwa: Siswa 

bukanlah sebuah botol kosong yang bisa 

diisi dengan muatan-muatan informasi apa 

saja yang dianggap perlu oleh guru. Selain 

itu alur proses pembelajaran tidak harus 

berasal dari guru ke siswa atau guru sebagai 

pusat pembelajaran (teacher center), akan 

tetapi siswa bisa juga saling belajar dengan 

sesama siswa lainnya atau siswa sebagai 

pusat dari segala kegiatan pembelajaran 

(student center). Bahkan banyak penelitian 

menunjukkan bahwa pengajaran oleh rekan 

sebaya (peer teaching) lebih efektif daripada 

pengajaran oleh guru. Pembelajaran tersebut 



memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk bekerja sama  dengan rekan-rekannya 

dalam tugas yang terstruktur. Pembelajaran  

tersebut dikenal dengan istilah 

“pembelajaran kooperatif”. 

Model pembelajaran kooperatif 

memberikan peluang bagi siswa dan guru 

dalam mencapai tujuan pembelajaran 

dengan baik. Pembelajaran kooperatif 

adalah suatu model pembelajaran yang saat 

ini banyak digunakan untuk mewujudkan 

kegiatan belajar mengajar yang berpusat 

pada siswa terutama untuk mengatasi 

permasalahan yang ditemukan guru dalam 

mengaktifkan siswa. Model pembelajaran 

ini telah terbukti dapat dipergunakan dalam 

berbagai mata pelajaran dan berbagai usia 

(Isjoni, 2007). 

Model pembelajaran yang dapat 

dilakukan adalah pembelajaran kooperatif 

tipe STAD. STAD merupakan singkatan dari 

Student Teams Achivement Divisions (divisi 

kelompok perolehan siswa), dimana dalam 

pembelajaran ini siswa belajar dalam 

kelompok kecil yang memiliki tingkat 

kemampuan yang berbeda. Dalam 

menyelesaikan tugas kelompok tiap 

anggota saling bekerja sama dan saling 

membantu untuk memahami suatu bahan 

pembelajaran. Selama bekerja dalam satu 

kelompok, anggota kelompok diharapkan 

mampu mencapai ketuntasan materi yang 

disajikan oleh guru dan bisa saling 

membantu teman dalam mencapai 

ketuntasan materi. 

Berdasarkan hasil observasi awal 

peneliti di SMAN 1 Keruak menunjukkan 

bahwa pembelajaran Biologi belum 

terlaksana secara optimal, karena dalam 

proses pembelajaran, peserta didik lebih 

banyak menghafal teori-teori dari buku 

panduan maupun dari catatan yang 

diberikan oleh guru. Hal demikian 

disebabkan karena pembelajaran di kelas 

masih menggunakan pendekatan teacher 

centered. Dalam proses pembelajaran 

peserta didik hanya mendengarkan konsep 

yang disampaikan oleh guru tanpa 

mengetahui asal konsep-konsep tersebut. 

Kondisi tersebut jelas akan berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa, terbukti dari 

data nilai Mid semester siswa yang rendah.  

Pembelajaran kooperatif adalah suatu 

model pembelajaran dimana siswa belajar 

dalam kelompok-kelompok kecil yang 

memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. 

Dalam menyelesaikan tugas kelompok, 

setiap anggota saling bekerjasama dan 

membantu untuk memahami suatu bahan 

pembelajaran. Belajar belum dinyatakan 

selesai bilamana salah seorang rekan dalam 



kelompok belum menguasai bahan 

pembelajaran (Herawaty, 2003). 

Hasil penelitian Karuru (2005) dikelas 

VIII SLTP Ciputra Surabaya juga 

menyimpulkan bahwa dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif seorang guru 

dalam mengelola pembelajaran cukup baik, 

dapat meningkatkan aktivitas guru dan siswa 

selama pembelajaran, guru mampu melatih 

keterampilan proses dengan baik, mengubah 

pembelajaran dari teacher centered menjadi 

student centered serta dapat meningkatkan 

proporsi jawaban benar siswa. 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen semu (quasy-eksperiment) 

Dalam penelitian ini, terdapat dua kelas 

yang masing-masing berfungsi sebagai kelas 

eksperimen dan kelas kontrol.  pelaksanaan 

penelitian  dengan menggunakan Desain 

penelitian yang digunakan adalah Posttest 

only control design.  

Dalam penelitian ini variabel bebasnya 

adalah model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD, sedangkan variabel terikatnya adalah 

aktivitas belajar dan hasil belajar siswa. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas X MIA SMAN 1 Keruak. 

Tehnik sampling yang digunakan adalah 

purpossive sampling yakni pengambilan 

sampel berdasarkan suatu pertimbangan 

tertentu sehingga diperoleh kelas X MIA 2 

sebagai kelas eksperimen dan X MIA 3 

sebagai kelas kontrol.  

Data yang dikumpulkan meliputi data 

aktivitas belajar siswa, data hasil belajar 

siswa dan data aktivitas mengajar guru. 

Instrumen dalam penelitian ini meliputi 

lembar observasi aktivitas siswa, instrument 

soal hasil belajar siswa dan lembar observasi 

aktivitas mengajar guru. Instrumen soal hasil 

belajar siswa terdiri 30 butir soal yang sudah 

valid dan reliabel. Uji coba instrumen 

meliputi validitas dan reliabilitas butir soal. 

Uji validitas menggunakan rumus korelasi 

product moment, sedangkan reliabilitas 

instrument menggunakan rumus spearman-

brown. 

 Lembar observasi aktivitas siswa 

meliputi aspek afektif yang diamati 

berdasarkan lembar observasi yang terdiri 

rubrik penilaian khusus. Lembar observasi 

aktivitas mengajar guru dilaksanakan 

dengan mengamati keterlaksanaan RPP 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

pada kelas eksperimen dan metode 

pembelajaran picture and picture pada kelas 

kontrol. Analisis data meliputi uji normalitas 

dengan menggunakan uji normalitas Chi 

Square-test untuk mengetahui distribusi 

data, uji homogenitas menggunakan uji F 

untuk mengetahui homogenitas data, uji 



hipotesis menggunakan uji-t untuk 

mengethui adanya perbedaan hasil belajar 

siswa yang diberikan perlakuan dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan siswa yang diberikan perlakuan 

dengan metode picture and picture, uji 

korelasi untuk mengetahui tingkat hubungan 

antara penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan peningkatan 

aktivitas belajar dan hasil belajar siswa dan 

koefisien determinasi untuk mengetahui 

besarnya pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD terhadap aktivitas 

belajar dan hasil belajar siswa.  

nilai koefisien  korelasi (rxy) 

dikonsultasikan dengan pedoman 

interpretasi koefisien korelasi yang disajikan 

pada Tabel 1.1. 

 
Tabel 1.1  
Pedoman Untuk Memberikan 
Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 - 0,199 Sangat Rendah 
0,20 - 0,399 Rendah 
0,40 - 0,599 Sedang 
0,60 - 0,799 Kuat 
0, 80 - 1,000 Sangat Kuat 

                      (Sugiyono, 2013) 

 Analisis korelasi dilanjutkan dengan 

menghitung koefisien determinasi dengan 

mengkuadratkan nilai koefisien korelasi 

(rxy
2).   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data pada hasil penelitian ini 

diperoleh dari hasil lembar observasi 

aktivitas belajar siswa dan instrument hasil 

belajar biologi siswa. instrumen digunakan 

baik pada kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol. Data aktivitas belajar dan hasil 

belajar merupakan dasar dalam uji prasyarat 

analisis dan uji hipotesis. Data aktivitas  

belajar dan hasil belajar dijadikan sebagai 

acuan untuk melihat pengaruh penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

yang ditinjau dari perbedaan aktivitas 

belajar dan hasil belajar antara siswa pada 

kelas eksperimen yang diberikan perlakuan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dan siswa pada kelas kontrol yang 

diberikan perlakuan dengan metode picture 

and picture. 

Rata-rata aktivitas belajar antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berbeda yakni 

pada kelas eksperimen sebesar 72  dan kelas 

kontrol sebesar 66 artinya aktivitas belajar 

siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi di 

bandingkan dengan kelas kontrol.  

Rata-rata hasil belajar biologi yang 

diperoleh pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berbeda yakni sebesar 69 pada kelas 

eksperimen yang diajarkan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan 52 



pada kelas kontrol yang diajarkan dengan 

metode picture and picture. Perbandingan 

nilai rata-rata aktivitas belajar dan hasil 

belajar biologi siswa di sajikan pada Tabel  

1.2.  
 Aktivitas Belajar 

Siswa 

Hasil Belajar 

Siswa 

Kelas 

Eksperi

men 

Kelas 

Kontr

ol 

Kelas 

Eksperim

en 

Kela

s 

Kont

rol 

Jumlah 

Siswa 

32 32 32 32 

Nilai 

Tertinggi 

87 76 86 78 

Nilai 

Terendah 

50 54 53 30 

Rata-rata 72 66 69 52 

 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa 

aktivitas belajar pada kelas eksperimen 

memiliki nilai rata-rata sebesar 72 dan pada 

kelas kontrol sebesar 66. Nilai tertinggi pada 

kelas eksperimen 87 dan nilai terendah 

sebesar 50 sedangkan pada kelas kontrol 

nilai tertinggi diperoleh sebesar 76 dan  nilai 

terendah diperoleh sebesar 54. Untuk nilai 

hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 

terdapat rata-rata sebesar 69, nilai tertinggi 

86 dan nilai terendah 53 sedangkan pada 

kelas control nilai rata-rata diperoleh sebesar 

52, nilai tertinggi 78 dan niai terendah 30.  

Berdasarkan hasil uji prasyarat analisis 

yakni uji normalitas, dan uji homogenitas 

dapat disimpulkan bahwa data dari semua 

kelompok berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal dan varians data 

homogen sehingga uji hipotesis dapat 

dilanjutkan. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis, nilai 

thitung> ttabel yakni 7,616 > 2,000 pada taraf 

kesalahan 5% sehingga Ho ditolak artinya 

ada perbedaan aktivitas belajar dan hasil 

belajar biologi siswa yang signifikan antara 

siswa yang diajarkan dengan model 

pembelajaran kooperatiftipe STAD dengan 

siswa yang diajarkan dengan metode picture 

and picture.  

Aktivitas belajar siswa dan hasil 

belajar biologi siswa yang diberikan 

perlakuan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD lebih baik 

dibandingkan dengan aktivitas belajar dan 

hasil belajar biologi siswa yang diberikan 

perlakuan dengan metode picture and 

picture. Perbedaan tersebut menunjukkan 

bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berpengaruh terhadap 

aktivitas belajar siswa dan hasil belajar 

biologi siswa. 

Berdasarkan hasil uji korelasi 

diperoleh nilai rxy > rtabel (0,735 > 0,54) pada 

taraf kesalahan 5% artinya ada hubungan 



yang signifikan antara penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

peningkatan aktivitas belajar siswa dan hasil 

belajar biologi siswa. Berdasarkan tabel 

pedoman interpretasi koefisien korelasi, 

nilai koefisien korelasi yakni 0,735 termasuk 

ke dalam kategori berkorelasi kuat. 

Berdasarkan kuadrat dari nilai 

koefisien korelasi, diperoleh nilai koefisien 

determinasi sebesar 0,54 artinya 54% 

varians data aktivitas belajar siswa dan hasil 

belajar biologi pada kelas eksperimen 

setelah perlakuan dipengaruhi oleh 

penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD selama proses pembelajaran. 

Peningkatan aktivitas belajar dan 

hasil belajar yang terjadi disebabkan oleh 

adanya kesempatan bagi siswa untuk 

melakukan berbagai aktivitas belajar seperti 

berdiskusi dan berinteraksi dengan rekan 

sejawat untuk memahami materi, 

mengorganisasikan pengetahuan baru dalam 

suasana pembelajaran yang menyenangkan, 

mengemukakan ide dalam bentuk 

pertanyaan, jawaban pertanyaan, sanggahan 

hingga kesimpulan dengan kalimat sendiri. 

Selain itu kelompok kooperatif siswa terlibat 

lebih dalam untuk saling membantu dan 

mendukung antar anggota kelompok untuk 

mencapai hasil belajar yang maksimal agar 

kelompok mereka mendapatkan reward. 

Perbedaan hasil belajar siswa pada 

kedua kelas sampel dapat dipengaruhi oleh 

perbedaan metode pembelajarankooperatif 

tipe STAD yang diterapkan oleh peneliti di 

kelas. Seperti yang diungkapkan oleh 

Yulistiati dkk (2012) yang menyatakan 

bahwa metode pembelajaran merupakan 

faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Siswa pada kelas 

eksperimen yang diajarkan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

memperoleh nilai rata-rata yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan siswa pada kelas 

kontrol yang diajarkan dengan metode 

picture and picture.  

 
KESIMPULAN  DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan maka dapat disimpulkan yakni: 

(1). Aktivitas belajar siswa yang 

menggunakan model pembelajaran STAD 

kelas X di SMAN 1 Keruak dapat dikatakan 

meningkat. Hal ini dapat dilihat dari 

kategori aktivitas belajar siswa pada kelas 

yang diberi perlakuan model pembelajaran 

STAD memiliki kategori aktif dan yang 

tidak diberi perlakuan memiliki kategori 

cukup aktif. (2). Hasil belajar biologi 

menggunakan model pembelajaran STAD 

lebih baik daripada hasil belajar siswa yang 

tidak menggunakan model pembelajaran 



STAD siswa kelas X di SMAN 1 keruak. 

Hal ini terlihat dari hasil belajar biologi 

siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran STAD lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang tidak 

menggunakan model pembelajaran STAD.  

Ada hubungan yang kuat dan signifikan 

antara penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD terhadap aktivitas 

belajar dan hasil belajar siswa. 
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