
 
 

Destian Kudus Irmansyah, 2013 
Penerapan Model Pembelajaran Koperatif Tipe STAD Untuk Meningkatkan Prestasi Dan Aktivitas 
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Merawat Ternak Sakit 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Pembelajaran merupakan perpaduan antara kegiatan pengajaran yang 

dilakukan guru dan kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa. Dalam 

kegiatan pembelajaran tersebut, terjadi interaksi antara siswa dengan siswa, 

interaksi antara guru dengan siswa maupun interaksi antara siswa dengan 

sumber belajar. Diharapkan dengan adanya interaksi tersebut, siswa dapat 

membangun pengetahuan secara aktif, pembelajaran berlangsung secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan serta dapat memotivasi siswa sehingga 

mencapai kompetensi yang diharapkan.  

 Masalah utama dalam pembelajaran pada pendidikan formal atau sekolah 

yaitu masih rendahnya daya serap siswa terhadap pelajaran yang disampaikan 

oleh guru. Hal tersebut terlihat dari hasil belajar siswa yang kurang dari nilai 

standar kompetensi. 

 Fenomena pembelajaran dengan metode ceramah masih dijumpai di SMK 

Negeri 1 Cikalongkulon khususnya kelas XI Agribisnis Ternak Unggas (ATU). 

Salah satu kekurangan pembelajaran dengan metode ceramah adalah 

kurangnya partisipasi dalam proses pembelajaran sehingga akan menyebabkan 

tujuan pembelajaran tidak tercapai secara optimal. 
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 Pada proses belajar mengajar tersebut, tidak semua siswa ikut aktif dalam 

tanya jawab yang dibuat oleh guru. Keterlibatan siswa masih kurang dan belum 

menyeluruh, hanya didominasi oleh siswa-siswa tertentu. Kurangnya 

keterlibatan siswa tersebut tampak dari perilaku siswa yang masih terlihat 

ramai sendiri, sibuk dengan kegiatannya sendiri atau berbicara dengan teman. 

Berdasarkan hasil observasi tampak bahwa partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran masih kurang, hal ini dapat dikarena siswa kurang percaya diri 

dengan konsep yang dimilikinya sehingga siswa tidak berani mengemukakan 

pendapat maupun mengajukan pertanyaan selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. 

 Adapun nilai rata-rata siswa pada mata pelajaran merawat ternak sakit 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Nilai Rata-Rata Siswa pada Mata pelajaran merawat ternak sakit 

Nilai Rata-Rata Siswa pada Mata 

pelajaran merawat ternak sakit 

Tahun Ajaran 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

68 70 65 

    (Hasil observasi peneliti langsung, 2012) 

Nilai rata-rata di atas menunjukkan belum tercapainya nilai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yaitu 75. Tujuan pembelajaran pun dari tahun ke 

tahunnya belum tercapai secara optimal. Hal tersebut salah satunya 

dipengaruhi  oleh guru. Karena guru merupakan salah satu komponen 

terpenting dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga guru harus memiliki 

strategi agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai. 
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Model pembelajaran yang tepat diharapkan siswa mampu memahami dan 

menguasai materi ajar sehingga dapat berguna dalam kehidupan nyata. Salah 

satu indikator keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilihat dari hasil 

belajar yang dicapai siswa.  

Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan yang ada pada kelas 

XI Agribisnis Ternak Unggas (ATU) adalah melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif terdiri dari beberapa 

macam, salah satunya adalah tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD). Model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) yaitu model pembelajaran yang lebih menekankan pada 

proses kerjasama dalam kelompok. Diharapkan dengan penerapan model ini 

siswa termotivasi dan tidak jenuh dalam proses pembelajaran. Sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Pada model pembelajaran 

ini guru hanya berperan sebagai fasilitator dan bukan sebagai pemberi 

informasi.  Guru hanya menciptakan suatu lingkungan yang kondusif bagi 

siswa untuk belajar. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti akan meneliti masalah 

tersebut dengan skripsi yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar dan Aktivitas Siswa pada Mata Pelajaran 

Merawat Ternak Sakit”. 
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B. Identifikasi Masalah  

1. Penggunaan metode pembelajaran yang kurang bervariasi sehingga siswa 

merasa jenuh dan bosan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

2. Semangat belajar siswa yang kurang sehingga berdampak pada keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran.  

3. Pemahaman pada materi pelajaran kurang sehingga berdampak pada hasil 

belajar yang rendah. 

C. Pembatasan Masalah  

 Penelitian hanya pada model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) untuk meningkatkan prestasi dan aktivitas 

belajar siswa kelas XI Agribisnis Ternak Unggas (ATU) di SMK Negeri 1 

Cikalongkulon Tahun Ajaran 2012/2013 pada mata pelajaran merawat ternak 

sakit. 

D. Perumusan Masalah  

1. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI Agribisnis Ternak Unggas 

(ATU) di SMK Negeri 1 Cikalongkulon?  

2. Apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan  keaktifan belajar siswa kelas XI Agribisnis Ternak Unggas 

(ATU) di SMK Negeri 1 Cikalongkulon? 
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E. Tujuan  

1. Untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar kelas XI Agribisnis Ternak 

Unggas (ATU) di SMK Negeri 1 Cikalongkulon dengan  model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

2. Untuk mengetahui peningkatan keaktifan belajar siswa kelas XI Agribisnis 

Ternak Unggas (ATU) di SMK Negeri 1 Cikalongkulon dengan  model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

F. Manfaat Penelitian  

1. Siswa  

a. Memberikan suasana baru dalam pembelajaran sehingga siswa lebih 

aktif, tidak jenuh dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. 

b. Siswa lebih mudah dalam menerima atau menyerap materi pelajaran 

sehingga diharapkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

optimal. 

2. Bagi Guru  

Sebagai masukan bagi guru untuk dapat memilih metode pembelajaran 

yang tepat sehingga dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah  

Dapat meningkatkan efektifitas proses pembelajaran di sekolah yang 

bersangkutan, khususnya mata pelajaran merawat ternak sakit.  
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4. Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam 

meneliti serta meningkatkan wawasan tentang alternatif model 

pembelajaran sebagai calon guru di masa yang akan datang. 

G. Penjelasan Istilah dalam Judul  

1. Model pembelajaraan kooperatif  

 Strategi mengajar yang menggunakan kelompok-kelompok kecil (4-6 orang) 

untuk saling membantu dalam belajar. 

2. Model pembelajaraan kooperatif tipe STAD 

 Model pembelajaraan kooperatif tipe STAD merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa untuk membentuk 

kelompok kerja dan bertanggung jawab pada kelompoknya.  

3. Mata pelajaran merawat ternak sakit 

 Mata pelajaran merawat ternak sakit merupakan salah satu mata pelajaran  

produktif di kelas XI Agribisnis Ternak Unggas (ATU) yang menjelaskan 

tentang macam-macam penyakit pada unggas, ciri-ciri penyakit pada 

unggas, penanggulangan penyakit pada unggas dan cara merawat ternak 

sakit salah satunya dengan mengisolasi ternak tersebut. 

4. Prestasi Belajar 

 Prestasi belajar merupakan hasil dari adanya rencana dan pelaksanaan 

proses belajar, sehingga diperlukan informasi-informasi yang mendukung 

disertai dengan data yang objektif dan memadai. Menurut Hamalik (1994: 

45) adalah prestasi belajar yaitu adanya perubahan sikap dan tingkah laku 
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siswa setelah menerima pelajaran atau setelah mempelajari sesuatu. 

Berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksudkan dengan 

prestasi belajar adalah hasil belajar/ nilai pelajaran sekolah  yang dicapai 

oleh siswa berdasarkan kemampuannya/usahanya dalam belajar.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Belajar dan Pembelajaran  

 Belajar secara umum diartikan sebagai perubahan pada individu yang 

terjadi melalui pengalaman bukan karena pertumbuhan atau perkembangan 

tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. Manusia banyak belajar sejak 

lahir dan ada yang berpendapat sebelum lahir. Bahwa antara belajar dan 

perkembangan sangat erat kaitannya. “Belajar adalah perubahan prilaku 

seseorang akibat pengalaman yang didapat melalui pengamatan, pendengaran, 

membaca dan meniru” (Yamin, 2008: 122). 

 „Belajar sebagai proses menciptakan hubungan antara sesuatu 

(pengetahuan) yang sudah dipahami dan sesuatu (pengetahuan) yang baru‟ 

Anthony Robbins (dalam Trianto, 2010: 15). Pandangan Anthony Robbins 

senada dengan yang dikemukakan oleh Jerome Brunner bahwa „belajar adalah 

suatu proses aktif di mana siswa membangun (mengkonstruk) pengetahuan 

baru berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang dimilikinya‟. “Jadi 

belajar disini diartikan sebagai proses perubahan prilaku tetap dari belum tahu 

menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari kurang terampil menjadi 

terampil dan dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, serta bermanfaat 

bagi lingkungan maupun individu itu sendiri” (Trianto, 2010: 16).   

Menurut Rusman (2011: 1) mengemukakan bahwa : 

   Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri atas berbagai 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen 
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tersebut meliputi: tujuan, materi, metode dan evaluasi. Keempat komponen 

pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam memilih dan 

menentukan model-model pembelajaran apa yang akan digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran.  
 

B. Pengertian Model Pembelajaran  

 Secara kaffah „model dimaknakan sebagai suatu objek atau konsep yang 

digunakan untuk merepresentasikan sesuatu hal, sesuatu yang nyata dan 

dikonversi untuk sebuah bentuk yang lebih komprehensif‟(Mayer, W. J., dalam 

Trianto, 2010: 21).  „Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu 

pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 

kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-

perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, 

kurikulum dan lain-lain‟ (Joyce dalam Trianto, 2010: 22).  Joyce menyatakan 

bahwa „setiap model pembelajaran mengarahkan kita ke dalam mendesain 

pembelajaran untuk membantu siswa sedemikian rupa sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai‟. 

Adapun menurut Soekamto (dalam Trianto, 2010: 22) mengemukakan 

bahwa:  

Model pembelajaran yaitu kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan fungsi sebagai pedoman bagi 

para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan 

keaktifan belajar mengajar‟. Sehingga keaktifan pembelajaran benar-benar 

merupakan kegiatan yang tertata secara sistematis.  

 

Menurut Nieveen (dalam Trianto, 2010: 24) mengungkapkan model 

pembelajaran dikatakan baik jika memenuhi kriteria sebagai berikut :  
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Pertama, Sahih (valid). Validitas dikaitkan dengan dua hal yaitu (1) 

apakah model yang dikembangkan didasarkan pada rasional teoritis yang 

kuat; dan (2) apakah terdapat konsistensi internal. Kedua praktis. Aspek 

kepraktisan dapat terpenuhi jika : (1) para ahli dan praktisi meenyatakan 

bahwa apa yang dikembangkan dapat diterapkan dan (2) kenyataan 

menunjukan bahwa yang dikembangkan tersebut dapat diterapkan. Ketiga, 

efektif. Berkaitan dengan aspek efektifitas ini, Nieveen memberikan 

parameter sebagai berikut : (1) ahli dan praktisi berdasar pengalamannya 

menyatakan bahwa model tersebut afektif; dan (2) secara operasional 

model tersebut memberikan hasil sesuai dengan yang harapkan. 
 

C. Pembelajaran Kooperatif 

 Teori yang melandasi pembelajaran kooperatif adalah teori 

kontruktivisme. “Belajar kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana 

siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif 

yang anggotanya empat sampai enam orang dengan struktur kelompok 

heterogen” (Slavin  2005: 9). “Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) 

merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 

empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen” 

(Rusman, 2010: 202).     

Menurut Abdulhak (2001: 19-20) dalam Rusman (2010: 203) bahwa: 

Pembelajaran kooperatif dilaksanakan melalui sharing proses antara 

siswa, sehingga dapat mewujudkan pemahaman bersama diantara siswa itu 

sendiri. Jadi dalam pembelajaran ini akan tercipta sebuah interaksi yang 

lebih luas yaitu interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru 

dengan siswa, siswa dengan siswa dan siswa dengan guru.  

 

„Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan 

partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil yang saling berinteraksi‟ 

Nurulhayati dalam Rusman (2010: 203). Sehingga dalam proses pembelajaran  
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kooperatif disamping siswa bekerja dengan anggota lain, siswa juga 

mempunyai dua tanggung jawab yaitu belajar untuk dirinya sendiri dan 

membantu sesama kelompok untuk belajar.  

„Manfaat penerapan belajar kooperatif adalah dapat mengurangi 

kesenjangan pendidikan khususnya dalam wujud input pada level individual‟ 

Zamroni (dalam Trianto 2010: 57). Kemudian belajar kooperatif dapat 

mengembangkan solideritas sosial dikalangan siswa .  

Para ahli mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan kinerja siswa memahami konsep-konsep yang sulit dan 

membantu siswa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran 

kooperatif memberikan keuntungan baik pada siswa kelompok bawah maupun 

kelompok atas yang bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas akademik. 

Lungren (dalam Trianto, 2010: 64) mengemukakan keterampilan-

keterampilan kooperatif  dibagi kedalam tiga tingkatan keterampilan. 

Tingkatan-tingkatan tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Keterampilan Kooperatif Tingkat Awal  

a. Berada dalam tugas, yaitu menjalankan tugas sesuai dengan tanggung 

jawabnya; 

b. Mengambil giliran dan membagi tugas, yaitu menggantikan teman 

dengan tugas tertentu dan mengambil tanggung jawab tertentu dalam 

kelompok; 

c. Mendorong adanya partisipasi, yaitu memotivasi semua anggota 

kelompok untuk memberikan kontribusi; dan  
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d. Menggunakan kesepakatan, yaitu menyamakan persepsi atau pendapat. 

2. Keterampilan Kooperatif Tingkat Menengah  

a. Mendengarkan dengan aktif, yaitu menggunakan pesan fisik dan verbal 

agar pembicara mengetahui anda secara energik menyerap informasi; 

b. Bertanya, yaitu meminta atau menanyakan informasi atau klarifikasi 

lebih lanjut; 

c. Menafsirkan, yaitu menyampaikan kembali informasi dengan kalimat 

berbeda; dan 

d. Memeriksa ketepatan, yaitu membandingkan jawaban, memastikan 

bahwa jawaban tersebut benar. 

3. Keterampilan Kooperatif Tingkat Mahir 

a. Keterampilan kooperatif tingkat mahir ini antara lain : 

mengkolaborasikan, yaitu memperluas konsep, membuat kesimpulan 

dan menghubungkan pendapat-pendapat dengan topik tertentu.  

b. Para siswa harus memiliki persepsi sama bahwa mereka “tenggelam” 

atau “berenang” bersama; 

c. Para siswa mempunyai tanggung jawab terhadap siswa lain dalam 

kelompoknya, disamping tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, 

dalam mmempelajari materi yang dihadapi;  

d. Para siswa harus berpandangan bahwa  mereka semua memiliki tujuan 

yang sama; 

e. Para siswa harus membagi tugas dan berbagi tanggung jawab sama 

besarnya di antara para anggota kelompok; 
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f. Para siswa akan diberi satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut 

berpengaruh terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok;  

g. Para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh 

keterampilan bekerja sama selama belajar; dan  

h. Para siswa akan diminta mempertanggung jawabkan secara individual 

materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 

D. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Widyantini (2008: 4-5) model pembelajaran kooperatif 

mempunyai kelebihan dan kelemahan diantaranya: 

1. Kelebihan Pembelajaran Kooperatif  

a. Dapat melibatkan siswa secara aktif dalam mengembangkan 

pengetahuan, sikap dan keterampilannya dalam suasana belajar mengajar 

yang bersifat terbuka serta demokratis.  

b. Dapat mengembangkan aktualisasi berbagai potensi diri yang telah 

dimiliki oleh siswa.  

c. Dapat mengembangkan dan melatih berbagai sikap, nilai dan 

keterampilan-keterampilan sosial untuk diterapkan dalam kehidupan di 

masyarakat.  

d. Siswa tidak hanya sebagai obyek belajar melainkan juga sebagai subyek 

belajar karena siswa dapat menjadi tutor sebaya bagi siswa lainnya.  

e. Siswa dilatih untuk bekerjasama, karena bukan materi saja yang 

dipelajari tetapi juga tuntutan untuk mengembangkan potensi dirinya 

secara optimal bagi kesuksesan kelompoknya.  



 
 

Destian Kudus Irmansyah, 2013 
Penerapan Model Pembelajaran Koperatif Tipe STAD Untuk Meningkatkan Prestasi Dan Aktivitas 
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Merawat Ternak Sakit 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

f. Memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar memperoleh dan 

memahami pengetahuan yang dibutuhkan secara langsung, sehingga apa 

yang dipelajarinya lebih bermakna bagi dirinya. 

2. Kelemahan Pembelajaran Kooperatif 

a. Guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan di kelas. Kondisi seperti ini 

dapat diatasi dengan guru mengkondisikan kelas atau pembelajaran 

dilakuakan di luar kelas seperti di laboratorium, aula atau di tempat yang 

terbuka. 

b. Banyak siswa tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan yang 

lain. Siswa yang tekun merasa harus bekerja melebihi siswa yang lain 

dalam grup mereka, sedangkan siswa yang kurang mampu merasa 

minder ditempatkan dalam satu grup dengan siswa yang lebih pandai. 

Siswa yang tekun merasa temannya yang kurang mampu hanya 

menumpang pada hasil jerih payahnya. Hal ini tidak perlu dikhawatirkan 

sebab dalam model pembelajaran kooperatif bukan kognitifnya saja yang 

dinilai tetapi dari segi afektif dan psikomotoriknya juga dinilai seperti 

kerjasama diantara anggota kelompok, keaktifan dalam kelompok serta 

sumbangan nilai yang diberikan kepada kelompok. 

c. Perasaan was-was pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik 

atau keunikan pribadi mereka karena harus menyesuaikan diri dengan 

kelompok. Karakteristik pribadi tidak luntur hanya karena bekerjasama 

dengan orang lain, justru keunikan itu semakin kuat bila disandingkan 

dengan orang lain. 
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d. Banyak siswa takut bahwa pekerjaan tidak akan terbagi rata atau secara 

adil, bahwa satu orang harus mengerjakan seluruh pekerjaan tersebut.  

E.  Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievment 

 Division  (STAD)  

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu tipe 

dari model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-

kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa 

secara heterogen. Diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, 

penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis dan penghargaan kelompok. 

Menurut Slavin (2005: 143-146), STAD terdiri lima komponen utama yaitu: 

1. Presentasi kelas, materi dalam STAD pertama-tama diperkenalkan dalam 

presentasi kelas. Ini merupakan pengajaran langsung seperti yang 

seringkali dilakukan atau diskusi pelajaran yang dipimpin oleh guru, 

tetapi bisa juga memasukkan presentasi audiovisual. Bedanya presentasi 

kelas dengan pengajaran biasa hanyalah bahwa presentasi tersebut 

haruslah benar-benar berfokus pada unit STAD. Dengan cara ini, para 

siswa akan menyadari bahwa mereka harus benar-benar memberi 

perhatian penuh selama presentasi kelas, karena dengan demikian akan 

sangat membantu mereka mengerjakan kuis-kuis, dan skor kuis mereka 

menentukan skor tim mereka. 

2. Tim, terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian 

dari kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan etnisitas. 

Fungsi utama dari tim ini adalah memastikan bahwa semua anggota tim 
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benar-benar belajar, dan lebih khususnya lagi adalah mempersiapkan 

anggotanya untuk bisa mengerjakan kuis dengan baik. Setelah guru 

menyampaikan materinya, tim berkumpul untuk mempelajari lembar 

kegiatan atau materi lainnya. Yang paling sering terjadi, pembelajaran itu 

melibatkan pembahasan permasalahan bersama, membandingkan 

jawaban dan mengoreksi tiap kesalahan pemahaman apabila anggota tim 

ada yang membuat kesalahan. Tim adalah fitur yang paling penting 

dalam STAD, pada tiap poinnya yang ditekankan adalah membuat 

anggota tim melakukan yang terbaik untuk tim dan tim pun harus 

melakukan yang terbaik untuk membantu tiap anggotanya. Tim ini 

memberikan dukungan kelompok bagi kinerja akademik penting dalam 

pembelajaran dan itu adalah untuk memberikan perhatian dan respek 

mutual yang sangat penting untuk akibat yang dihasilkan seperti 

hubungan antar kelompok, rasa harga diri dan penerimaan terhadap cara 

pandang para siswa.  

3. Kuis, setelah sekitar satu atau dua periode guru memberikan presentasi 

dan sekitar satu atau dua periode praktik tim, para siswa akan 

mengerjakan kuis individual. Para siswa tidak diperbolehkan untuk saling 

membantu dalam mengerjakan kuis. Sehingga tiap siswa bertanggung 

jawab secara individual untuk memahami materinya.  

4. Skor kemajuan individual, gagasan dibalik skor kemajuan individual 

adalah untuk memberikan kepada tiap siswa tujuan kinerja yang akan 

dapat dicapai apabila mereka bekerja lebih giat dan memberikan kinerja 
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yang lebih baik dari sebelumnya. Tiap siswa dapat memberikan 

kontribusi poin yang maksimal kepada timnya dalam sistem skor ini, 

tetapi tak ada siswa yang dapat melakukannya tanpa memberikan usaha 

mereka yang terbaik. Tiap siswa diberi skor „awal‟ yang diperoleh dari 

rata-rata kinerja siswa tersebut sebelumnya dalam mengerjakan kuis yang 

sama. Siswa selanjutnya akan mengumpulkan poin untuk tim mereka 

berdasarkan tingkat kenaikan skor kuis mereka dibandingkan dengan 

skor awal mereka.  

Slavin (2005: 159) memberikan petunjuk perhitungan skor 

perkembangan individu seperti pada tabel 2.1 berikut ini. 

Table 2.1 Konversi Skor Perkembangan 

Skor Kuis Individu 

Skor 

Perkembangan 

Individu 

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 5 poin 

Antara 10 poin di bawah skor awal sampai 

skor awal 
10 poin 

1 sampai 10 poin di atas skor awal 20 poin 

Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 poin 

Nilai sempurna 40 poin 

                         Sumber: (Slavin, 2005) 

5. Rekognisi tim, tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan 

yang lain apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. Skor 

tim siswa dapat juga digunakan untuk menentukan dua puluh persen dari 

peringkat mereka. Jika memungkinkan umumkan segera hasil 

perhitungan skor tim pada periode pertama setelah mengerjakan kuis, ini 

akan membuat jelas hubungan antara melakukan tugas dengan baik dan 
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menerima rekognisi atau penghargaan yang pada akhirnya akan 

meningkatkan motivasi mereka untuk melakukan yang terbaik. 

 Skor atau nilai kelompok ini diperoleh dengan cara menjumlahkan 

seluruh nilai dari tiap anggota kelompok dan hasilnya dibagi dengan 

jumlah kelompok tersebut. berikut ini kriteria yang dapat dijadikan 

patokan untuk menentukan peringkat kelompok .  

Table 2.2 Kriteria Penghargaan Kelompok 

Rata-Rata Kelompok Penghargaan 

0 sampai 14 poin - 

15 sampai 19 poin Kelompok baik 

20 sampai 24 poin Kelompok hebat 

Lebih dari 25 poin Kelompok super 

             Sumber: (Slavin, 2005) 

Sebenarnya untuk patokan tersebut tidak baku, dalam artian bisa 

disesuaikan dengan kondisi nilai dari masing-masing kelompok yang kita 

arahkan.  

Berdasarkan kelima komponen utama pembelajaran kooperatif tipe 

STAD yang telah diuraikan diatas, langkah-langkah atau sintaks yang dapat 

diimplementasikan dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

dijelaskan pada tabel 2.3 sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Fase Kegiatan Guru 

Fase 1 

Menyiapkan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Menyampaikan semua tujuan pelajaran 

yang ingin dicapai pada pelajaran 

tersebut dan memotivasi siswa belajar. 

Fase 2 

Menyajikan/menyampaikan 

materi pelajaran  

Menyajikan materi pelajaran kepada 

siswa dengan jalan mendemonstrasikan 

atau lewat bahan bacaan sebagai 

stimulus atau pemicu awal sehingga 
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siswa memiliki pengetahuan dasar untuk 

dikembangkan dalam kegiatan diskusi 

kelompok.  

Fase 3 

Mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok-kelompok 

belajar 

Membagi siswa ke dalam beberapa 

kelompok yang sudah disiapkan 

sebelumnya, dimana tiap kelompok 

tersebut terdiri dari empat sampai lima 

siswa yang berkemampuan beda atau 

heterogen. 

Fase 4 

Tahap belajar kelompok 

Membimbing siswa pada setiap 

kelompok untuk mempelajari materi 

pelajaran secara tuntas dan saling 

membantu dalam mempelajari materi 

tersebut. Jika ada kesulitan harus 

diselesaikan terlebih dahulu sebelum 

bertanya pada guru. Setiap anggota 

kelompok berdiskusi hendaknya dengan 

suara perlahan dan tertib, sehingga tidak 

menggganggu kelompok lain. 

 

 

Fase Kegiatan Guru 

Fase 5 

Pemberian kuis atau tes 

Siswa mengerjakan soal kuis atau tes 

yang telah disiapkan untuk mengukur 

hasil pembelajaran yang telah dilakukan 

mulai dari presentasi/penyajian materi 

pelajaran oleh guru dan dari hasil 

kegiatan kerja kelompok. 

Fase 6 

Penghargaan kelompok 

Guru menghitung poin kelompok yang 

diperoleh dari nilai rata-rata tiap anggota 

kelompok setelah mengerjakan kuis. 

Kemudian penghargaan diberikan 

kepada kelompok yang mengoleksi poin 

paling tinggi sesuai dengan kreteria yang 

telah ditentukan. 

 

 

F. Prestasi Belajar  

1. Pengertian Prestasi Belajar 

Dalam kamus Bahasa Indonesia prestasi diartikan sebagai hasil karya 

yang dicapai. Dalam Bahasa Inggris prestasi bisanya disebut dengan 

“achievement” yang berasal dari kata “achieve” artinya meraih, sedangkan 
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“achievement” dalam Contemporary English-Indonesia Dictionary diartikan 

hasil atau prestasi. 

Sedangkan menurut Tulus (2004) mengemukakan bahwa prestasi 

belajar siswa dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika 

mengikuti dan mengerjakan tugas dalam kegiatan pembelajaran di 

sekolah.  

b. Prestasi belajar siswa tersebut terutama dinilai aspek kognitifnya karena 

bersangkutan dengan kemampuan siswa dalam pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis sintesa dan evaluasi. 

c. Prestasi belajar siswa dibuktikan dan ditunjukkan melalui nilai atau 

angka dan ulangan atau ujian yang ditempuhnya. 

Menurut Hamalik (1994: 45) prestasi belajar yaitu adanya perubahan 

sikap dan tingkah laku setelah menerima pelajaran atau setelah mempelajari 

sesuatu. Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, 

diciptakan, yang menyenangkan hati, yang diperoleh dengan jalan keuletan 

kerja, baik secara individual maupun secara kelompok dalam bidang 

kegiatan tertentu. Jadi prestasi belajar adalah hasil atau taraf kemampuan 

yang telah dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam 

waktu tertentu baik berupa perubahan tingkah laku, keterampilan dan 

pengetahuan dan kemudian akan diukur dan dinilai yang kemudian 

diwujudkan dalam angka atau pernyataan.  

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menurut Slameto 

(2003:54) yaitu : 

a. Faktor dari dalam diri siswa (intern) 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dari dalam dirinya 

diantaranya faktor jasmani, faktor fisiologis dan faktor kelelahan tubuh. 

b. Faktor yang berasal dari luar (faktor eksternal) 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dari dalam dirinya 

diantaranya faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor lingkungan 

masyarakat. 

Sedangkan menurut Muhibbin Syah (2009) adapun faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap prestasi belajar adalah: 

a. Faktor dari dalam diri siswa meliputi: 

1) Yang bersifat kognitif (ranah cipta), antara lain seperti rendahnya 

kapasitas intelektual/inteligensi siswa. 

2) Yang bersifat efektif (ranah rasa) antara lain seperti labilnya emosi 

dan sikap. 

3) Yang bersifat psikomotor (ranah karsa) antara lain seperti 

terganggunya alat-alat indera penglihat dan pendengar (mata dan 

telinga). 

b. Faktor dari luar diri siswa: 

1) Lingkungan keluarga, contohnya: ketidak harmonisan hubungan 

antara ayah dan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. 
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2) Lingkungan perkampungan/masyarakat, contohnya: wilayah 

perkampungan kumuh (suhu area), dan teman sepermainan yang 

nakal. 

3) Lingkungan sekolah, contohnya: kondisi dan letak gedung sekolah 

yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru dan alat-alat berlajar 

yang berkualitas rendah.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas 

(Classroom Action Research). Menurut Rochiati Wiriaatmaja (2008: 13) 

penelitian tindakan kelas adalah bagaimana sekelompok guru dapat 

mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran siswa dan belajar dari 

pengalaman siswa sendiri. 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2012 sampai 16 Agustus 

2012. Tempat penelitian di SMK Negeri 1 Cikalongkulon Desa Cinangsi, 

Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur. 

C. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI Agribisnis Ternak Unggas 

(ATU) SMK Negeri 1 Cikalongkulon Tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 

23 siswa, terdiri dari 20 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Alasan peneliti 

memilih sampel kelas XI Agribisnis Ternak Unggas (ATU) karena peneliti 

pernah mengajar dalam kegiatan PPL di kelas tersebut sehingga peniliti sudah 

mengetahui karakteristik siswa-siswa tersebut. 

D. Desain Penelitain  

Dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti menggunakan model 

Kemmis dan Mc. Taggart. Pelaksanaan penelitian tindakan meliputi empat 
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langkah yaitu perencanaan (planing), tindakan (action), pengamatan 

(observation), dan refleksi (reflection). Setiap langkah pelaksanaan termuat 

dalam suatu siklus. Siklus dihentikan jika peneliti dan guru sepakat bahwa 

penelitian yang dilakukan sesuai dengan rencana dan hasil belajar siswa sudah 

mencapai nilai standar minimal. Penelitian ini direncanakan terdiri dari tiga 

siklus. Adapun rincian langkah-langkah dalam setiap siklus dijabarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          (Sumber Wiriaatmadja, 2010) 

                   Gambar 3.1 Alur Penelitian Tindakan Kelas 
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E. Prosedur Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus, akan tetapi apabila hasil yang 

diperoleh belum memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, maka 

dilanjutkan untuk siklus berikutnya. Siklus akan berakhir jika hasil penelitian 

yang diperoleh sudah sesuai dengan indikator keberhasilan penelitian. Adapun 

untuk uraian kegiatan yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas tersebut 

yaitu : 

1. Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan  

Melalui wawancara dan observasi dengan guru mata pelajaran 

merawat ternak sakit di SMK Negeri 1 Cikalongkulon peneliti 

mengetahui permasalahan yang ada pada mata pelajaran tersebut. 

Kemudian dengan dilakukannya wawancara dan observasi, telah tercapai 

kesepakatan antara peneliti dengan guru  mata pelajaran merawat ternak 

sakit dalam hal materi yang akan digunakan sebagai bahan penelitian 

tentang jenis-jenis penyakit pada ayam. Untuk membantu keberhasilan 

dalam penelitian maka peneliti mulai menyusun rencana tindakan. 

Adapun kegiatan perencanaan meliputi penyusunan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kegiatan Siswa (LKS), lembar 

observasi, soal pre test, dan soa post test. 

b. Pelaksanaan Tindakan  

Pada tahap pelaksanaan tindakan, peneliti mengimplementasikan 

rencana yang telah disusun pada tahap perencanaan tindakan. Peneliti 
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melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP, sedangkan observer 

melakukan observasi terhadap pembelajaran yang berlangsung dan hasil 

observasi dicatat pada lembar observasi. Tindakan yang dilakukan 

sifatnya fleksibel dan terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi 

di kelas.  

c. Observasi 

Selama pelaksanaan tindakan dilakukan pencatatan sesuai dengan 

lembar observasi. Observasi ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan 

proses pembelajaran sesuai dengan tahapan-tahapan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dapat meningkatkan prestasi 

beajar. Keterlaksanaan tahap-tahap model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dalam observasi meliputi pre test, penyampaian materi, belajar 

kelompok, mengisi LKS, presentasi kelas, post test, peningkatan skor 

individu, dan penghargaan kelompok. 

d. Refleksi 

Setelah tindakan dan observasi dilakukan, tahapan selanjutnya 

adalah refleksi. Dalam tahap refleksi ini, proses pembelajaran dianalisis 

apakah pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan tahapan-tahapan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan seberapa besar 

peningkatan pemahaman konsep materi pelajaran di kelas XI Agribisnis 

Ternak Unggas (ATU). Jika belum sesuai yang diharapkan, maka dibuat 

rencana perbaikan pembelajaran untuk siklus selanjutnya. 
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2. Siklus II dan Siklus III 

Dari hasil refleksi siklus I, peneliti bersama observer melakukan revisi 

proses pembelajaran, agar proses pembelajaran pada siklus II dan siklus III 

menjadi lebih baik. Siklus II ini dilaksanakan dengan mengikuti tahapan 

pada siklus I, artinya siklus II disusun berdasarkan hasil refleksi dari siklus 

I. Siklus II ini dimaksudkan sebagai perbaikan atau penyempurnaan 

terhadap pelaksanaan pembelajaran pada siklus I agar mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan. Begitu juga apabila siklus II belum 

mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, maka dilanjutkan 

pada siklus III. Proses yang dilakukan mulai dari perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi, secara garis besar sama 

dengan siklus-siklus sebelumnya. 

F. Instrumen Penelitan 

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, pengumpulan data, penganalisisan, penafsir data, yang akhirnya 

sebagai pelaporan hasil penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini antara lain: 

1. Tes Tertulis Subjektif 

Tes tertulis subjektif yaitu jenis tes essay yang digunakan peneliti 

untuk mengetahui skor peningkatan individu. Tes tertulis subjektif ini 

diberikan pada setiap akhir siklus kepada masing-masing siswa. 

Tes Essay adalah tes yang disusun dalam bentuk pertanyaan 

terstruktur dan siswa menyusun dan mengorganisasikan sendiri jawaban tiap 
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pertanyaan itu dengan bahasa sendiri. Tes essay ini sangat bermanfaat untuk 

mengembangkan kemampuan dalam menjelaskan atau mengungkapkan 

suatu pendapat dalam bahasa sendiri. 

Soal tes essay telah dijudgment oleh tim ahli sebelumnya, dimana tim 

ahli ini terdiri dari tiga guru yang berkompeten dibidang agribisnis ternak 

unggas. Sehingga diharapkan instrumen dalam penelitian mempunyai 

tingkat valid yang tinggi. 

2. Lembar Observasi  

Lembar observasi digunakan sebagai pedoman ketika melakukan 

pengamatan (observasi) secara langsung untuk mendapatkan data yang 

akurat di lapangan. Lembar observasi yang digunakan oleh peneliti adalah 

lembar observasi pelaksanaan pembelajaran dan lembar observasi 

komunikasi dengan siswa. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Tes  

Tes diberikan kepada siswa secara tertulis untuk mengetahui sejauh 

mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Tes ini 

dikerjakan secara individual oleh siswa. 

2. Observasi  

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan 

pencatatan mengenai proses kegiatan pembelajaran. Kemudian juga melihat 

sejauh mana keaktifan siswa selama proses kegiatan belajar mengajar 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 
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H. Analisis Data  

Teknik analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengolah 

data agar dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang tepat. Data yang 

diperoleh dari hasil belajar siswa dan lebar observasi selanjutnya dilakukan 

analisis data sebagai berikut : 

1. Analisis Tes Hasil Belajar  

Nilai siswa diperoleh dengan menggunakan rumus (Sukardi, 2008:146): 

   Nilai = 
                         

             
       

Rata-rata nilai siswa diperoleh dengan menggunakan rumus: 

     ̅ = 
            

              
 

Rata-rata nilai siswa yang telah diperoleh kemudian dikonfersikan  pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 3.1. Katagori tafsiran rata-rata hasil belajar siswa terhadap materi 

Nilai rata-rata Keterangan 

40-55 Sangat rendah 

56-65 Rendah 

66-75 Sedang 

76-85 Tinggi 

86-100 Tinggi sekali 

    Sumber:(Sukardi,2008) 

Hasil yang diperoleh menunjukan tingkat pemahaman siswa tentang 

materi pelajaran yang telah diberikan. Sedangkan untuk mengetahui 

efektifitas peningkatan hasil belajar yaitu dihitung menggunakan teknik 

Normalized Gain.  

Normalized Gain dihitung dengan rumus: 
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    N-Gain = 
                            

                        
 

Skala nilai yang digunakan pada data N-Gain terdapat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3.2. Kriteria Normalized Gain 

Skor N-gain Kriteria N-gain 

0,70 ≤ N-gain Tinggi 

0,30 ≤ N-Gain < 0,70 Sedang 

N-Gain < 0,30 Rendah 

     Sumber:(Hake,1998) 

2. Analisis Observasi 

Data observasi diperoleh dengan melihat data pada lembar observasi. 

Sudjana (2006:77-78) Skala penilaian yang digunakan yaitu dengan rentang 

nilai dalam bentuk angka 1,2,3, dan 4. Angka tersebut memiliki arti: 

1 = kurang 

2 = cukup 

3 = baik 

4 = baik sekali 

Data yang diperoleh akan dihitung dengan rumus (Sudjana,2006:78): 

   N = 
                    

              
       

         Hasil yang diperoleh kemudian dikonfersikan pada tabel dibawah: 

Tabel 3.3. Konversi nilai keterlaksanaan pembelajaran oleh guru 

Nilai Keterangan 

10-29 Sangat kurang 

30-49 Kurang 

50-69 Cukup 

70-89 Baik 

90-100 Baik sekali 

      Sumber: (Sudjana,2006) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  

A. Deskripsi Data 

Penelitian dilaksanakan selama 3 minggu yaitu dari tanggal 2 Agustus 

2012 sampai dengan 16 Agustus 2012. Pelaksanaan penelitian dalam satu 

minggu dilaksanakan satu kali pertemuan, peneliti menyesuaikan dengan 

jadwal pelajaran merawat ternak sakit di kelas XI Agribisnis Ternak Unggas 

(ATU), yaitu pada hari Kamis jam pertama sampai jam kedua atau jam 07.15 – 

08.45. 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada siklus I, siklus II dan siklus 

III meliputi empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi 

dan refleksi. Selama proses pembelajaran berlangsung peneliti dibantu oleh 

observer yang bertugas melihat dan mencatat keterlaksanaan pembelajaran. 

Berikut ini penjabaran kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh peneliti  

dari masing-masing siklus dengan model pembelajaran kooperatif tipe  STAD 

sebagai berikut: 

1. Siklus I 

Siklus I ini dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2012 dengan materi 

pembelajaran tentang jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh virus pada 

ayam pedaging dan ayam petelur. Adapun tindakan-tindakan yang ditempuh 

selama siklus I ini diantaranya: 
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a. Tahap Perencanaan  

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini yaitu : 

1) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

RPP yang akan dipakai dalam penelitian disusun oleh peneliti 

dibawah bimbingan guru mata pelajaran merawat ternak sakit dapat 

dilihat pada lampiran. 

2) Penyusunan Pre Test 

Pre test diberikan kepada siswa sebelum masuk ke materi 

pembelajaran. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana siswa 

mengetahui tentang materi yang akan disampaikan. 

3) Penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

LKS merupakan lembar kerja yang harus dikerjakan oleh siswa 

untuk membantu tingkat pemahaman mengenai mata pelajaran 

tersebut. LKS disusun oleh peneliti dibawah bimbingan guru mata 

pelajaran merawat ternak sakit. Adapun LKS yang digunakan pada 

pembelajaran bisa dilihat dilampiran. 

4) Menyusun Lembar Observasi Pelaksanaan Pembelajaran  

Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

keterlaksanaan pembelajaran mata pelajaran merawat ternak sakit 

dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Adapun 

isi dalam lembar observasi yaitu tentang langkah-langkah 

pembelajaran merawat ternak sakit sesuai dengan ketentuan STAD. 
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Adapun lembar observasi selama pembelajaran bisa dilihat 

dilampiran. 

5) Penyusunan Post Test 

Post test dilaksanakan pada saat kegiatan belajar kelompok 

selesai. Tujuan diberikannya post test yaitu untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan. Jumlah soal 

pada post test sebanyak 4 soal yang masing-masing soal mengacu 

pada indikator dalam RPP.  

b. Tahap Pelaksanaan  

1) Pre Test 

Pre test diberikan kepada siswa sebelum presentasi kelas 

dimulai. Soal pre test terdiri dari 4 soal yang mengacu pada indikator 

di RPP. Peneliti memberikan pre test bertujuan untuk mengetahui 

pengetahuan awal siswa tentang mata pelajaran merawat ternak sakit 

pada materi jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh virus pada 

ayam pedaging dan petelur.  

Pada pelaksanaan pre test banyak siswa yang tidak fokus pada 

pekerjaannya sendiri. Karena mungkin mereka baru mendapatkan pre 

test yang sebelumnya tidak pernah dilakukan pada mata pelajaran 

yang sama. Banyak siswa yang bertanya seputar soal yang diberikan 

oleh guru. Kemudian pada saat pelaksanaan pre test ada 7 siswa yang 

terlihat saling mencontek. 
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Gambar 4.1. Pelaksanaan Pre Test Siklus I 

2) Presentasi Kelas 

Sebelum menyampaikan materi ajar, guru  menjelaskan model 

pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian guru menyampaikan 

tata cara siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran dengan tujuan 

supaya siswa tertarik dengan strategi pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. Selanjutnya guru menjelaskan poin-poin dari materi jenis-jenis 

penyakit yang disebabkan oleh virus pada ayam pedaging dan petelur. 

Guru meminta siswa untuk memperhatikan supaya bisa memahami 

materi yang disampaikan.  

Saat guru menyampaikan materi pelajaran terdapat beberapa 7 

siswa yang tidak memperhatikan dan berbicara dengan temannya. Guru 

memberi teguran supaya siswa yang tidak memperhatikan tersebut bisa 

memperhatikan kembali. 

Setelah selesai menyampaikan materi, mengelompokkan siswa 

menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa 

dan ada 2 kelompok yang beranggotakan 4 siswa. Pada setiap 
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kelompok terdapat siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda 

(tinggi, sedang dan rendah) sesuai dengan ketentuan dalam STAD.  

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.2. Presentasi Kelas Siklus I 

3) Belajar Kelompok  

Setelah pembagian kelompok selesai, siswa diberi Lembar Kerja 

Siswa (LKS) untuk diisi. Guru menegaskan supaya dengan 

diberikannya LKS siswa bisa berdiskusi dalam kelompoknya dan 

mengerti akan materi pelajaran yang sedang dipelajari.  

Guru menghimbau kepada seluruh siswa untuk bertanya apabila 

ada dari LKS dan materi yang kurang dimengerti. Setelah guru 

mengamati jalannya diskusi kelompok tersebut tidak ada siswa yang 

bertanya.  

Dalam belajar kelompok masih ada 5 siswa yang tidak ikut 

belajar kelompok. Hal ini disebabkan karena mereka merasa belum 

terbiasa untuk belajar kelompok dan merasa tidak cocok dengan 

kelompoknya yaitu kelompok 1 dan kelompok 5. Dimana dari masing-

masing kelompok tersebut ada anggotanya yang kurang berpartisipasi 

dalam belajar kelompok. 
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Setelah diskusi kelompok selesai, guru menawarkan kepada 

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. tetapi tidak 

ada siswa yang mau mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas. 

Akhirnya guru menunjuk satu siswa dari masing-masing kelompok 

untuk  mempresentasikan hasil diskusinya. Siswa dari masing-masing 

kelompok masih terlihat gugup dan malu sehingga suaranya tidak 

jelas terdengar. Secara umum, belajar kelompok pada siklus I belum 

terlaksana dengan optimal. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Pelaksanaan Belajar Kelompok Siklus I 

4) Post Test 

Setelah presentasi dari masing kelompok selesai, selanjutnya 

guru memberikan post test kepada setiap siswa untuk dikerjakan 

secara individu. Soal post test sebanyak 4 butir terdiri dari soal essay 

dan guru memberikan waktu kepada siswa selama 10 menit untuk 

menyelesaikannya. Sebagian siswa sedikit ribut karena merasa waktu 

yang diberikan terlalu singkat. Guru meminta siswa untuk tenang dan 
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segera menyelesaikan post test tersebut. Terdapat 7 siswa yang saling 

mencontek pada saat mengerjakan post test tersebut.  

Dari hasil post test siklus I nilai siswa terendah yaitu 14 dan 

nilai tertinggi yaitu sebesar 50. Melihat hasil post test yang rendah 

guru harus mengevaluasi proses pembelajaran sehingga diharapkan 

pada siklus berikutnya hasil post test siswa bisa meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.4. Pelaksanaan Post Test Siklus I 

5) Peningkatan Skor Individu 

Peningkatan skor individu diperoleh dengan cara 

membandingkan skor post test dengan skor pre test siswa. 

Peningkatan skor individu digunakan sebagai pedoman dalam 

menentukan skor kelompok.  

6) Penghargaan Kelompok 

Pada akhir pembelajaran siklus I, diakhiri dengan pemberian 

penghargaan kepada semua kelompok. Kelompok terbaik yaitu 

kelompok yang mempunyai nilai kemajuan rata-rata tertinggi dan 
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berhak mendapatkan penghargaan berupa hadiah. Kelompok yang 

mendapatkan penghargaan yaitu kelompok 3.   

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Pemberian Penghargaan Kelompok Siklus I 

c. Tahap Observasi  

Selama pelaksanaan tindakan siklus I berlangsung, guru 

mengobservasi keaktifan siswa berdasarkan lembar observasi siswa yang 

telah dibuat dengan observer.  Sedangkan observer mengobservasi 

keterlaksanaan pembelajaran yang disampaikan oleh guru berdasarkan 

lembar observasi yang telah dibuat. Sehingga keterlaksanaan 

pembelajaran dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran bisa 

dideskripsikan dengan data yang diperoleh.  

d. Tahap Refleksi  

Refleksi bertujuan untuk mengevaluasi hasil tindakan yang telah 

dilakukan selama pelaksanaan tindakan. Pada tindakan siklus I ini 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD belum berjalan 

dengan baik. Terbukti dengan fase-fase yang ada pada sintaks model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD belum terlaksana dengan maksimal. 
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Fase-fase dalam sintaks yang belum terlaksana dengan maksimal 

diantaranya: 

1) Guru belum bisa memotivasi siswa pada awal pembelajaran, sehingga 

saat proses pembelajaran berlangsung siswa cenderung tidak 

memperhatikan guru.  

2) Pada saat membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, guru kurang 

bisa menanganinya sehingga kondisi kelas ribut.  

3) Guru kurang menghimbau pada siswa untuk bertanya apabila ada 

materi dan LKS yang kurang dimengerti, sehingga tidak ada satu 

siswa pun yang bertanya tentang materi dan LKS pada siklus tersebut. 

4) Pada saat pemberian tes guru kurang tegas, sehingga siswa saling 

mencontek dengan temannya. 

5) Guru belum cermat dalam menghitung poin kelompok setelah tes 

dilaksanakan sehingga ada beberapa poin kelompok yang salah.  

6) Guru kurang baik mengelola waktu sehingga waktu penelitian lebih 

dari jam pelajaran tersebut. 

Pengaruh fase-fase dalam sintaks model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD yang belum terlaksana dengan maksimal. Sehingga 

berdampak pada siswa yang kurang berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran seperti: 

1) Pada saat diskusi kelompok untuk mengerjakan LKS kurang terjalin 

kerjasama yang terjadi antara anggota kelompok satu dengan yang 

lainnya. Kemudian juga tiap-tiap anggota kelompok masih saling 
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mengandalkan satu ketua kelompoknya. Sehingga pengetahuan yang 

didapat oleh anggota kelompok dari hasil mengerjakan LKS tidak 

merata. 

2) Siswa belum optimal dalam menyelesaikan LKS karena waktu yang 

diberikan relatif sebentar dan juga pada saat mengerjakan LKS siswa 

tidak boleh melihat materi pelajaran. 

3) Tidak ada siswa yang bertanya tentang materi dan LKS mungkin 

karena siswa belum begitu paham tentang materi tersebut. 

4) Sebagian siswa masih belum percaya diri pada saat diminta oleh guru 

untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ketika kelompok 

lain diminta untuk menanggapi hasil presentasi, tidak ada yang berani 

menanggapi alasannya yaitu takut salah. 

5) Terdapat 7 siswa yang mencontek pada temannya saat pelaksanaan 

post test siklus I. 

Setelah dilakukan diskusi antara observer dan peneliti terhadap yang 

terjadi selama tindakan, maka dapat dirumuskan rencana perbaikan untuk 

siklus berikutnya yaitu: 

1) Guru lebih mendisiplinkan siswa agar mengikuti pembelajaran dengan 

baik dan tidak membuat gaduh di kelas. 

2) Guru menganjurkan semua siswa mengerjakan LKS, tidak hanya 

mengandalkan pekerjaan siswa lain.  

3) Guru lebih memotivasi siswa agar mau bertanya dan berani maju ke 

depan kelas.  
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4) Guru lebih memperhatikan penggunaan alokasi waktu agar pelaksanaan 

pembelajaran dapat maksimal.   

5) Pada pelaksanaan pre test dan post test, guru memberikan teguran yang 

lebih tegas kepada siswa yang mencontek, sehingga diharapkan siswa 

mendapatkan nilai sesuai dengan kemampuannya. 

6) Guru harus mempelajari cara menghitung poin kelompok dengan cepat 

dan tepat. 

2. Siklus II 

Siklus II ini dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2012 dengan materi 

pembelajaran tentang jenis-jenis penyakit disebabkan oleh bakteri pada 

ayam pedaging dan ayam petelur. Adapun tindakan-tindakan yang ditempuh 

selama siklus II ini diantaranya: 

a. Tahap Perencanaan  

Tahap perencanaan pada penelitian siklus II hampir sama dengan 

tahap perencanaan siklus I, akan tetapi yang membedakannya yaitu tahap 

perencanaan pada siklus II telah dilakukan beberapa perbaikan rencana 

tindakan yang didasarkan pada hasil refleksi pada siklus I. Perbaikan-

perbaikan tersebut diantaranya : 

1) Guru memberi pengawasann yang lebih pada proses diskusi dan 

presentasi siswa. 

2) Pada saat pengerjaan LKS guru mempersilahkan siswa untuk melihat 

materi pelajaran. 
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3) Guru mengayomi siswa supaya bisa mengajukan pertanyaan seputar 

materi yang tidak dimengerti. 

4) Guru memberikan motivasi pada siswa supaya tidak malu dan gugup 

untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. 

5) Guru harus lebih memperhatikan waktu supaya tidak melebihi waktu 

mata pelajaran merawat ternak sakit.    

b. Tahap Pelaksanaan  

1) Pre Test 

Pre test diberikan kepada siswa sebelum presentasi kelas 

dimulai. Soal pre test terdiri dari 4 soal yang mengacu pada indikator 

di RPP. Peneliti memberikan pre test bertujuan untuk mengetahui 

pengetahuan awal siswa tentang mata pelajaran merawat ternak sakit 

pada materi jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri pada 

ayam pedaging dan petelur.  

Pada pelaksanaan pre test siklus II siswa sudah mulai fokus 

pada pekerjaannya sendiri. Karena pada siklus I guru mengingatkan 

pada siswa agar mempelajari materi tentang materi jenis-jenis 

penyakit yang disebabkan oleh bakteri pada ayam pedaging dan 

petelur. Sehingga siswa memiliki rasa percaya diri untuk mengerjakan 

pre test yang diberikan guru. Tetapi masih ada beberapa 2 siswa yang 

terlihat saling mencontek pada saat pelaksanaan pre test walaupun 

tidak sebanyak pada siklus I. 
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 Gambar 4.6. Pelaksanaan Pre Test Siklus II 

2) Presentasi Kelas 

Sebelum menyampaikan materi ajar, seperti biasa guru  yaitu 

menjelaskan model pembelajaran yang akan digunakan kemudian 

guru menyampaikan tata cara siswa dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran. 

Selanjutnya guru menjelaskan poin-poin dari materi jenis-jenis 

penyakit yang disebabkan oleh bakteri pada ayam pedaging dan 

petelur. Guru meminta siswa untuk memperhatikan supaya bisa 

memahami materi yang disampaikan.  

Setelah selesai, kemudian guru mengelompokkan siswa menjadi 

5 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa dan ada 

yang 4 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, sedang 

dan rendah) sesuai dengan ketentuan dalam STAD. 

Pada saat guru menjelaskan poin-poin dari materi ajar, terlihat 

siswa memperhatikan dengan sungguh-sungguh karena guru menyisipkan 

foto dan video ayam yang terserang oleh bakteri pada powerpoint. 



 
 

Destian Kudus Irmansyah, 2013 
Penerapan Model Pembelajaran Koperatif Tipe STAD Untuk Meningkatkan Prestasi Dan Aktivitas 
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Merawat Ternak Sakit 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.7. Presentasi Kelas Siklus II 

3) Belajar Kelompok  

Setelah pembagian kelompok selesai, seperti halnya pada siklus 

I guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada siswa untuk 

diisi. Guru menegaskan supaya dengan diberikannya LKS siswa bisa 

berdiskusi dalam kelompoknya dan mengerti akan materi pelajaran 

yang sedang dipelajari.  Guru menghimbau kepada seluruh siswa 

untuk bertanya apabila ada dari LKS dan materi pelajaran yang kurang 

dimengerti.  

Ditengah-tengah proses diskusi kelompok berlangsung ada 4 

siswa dari masing-masing kelompok yang bertanya tentang materi 

ajar. Kemudian guru menjelaskan di depan kelas mengenai materi 

yang tidak dimengerti tersebut. Pada siklus II ini siswa terlihat 

antusias  untuk berdiskusi dan tidak lagi mengandalkan ketua 

kelompok untuk mengisi LKS sehingga LKS dapat selesai sebelum 

waktu yang diberikan guru habis. 

Setelah diskusi kelompok selesai, guru menawarkan kepada 

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Hanya 
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kelompok 2 dan 3 yang siap mempresentasikan hasil diskusinya. Akan 

tetapi tidak ada yang memberi tanggapan satu orang pun setelah 

kelompok 2 dan 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Akhirnya guru 

menunjuk satu siswa dari masing-masing kelompok untuk  

mempresentasikan hasil diskusinya.  

Pada saat siswa dari masing-masing kelompok kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya sudah mulai tidak terlihat gugup 

dan suaranya sudah mulai terdengar jelas sampai bangku paling 

belakang. Akan tetapi secara umum belajar kelompok pada Siklus II 

belum tercapai secara maksimal. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8. Pelaksanaan Belajar Kelompok Siklus II 

4) Post Test 

Setelah presentasi dari masing kelompok selesai, selanjutnya 

guru memberikan post test kepada setiap siswa untuk dikerjakan 

secara individu. Soal post test sebanyak 4 butir terdiri dari soal essay 

dan guru memberikan waktu selama 10 menit untuk 

menyelesaikannya.  
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Siswa mulai tenang dalam mengerjakan post test siklus II 

tersebut. Akan tetapi  ada 2 orang siswa yang terlihat saling 

mencontek. Guru pun memberikan teguran pada 2 orang siswa yang 

saling mencontek tersebut.   

Dari hasil post test ada dua siswa yang memperoleh skor 

terendah yaitu sebesar 32 dan  siswa yang mendapat skor tertinggi 

yaitu sebesar 84. Melihat hasil post test masih banyak nilai siswa yang 

relatif rendah sehingga guru harus mengevaluasi proses pembelajaran 

dengan harapan pada siklus berikutnya hasil post test siswa bisa 

meningkat. 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.9. Pelaksanaan Post Test Siklus II 

5) Peningkatan Skor Individu 

Peningkatan skor individu diperoleh dengan cara 

membandingkan skor post test dengan skor pre test siswa. 

Peningkatan skor individu digunakan sebagai pedoman dalam 

menentukan skor kelompok. Pada siklus II yang mendapatkan nilai 

rata-rata kelompok paling tinggi yaitu kelompok II 
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6) Penghargaan Kelompok 

Pada akhir pembelajaran siklus II, diakhiri dengan pemberian 

penghargaan kepada semua kelompok. Kelompok terbaik yaitu 

kelompok yang mempunyai nilai kemajuan rata-rata tertinggi dan 

berhak mendapatkan penghargaan berupa hadiah.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10. Pemberian Penghargaan Kelompok Siklus II 

c. Tahap Observasi  

Selama pelaksanaan tindakan siklus II berlangsung, guru 

mengobservasi keaktifan siswa berdasarkan lembar observasi siswa yang 

telah dibuat dengan observer.  Sedangkan observer mengobservasi 

keterlaksanaan pembelajaran yang disampaikan oleh guru berdasarkan 

lembar observasi yang telah dibuat. Sehingga keterlaksanaan 

pembelajaran dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran bisa 

dideskripsikan dengan data yang diperoleh.  

d. Tahap Refleksi  

Pada tindakan siklus II ini penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD sudah berjalan cukup baik. dibuktikan dengan 
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adanya peningkatan keaktifan siswa selama proses pembelajaran diikuti 

dengan peningkatan hasil belajar siswa. Akan tetapi masih ada fase-fase 

pada sintaks model pembelajaran kooperatif tipe STAD belum terlaksana 

dengan maksimal. Fase-fase dalam sintaks yang belum terlaksana dengan 

maksimal diantaranya: 

1) Motivasi yang diberikan oleh guru  cukup baik sehingga berpengaruh 

pada siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.  

2) Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok cukup baik akan 

tetapi hanya 4 orang siswa yang bertanya mengenai materi dan LKS 

yang kurang dimengerti.  

3) Pada saat pemberian tes,  guru masih kurang tegas menegur siswa 

saling mencontek dengan temannya.  

4) Guru belum cermat dalam menghitung poin kelompok setelah tes 

dilaksanakan, sehingga waktu yang dipakai dalam menghitung poin 

kelompok lama. 

Pengaruh fase-fase dalam sintaks model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD yang belum terlaksana dengan maksimal. Sehingga 

berdampak pada siswa yang kurang berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran seperti: 

1) Sebagian siswa belum sepenuhnya percaya diri pada saat diminta oleh 

guru untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ketika 

kelompok lain diminta untuk menanggapi hasil presentasi, tidak ada 

yang berani menanggapi alasannya yaitu takut salah. 
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2) Terdapat 2 siswa yang saling mencontek pada saat pelaksanaan pre 

test dan post test. 

Setelah dilakukan diskusi mengenai pelaksanaan tidakan pasa siklus II 

antara observer dan peneliti, maka dapat dirumuskan rencana perbaikan 

untuk siklus berikutnya yaitu: 

1) Guru menegur dengan tegas kepada siswa yang ketahuan mencontek 

sehingga menjadi pelajaran untuk siswa lainnya untuk tidak mencontek. 

2) Guru harus lebih memotivasi siswa agar mau bertanya dan berani maju 

ke depan kelas untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. 

3) Cara penghitungan poin kelompok harus lebih ditingkatkan agar tidak 

memakan waktu yang lama. 

3. Siklus III 

Siklus III ini dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan 

materi pembelajaran tentang jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh 

parasiter dan gangguan nutrisi pada ayam pedaging dan ayam petelur. 

Adapun tindakan-tindakan yang ditempuh selama siklus III ini diantaranya: 

a. Tahap Perencanaan  

Tahap perencanaan pada penelitian siklus III hampir sama dengan 

tahap perencanaan siklus II, tetapi disiklus ini telah mengalami perbaikan 

rencana tindakan yang didasarkan pada hasil refleksi dari siklus II. 

Adapun perbaikan-perbaikan tersebut diantaranya : 
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1) Guru harus bisa memotivasi siswa supaya rasa percaya dirinya timbul 

sehingga akan berdampak pada kemampuan siswa mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan baik. 

2) Guru harus bisa tegas menegur siswa yang saling mencontek supaya 

nilai yang didapat oleh siswa sesuai dengan kemampuannya. 

3) Pengelolaan waktu pada saat penyampaian pre test, materi ajar, 

diskusi,  post test dan penghargaan pada kelompok harus benar-benar 

tertangani dengan baik. Sehingga ketika jam pelajaran selesai kegiatan 

pembelajaran pun selesai dengan baik yaitu sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. 

b. Tahap Pelaksanaan  

1) Pre Test 

Pre test diberikan kepada siswa sebelum presentasi kelas 

dimulai oleh guru. Soal pre test pada siklus III ini terdiri dari 4 soal 

yang mengacu pada indikator di RPP. Peneliti memberikan pre test 

bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal siswa tentang mata 

pelajaran merawat ternak sakit pada materi jenis-jenis penyakit yang 

disebabkan oleh parasiter dan gangguan nutrisi pada ayam pedaging 

dan petelur.  

Pada pelaksanaan pre test siklus III siswa sudah fokus pada 

pekerjaannya masing-masing. Pada siklus ini sudah tidak terlihat 

siswa yang saling mencontek. Mungkin mereka sudah berpikir bahwa 

pekerjaan orang lain belum tentu lebih baik dari pekerjaannya sendiri. 
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Gambar 4.11. Pelaksanaan Pre Test Siklus III 

2) Presentasi Kelas 

Sebelum menyampaikan materi ajar, guru  menjelaskan model 

pembelajaran yang akan digunakan kemudian guru menyampaikan 

tata cara siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran dengan tujuan 

agar siswa tertarik dengan strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

Selanjutnya guru menjelaskan poin-poin dari materi jenis-jenis 

penyakit yang disebabkan oleh parasiter dan gangguan nutrisi pada 

ayam pedaging dan petelur. Guru meminta siswa untuk memperhatikan 

agar nanti siswa dapat mengerjakan soal yang diberikan. Setelah selesai, 

kemudian guru mengelompokkan siswa menjadi 5 kelompok. Masing-

masing kelompok terdiri dari 5 siswa dan ada 2 kelompok yang 

beranggotakan 4 siswa. Pada setiap kelompok terdapat siswa dengan 

kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, sedang dan rendah) sesuai 

dengan ketentuan dalam STAD. 
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Gambar 4.12. Presentasi Kelas Siklus III 

3) Belajar Kelompok  

Setelah pembagian kelompok selesai, kemudian guru  

memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada siswa untuk 

dikerjakan. Guru menegaskan supaya dengan diberikannya LKS siswa 

dapat berdiskusi dalam kelompoknya dan mengerti akan materi 

pelajaran yang sedang dipelajari.  Guru menghimbau kepada seluruh 

siswa untuk bertanya apabila ada dari LKS dan materi pelajaran yang 

kurang dimengerti.  

Ditengah-tengah proses diskusi kelompok berlangsung 7 siswa 

dari masing-masing kelompok yang bertanya tentang materi ajar yang 

menurut mereka belum dimengerti. Kemudian guru menjelaskan di 

depan kelas mengenai materi yang tidak dimengerti tersebut.  

Pada siklus III ini siswa terlihat antusias  untuk berdiskusi, 

bertanya dan tidak lagi mengandalkan  satu siswa dalam kelompok 

untuk mengisi LKS sehingga LKS dapat terselesaikan tepat waktu. 

Setelah diskusi kelompok selesai, guru menawarkan kepada 

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Semua 
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anggota perwakilan kelompok mengacungkan tangan ingin 

mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Kemudian, setelah 

setiap kelompok selesai mempresentasikan hasil diskusi presentasi di 

depan kelas kelompok lain yang menyimak, memberi tanggapan dan 

masukan. Sehingga dengan hal tersebut para anggota kelompok bisa 

bertukar pikiran tentang materi pelajaran.  

Pada siklus III, siswa sudah mulai terbiasa menyampaikan hasil 

diskusi kelompoknya sehingga volume suaranya sudah terdengar jelas 

di kelas. Secara umum belajar kelompok pada Siklus III sudah 

tercapai secara maksimal karena terjadinya tukar pendapat untuk 

mendapatkan kejelasan tentang LKS. Guru menjelaskan ulang tentang 

jawaban dari LKS yang telah diisi oleh siswa sehingga jika ada isian 

dari LKS yang salah atau kurang jelas dapat terlengkapi. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13. Pelaksanaan Belajar Kelompok Siklus III 

4) Post Test 

Setelah presentasi dari masing kelompok selesai, selanjutnya 

guru memberikan post test kepada setiap siswa untuk dikerjakan 

secara individu. Soal post test pada siklus III sama seperti soal tes 
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sebelumnya yaitu sebanyak 4 butir terdiri dari soal essay yang 

mengacu pada indikator dalam RPP. 

Guru memberikan waktu kepada siswa untuk mengerjakan post 

test tersebut selama 10 menit. Siswa terlihat tenang mengerjakan post 

test siklus III tersebut. Tidak terlihat lagi siswa yang saling mencontek 

pada siklus ini. Dari hasil post test siklus III didapat skor terendah 

yaitu 76 dan skor tertinggi  yaitu 100 yang merupakan skor maksimal 

dari post test. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14. Pelaksanaan Post Test Siklus III 

5) Peningkatan Skor Individu 

Peningkatan skor individu diperoleh dengan cara 

membandingkan skor post test dengan skor pre test siswa. 

Peningkatan skor individu digunakan sebagai pedoman dalam 

menentukan skor kelompok. Pada siklus III yang mendapatkan nilai 

rata-rata kelompok paling tinggi yaitu kelompok 2. 

6) Penghargaan Kelompok 

Pada akhir pembelajaran siklus III, diakhiri dengan pemberian 

penghargaan kepada semua kelompok. Kelompok terbaik yaitu 
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kelompok yang mempunyai nilai kemajuan rata-rata tertinggi dan 

berhak mendapatkan penghargaan berupa hadiah.  

 

 

 

 

 

 Gambar 4.15. Penyerahan penghargaan Siklus III 

c. Tahap Observasi  

Selama pelaksanaan tindakan siklus III berlangsung, guru 

mengobservasi keaktifan siswa berdasarkan lembar observasi siswa yang 

telah dibuat dengan observer.  Sedangkan observer mengobservasi 

keterlaksanaan pembelajaran yang disampaikan oleh guru berdasarkan 

lembar observasi yang telah dibuat. Sehingga keterlaksanaan 

pembelajaran dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran bisa 

dideskripsikan dengan data yang diperoleh. 

d. Tahap Refleksi  

Pada tindakan siklus III ini penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD sudah berjalan dengan baik. Terbukti dengan 

peningkatan keterlaksanaan pembelajaran kooperatif tipe STAD, aktivitas 

siswa pada saat pembelajaran berlangsung dan hasil belajar siswa. 

Disamping itu masih ada dari fase-fase dalam sintaks model 
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pembelajaran kooperatif tipe STAD yang belum terlaksana dengan baik, 

diantaranya:  

1) Guru belum bisa memberikan motivasi yang tepat pada siswa di awal 

pembelajaran untuk membangkitkan semangat belajar siswa. 

2) Guru masih belum terampil dalam menghitung poin kelompok setelah 

tes dilaksanakan. 

Setelah dilakukan diskusi mengenai pelaksanaan tidakan pada siklus II 

antara observer dan peneliti, maka dapat dirumuskan rencana perbaikan 

untuk siklus berikutnya yaitu: 

1) Guru harus lebih memotivasi siswa agar mau bertanya dan berani 

maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. 

2) Guru harus lebih cepat dan tepat menghitung  poin kelompok sehingga 

tidak banyak waktu  yang terbuang. 

B. Analisis Data  

1. Nilai Kemajuan Kelompok dan Predikat Kelompok  

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I, siklus II dan siklus II 

diperoleh nilai kemajuan kelompok dan predikat kelompok sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Nilai Kemajuan Kelompok dan Predikat Kelompok  

Kelompok 

Nilai Kemajuan Kelompok Predikat 

Siklius 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

Siklius 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

Kelompok 1 25 27,5 30 Super Super Super 

Kelompok 2 28 30 34 Super Super Super 

Kelompok 3 30 30 30 Super Super Super 

Kelompok 4 30 30 30 Super Super Super 

Kelompok 5 23,3 26,6 33,3 Hebat Super Super 
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Pada siklus I, kelompok yang mendapatkan nilai kemajuan yang 

paling tinggi yaitu kelompok 3 dengan predikat kelompok super.  

Kelompok tersebut yang mendapatkan hadiah sebagai penghargaan dari 

guru atas hasil yang telah dicapai. Kelompok tersebut terlihat sangat senang 

dan bersemangat karena hanya kelompok mereka yang mendapatkan 

hadiah. 

Pada siklus II, kelompok 2 yang mendapatkan nilai kemajuan yang 

paling tinggi yaitu 30 dengan predikat kelompok super.  Meskipun nilai 

kemajaun kelompok sama dengan kelompok 3 akan tetapi nilai rata-rata 

post test kelompok 2 lebih besar. Kelompok tersebut yang mendapatkan 

hadiah sebagai penghargaan dari guru atas hasil yang telah dicapai. 

Kelompok tersebut terlihat sangat senang dan bersemangat karena hanya 

kelompok mereka yang mendapatkan hadiah. Pemberian hadiah pada 

kelompok 2 menunjukan bahwa kelompok 2 termotivasi oleh guru 

sehingga kelompok tersebut bisa menjadi yang terbaik. 

Pada siklus III, kelompok yang mendapatkan nilai kemajuan yang 

tertinggi sama seperti siklus II yaitu kelompok 2 dengan predikat kelompok 

super. Kelompok 2 ini bisa mempertahankan kekompakkan kelompoknya 

sehingga tetap menjadi kelompok yang mendapatkan skor tertinggi. 

Kelompok 2 sangat senang sekali bukan karena hadiah yang diberikan 

melainkan karena kelompoknya bisa mempertahankan diri  sebagai 

kelompok yang mendapatkan skor tertinggi. 
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2. Hasil Observasi Guru 

Berdasarkan hasil observasi guru pada siklus I, siklus I dan siklus III 

maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Data Hasil Observasi Guru 

Observer 
Total Skor Persentase 

Siklus I Siklus II Siklus III Siklus I Siklus II Siklus III 

1 67 70 73 83,7 87,5 91,2 

2 62 70 72 77,5 87,5 90,0 

Rata-Rata Hasil 80,6 87,5 90,6 

 

Dari hasil  tabel 4.2. maka diperoleh hasil observasi guru pada siklus I 

sebagai berikut : 

a. 80,6 % langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD terlaksana 

dengan kualifikasi baik. 

b. Guru kurang memotivasi siswa pada saat pembelajaran dimulai. 

c. Pada saat pembagian kelompok guru kurang bisa menangani siswa, 

sehingga keadaan kelas gaduh. 

d. Seluruh anggota kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi relatif 

gugup dan suaranya kecil. 

e. Terdapat 7 yang saling mencontek pada saat pre test dan post test. 

f. Guru kurang mengelola waktu dengan baik. 

Teknik bertanya yang diajukan guru pada siswa masih terlihat rancu. 

Dari hasil  tabel 4.2. maka diperoleh hasil observasi guru pada siklus II 

sebagai berikut : 

a. 87,5 % langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD terlaksana 

dengan kualifikasi baik. 
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b. Guru masih kurang memotivasi pada saat pembelajaran dimulai. 

c. Seluruh anggota kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi masih 

terlihat sedikit gugup dan suaranya kecil. 

d. Guru kurang mengelola waktu dengan cukup baik.  

e. Teknik bertanya yang diajukan guru cukup jelas untuk ditanggapi siswa. 

Dari hasil  tabel 4.2. maka diperoleh hasil observasi guru pada siklus III 

sebagai berikut : 

a. 90,6 % langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD terlaksana 

dengan kualifikasi sangat baik. 

b. Guru cukup baik memotivasi siswa pada saat pembelajaran dimulai. 

c. Guru cukup baik dalam pengelolaan waktu selama proses pembelajaran.  

3. Hasil Observasi Siswa 

Berdasarkan hasil observasi siswa pada siklus I, siklus I dan siklus III 

maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Data Hasil Observasi Siswa 

Siklus Penelitian Skor Total 
Skor 

Maksimal 
Persentase Kualifikasi 

1 Peneliti 45,8 68 67,4 Cukup 

2 Peneliti 59,1 68 87,0 Baik 

3 Peneliti 63,6 68 93,5 Baik Sekali 
 

Hasil observasi siswa pada siklus I menunjukkan bahwa persentase 

keaktifan siswa pada siklus ini yaitu 67,4% dengan kualifikasi cukup. Hal 

ini disebabkan masih banyak siswa yang kurang memperhatikan guru, 

kurang bekerja sama dalam diskusi kelompok dan masih ada siswa yang 

saling mencontek. 
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Hasil observasi siswa pada siklus II menunjukan bahwa persentase 

keaktifan siswa pada siklus ini yaitu 87,0% dengan kualifikasi baik. Pada 

siklus II ini terjadi peningkatan dari siklus I hal ini disebabkan semua 

siswa memperhatikan guru, siswa antusias bekerja sama dalam diskusi 

kelompok dan hanya ada dua siswa yang saling mencontek. 

Hasil observasi siswa pada siklus III menunjukan bahwa persentase 

keaktifan siswa pada siklus ini yaitu 93,5% dengan kualifikasi sangat baik. 

Pada siklus III keaktifan siswa selama proses pembelajaran berjalan 

dengan baik. Sudah tidak ada lagi siswa yang mencontek dan para siswa 

sangat antusias dalam diskusi kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Peningkatan Hasil Observasi Guru dan Siswa   

4. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Berdasarkan hasil analisis pengerjaan lembar kerja siswa  pada siklus 

I, siklus II dan siklus III diperoleh data tentang pemahaman materi 

kelompok siswa kelas XI Agribisnis Ternak Unggas (ATU) SMK Negeri 1 

Cikalongkulon yang disajikan pada tabel 4.4. 
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Tabel 4.4. Persentase Pemahaman Siswa Terhadap Lembar Kerja Siswa 

Nama Kelompok 
Persentase Kelompok 

Siklus I Siklus II Siklus III 

Kelompok 1 14.29 43.33 66.67 

Kelompok 2 40.00 40.00 83.33 

Kelompok 3 11.43 56.67 60.00 

Kelompok 4 11.43 46.67 90.00 

Kelompok 5 8,57 30.00 76.67 

Nilai Rata-Rata 17.71 43.33 75.33 
 

Nilai rata-rata pemahaman konsep kelompok terhadap LKS pada 

siklus I yaitu 17,71% dengan kategori sangat rendah. Persentase 

pemahaman konsep terhadap LKS paling tinggi oleh kelompok 2 yaitu 

40,00%. Persentase pemahaman konsep terhadap LKS paling rendah oleh 

kelompok 5 yaitu 8,57%. 

Nilai rata-rata pemahaman konsep kelompok terhadap LKS pada 

siklus II yaitu 43,33% dengan kategori sangat rendah. Persentase 

pemahaman konsep terhadap LKS paling tinggi oleh Kelompok 3 yaitu 

56,67%. Persentase pemahaman konsep terhadap LKS paling rendah oleh 

kelompok 5 yaitu 30,00%. 

Nilai rata-rata pemahaman konsep kelompok terhadap LKS pada 

siklus III yaitu 75,33% dengan kualifikasi sedang. Persentase pemahaman 

konsep terhadap LKS paling tinggi oleh kelompok 4 yaitu 

90,00%.Persentase pemahaman konsep terhadap LKS paling rendah oleh 

kelompok 1 yaitu 66,67%. 

5. Data Hasil Tes  

Berdasarkan hasil tes pada siklus I, siklus II dan siklus III diperoleh nilai 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 Nilai Tes dan N-Gain pada Mata Pelajaran Merawat  Ternak  

      Sakit  

No 
Nama 

Siswa 

Nilai Tes siklus I Nilai Tes siklus II Nilai Tes siklus III 

Pre 

test 

Post 

test 
N-Gain 

Pre 

test 

Post 

test 
N-Gain 

Pre 

test 

Post 

test 
N-Gain 

1. 1 16 46 0.36 36 64 0,44 44 80 0,64 

2. 2 8 28 0.22 20 40 0,25 44 76 0,57 

3. 3 8 20 0.13 4 56 0,54 44 80 0,64 

4. 4 8 32 0.26 36 52 0.25 40 80 0.67 

5. 5 8 20 0.13 24 60 0.47 48 80 0.62 

6. 6 16 44 0.33 8 72 0.70 52 76 0.50 

7. 7 20 48 0.35 20 60 0.50 60 100 1.00 

8. 8 8 10 0.02 32 40 0.12 48 76 0.54 

9. 9 20 22 0.03 16 56 0.48 52 100 1.00 

10 10 12 14 0.02 28 44 0.22 44 100 1.00 

11. 11 8 20 0.13 12 52 0.45 44 76 0.57 

12. 12 4 14 0.10 36 44 0.13 48 76 0.54 

13. 13 32 50 0.26 56 72 0.36 60 100 1.00 

14. 14 20 30 0.13 20 84 0.80 68 88 0.63 

15. 15 8 32 0.26 40 68 0.47 48 84 0.69 

16. 16 4 20 0.17 8 44 0.39 28 76 0.67 

17. 17 16 32 0.19 24 48 0,32 48 80 0,62 

Nilai Rata-

Rata 
12,7 28.35 0.18 24,7 56,24 0,40 48,2 84,00 0,70 

 

Setelah dikoreksi dan dianalisis hasil pre test siswa pada mata 

pelajaran merawat ternak sakit pada siklus I mempunyai nilai tertinggi 32 

dan terendah 4. Kemudian nilai rata-rata hasil post test siswa pada mata 

pelajaran merawat ternak sakit pada siklus I adalah  28,35 dengan nilai 

tertinggi 50 dan nilai terendah 10.  

Pada siklus II hasil pre test siswa pada mata pelajaran merawat 

ternak sakit mempunyai nilai tertinggi 56 dan terendah 4. Kemudian nilai 

rata-rata hasil post test siswa pada mata pelajaran merawat ternak sakit 

pada siklus I adalah  56,24 dengan nilai tertinggi 84 dan nilai terendah 32.  
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Pada siklus III hasil pre test siswa pada mata pelajaran merawat 

ternak sakit mempunyai nilai tertinggi 68 dan terendah 28. Kemudian nilai 

rata-rata hasil post test siswa pada mata pelajaran merawat ternak sakit 

pada siklus III adalah  84,00 dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 

76.  

 

Gambar 4.17 Peningkatan Hasil Tes dan Pemahaman LKS 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Peningkatan N-Gain Siswa  

Pada siklus I nilai rata-rata N-Gain siswa kelas XI Agribisnis Ternak 
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siklus I yaitu 0,36 dengan kategori sedang. Sedangkan N-Gain terendah 

yaitu 0,02 dengan kategori rendah.  

Pada siklus II nilai rata-rata N-Gain siswa kelas XI Agribisnis 

Ternak Unggas (ATU) yaitu 0,40 dengan kategori sedang. N-Gain 

tertinggi pada siklus I yaitu 0,70 dengan kategori tinggi. Sedangkan N-

Gain terendah yaitu 0,12 dengan kategori rendah. 

Pada siklus III nilai rata-rata N-Gain siswa kelas XI Agribisnis 

Ternak Unggas (ATU) yaitu 0,70 dengan kategori tinggi. N-Gain tertinggi 

pada siklus III yaitu 1,00 dengan kategori tinggi. Sedangkan N-Gain 

terendah yaitu 0,50 dengan kategori sedang. 

Berdasarkan hasil analisis serta uraian di atas, dapat diketahui dari  siklus 

I ke siklus II  dan dari siklus II  ke siklus III mengalami  beberapa peningkatan 

diantaranya peningkatan keterlaksanaan pembelajaran kooperatif tipe STAD, 

peningkatan  hasil Lembar Kerja Siswa (LKS), peningkatan N-Gain dan 

peningkatan hasil belajar siswa. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa mata 

pelajaran merawat ternak sakit melalui pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) dapat meningkatkan prestasi belajar dan 

aktivitas siswa kelas XI Agribisnis Ternak Unggas (ATU) pada kompetensi 

dasar mengidentifikasi jenis-jenis penyakit unggas dan gejalanya. Sehingga 

apabila indikator keberhasilan sudah terpenuhi maka tindakan sudah dapat 

dihentikan. 
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G. Pembahasan  

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu tipe dari 

model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok 

kecil dengan jumlah anggota kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen. 

Model pembelajaran ini terdiri dari lima komponen utama yaitu presentasi 

kelas, diskusi kelompok, kuis, skor kemajuan individual dan rekognisi tim. 

Melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada mata pelajaran 

merawat ternak sakit diharapkan memberi kesempatan kepada seluruh siswa 

untuk saling bertukar pikiran dan mempertimbangkan jawaban yang paling 

tepat dengan bekerja sama antar kelompok.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD mampu meningkatakan prestasi belajar dan aktivitas 

siswa pada mata pelajaran merawat ternak sakit kompetensi dasar jenis-jenis 

penyakit pada unggas dan gejalanya. Hal ini senada dengan yang diungkapkan 

(Widyantini, 2008) yaitu model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari teman-

tamannya serta mengembangkan keterampilan sosial. Sedangkan menurut 

Slavin (2005:10) juga mengungkapkan hal yang sama bahwa “model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan skor pencapaian siswa 

dalam mata pelajaran tersebut. Pada penelitian ini peningkatan prestasi belajar 

siswa dapat buktikan  dengan peningkatan nilai hasil tes siswa dari setiap 

siklusnya yang berpengaruh pada peningkatan nilai rata-rata kelas. Keaktifan 
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belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran ini terdeskripsikan 

pada lembar observasi yang diisi oleh observer. 

Pembahasan hasil penelitian dilakukan berdasarkann faktor-faktor yang 

dicermati dalam penelitian ini. Faktor tersebut meliputi peningkatan hasil 

obesrvasi guru, peningkatan keaktifan belajar siswa, peningkatan pemahaman 

konsep, peningkatan hasil belajar (nilai) dan efektifitas hasil belajar siswa.  

1. Data Hasil Observasi Guru dan Siwa  

Secara umum keterlaksanaan pembelajaran merawat ternak sakit di 

kelas XI Agribisnis Ternak Unggas (ATU) melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) pada siklus 

I, siklus II dan siklus III sudah sesuai dengan tahapan pada pedoman 

observasi pembelajaran yang sudah disusun peneliti sebelumnya. 

Keterlaksana pembelajaran diobservasi oleh 2 orang observer yang 

menentukan menilai keterlaksaan pembelajaran. Rata-rata persentase 

keterlaksanaan pembelajaran oleh guru pada siklus 1 adalah sebesar 80,6% 

dan berdasarkan pedoman kualifikasi persentase tersebut tergolong dalam 

kategori baik. Persentase keterlaksaan pembelajaran tersebut meningkat 

pada siklus II menjadi sebesar 87,5% dan berdasarkan pedoman kualifikasi 

persentase tersebut tergolong dalam kategori baik. Kemudian pada siklus 

III persentase keterlaksanaan pembelajaran meningkat menjadi 90,6% 

dengan kategori baik sekali. 

Keaktifan siswa pada saat penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) dari siklus ke siklusnya 
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terjadi peningkatan. Pada siklus I keaktifan siswa yaitu 67,4% dengan 

kategori cukup. Kemudian terjadi peningkatan pada siklus II yaitu 87,0% 

dan pada siklus III 93,5% dengan masing-masing berkategori baik dan 

baik sekali. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan observer, pelaksanaan 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) dari siklus ke siklusnya memenuhi kriteria kooperatif tipe STAD. 

Hal tersebut terjadi karena setiap siklus dalam pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dilakukan refleksi sehingga bisa menyempurnakan pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus sebelumnya. Ketika siklus terakhir dilaksanakan 

pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe STAD bisa tercapai dengan 

maksimal. 

 Pada penerapan model pembelajran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) adanya peningkatan keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran. Hal ini ditunjukan oleh lembar observasi siswa yang 

diamati oleh peneliti. Peningkatan terjadi dari siklus ke siklusnya yang 

menandakan siswa nyaman dengan model pembelajaran tersebut. Akan 

tetapi peningkatan keaktifan siswa yang signifikan terjadi yaitu pada siklus 

I ke siklus II. Masalah utama yang menyebabkan persentase keaktifan 

siswa kecil pada siklus I yaitu karena siswa baru mengenal model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan belum paham proses pembelajaran 

dengan menggunakan model tersebut.  
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Hal ini sesuai dengan pendapat Joyce & Marsha (2004: 208-209) 

dalam Kusumaningtyas (2011) yang mengungkapkan bahwa anggota-

anggota kelompok akan saling belajar satu sama lain dan interaksi dengan 

orang lain menghasilkan keaktifan intelektual lebih tinggi. 

2. Data Hasil Tes dan N-Gain  

Berdasarkan analisis hasil tes siklus I, tes siklus II  dan tes siklus III 

persentase hasil belajar siswa pada mata pelajaran merawat ternak sakit 

mengalami peningkatan sebesar 27,89% yaitu pada siklus I sebesar 

28,35% menjadi 56,24% pada siklus II. Kemudian mengalami peningkatan 

sebesar 27,76% yaitu pada siklus II 56,34% menjadi 84,00% pada siklus 

III. Nilai rata-rata pada siklus I relatif kecil dikarenakan beberapa faktor 

dari siswa dan gurunya yang berpengaruh pada perolehan nilai siswa. 

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi nilai siswa yaitu belum 

terbiasa dan belum mengerti tentang penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. Sehingga berpengaruh pada perolehan nilai siswa 

pada tes. Sedangkan masalah yang dirasakan oleh guru ketika penerapan 

model tersebut pada siklus I yaitu belum terbiasa dan kurang begitu paham 

terhadap pelaksanaan model pembelajaran tersebut yang baik dan benar. 

Dari hasil analisis Lembar Kerja Siswa (LKS) persentase rata-rata 

pemahaman konsep merawat ternak sakit kelompok mengalami 

peningkatan sebesar 25,62% dari siklus I ke siklus II yaitu dari 17,71% 

menjadi 43,33%. Terjadi peningkatan sebesar 32% dari siklus II ke siklus 

III yaitu 43,33% menjadi 75,33%.  



 
 

Destian Kudus Irmansyah, 2013 
Penerapan Model Pembelajaran Koperatif Tipe STAD Untuk Meningkatkan Prestasi Dan Aktivitas 
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Merawat Ternak Sakit 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

Dilihat dari hasil analisis diatas maka hasil tes dengan dengan model 

penerapan keooperatif tipe STAD mampu meningkatkan prestasi belajar. 

Hal ini senada yang diungkapkan oleh (Darmadi, 2011) yaitu tes prestasi 

pada umumnya mengukur penguasaan dan kemampuan para peserta didik 

setelah mereka menerima proses belajar mengajar dari guru selama waktu 

tertentu. Tes tersebut untuk mengukur tingkat penguasaan dan kemampuan 

peserta didik secara individual dalam cakupan ilmu pengetahuan yang 

telah ditentukan oleh para didik. Kemudian (Arikunto, 2012) 

mengungkapkan nilai prestasi harus mencerminkan  tingkatan-tingkatan 

yang ada, karena telah ditetapkan disetiap bidang dan simbol yang 

digunakan untuk menyatakan nilai baik huruf maupun angka. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD tidak hanya 

berpengaruh pada peningkat nilai siswa, akan tetapi berpengaruh pula pada 

perolehan nilai rata-rata N-Gain . Berdasarkan analisis siklus I nilai rata-

rata N-Gain  mengalami peningkatan sebesar 0,22 yaitu pada siklus I 

sebesar 0,18 menjadi 0,40 pada siklus II. Kemudian mengalami 

peningkatan sebesar 0,30 yaitu pada siklus II 0,40 menjadi 0,70 pada 

siklus III. Kategori N-Gain  dari tiap-tiap siklus terjadi peningkatan yaitu 

dari kategori rendah ke kategori sedang kemudian disiklus III kategori N-

Gain  yang diperoleh tinggi.  

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merawat ternak sakit melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD (Student Teams Achievement Divisions) telah mampu meningkatkan 
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prestasi belajar dan aktivitas siswa kelas XI Agribisnis Ternak Unggas (ATU) 

di SMK Negeri 1 Cikalongkulon. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions  (STAD) pada mata pelajaran merawat ternak sakit kompetensi 

dasar jenis-jenis penyakit pada unggas dan gejalanya memberikan pengaruh 

yang positif yaitu peningkatan terhadap prestasi belajar siswa sehingga 

siswa dapat memperoleh nilai diatas KKM. 

2. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions  (STAD) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas XI 

Agribisnis Ternak Unggas (ATU) pada mata pelajaran merawat ternak sakit 

kompetensi dasar jenis-jenis penyakit pada unggas dan gejalanya di SMK 

Negeri 1 Cikalongkulon. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions  (STAD). 

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan peneliti yaitu: 

1. Sebaiknya model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions  (STAD) diuji cobakan pada mata pelajaran produktif lainnya. 
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2. Pembagian kelompok pada saat diskusi harus heterogen, supaya siswa-

siswa bisa aktif dalam diskusi kelompok.  

3. Pemberian penghargaan pada kelompok yang mempunyai nilai tertinggi 

mampu meningkatkan kelompok lain untuk memperoleh nilai tinggi juga.  
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