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ABSTRACT 
 
This research is a classroom action research conducted in two cycles that aims to 
find out the improvement of motivation and economic learning outcomes of 
students of class XI IIS Unggulan the odd semester of 2017/2018 in MAN 2 Mataram 
and the research’s subjects are all students of class XI IIS, amounted to 36 people. 
The test results were analyzed by using descriptive statistics. The results of this 
study indicate that the average student's learning motivation score 70 on cycle I 
with 50 % classical completeness, while in cycle II average score of 80 with 86 % 
classical completeness. The result of this study in the aspect of concept 
comprehension or written test in cycle I average by result of learning equal to 73 
and classical completeness equal to 77 % (not yet completed by classical), then 
increase in cycle II obtained average of learning result equal to 85 and classical 
completeness equal to 89% (complete). In this study can be concluded that there is 
an increase in motivation and student learning outcomes class XI IIS Unggulan odd 
semester of year 2017/2018 MAN 2 Mataram through the implementation of 
Cooperative Learning (CL) type STAD. 
 
Keywords: Cooperative Learning (CL), STAD type, learning motivation, Student 

Learning Outcomes. 
 

ABSTRAK  

Penelitian ini penelitian tindakan kelas, dilaksanakan dalam dua siklus. 
Tujuannya untuk mengetahui peningkatkan motivasi dan hasil belajar ekonomi siswa 
kelas XI IIS Unggulan semester ganjil tahun 2017/2018 di MAN 2 Mataram. Subjek 
penelitian seluruh siswa kelas XI IIS Unggulan MAN 2 Mataram Tahun Pelajaran 
2017/2018 semester ganjil, jumlah 36 orang. Hasil tes dianalisis menggunakan statistik 
deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa rata–rata 
skor 70 pada siklus I dengan ketuntasan klasikal 50 %, sedangkan siklus II rata–rata 
skor sebesar 80 dengan ketuntasan klasikal 86 %. Hasil belajar siswa dalam aspek 
pemahaman konsep atau tes tertulis pada siklus I diperleh rata–rata hasil belajar 
sebesar 73 dan ketuntasan klasikal sebesar 77 % (belum tuntas secara klasikal), 
kemudian  meningkat pada siklus II diperoleh rata–rata hasil belajar sebesar 85 dan 
ketuntasan klasikal sebesar 89 % (tuntas). Kesimpulan bahwa terjadi peningkatan 
motivasi dan hasil belajar siswa kelas XI IIS Unggulan semester ganjil tahun pelajaran 
2017/2018 MAN 2 Mataram melalui penerapan Cooperative Learning (CL) tipe STAD. 

Kata kunci: Cooperative Learning (CL), tipe STAD, Motivasi belajar, dan Hasil Belajar    

 



PENDAHULUAN 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1. Bahwa: ”Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pengajaran secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”.  Penyelenggaraan pendidikan merupakan 

pemberian bekal kemampuan dasar kepada peserta didik agar memiliki kemampuan 

mengembangkan dirinya menjadi pribadi, anggota masyarakat, maupun warga 

negara yang baik. 

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi 

dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh 

masyarakat. Potensi manusia tersebut berkembang sangat tergantung pada kualitas 

proses pembelajaran yang diperolehnya. Tentunya, tanpa pendidikan atau strategi 

pembelajaran yang baik, maka sumberdaya yang diharapkan tadi tidak akan 

terpenuhi. Kualitas pendidikan menjadi salah satu pilar pengembangan sumber daya 

manusia (SDM) berkualitas sebagai bekal pembangunan nasional. Masa depan 

bangsa tergantung pada keberadaan pendidikan yang berkualitas.  

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah/madrasah, maka tenaga 

kependidikan meliputi: tenaga pendidik, pengelolaan satuan pendidikan, penilik, 

pengawas, peneliti, teknisi sumber belajar diharapkan mampu berperan sebagai 

tenaga kependidikan yang berkualitas. Winkel (2009:59) mendefinisikan belajar 

adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan yang menghasilkan sejumlah perubahan dalam pengetahuan, pemaham-

an, ketrampilan, nilai, dan sikap dimana perubahan tersebut bersifat secara relatif 

konstan dan berbekas. Oleh karena itu, apabila siswa belajar maka hasil belajar dapat 

dilihat dari kemampuannya melakukan suatu kegiatan baru yang bersifat menetap 

dari yang dilakukan sebelumnya sebagai hasil interaksi siswa dengan lingkungannya. 

Perubahan perilaku indidvidu yang belajar itulah yang dimaksud dengan hasil belajar. 

Menurut Romiszowski (1981:127) hasil belajar merupakan keluaran (output) dari suatu 

sistem pemrosesan masukan (input). Masukan sistem tersebut berupa bermacam-

macam informasi, sedangkan keluarannya adalah kinerja. 



Selanjutnya Combs (1984:11-13) dalam melaksanakan proses belajar mengajar, 

gurulah yang dapat menyampaikan materi pelajaran, memecahkan masalah-masalah 

yang terjadi dalam kelas, membuat evaluasi belajar siswa, baik sebelum, sedang, 

maupun sesudahnya. Untuk memainkan peranan dan melaksanakan tugas tersebut, 

seorang guru diharapkan memiliki kemampuan profesional yang tinggi. Dalam 

hubungan ini, maka untuk mengenal siswa-siswinya dengan baik, guru perlu memiliki 

kemampuan untuk melakukan diagnosis serta mengenal dengan baik cara-cara yang 

paling efektif untuk membantu peserta didik tumbuh sesuai dengan potensinya 

masing-masing. 

Fakta menunjukkan selama ini proses pembelajaran ekonomi masih secara 

konvensional, seperti: ekspositori, drill atau bahkan ceramah. Proses ini hanya 

menekankan pada pencapaian tuntutan kurikulum dan penyampaian tekstual semata 

dari pada mengembangkan kemampuan belajar dan membangun individu. Kondisi 

seperti ini tidak akan menumbuhkembangkan aspek kemampuan dan aktivitas siswa 

seperti yang diharapkan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan 

model pembelajaran cooperatif learning tipe Team Acheament Division (STAD). 

Model pembelajaran Cooperative Learning tipe STAD merupakan salah satu 

model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan teori psikologi sosial. Dalam 

teori ini sinergi yang muncul dalam kerja kooperatif menghasilkan motivasi yang lebih 

dari individualistik dalam lingkungan kompetitif. Kerja kooperatif meningkatkan 

perasaan positif satu dengan lainnya, mengurangi keterasingan dan kesendirian, 

membangun hubungan, dan menyediakan pandangan positif terhadap orang lain. 

Model STAD ini mempunyai beberapa kelebihan antara lain didasarkan pada prinsip 

bahwa para siswa bekerja bersama-sama dalam belajar dan bertanggung jawab 

terhadap belajar teman-temannya dalam tim dan juga dirinya sendiri, serta adanya 

penghargaan kelompok yang mampu mendorong para siswa untuk kompak, setiap 

siswa mendapat kesempatan yang sama untuk menunjang teammnya mendapat nilai 

yang maksimum sehingga termotivasi untuk belajar. 

Mata pelajaran ekonomi salah satu cabang ilmu sosial pada program 

pendidikan akademis di SMA/MA. Untuk mengantisipasi para siswa agar tidak bosan 

atau jenuh dalam mempelajari ilmu ekonomi maka harus ditunjang oleh muatan 

kurikulum yang relevan dan model pembelajaran sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 



Dari uraian tersebut, upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

pengajaran ekonomi perlu mengubah paradigma bahwa guru dalam mengelola 

kegiatan belajar mengajar harus menggunakan hal yang berorientasi pada bagaimana 

saya mengajar (teacher centerend) tetapi lebih kepada bagaimana membelajarkan 

siswa (Depdiknas SN.: 43-44). Untuk mengantisipasi perubahan paradigma tersebut, 

maka pelaksanaan pembelajaran harus didukung oleh kurikulum. Dimana proses 

belajar mengajar bukan untuk mengejar target kurikulum semata tetapi lebih kepada 

melaksanakan kompetensi apa yang akan diperoleh peserta didik. 

Perangkat pembelajaran kontekstual kini telah diselaraskan dengan kurikulum 

2013 (K13) yang sudah melalui revisi dan dapat memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengembangkan kemampuan kognitifnya sesuai bakat dan kemampuan 

anak. Pengalaman dalam proses pembelajaran mata ekonomi khususnya materi, 

konsep pendapatan nasional, dan pendapatan per kapita menggunakan metode 

ceramah dan diskusi tanpa gambar mahluk hidup atau media pembelajaran, sehingga 

siswa dalam menerima pembelajaran dari gurunya kurang menggairahkan. 

Pelajaran ekonomi merupakan pelajaran yang menyajikan fakta yang terjadi 

dalam masyarakat sehingga membentuk gagasan atau pengetahuan secara formal 

dan presisi dan memungkinkan terjadinya analisis yang multi penafsiran. Setiap 

permasalahan  yang terkait  dengan gagasan  dan  pengetahuan  yang  disampaikan  

secara  ekonomis, maka  akan  dapat diselesaikan  dengan  prosedur atau langkah-

langkah  yang sangat  presisi  dan  tidak terbantahkan.  Oleh karena itu,  ekonomi  

berperan  sebagai  alat  komunikasi  formal  paling  efisien sehingga perlu kemampuan 

berpikir kritis-kreatif untuk menggunakan analisa ekonomi dalam memecahkan suatu 

masalah dengan didukung oleh model pembelajaran yang sesuai. Dalam konteks ini, 

tugas guru lebih pada merangsang peserta didik belajar, mendukung, memberi 

motivasi, memantau dan mengevaluasi apa yang ditemukan peserta didik. 

Selanjutnya, pada saat mengikuti proses pembelajaran mata pelajaran ekonomi di 

Kelas XI IS Unggulan menggunakan pendekatan sainstifik banyak peserta didik masih 

kurang termotivasi sehingga  berdampak pada rendahnya perolehan hasil belajar.  

Banyak faktor penyebab peserta didik kurang termotivasi dalam proses 

pembelajaran yang berdampak belum tercapainya kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

yaitu 75 (tujuh puluh lima), salah satunya adalah pengunaan kurikulum 2013 dengan 

pendekatan saintifik belum banyak di terapkan dan metode yang digunakan masih 



konvensional. Guru menjelaskan materi secara panjang lebar, sesekali diselingi tanya 

jawab dan pemberian tugas secara mendadak. Sementara peserta didik duduk manis 

mendengarkan ceramah dari guru yang cenderung mendengarkan pendapatnya 

sendiri, sehingga peserta didik menjadi pasif dan kurang bergairah mengikuti 

pelajaran ekonomi. Faktor penyebab yang lain berasal dari peserta didik itu sendiri 

yaitu tingkat kepandaian/kecerdasan hampir seimbang (homogen) sehingga mereka 

mempertahankan pendapatnya sendiri dan tidak menghiraukan apa kata temannya.  

Dampak dari  penyebab faktor di atas, motivasi belajar peserta didik menjadi 

rendah, disuruh bekerjasama dalam memecahkan masalah cenderung memilih 

bekerja sendiri-sendiri. Disuruh mendiskusikan hasil kerjanya banyak yang tidak mau. 

Mereka menganggap hasil kerjanya banyak yang benar bila dibandingkan dengan 

hasil pekerjaan teman sejawat. Akibatnya motivasi belajar peserta didik rendah dan 

pencapaian nilai rata-rata selama dua kali diadakan ulangan harian belum mampu 

mencapai KKM yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran ekonomi kelas XI IIS 

Unggulan MAN 2 Mataram. 

Agar pembelajaran ekonomi menjadi pembelajaran aktif, inovatif, dan kreatif 

dalam proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik diperoleh melalui: 

mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring dengan strategi 

pembelajaran yaitu membentuk kelompok kecil. Penerapan pendekatan kontekstual 

diharapkan motivasi dan hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IIS Unggulan semester 

ganjil tahun pelajaran 2017/2018 MAN 2 Mataram dapat ditingkatkan. Untuk 

membuktikan kebenaran dari uraian di atas maka perlu diadakan penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) dengan judul: “Penerapan Cooperative Learning  Tipe STAD untuk 

Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Ekonomi Peserta Didik Kelas XI IIS Unggulan 

Semester Ganjil Tahun 2017/2018 di MAN 2 Mataram”  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan pendekatan CL 

tipe STAD dalam upaya meningkatkan motivasi belajar, dan hasil belajar  ekonomi 

siswa kelas XI IIS Unggulan semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 di MAN 2  

Mataram. 

 
METODE PENELITIAN 
 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tindakan ini adalah pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Alasan penggunaan 



penelitian tindakan kelas ini ingin meningkatkan mutu pembelajaran ekonomi yang 

dipandang selama ini pembelajaran yang monoton dan membosankan dengan 

motivasi siswa yang sangat rendah. Dengan rancangan PTK ini, penerapan model 

pembelajaran Cooperative Learning tipe STAD diharapkan dapat terjadi peningkatan 

motivasi dan hasil belajar ekonomi. Menurut Oja dan Sumarjan (Titik Sugiarti, 1997: 8) 

mengelompokkan penelitian tindakan menjadi empat macam yaitu: (a) guru sebagai 

peneliti, (b) penelitian tindakan kolaboratif, (c) simultan terintegratif, dan (d) 

administrasi sosial eksperimental. 

Tujuannya PTK ini untuk meningkatkan hasil pembelajaran di kelas dimana guru 

secara penuh terlibat dalam penelitian mulai dari perencanaan, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. Dalam penelitian ini peneliti tidak bekerjasama dengan 

siapapun, kehadiran peneliti sebagai tenaga pengajar dikelas dilakukan seperti biasa, 

sehingga siswa tidak ada yang tahu kalau diteliti. Dengan cara ini diharapkan 

mendapatkan data yang subyektif demi kevaliditan data yang diperlukan. PTK ini 

dilaksanakan di MAN 2 Mataram, Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 

pada mata pelajaran ekonomi dengan pertimbangan : (a) Di MAN 2 Mataram 

merupakan madrasah model yang menjadi acuan dalam melaksanakan Kurikulum 

2013 (b) Kemudahan dalam pelaksanaan penelitian karena peneliti merupakan staf 

pengajar di MAN 2 Mataram 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Agustus sampai Nopember 2017. 

Penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender akademik sekolah/madrasah, 

karena PTK memerlukan perlakuan tindakan kelas menggunakan dua (2) siklus yang 

membutuhkan proses belajar mengajar yang efektif di kelas. Dalam penelitian 

tindakan kelas ini, yang menjadi subyek penelitian  adalah peserta didik kelas XI IS 

Unggulan yang berjumlah 36 orang dengan komposisi perempuan 21 orang, dan laki-

laki 15. Adapun kemampuan peserta didik dan keadaan ekonomi yang heterogen 

dengan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 (K13).  

Sesuai jenis penelitian yang dipilih yaitu penelitian tindakan, penelitian ini 

menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart (dalam Sugiarti, 

1997:6) yaitu berbentuk spiral dari siklus yang kke siklus yang berikutnya. Setiap siklus 

meliputi planning (rencana), action (tindakan), observation (pengamatan), dan 

reflection (refleksi). Langkah pada siklus berikutnya adalah perencanaan yang sudah 

direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi.  



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kondisi awal pembelajaran Ekonomi Kelas XI IIS Unggulan sebelum dilakukan 

tindakan, faktor penyebab siswa kurang termotivasi dalam proses pembelajaran salah 

satunya adalah pengunaan kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik belum banyak 

di terapkan dan metode yang digunakan masih konvensional. Dampak dari penyebab 

di atas motivasi belajar siswa menjadi rendah, karena bekerjasama dalam 

memecahkan masalah cenderung memilih bekerja sendiri-sendiri. Akibatnya motivasi 

belajar siswa rendah dan pencapaian nilai rata-rata selama dua kali ulangan harian 

belum mencapai ketuntasan klasikal yang diinginkan, yakni ketuntasan klasikal 

sebesar 80 % dengan nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) 75. Untuk lebih 

lengkapnya hasil ulangan berdasarkan motivasi belajar tersebut dapat di lihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 1.  
Data Motivasi Belajar Awal Siswa Kelas XI IIS Unggulan  

MAN 2 Mataram 
 

Jumlah Siswa  
Kelas XI IS Unggulan  

36 Orang 

Pertemuan I Pertemuan II 

A B C D E A B C D E 

 1  5 8 18 4  2 8 9 15 2 

Keterangan :     A = Sangat tinggi                             D = Rendah 
                          B = Tinggi                                        E = Sangat rendah 
                          C = Sedang 

 

Tabel 2.  Data Hasil Belajar Awal Siswa Kelas XI IIS Unggulan 

Nilai rata-rata dan 
Persentase Ketuntasan 

Pertemuan I Pertemuan II KKM 

Rata2 % Rata2 % Rata2 % 

69,95 50 73,32 77 75,00 80 

 

Laporan hasil PTK ini disimpulkan dalam bentuk data deskriptif kualitatif dan 

paparan singkat hasil penelitian. Data hasil belajar awal pertemuan pertama rata-rata 

69,95 % sedangkan pada pertemuan kedua 73,32% berarti ada kenaikan secara 

signifikan. Selanjutnya guru selaku peneliti telah menyusun Rencana Pelaksanaaan 

Pembelajaran (RPP) dengan penerapan Cooperative Learning tipe STAD walaupun 



masih perlu perbaikan dalam skenario pembelajaran. Sedangkan pada bagian lain 

guru telah mampu membuat sesuai dengan silabus sebagai pedoman/acuan utama 

dalam penyusunan RPP. Lembar pengamatan/lembar observasi yang dibuat adalah 

lembar observasi guru yaitu untuk mengamati apakah guru sudah menerapkan 

Cooperative Learning tipe STAD sesuai dengan RPP/skenario yang telah direncanakan 

atau belum. Sedangkan lembar pengamatan peserta didik yaitu untuk mengobservasi 

kegiatan peserta didik secara individual selama proses pembelajaran. 

Hasil pada Siklus I dapat dideskripsikan sebagai berikut: siklus I dilaksanakan 

dalam dua kali pertemuan tatap muka. Tatap muka  pertemuan I dilaksanakan pada 

Selasa, 10 Oktober 2017 Jam 7,8 dimulai pada pukul 11.45 WITA dan berakhir pada 

pukul 13.00 WITA. Pada pertemuan pertama ini diberikan materi tentang Konsep 

Pendapatan Nasional dan Pendapatan/Kapita dengan menyelesaikan Lembar Kerja 

Siswa (LKS) dengan memahami komponen-komponen pendapatan nasional dan 

pendapatan rata-rata. Kemudian  tatap muka pertemuan II dilaksanakan pada Jumat, 

13 Oktober 2017 Jam 1, 2 dimulai pada pukul 08.30 WITA dan berakhir pada pukul 10.10 

WITA. Pada pertemuan kedua ini diberikan materi tentang cara perhitungan Net 

National Product (NNP), Net National Income (NNI), Disposibel Income, Personal 

Income, dan Perhitungan Pendapatan/Kapita berdasarkan data dan diakhiri dengan 

tes tulis. 

Dari data di atas, dapat dilihat jumlah skor observasi guru 70 dan rata – rata 

skor 3,9 dengan persentase 78%. Ini berarti guru belum berhasil melaksanakan proses 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik Cooperative Learning, karena belum 

mencapai jumlah skor > 75. 

Tabel 3.  
Hasil Aktivitas Siswa Siklus I 

 

Rentang Skor Kategori Jumlah Persentase 

84 - 100 Sangat Tinggi 7 15,9 

68 - 83 Tinggi 20 45,5 

52 - 67 Sedang 7 15,9 

36 - 51 Rendah 2 4,5 

20 - 35 Sangat Rendah 0 0,0 

 
 

Dari data di atas, terlihat bahwa hasil observasi siswa diambil dari data rata-rata 

skor adalah 70 dan jumlah siswa tuntas ≥ 75, dengan persentase ketuntasan 50% 



dengan grafik motivasi belajar siswa terlihat bahwa 45,5% siswa atau sebanyak 20 

siswa ada pada kategori motivasi siswa tinggi saat proses pembelajaran, 15,9%  siswa 

atau sebanyak 7 siswa ada pada kategori motivasi siswa sangat tinggi, 15,9%  siswa 

atau sebanyak 7 siswa ada pada kategori motivasi sedang dan sebanyak 2 siswa atau 

4,5 % tergolong pada kategori rendah demikian motivasi belajar peserta didik belum 

dinyatakan meningkat karena motivasi belajar peserta didik dinyatakan telah 

meningkat jika > 80% dari jumlah peserta didik memperoleh skor rata-rata > 75. 

Perolehan hasil belajar siswa diambil dari data nilai-nilai kuis dan tes tertulis 

pada akhir pelajaran. Dari  hasil belajar siswa yang telah diperoleh  menunjukkan hasil 

yang tertuang dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 4. 
 Nilai Kuis dan Tes Tulis 

 

Keterangan Kuis Tes Tertulis 

Jumlah Nilai 3148 3107 

Rata - rata Nilai 74 73 

Nilai Tertinggi 78 78 

Nilai Terendah 62 60 

Jumlah Peserta Didik Tuntas 32 34 

Persentase Ketuntasan 70 77 

 
Dari data di atas, terlihat bahwa perolehan hasil belajar siswa diambil data 

dari rata-rata kuis adalah 31 siswa atau 70 % berhasil meraih ≥ KKM yang ditetapkan, 

yaitu 75 dan diambil data dari rata-rata tes tertulis adalah 34 siswa atau 77 % berhasil 

meraih ≥ KKM yang ditetapkan, yaitu 75. Jika dibandingkan dengan data awal 

sebelum dilaksanakan tindakan.  

Dilihat dari rata-rata nilai yang diperoleh atau persentase ketuntasan, pada 

data awal rata-rata nilai hasil belajar sebesar 76% setelah dilakukan tindakan ada 

peningkatan rata-rata hasil belajar tes tertulis menjadi 77%. Meski demikian, 

ketuntasan klasikal berarti belum memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan, yaitu 

ketuntasan klasikal sebesar minimal 80%. maka perlu diadakan peningkatan tindakan 

pada siklus berikutnya. 

 
Tabel 5.   

Data Hasil Ketercapaian Siswa Siklus I 
 

No 
Jenis  

Kegiatan 
Hasil 

Indikator 
Keberhasilan 

Persentase 
Ketuntasan 

Ket. 

1. Observasi Guru 70    > 75 78 % Belum tercapai 



2. 
Observasi 
Peserta didik 

70 > 75 48 % Belum tercapai 

3 

a. Nilai 
Diskusi/Kuis 

74 >75 70 % Belum tercapai 

b. Nilai Tes 
Tertulis 

73 >75 77 % Belum tercapai 

 
Hasil  perolehan data yang telah dicocokkan dengan indikator keberhasilan 

itu, dijadikan pedoman/dasar untuk mengadakan penelitian dalam pelaksanaan siklus 

I karena hasilnya belum memenuhi indikator keberhasilan, maka peneliti berusaha 

untuk memperbaiki kesalahan/kekurangan selama siklus I untuk disempurnakan pada 

siklus II. Dengan kata lain Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilanjutkan ke siklus 

berikutnya. 

Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan sesuai dengan refleksi pada siklus 

I, dengan melakukan beberapa tindakan perbaikan seperti yang telah diuraikan pada 

hasil refleksi siklus I. Siklus II dilaksanakan dalam dua kali pertemuan tatap muka. 

Tatap muka pertemuan I dilaksanakan pada Selasa, 17 Oktober 2017 Jam 7, 8 dimulai 

pada pukul 011.50 WITA dan berakhir pada pukul 13.00 WITA. Pada pertemuan 

pertama ini diberikan materi tentang Konsep Pendapatan Nasional, dengan 

menyelesaikan Lembar Kerja Siswa (LKS) menurunkan rumus persamaan fungsi 

konsumsi dan fungsi tabungan kaitan pendapatan nasional  dengan persamaan linier 

dan  Tatap muka pada pertemuan II dilaksanakan pada Jumat, 20 Oktober 2017 Jam 1, 

2 dimulai pada pukul 08.30 WITA dan berakhir pada pukul 09.50 WITA. Pada 

pertemuan kedua ini diberikan materi tentang persamaan fungsi konsumsi dan 

tabungan melalui persamaan linier dan diakhiri dengan tes tulis. 

Hasil perolehan data dari siklus II ini adalah merupakan upaya nyata usaha 

untuk memperbaiki kesalahan/kekurangan yang terjadi pada siklus I. Adapun alat 

evaluasi yang disiapkan berupa soal-soal kuis yang di kerjakan pada saat pelaksanaan 

kerja kelompok secara perorangan, demikian juga dengan soal tes tertulis diupayakan 

untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan Cooperative Learning  

Tipe STAD. Pada tahapan ini ada 2 jenis observasi yaitu observasi guru saat 

menerapkan Cooperative Learning tipe STAD dan observasi siswa selama diskusi 

kelompok. 

 
 
 



Tabel 6.  
Hasil Observasi Siswa Siklus II 

 

Keterangan Nilai 

Rata –rata Skor 80 

Jumlah Siswa Tuntas ≥ 75 38 

Persentase Ketuntasan 86 

 
Dari tabel di atas, dapat diinterpretasikan mengenai rata-rata skor hasil 

observasi siswa sebesar 80, sementara jumlah siswa tuntas lebih dari 75 dengan 

porsentase ketuntasan 86%. Selanjutnya berdasarkan hasil observasi siswa tentang  

aktivitas siswa pada siklus II diperoleh data yang dituangkan dalam tabel di bawah ini: 
 

Tabel 7 
 Hasil Observasi Aktivitas SiswaSiklus II 

 

Rentang Skor Kategori Jumlah Porsentase 

84 – 100 Sangat Tinggi 10 22,7 

68 – 83 Tinggi 24 72,7 

52 – 67 Sedang 2 4,5 

36 – 51 Rendah 0 0,0 

20 – 35 Sangat Rendah 0 0,0 

 
Dari tabel tersebut, aktivitas siswa diperoleh kategoti sangat tinggi berjumlah 

10 orang siswa dengan porsentase 22,7%. Sementara yang mendapat kategori tinggi 

sebanyak 24 orang siswa dengan porsentase 72,7%, dan yang termasuk kategori 

sedang berjumlah 2 orang siswa dengan porsentase 4,5%. 

Perolehan hasil belajar siswa diambil data dari nilai-nilai kuis dan tes tertulis 

pada akhir pelajaran.  Hasil diskusi kelompok yang dinilai secara perorangan yaitu 

kuis, yang berfungsi sebagai tolak ukur  keberhasilan selama proses pembelajaran. 

Dengan hasil belajar siswa yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang diperoleh 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 11 
 Hasil Diskusi Kelompok 

 

Keterangan Kuis Tes Tertulis 

Jumlah Nilai 3832 3735 

Rata - rata Nilai 87 85 

Nilai Tertinggi 97 100 

Nilai Terendah 64 69 

Jumlah Peserta Didik Tuntas 40 39 

Persentase Ketuntasan 91 89 

 



Berdasarkan tabel di atas, bahwa  hasil belajar siswa  sesaui data  rata-rata 

kuis adalah 36 orang siswa atau 91 % berhasil meraih ≥ KKM yang ditetapkan, yaitu 75. 

Sedangkan  data  rata-rata hasil tes tertulis adalah 35 siswa atau 89 % berhasil meraih 

≥ KKM yang ditetapkan, yaitu 75. Jika dibandingkan dengan data siklus I, maka 

terlihat adanya peningkatan semula pada siklus I rata-rata nilai yang diperoleh atau 

persentase ketuntasan nilai hasil belajar  tes tertulis 77 % menjadi 89 % pada siklus II. 

Maka dengan penerapan cooperative learning tipe STAD pada kelas XI IS Unggulan 

MAN 2 Mataram semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 telah terjadi peningkatan. 
 

Pembahasan 
 

Dalam teori STAD terdapat 5 (lima) komponen utama STAD yaitu presentasi 

kelas, team, kuis, skor kemajuan individual, dan rekognisi team. Dari kelima 

komponen itu bagaimana mengemas dalam RPP sehingga singkron dengan kegiatan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Solusi yang peneliti lakukan adalah 

dengan mempelajari teori STAD dan skenario pembelajaran melalui pendekatan 

sainstifik dengan mencermati komponen utama tipe STAD. Selanjutnya  akhirnya 

peneliti berhasil menyusun skenario pembelajaran dan dilengkapi dengan instrumen 

guru dan instrumen siswa selama melakukan diskusi kelompok sesuai dengan lima 

komponen utama STAD utamanya pada bagian kerja tim (komponen kecil). 

Karena indikator keberhasilan belum tercapai, maka penelitian dilanjutkan pada 

siklus II. Selanjutnya peneliti membuat perencanaan sebagi tindak lanjut dari 

penelitian hasil pada siklus I untuk diperbaiki dan lebih dioptimalkan dalam 

merancang kegiatan utamanya dalam proses pembelajaran dikelas senyatanya 

dengan mengoptimalkan penggunaan pendekatan Cooperative Learning tipe STAD 

dengan lebih maksimal. Skenario pembelajaran khususnya dalam pemanfaatan waktu 

2 jam pelajaran supaya digunakan sesuai distribusi waktu yang telah ditetapkan dalam 

RPP. 

Hasil observasi guru memperoleh jumlah skor (70) pada siklus I dan meningkat 

menjadi (80) pada siklus II dengan persentase 78 % siklus I dan 89 % pada siklus II, 

sedangkan hasil observasi siswa memperoleh skor ketercapaian rata-rata (70) pada 

siklus I dan meningkat menjadi (80) pada siklus II. Dilihat dari perbandingan rata-rata 

motivasi belajar siswa siklus I sebesar 50% meningkat pada siklus II sebesar 86%. Hal 

ini menunjukkan bahwa penerapan cooperative learning tipe STAD dapat 



meningkatkan motivasi belajar ekonomi siswa kelas XI IS Unggulan semester ganjil 

tahun pelajaran 2017/2018 di MAN 2 Mataram.   

Dari data hasil belajar, jika dibandingkan dengan hasil pada siklus I, terlihat 

adanya peningkatan baik dari rata-rata nilai siswa maupun persentase ketuntasan. 

Pada siklus I, rata-rata nilai siswa adalah 73 sedang pada siklus II meningkat menjadi 

85. Ketuntasan klasikal pada siklus I adalah 77 %, sedang siklus II mencapai 89 % siswa 

berhasil meraih ketuntasan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan cooperative 

learning (CL) tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IS 

Unggulan semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 di MAN 2 Mataram.  

Karena semua indikator keberhasilan telah tercapai dan telah melampaui 

indikator keberhasilan, maka Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul 

“Penerapan Cooperative Learning tipe STAD untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil 

Belajar Ekonomi Siswa Kelas XI IS Unggulan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 

2017/2018 di MAN 2 Mataram” dinyatakan berhasil. Penelitian dihentikan pada siklus II 

dengan perolehan skor motivasi belajar dan nilai hasil belajar telah melampaui 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.  

 
SIMPULAN 
 

Melalui serangkaian kegiatan pengumpulan data dan analisis data daapat 

dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, 

penerapan model pembelajaran Cooperative Learning  tipe STAD dapat meningkatkan 

motivasi belajar ekonomi kelas XI IS Unggulan semester ganjil tahun pelajaran 

2017/2018 MAN 2 Mataram. Hal ini dapat dilihat dari motivasi belajar siswa pada siklus 

I rata – rata skor sebesar 70 dengan ketuntasan klasikal 50% dan meningkat pada 

siklus II menjadi rata – rata skor sebesar 80 dengan ketuntasan klasikal 86%. Kedua, 

penerapan model pembelajaran Cooperative Learning (CL) tipe STAD (Student Teams 

Achievement Divisions), dapat meningkatkan hasil belajar ekonomi kelas XI IS 

Unggulan MAN 2 Mataram semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018. Hal ini dapat 

dilihat dari rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 73 dengan ketuntasan 

klasikal 77% dan pada siklus II meningkat menjadi 85 dengan ketuntasan klasikal 89%. 
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ABSTRACT 
 
This research is a classroom action research conducted in two cycles that aims to 
find out the improvement of motivation and economic learning outcomes of 
students of class XI IIS Unggulan odd semester of 2017/2018 in MAN 2 Mataram. 
Research subjects are all students of class XI IIS Unggulan MAN 2 Mataram Lesson 
2017/2018 year odd semester which amounted to 36 people. Data obtained from the 
test results were analyzed using descriptive statistics. The results of this study 
indicate that the average student's learning motivation score 70 on cycle I with 50% 
classical completeness, while in cycle II average score of 80 with 86% classical 
completeness. 
The result of study of class XI IIS Unggulan students in the aspect of concept 
comprehension or written test in cycle I average by result of learning equal to 73 
and classical completeness equal to 77% (not yet completed by classical), then 
increase in cycle II obtained average of learning result equal to 85 and classical 
completeness equal to 89% (complete). 
In this study it can be concluded that there is an increase in motivation and student 
learning outcomes class XI IIS Unggulan odd semester of year 2017/2018 MAN 2 
Mataram through the implementation of Cooperative Learning (CL) type STAD. 
 
Keywords: Cooperative Learning (CL), STAD type, learning motivation, and Student 

Learning Outcomes. 
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ABSTRAK  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas ( class room action research 
) yang dilaksanakan dalam dua siklus yang bertujuan untuk mengetahui peningkatkan 
motivasi dan hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IIS Unggulan semester ganjil tahun 
2017/2018 di MAN 2 Mataram.  

Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas XI IIS Unggulan MAN 2 Mataram 
Tahun Pelajaran 2017/2018 semester ganjil  yang berjumlah 36 orang. Data yang 
diperoleh dari hasil tes dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Hasil 

mailto:Azizejo68@gmail.com


penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa rata – rata skor 70 pada 
siklus I dengan ketuntasan klasikal 50%, sedangkan pada siklus II rata – rata skor 
sebesar 80 dengan ketuntasan klasikal 86%.  

Adapun hasil belajar siswa kelas XI IIS Unggulan dalam aspek pemahaman 
konsep atau tes tertulis pada siklus I diperleh rata – rata hasil belajar sebesar 73 dan 
ketuntasan klasikal sebesar 77% (belum tuntas secara klasikal), kemudian  meningkat 
pada siklus II diperoleh rata – rata hasil belajar sebesar 85 dan ketuntasan klasikal 
sebesar 89% (tuntas).  

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan motivasi 
dan hasil belajar siswa kelas XI IIS Unggulan semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 
MAN 2 Mataram melalui penerapan Cooperative Learning (CL) tipe STAD. 

Kata kunci:   Cooperative Learning (CL), tipe STAD, Motivasi belajar, dan Hasil   Belajar   
Siswa. 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pengajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, hal ini anjuran pemerintah yang 
tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan 
merupakan pemberian bekal kemampuan dasar kepada peserta didik  agar memiliki 
kemampuan mengembangkan dirinya menjadi pribadi, anggota masyarakat, maupun 
warga negara yang baik. 

 Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20  Tahun 2003, 
disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat 
mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang 
dikenal dan diakui oleh masyarakat. Karena itu, bagaimana nantinya potensi manusia 
tersebut berkembang akan sangat tergantung pada kualitas proses pembelajaran 
yang diperolehnya. Tentunya, tanpa pendidikan atau strategi pembelajaran yang baik, 
maka sumberdaya yang diharapkan tadi tidak akan terpenuhi. 

Kualitas pendidikan merupakan salah satu pilar pengembangan sumber daya 
manusia, sehingga penting bagi pembangunan nasional. Bahkan dapat dikatakan 
masa depan bangsa tergantung pada keberadaan pendidikan yang berkualitas. Upaya 
peningkatan kualitas pendidikan di sekolah merupakan tindakan yang tidak pernah 
terhenti, kapanpun, dan dimanapun, serta dalam kondisi apapun. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah/madrasah, maka 
tenaga kependidikan yang meliputi: tenaga pendidik, pengelolaan satuan pendidikan, 
penilik, pengawas, peneliti, teknisi sumber belajar sangat diharapkan mampu 
berperan sebagaimana mestinya dan sebagai tenaga kependidikan yang berkualitas. 
Tenaga pendidik/guru yang berkualitas adalah tenaga pendidik yang mampu, dan 
terampil dalam melaksanakan tugasnya. 



Winkel (2009: 59) mendefinisikan belajar adalah suatu aktivitas mental yang 
berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan sejumlah 
perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, nilai, dan sikap dimana 
perubahan tersebut bersifat secara relatif konstan dan berbekas. Oleh karena itu, 
apabila siswa belajar maka hasil belajar dapat dilihat dari kemampuannya melakukan 
suatu kegiatan baru yang bersifat menetap daripada yang dilakukan sebelumnya 
sebagai hasil dari interaksi siswa dengan lingkungannya. Perubahan perilaku indidvidu 
yang belajar itulah yang dimaksud dengan hasil belajar. Menurut Romiszowski (1981: 
127), hasil belajar merupakan keluaran (output) dari suatu sistem pemrosesan 
masukan (input). Masukan dari sistem tersebut berupa bermacam-macam informasi, 
sedangkan keluarannya adalah kinerja. 

Selanjutnya Combs (1984: 11-13) dalam melaksanakan proses belajar mengajar, 
gurulah yang dapat menyampaikan materi pelajaran, memecahkan masalah-masalah 
yang terjadi dalam kelas, membuat evaluasi belajar siswa, baik sebelum, sedang, 
maupun sesudah pelajaran yang berlangsung. Untuk memainkan peranan dan 
melaksanakan tugas-tugas tersebut, seorang guru diharapkan memiliki kemampuan 
profesional yang tinggi. Dalam hubungan ini, maka untuk mengenal siswa-siswinya 
dengan baik, guru perlu memiliki kemampuan untuk melakukan diagnosis serta 
mengenal dengan baik cara-cara yang paling efektif untuk membantu peserta didik 
tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing. 

Untuk meningkatkan mutu dan hasil belajar dalam pengajaran, guru dituntut 
dapat menguasai dan menerapkan berbagai model pembelajaran termasuk 
pembelajaran ekonomi. Pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas merupakan salah 
satu tugas utama guru. Dalam proses pembelajaran masih sering ditemui adanya 
kecenderungan meminimalkan keterlibatan siswa. Dominasi guru dalam proses 
pembelajaran menyebabkan kecenderungan siswa lebih bersifat pasif sehingga 
mereka lebih banyak menunggu sajian guru dari pada mencari dan menemukan 
sendiri pengetahuan, ketrampilan, atau sikap yang mereka  butuhkan. 

Fakta menunjukkan selama ini proses pembelajaran ekonomi yang ditemui 
masih secara konvensional, seperti ekspositori, drill atau bahkan ceramah. Proses ini 
hanya menekankan pada pencapaian tuntutan kurikulum dan penyampaian tekstual 
semata dari pada mengembangkan kemampuan belajar dan membangun individu. 
Kondisi seperti ini tidak akan menumbuhkembangkan aspek kemampuan dan 
aktivitas siswa seperti yang diharapkan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan 
menggunakan model pembelajaran cooperatif learning tipe Team Acheament Division 
(STAD). 

Model pembelajaran Cooperative Learning tipe STAD  merupakan salah satu 
model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan teori psikologi sosial. Dalam 
teori ini sinergi yang muncul dalam kerja kooperatif menghasilkan motivasi yang lebih 
dari individualistik dalam lingkungan kompetitif. Kerja kooperatif meningkatkan 
perasaan positif satu dengan lainnya, mengurangi keterasingan dan kesendirian, 
membangun hubungan, dan menyediakan pandangan positif terhadap orang lain. 
Model STAD ini mempunyai beberapa kelebihan antara lain didasarkan pada prinsip 
bahwa para siswa bekerja bersama-sama dalam belajar dan bertanggung jawab 
terhadap belajar teman-temannya dalam tim dan juga dirinya sendiri, serta adanya 
penghargaan kelompok yang mampu mendorong para siswa untuk kompak, setiap 



siswa mendapat kesempatan yang sama untuk menunjang teammnya mendapat nilai 
yang maksimum sehingga termotivasi untuk belajar. 

Mata pelajaran ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang 
diberikan pada program pendidikan akademis di SMA/MA. Untuk mengantisipasi para 
siswa agar tidak bosan atau jenuh dalam mempelajari ilmu ekonomi maka harus 
ditunjang oleh muatan kurikulum yang relevan dan model pembelajaran sesuai 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Beranjak dari uraian di atas, upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan 
pengajaran mata pelajaran ekonomi maka perlu mengubah paradigma bahwa guru 
dalam mengelola kegiatan belajar mengajar harus menggunakan hal yang 
berorientasi pada bagaimana saya mengajar (teacher centerend) tetapi lebih kepada 
bagaimana saya membelajarkan siswa (Depdiknas SN.: 43-44). Untuk mengantisipasi 
perubahan paradigma tersebut, maka pelaksanaan pembelajaran  harus didukung 
oleh kurikulum. Dimana proses belajar mengajar bukan untuk mengejar target 
kurikulum semata tetapi lebih kepada melaksanakan kompetensi apa yang akan 
diperoleh peserta didik. 

Perangkat pembelajaran kontekstual kini telah diselaraskan dengan kurikulum 
2013 (K13) yang sudah melalui revisi dan dapat memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk mengembangkan kemampuan kognitifnya sesuai dengan bakat dan 
kemampuan anak. Pengalaman dalam proses pembelajaran mata ekonomi khususnya 
materi, Konsep Pendapatan Nasional, dan Pendapatan Per Kapita dengan 
menggunakan metode ceramah dan diskusi tanpa gambar mahluk hidup atau media 
pembelajaran, sehingga siswa dalam menerima pembelajaran dari gurunya kurang 
menggairahkan. 

Pelajaran ekonomi merupakan pelajaran yang menyajikan fakta yang terjadi 
dalam masyarakat sehingga membentuk gagasan atau pengetahuan secara formal 
dan presisi dan memungkinkan terjadinya analisis yang multi penafsiran. Setiap 
permasalahan  yang terkait  dengan gagasan  dan  pengetahuan  yang  disampaikan  
secara  ekonomis, maka  akan  dapat diselesaikan  dengan  prosedur       atau langkah-
langkah  yang sangat  presisi  dan  tidak terbantahkan.  Oleh karena itu,  ekonomi  
berperan  sebagai  alat  komunikasi  formal  paling  efisien sehingga perlu kemampuan 
berpikir kritis-kreatif untuk menggunakan analisa ekonomi dalam memecahkan suatu 
masalah dengan didukung oleh model pembelajaran yang sesuai.  

 Dalam konteks ini, tugas guru lebih pada merangsang peserta didik belajar, 
mendukung, memberi motivasi, memantau dan mengevaluasi apa yang ditemukan 
peserta didik. Selanjutnya, pada saat mengikuti proses pembelajaran mata pelajaran 
ekonomi di Kelas XI IS Unggulan dengan menggunakan pendekatan sainstifik banyak 
peserta didik masih kurang termotivasi sehingga  berdampak pada rendahnya 
perolehan hasil belajar.  

Banyak faktor penyebab peserta didik kurang termotivasi dalam proses 
pembelajaran yang berdampak belum tercapainya kriteria ketuntasan minimal (KKM) 
yaitu 75 (tujuh puluh lima), salah satunya adalah pengunaan kurikulum 2013 dengan 
pendekatan saintifik belum banyak di terapkan dan metode yang digunakan masih 
konvensional. Guru menjelaskan materi secara panjang lebar, sesekali diselingi tanya 
jawab dan pemberian tugas secara mendadak. Sementara peserta didik duduk manis 



mendengarkan ceramah dari guru yang cenderung mendengarkan pendapatnya 
sendiri, sehingga peserta didik menjadi pasif dan kurang bergairah mengikuti 
pelajaran ekonomi. Faktor penyebab yang lain berasal dari peserta didik itu sendiri 
yaitu tingkat kepandaian/kecerdasan hampir seimbang (homogen) sehingga mereka 
mempertahankan pendapatnya sendiri dan tidak menghiraukan apa kata temannya.  

Dampak dari  penyebab faktor di atas, motivasi belajar peserta didik menjadi 
rendah, disuruh bekerjasama dalam memecahkan masalah cenderung memilih 
bekerja sendiri-sendiri. Disuruh mendiskusikan hasil kerjanya banyak yang tidak mau. 
Mereka menganggap hasil kerjanya banyak yang benar bila dibandingkan dengan 
hasil pekerjaan teman sejawat. Akibatnya motivasi belajar peserta didik rendah dan 
pencapaian nilai rata-rata selama dua kali diadakan ulangan harian belum mampu 
mencapai KKM yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran ekonomi kelas XI IIS 
Unggulan MAN 2 Mataram. 

Agar pembelajaran ekonomi menjadi pembelajaran aktif, inovatif, dan 
kreatif dalam proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik diperoleh melalui: 
mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring dengan strategi 
pembelajaran yaitu membentuk kelompok kecil. Penerapan pendekatan kontekstual 
diharapkan motivasi dan hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IIS Unggulan semester 
ganjil tahun pelajaran 2017/2018 MAN 2 Mataram dapat ditingkatkan. 

Untuk membuktikan kebenaran dari uraian di atas maka perlu diadakan 
penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul: “Penerapan Cooperative Learning  Tipe 
STAD untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Ekonomi Peserta Didik Kelas XI 
IIS Unggulan Semester Ganjil Tahun 2017/2018 di MAN 2 Mataram”  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan pendekatan 
CL tipe STAD dalam upaya meningkatkan motivasi belajar, dan hasil belajar  ekonomi 
siswa kelas XI IIS Unggulan semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 di MAN 2  
Mataram. 
 
METODE PENELITIAN 
 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tindakan ini adalah pendekatan 
kualitatif  dan kuantitatif dengan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Alasan 
penggunaan penelitian tindakan kelas karena peneliti bersama (guru) ekonomi di 
kelas XI IIS Unggulan MAN 2 Mataram, ingin meningkatkan mutu pembelajaran 
ekonomi yang dipandang selama ini pembelajaran yang monoton dan membosankan 
dengan motivasi siswa yang sangat rendah. Dengan rancangan penelitian tindakan 
kelas seperti ini, penerapan model pembelajaran Cooperative Learning tipe STAD 
diharapkan dapat terjadi peningkatan motivasi dan hasil belajar ekonomi. 

Menurut Oja dan Sumarjan (dalam Titik Sugiarti, 1997: 8) mengelompokkan 
penelitian tindakan menjadi empat macam yaitu: a) guru sebagai peneliti, b) 
penelitian tindakan kolaboratif, c) simultan terintegratif, dan d) administrasi sosial 
eksperimental. 

Tujuan utama dari penelitian tindakan ini adalah untuk meningkatkan hasil 
pembelajaran di kelas dimana guru secara penuh terlibat dalam penelitian mulai dari 
perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Dalam penelitian ini peneliti tidak 
bekerjasama dengan siapapun, kehadiran peneliti sebagai tenaga pengajar dikelas 
dilakukan seperti biasa, sehingga siswa tidak ada yang tahu kalau diteliti. Dengan cara 



ini diharapkan mendapatkan data yang subyektif demi kevaliditan data yang 
diperlukan. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di MAN 2 Mataram, Kota Mataram 
Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada mata pelajaran ekonomi dengan 
pertimbangan : (a) Di MAN 2 Mataram merupakan madrasah model yang menjadi 
acuan dalam melaksanakan Kurikulum 2013 (b) Kemudahan dalam pelaksanaan 
penelitian karena peneliti merupakan staf pengajar di MAN 2 Mataram 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dari bulan Agustus tahun 2017 sampai 
dengan bulan  Nopember tahun 2017. Penentuan waktu penelitian mengacu pada 
kalender akademik sekolah/madrasah, karena PTK memerlukan  perlakuan tindakan 
kelas ( class room action research ) dengan menggunakan dua (2) siklus yang 
membutuhkan proses belajar mengajar yang efektif di kelas. Dalam penelitian 
tindakan kelas ini, yang menjadi subyek penelitian  adalah peserta didik kelas XI IS 
Unggulan yang berjumlah 36 orang dengan komposisi perempuan 21 orang, dan laki-
laki 15. Adapun kemampuan peserta didik dan keadaan ekonomi yang heterogen 
dengan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 (K13)..  

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih  yaitu penelitian tindakan, maka 
penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart 
(dalam Sugiarti, 1997: 6) yaitu berbentuk spiral dari siklus yang kke siklus yang 
berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana), action (tindakan), observation 
(pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada siklus berikutnya adalah 
perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi.  

HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kondisi awal pembelajaran Ekonomi Kelas XI IIS Unggulan sebelum dilakukan 
tindakan, dimana faktor penyebab siswa kurang termotivasi dalam proses 
pembelajaran salah satunya adalah pengunaan kurikulum 2013 dengan pendekatan 
saintifik belum banyak di terapkan dan metode yang digunakan masih konvensional.  

Dampak dari penyebab di atas  motivasi belajar siswa menjadi rendah, karena 
bekerjasama dalam memecahkan masalah cenderung memilih bekerja sendiri-sendiri. 
Akibatnya motivasi belajar siswa rendah dan pencapaian nilai rata-rata selama dua kali 
ulangan harian belum mencapai ketuntasan klasikal yang diinginkan, yakni ketuntasan 
klasikal sebesar 80% dengan nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) 75. Untuk lebih 
lengkapnya hasil ulangan berdasarkan motivasi belajar tersebut dapat di lihat pada 
tabel berikut: 

Tabel 1. Data Motivasi Belajar Awal Siswa Kelas XI IIS Unggulan  
MAN 2 Mataram 

 

Jumlah Siswa  
Kelas XI IS Unggulan  

36 Orang 

Pertemuan I Pertemuan II 

A B C D E A B C D E 

 1  5 8 18 4  2 8 9 15 2 

Keterangan :     A = Sangat tinggi                             D = Rendah 
                          B = Tinggi                                        E = Sangat rendah 
                          C = Sedang 

 



Tabel 2.  Data Hasil Belajar Awal Siswa Kelas XI IIS Unggulan 

Nilai rata-rata dan 
Persentase Ketuntasan 

Pertemuan I Pertemuan II KKM 

Rata2 % Rata2 % Rata2 % 

69,95 50 73,32 77 75,00 80 

 

Pada laporan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini disimpulkan dalam 
bentuk data deskriptif kualitatif dan paparan singkat hasil penelitian. Data hasil 
belajar awal pertemuan pertama rata-rata 69,95 % sedangkan pada pertemuan kedua 
73,32% berarti ada kenaikan secara signifikan. Selanjutnya guru selaku peneliti telah 
menyusun Rencana Pelaksanaaan Pembelajaran (RPP) dengan penerapan 
Cooperative Learning tipe STAD walaupun masih perlu perbaikan dalam skenario 
pembelajaran. Sedangkan pada bagian lain guru telah mampu membuat sesuai 
dengan silabus sebagai pedoman/acuan utama dalam penyusunan RPP. Lembar 
pengamatan/lembar observasi yang dibuat adalah lembar observasi guru yaitu untuk 
mengamati apakah guru sudah menerapkan Cooperative Learning tipe STAD sesuai 
dengan RPP/skenario yang telah direncanakan atau belum. Sedangkan lembar 
pengamatan peserta didik yaitu untuk mengobservasi kegiatan peserta didik secara 
individual selama proses pembelajaran. 

Hasil tindakan yang dilaksanakan pada Siklus I dapat dideskripsikan 
sebagai berikut: siklus I dilaksanakan dalam dua kali pertemuan tatap muka. Tatap 
muka  pertemuan I dilaksanakan pada Selasa, 10 Oktober 2017 Jam 7, 8 dimulai 
pada pukul 11.45 WITA dan berakhir pada pukul 13.00 WITA. Pada pertemuan 
pertama ini diberikan materi tentang Konsep Pendapatan Nasional dan 
Pendapatan/Kapita dengan menyelesaikan Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan 
memahami komponen-komponen pendapatan nasional dan pendapatan rata-rata. 
Kemudian  tatap muka pertemuan II dilaksanakan pada Jumat, 13 Oktober 2017 
Jam 1, 2 dimulai pada pukul 08.30 WITA dan berakhir pada pukul 10.10 WITA. Pada 
pertemuan kedua ini diberikan materi tentang cara perhitungan Net National 
Product (NNP), Net National Income (NNI), Disposibel Income, Personal Income, dan 
Perhitungan Pendapatan/Kapita berdasarkan data dan diakhiri dengan tes tulis. 

 
Dari data di atas, dapat dilihat jumlah skor observasi guru 70 dan rata – rata 

skor 3,9 dengan persentase 78%. Ini berarti guru belum berhasil melaksanakan 
proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik Cooperative Learning, karena 
belum mencapai jumlah skor > 75. 

Tabel 3. Hasil Aktivitas Siswa Siklus I 
 

Rentang Skor Kategori Jumlah Persentase 

84 - 100 Sangat Tinggi 7 15,9 

68 - 83 Tinggi 20 45,5 

52 - 67 Sedang 7 15,9 

36 - 51 Rendah 2 4,5 

20 - 35 Sangat Rendah 0 0,0 

 



 
Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa hasil observasi siswa diambil dari 

data rata-rata skor adalah 70 dan jumlah siswa tuntas ≥ 75, dengan persentase 
ketuntasan 50% dengan grafik motivasi belajar siswa terlihat bahwa 45,5% siswa atau 
sebanyak 20 siswa ada pada kategori motivasi siswa tinggi saat proses pembelajaran, 
15,9%  siswa atau sebanyak 7 siswa ada pada kategori motivasi siswa sangat tinggi, 
15,9%  siswa atau sebanyak 7 siswa ada pada kategori motivasi sedang dan sebanyak 2 
siswa atau 4,5 % tergolong pada kategori rendah demikian motivasi belajar peserta 
didik belum dinyatakan meningkat karena motivasi belajar peserta didik dinyatakan 
telah meningkat jika > 80% dari jumlah peserta didik memperoleh skor rata-rata > 75. 

Perolehan hasil belajar siswa diambil dari data nilai-nilai kuis dan tes tertulis 
pada akhir pelajaran. Dari  hasil belajar siswa yang telah diperoleh  menunjukkan hasil 
yang tertuang dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 4. Nilai Kuis dan Tes Tulis 
 

Keterangan Kuis Tes Tertulis 

Jumlah Nilai 3148 3107 

Rata - rata Nilai 74 73 

Nilai Tertinggi 78 78 

Nilai Terendah 62 60 

Jumlah Peserta Didik Tuntas 32 34 

Persentase Ketuntasan 70 77 

 
Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa perolehan hasil belajar siswa diambil 

data dari rata-rata kuis adalah 31 siswa atau 70 % berhasil meraih ≥ KKM yang 
ditetapkan, yaitu 75 dan diambil data dari rata-rata tes tertulis adalah 34 siswa atau 77 
% berhasil meraih ≥ KKM yang ditetapkan, yaitu 75. Jika dibandingkan dengan data 
awal sebelum dilaksanakan tindakan.  

Dilihat dari rata-rata nilai yang diperoleh atau persentase ketuntasan, pada 
data awal rata-rata nilai hasil belajar sebesar 76% setelah dilakukan tindakan ada 
peningkatan rata-rata hasil belajar tes tertulis menjadi 77%. Meski demikian, 
ketuntasan klasikal berarti belum memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan, yaitu 
ketuntasan klasikal sebesar minimal 80%. maka perlu diadakan peningkatan tindakan 
pada siklus berikutnya. 
 

Tabel 5.  Data Hasil Ketercapaian Siswa Siklus I 
 

No 
Jenis  

Kegiatan 
Hasil 

Indikator 
Keberhasilan 

Persentase 
Ketuntasan 

Ket. 

1. Observasi Guru 70    > 75 78 % Belum tercapai 

2. Observasi Peserta didik 70 > 75 48 % Belum tercapai 

3 
c. Nilai Diskusi/Kuis 74 >75 70 % Belum tercapai 

d. Nilai Tes Tertulis 73 >75 77 % Belum tercapai 

 
Hasil  perolehan data yang telah dicocokkan dengan indikator keberhasilan 

itu, dijadikan pedoman/dasar untuk mengadakan penelitian dalam pelaksanaan siklus 
I karena hasilnya belum memenuhi indikator keberhasilan, maka peneliti berusaha 
untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan/kekurangan selama siklus I untuk 



disempurnakan pada siklus II. Dengan kata lain Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
dilanjutkan ke siklus berikutnya. 

Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan sesuai dengan refleksi pada siklus 
I, dengan melakukan beberapa tindakan perbaikan seperti yang telah diuraikan pada 
hasil refleksi siklus I. Siklus II dilaksanakan dalam dua kali pertemuan tatap muka. 
Tatap muka pertemuan I dilaksanakan pada Selasa, 17 Oktober 2017 Jam 7, 8 dimulai 
pada pukul 011.50 WITA dan berakhir pada pukul 13.00 WITA. Pada pertemuan 
pertama ini diberikan materi tentang Konsep Pendapatan Nasional, dengan 
menyelesaikan Lembar Kerja Siswa (LKS) menurunkan rumus persamaan fungsi 
konsumsi dan fungsi tabungan kaitan pendapatan nasional  dengan persamaan linier 
dan  Tatap muka pada pertemuan II dilaksanakan pada Jumat, 20 Oktober 2017 Jam 1, 
2 dimulai pada pukul 08.30 WITA dan berakhir pada pukul 09.50 WITA. Pada 
pertemuan kedua ini diberikan materi tentang persamaan fungsi konsumsi dan 
tabungan melalui persamaan linier dan diakhiri dengan tes tulis. 

Hasil perolehan data dari siklus II ini adalah merupakan upaya nyata usaha 
untuk memperbaiki kesalahan/kekurangan yang terjadi pada siklus I. Adapun alat 
evaluasi yang disiapkan berupa soal-soal kuis yang di kerjakan pada saat pelaksanaan 
kerja kelompok secara perorangan, demikian juga dengan soal tes tertulis diupayakan 
untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan Cooperative Learning  
Tipe STAD. Pada tahapan ini ada 2 jenis observasi yaitu observasi guru saat 
menerapkan Cooperative Learning tipe STAD dan observasi siswa selama diskusi 
kelompok. 

 
Tabel 6. Hasil Observasi Siswa Siklus II 

 

Keterangan Nilai 

Rata –rata Skor 80 

Jumlah Siswa Tuntas ≥ 75 38 

Persentase Ketuntasan 86 

 
Dari tabel di atas, dapat diinterpretasikan mengenai rata-rata skor hasil 

observasi siswa sebesar 80, sementara jumlah siswa tuntas lebih dari 75 dengan 
porsentase ketuntasan 86%. Selanjutnya berdasarkan hasil observasi siswa tentang  
aktivitas siswa pada siklus II diperoleh data yang dituangkan dalam tabel di bawah ini: 
 

Tabel 7. Hasil Observasi Aktivitas SiswaSiklus II 
 

Rentang Skor Kategori Jumlah Porsentase 

84 – 100 Sangat Tinggi 10 22,7 

68 – 83 Tinggi 24 72,7 

52 – 67 Sedang 2 4,5 

36 – 51 Rendah 0 0,0 

20 – 35 Sangat Rendah 0 0,0 

 
Dari tabel tersebut di atas, aktivitas siswa diperoleh kategoti sangat tinggi 

berjumlah 10 orang siswa dengan porsentase 22,7%. Sementara yang mendapat 
kategori tinggi sebanyak 24 orang siswa dengan porsentase 72,7%, dan yang termasuk 
kategori sedang berjumlah 2 orang siswa dengan porsentase 4,5%. 



Perolehan hasil belajar siswa diambil data dari nilai-nilai kuis dan tes tertulis 
pada akhir pelajaran.  Hasil diskusi kelompok yang dinilai secara perorangan yaitu 
kuis, yang berfungsi sebagai tolak ukur  keberhasilan selama proses pembelajaran. 
Dengan hasil belajar siswa yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang diperoleh 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

 
 
 

Tabel 11. Hasil Diskusi Kelompok 
 

Keterangan Kuis Tes Tertulis 

Jumlah Nilai 3832 3735 

Rata - rata Nilai 87 85 

Nilai Tertinggi 97 100 

Nilai Terendah 64 69 

Jumlah Peserta Didik Tuntas 40 39 

Persentase Ketuntasan 91 89 

 
Berdasarkan tabel di atas, bahwa  hasil belajar siswa  sesaui data  rata-rata 

kuis adalah 36 orang siswa atau 91% berhasil meraih ≥ KKM yang ditetapkan, yaitu 75. 
Sedangkan  data  rata-rata hasil tes tertulis adalah 35 siswa atau 89% berhasil meraih ≥ 
KKM yang ditetapkan, yaitu 75. Jika dibandingkan dengan data siklus I, maka terlihat 
adanya peningkatan semula pada siklus I rata-rata nilai yang diperoleh atau 
persentase ketuntasan nilai hasil belajar  tes tertulis 77% menjadi 89% pada siklus II. 
Maka dengan penerapan cooperative learning tipe STAD pada kelas XI IS Unggulan 
MAN 2 Mataram semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 telah terjadi peningkatan. 
 
Pembahasan 
 

Di dalam teori STAD terdapat 5 (lima) komponen utama STAD yaitu presentasi 
kelas, team, kuis, skor kemajuan individual, dan rekognisi team. Dari kelima 
komponen itu bagaimana mengemas dalam RPP sehingga singkron dengan kegiatan 
pembelajaran dengan pendekatan saintifik . 

Solusi yang peneliti lakukan adalah dengan mempelajari teori STAD dan 
skenario pembelajaran melalui pendekatan sainstifik dengan mencermati komponen 
utama tipe STAD. Selanjutnya  akhirnya peneliti berhasil menyusun skenario 
pembelajaran dan dilengkapi dengan instrumen guru dan instrumen siswa selama 
melakukan diskusi kelompok sesuai dengan lima komponen utama STAD utamanya 
pada bagian kerja tim (komponen kecil). 

Karena indikator keberhasilan belum tercapai, maka penelitian dilanjutkan pada 
siklus II. Selanjutnya peneliti membuat perencanaan sebagi tindak lanjut dari 
penelitian hasil pada siklus I untuk diperbaiki dan lebih dioptimalkan dalam 
merancang kegiatan utamanya dalam proses pembelajaran dikelas senyatanya 
dengan mengoptimalkan penggunaan pendekatan Cooperative Learning tipe STAD 
dengan lebih maksimal. Skenario pembelajaran khususnya dalam pemanfaatan waktu 
2 jam pelajaran supaya digunakan sesuai distribusi waktu yang telah ditetapkan dalam 
RPP. 

Hasil observasi guru memperoleh jumlah skor (70) pada siklus I dan meningkat 
menjadi (80) pada siklus II dengan persentase 78 % siklus I dan 89 % pada siklus II, 



sedangkan hasil observasi siswa memperoleh skor ketercapaian rata-rata (70) pada 
siklus I dan meningkat menjadi (80) pada siklus II. Dilihat dari perbandingan rata-rata 
motivasi belajar siswa siklus I sebesar 50% meningkat pada siklus II sebesar 86%. Hal 
ini menunjukkan bahwa penerapan cooperative learning tipe STAD dapat 
meningkatkan motivasi belajar ekonomi siswa kelas XI IS Unggulan semester ganjil 
tahun pelajaran 2017/2018 di MAN 2 Mataram.   

Dari data hasil belajar, jika dibandingkan dengan hasil pada siklus I, terlihat 
adanya peningkatan baik dari rata-rata nilai siswa maupun persentase ketuntasan. 
Pada siklus I, rata-rata nilai siswa adalah 73 sedang pada siklus II meningkat menjadi 
85. Ketuntasan klasikal pada siklus I adalah 77 %, sedang siklus II mencapai 89 % siswa 
berhasil meraih ketuntasan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan cooperative 
learning (CL) tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IS 
Unggulan semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 di MAN 2 Mataram.  

Karena semua indikator keberhasilan telah tercapai dan telah melampaui 
indikator keberhasilan, maka Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul 
“Penerapan Cooperative Learning tipe STAD untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil 
Belajar Ekonomi Siswa Kelas XI IS Unggulan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 
2017/2018 di MAN 2 Mataram” dinyatakan berhasil. Penelitian dihentikan pada siklus II 
dengan perolehan skor motivasi belajar dan nilai hasil belajar telah melampaui 
indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.  

 
SIMPULAN 
 

Melalui serangkaian kegiatan pengumpulan data dan analisis data daapat 
dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, 
penerapan model pembelajaran Cooperative Learning  tipe STAD dapat meningkatkan 
motivasi belajar ekonomi kelas XI IS Unggulan semester ganjil tahun pelajaran 
2017/2018 MAN 2 Mataram. Hal ini dapat dilihat dari motivasi belajar siswa pada siklus 
I rata – rata skor sebesar 70 dengan ketuntasan klasikal 50% dan meningkat pada 
siklus II menjadi rata – rata skor sebesar 80 dengan ketuntasan klasikal 86%. Kedua, 
penerapan model pembelajaran Cooperative Learning (CL) tipe STAD (Student Teams 
Achievement Divisions), dapat meningkatkan hasil belajar ekonomi kelas XI IS 
Unggulan MAN 2 Mataram semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018. Hal ini dapat 
dilihat dari rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 73 dengan ketuntasan 
klasikal 77% dan pada siklus II meningkat menjadi 85 dengan ketuntasan klasikal 89%. 
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