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Pembelajaran kooperatif model STAD adalah suatu metode yang mana guru mula-mula 

menyajikan informasi kepada siswa, selanjutnya siswa diminta berlatih dalam kelompok kecil 

yang heterogen, sampai setiap anggota kelompok mencapai hasil maksimal pada tes akhir 

pelajaran. Pembelajaran Model STAD meliputi 5 langkah, yaitu: penyajian kelas, belajar 

kelompok, tes/kuis, skor kemajuan individu, dan penghargaan kelompok. Penelitian ini bertujuan 

untuk (1) untuk mengetahui proses dan hasil penerapan pembelajaran kooperatif (model STAD) 

dalam upaya meningkatkan prestasi belajar biologi siswa kelas XIA1 SMA Negeri 1 Asembagus 

pada kompetensi dasar sistem reproduksi pada tumbuhan dan (2) untuk mengetahui proses dan 

hasil penerapan pembelajaran kooperatif (model STAD) dalam upaya meningkatkan aktivitas 

belajar kooperatif biologi siswa kelas XIA1 SMA Negeri 1 Asembagus pada kompetensi dasar 

sistem reproduksi pada tumbuhan. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini dilaksanakan 

dalam tiga siklus dengan subyek penelitian adalah siswa kelas XIA1 sebanyak 41 siswa. 

Penelitian ini dilaksanakan tanggal 3 – 29 April 2006 di SMA Negeri 1 Asembagus Kabupaten 

Situbondo. Teknik pengambilan datanya menggunakan lembar pengamatan, tes individual/kuis, 

tes hasil belajar, dan catatan lapangan. Analisis data untuk aktifitas belajar kooperatif 

menggunakan persentase tingkat aktivitas siswa, sedangkan prestasi belajar menggunakan 

ketuntasan belajar berdasarkan kriteria keberhasilan siswa dalam belajar kelompok. Fokus 

penelitian ini terdapat pada peningkatan prestasi dan aktivitas belajar biologi sebagai dampak 

penerapan metode pembelajaran kooperatif model STAD. 

Hasil penelitian pada siklus tindakan I menunjukkan persentase rata-rata dari keempat elemen 

kooperatif, yaitu: saling ketergantungan positif, interaksi tatap muka, akuntabilitas individu, dan 

keterampilan menjalin hubungan antar pribadi adalah sebesar 69,8%. Setelah dilakukan tindakan 

perbaikan, persentase rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus tindakan II dan III meningkat 

menjadi 87,5% dan 95,83%. Selain itu, ketuntasan belajar klasikal pada siklus tindakan I yaitu 

87,8%, dan mengalami penurunan pada siklus tindakan II menjadi 82,92%. Tetapi pada siklus 

tindakan III, ketuntasan belajar klasikal menunjukkan suatu peningkatan yaitu 95,12%. Hal ini 

berarti bahwa pembelajaran kooperatif model STAD efektif dalam meningkatkan aktivitas dan 

prestasi belajar biologi. 

 


