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Pembelajaran di sekolah merupakan serangkaian kegiatan yang bermuara pada usaha 

pencapaian tujuan. Tujuan tersebut adalah mendewasakan anak didik, baik dari segi 

jasmani, penguasaan ilmu pengetahuan maupun kedewasaan yang bersifat rohaniah. 

Untuk mencapai semua itu maka suatu pembelajaran harus didasarkan standar tertentu 

yang merupakan standar pencapaian peserta didik. Ujian sekolah merupakan kegiatan 

pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan 

pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu 

persyaratan kelulusan.Uraian di atas menunjukkan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan 

pendidikan dengan mengacu kepada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP). (Depdiknas, 2006 : 4).  

 

Tujuan peneitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa 

melalui peanerapan model pembelajaran STAD. (2) Untuk mengetahui model 

pembelajaran STAD dalam meningkatkan aktivitas belajar. (3) Untuk mengetahui  

model pembelajaran STAD dalam meningkatkan hasil belajar siswa.  

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP YPI 2 Metro dengan menggunakan subjek siswa 

kelas VIIIA sebanyak 34 siswa. 

Untuk mengumpukan data dalam penelitian ini dihgunakan metode tes, dan metode 

observasi obserbvasi. Berdasarkan analisis dan pebahasan dengan menggunakan 

langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, maka dapat 

disimpulkan bahwa:  

1).  Penerapan model pembelajaran Cooperative tipe STAD dengan melaporkan hasil 

kerja kelompok secara berkeliling antar kelompok pada Standar Kompetensi (SK) 

Mengenal penyimpangan sosial, pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

siswa kelas VIIIA SMP Islam YPI 2 Metro  tahun pelajaran 2011/2012. 

2).  Penerapan model pembelajaran Cooperative ripe STAD dengan pemberian tugas 

yang berbeda untuk setiap kelompok pada Standar Kompetensi (SK) Mengenal 

penyimpangan sosial, pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi siswa kelas 

VIIIA SMP Islam YPI 2 Metro  tahun pelajaran 2011/2012. 

3). Penerapan model pembelajaran Cooperative tipe STAD dengan pemberian tugas 

yang berbeda untuk setiap kelompok dan melaporkan hasil kerja kelompok 

berkeliling antar kelompok pada Standar Kompetensi (SK) Mengenal 

penyimpangan sosial, pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi.  
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