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Siswa kelas  X.1 SMA Persada Bandar Lampung memiliki karakteristik aktivitas 

dan hasil belajar yang relatif rendah.  Selama proses pembelajaran, keterlibatan 

siswa masih kurang, siswa masih pasif serta kurangnya variasi dalam 

menggunakan metode atau model pembelajaran ekonomi  Sehingga perlu 

dilakukan guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah”Apakah dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas belajar 

Ekonomi siswa kelas X.1 SMA Persada Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2009/2010?’dan “Apakah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dapat meningktkan hasil belajar ekonomi pada siswa kelas X.1 SMA 

Persada Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010?.  Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar ekonomi siswa kelas X.1 



SMA Persada Bandar Lampung yang berjumlah 40 siswa, dengan pembelajaran 

yang menggunakan model cooperative learning tipe STAD.  Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas, yang terdiri dari 

tiga siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi untuk 

menyusun tindakan selanjutnya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

tes dan observasi. 

 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1.  Pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas X.1 SMA Persada 

Bandar Lampung dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada setiap 

siklusnya. rata - rata persentase aktivitas belajar siswa sesuai dengan yang 

diamati saat pembelajaran pada siklus I yaitu sebesar  50,64% mengalami 

peningkatan dari ulangan harian siswa sebelum menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, pada siklus II kembali mengalami 

peningkatan yang tinggi dengan persentase sebesar 62,66% dan pada siklus III 

kembali meningkat dengan persentase sebesar 72,21%. 

 
1. Pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas X.1 SMA Persada 

Bandar Lampung dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada setiap 

siklusnya.  Persentase ketuntasan kelas dan nilai rata - rata kelas pada siklus I 

menunjukan persentase ketuntasan sebesar 57,50% dengan nilai rata - rata 

kelas 61,75 pada siklus II mengalami peningkatan menjadi sebesar 62,50% 

dengan nilai rata - rata 64,00 dan pada siklus III persentase ketuntasan sebesar 

65,00% dengan nilai rata - rata kelas 69,00. 

 


