
 

 

 

IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Deskripsi Lokasi Penelitian 

1.  Sejarah Singkat Berdirinya SMP Negeri 21 Bandar Lampung 

Berdasarkan surat MENDIKBUD No. 0216 Tanggal 05 Mei 1992, SMP 

Negeri 21 Bandar Lampung resmi berdiri pada tahun 1991 dan mulai 

beroperasi pada tahun 1992. Berdiri di atas lahan seluas 9860,50 M
2 

dan 

bangunan seluas 3044,95 M
2
, SMP Negeri 21 Bandar Lampung terletak di 

Jalan Riacudu Perum Korpri Blok D-8, kelurahan Harapan Jaya, 

Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. SMP Negeri 21 Bandar 

Lampung mempunyai 20 ruang kelas, 1 Laboratorium IPA, ruang kepala 

sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang BK, 

ruang bendahara, perpustakaan, UKS, OSIS, pramuka, koperasi siswa, 

ruang penjaga, ruang ganti, ruang komputer, gudang, dan musholla. 20 

ruang kelas terdiri dari 6 ruang kelas VII, 6 ruang kelas VIII, dan 7 ruang 

kelas IX. Selain itu, didukung juga dengan sarana olah raga yang terdiri 

dari 1 Lapangan basket, 2 Lapangan bola Volly, 1 Lapangan Tolak Peluru, 

1 Lapangan Bulu Tangkis, 1 Lapangan Lompat jauh dan 2 Tenis Meja. 
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2. Visi, Misi dan Tujuan SMP Negeri 21 Bandar Lampung 

a.  Visi 

Visi SMP Negeri 21 Bandar Lampung adalah SDM Yang Unggul dan 

Berkualitas Melalui Imtaq dan Iptek. 

b. Misi 

Misi SMP Negeri 21 Bandar Lampung adalah: 

1.   Melaksanakan Pembelajaran dan bimbingan secara efektif 

sehingga Siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi 

yang dimiliki. 

2.   Meningkatkan proses pelatihan secara intensif dalam bidang olah 

raga.  

3.   Meningkatkan proses pelatihan secara intensif dalam bidang 

kesenian. 

4.   Melaksanakan proses pelatihan secara intensif dalam bidang Seni 

Budaya Lampung. 

5.   Melaksanakan pembelajaran pensyarahan dan bimbingan baca Al-

Qur’an. 

6.   Meningkatkan pelaksanaan dan Sholat Zuhur secara berjama’ah. 

7.   Meningkatkan proses pelatihan sacara intensif dalam bidang Karya 

Ilmiah Remaja. 

8.   Meningkatkan proses pelatihan secara intensif dalam bidang 

Kepramukaan. 
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9.   Meningkatkan proses pelatihan secara intensif dalam bidang 

Palang Merah Remaja. 

10. Melaksanakan  bimbingan penguasaan berbahasa Inggris. 

11. Meningkatkan pelayanan hidup sehat. 

12. Meningkatkan pembinaan dalam budi pekerti. 

13. Meningkatkan pelatihan secara intensif dalam bidang Matematika 

dan Sains. 

14. Meningkatkan pelatihan secara intensif dalam bidang Paskibra. 

3.  Proses Belajar Mengajar di SMP Negeri 21 Bandar Lampung 

Waktu pelaksanaan proses pembelajaran di SMP Negeri 21 Bandar 

Lampung adalah sebagai berikut: 

1.  Hari Senin dimulai pukul 07.10 s.d pukul 12.25 WIB.  

2.  Hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu dimulai pukul 07.15 s.d pukul   

13.35 WIB. 

3. Hari Jum’at dimulai pukul 07.00 s.d pukul 11.00 WIB. 

4.  Kondisi Siswa, Guru dan Pegawai SMP Negeri 21 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2009/2010 

Siswa SMP Negeri 21 Bandar Lampung terdiri dari berbagai suku, agama, 

dan status ekonomi. Latar belakang ekonomi keluarga tergolong 

masyarakat ekonomi lemah dan menengah. Sehingga siswa kurang mampu 

bisa mendapatkan beasiswa. Berikut ini adalah data siswa SMP Negeri 21 

Bandar Lampung dalam 4 tahun terakhir. 
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Tabel 8. Jumlah Siswa Dalam Empat  Tahun Terakhir  

Sumber: Koordinator Tata Usaha SMP Negeri 21 Bandar Lampung  

Sedangkan ketenagaan SMP Negeri 21 Bandar Lampung berjumlah 78 

orang, dengan spesifikasi Guru tetap berjumlah 57 orang, Guru tidak tetap 

berjumlah 5 orang, TU tetap berjumlah 7 orang, dan Pegawai tidak tetap 

berjumlah 9 orang. Latar belakang pendidikan  guru dan pegawai SMP 

Negeri 21 Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/2010, dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 9.  Kondisi Guru dan Pegawai SMP Negeri 21 Bandar  

    Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Koordinator Tata Usaha SMP Negeri 21 Bandar Lampung  

 

 

 

Tahun 

Ajaran 

Jumlah 

Calon Siswa 

Kelas I Kelas II Kelas III 

Jml 

Siswa 

Jml 

Rmbl 

Jml 

Siswa 

Jml 

Rmbl 

Jml 

Siswa 

Jml 

Rmbl 

Jml 

Siswa 

2006 / 

2007 
273 186 5 220 6 262 7 668 

2007 / 

2008 
306 268 7 194 5 217 6 679 

2008 / 

2009 
329 237 6 274 7 195 5 706 

2009 / 

2010 
328 184 6 234 6 274 7 690 

Pendidikan Guru 
Guru Tidak 

Tetap 
TU. Tetap 

Pegawai 

Tidak  Tetap 

S2  0 0 0 0 

S1 37 4 1 0 

D3 11 0 0 3 

D2  4 0 0 0 

D1  5 1 0 0 

SLTA 0 0 5 3 

SLTP 0 0 1 3 

Jumlah 57 5 7 9 
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B.  Implementasi Pelaksanaan Proses Pembelajaran  

1.  Menggunakan Media Powerpoint dengan Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD (Kelas Eksperimen) 

Penelitian ini dilakukan selama 8 kali pertemuan yaitu setiap pertemuan 80 

menit atau 2 jam pelajaran. Pada awal penelitian (pertemuan pertama) 

selama 80 menit dilakukan pre-test untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa sebelum diberikan perlakuan (threatment). Pre-test yang diberikan 

berupa soal pilihan ganda sebanyak 40 soal dengan 4 pilihan jawaban. 

Siswa dituntut untuk dapat mengerjakan sendiri dan diawasi oleh guru. 

Pada pertemuan berikutnya yaitu pertemuan kedua, siswa pada kelas 

eksperimen (VIII F) dibelajarkan menggunakan media powerpoint dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Guru mengawali pelajaran dengan 

mengabsen siswa, memberikan gambaran umum mengenai materi 

“pengertian dan macam-macam kebutuhan” dan menjelaskan proses 

pembelajaran (selama 10 menit). Guru membagi siswa dalam 8 kelompok, 

masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang. Siswa duduk dalam 

kelompok yang telah ditetapkan dan masing-masing kelompok 

memberikan nama pada kelompoknya selama 5 menit. Setelah itu, guru 

memberikan masalah kepada siswa untuk didiskusikan dalam 

kelompoknya (soal diskusi terdapat pada lampiran 21). Guru membimbing 

siswa untuk melakukan diskusi di kelompoknya masing-masing. Siswa 

yang sudah mengerti, menjelaskan kepada siswa yang belum mengerti 
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sampai semua anggota kelompok mengerti semua. Kegiatan diskusi 

kelompok ini berlaku selama 25 menit. Setelah kegiatan diskusi berakhir, 

guru mengundi 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di 

depan kelas dan siswa yang lainnya menanggapi. Kegiatan presentasi ini 

berlangsung selama 15 menit. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat 

rangkuman, mengarahkan, dan memberikan penegasan pada materi yang 

telah dipelajari menggunakan media powerpoint (printout slide powerpoint 

terdapat pada lampiran 22). Penjelasan oleh guru menggunakan media 

powerpoint ini berlangsung selama 20 menit. Setelah penjelasan berakhir, 

guru mempersilahkan kepada siswa apabila ada yang ingin ditanyakan. 

Setelah sesi tanya jawab selesai, guru menutup pelajaran dengan 

memberikan kata-kata motivasi selama 5 menit. Jadi, keseluruhan waktu 

pembelajaran adalah 80 menit. 

Pada pertemuan ketiga, siswa dibelajarkan menggunakan media 

powerpoint dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Guru mengawali 

pelajaran dengan mengabsen siswa, memberikan gambaran umum 

mengenai materi “upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan” dan 

menjelaskan proses pembelajaran selama 10 menit. Guru membagi siswa 

dalam 8 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang. Siswa 

duduk dalam kelompok yang telah ditetapkan dan masing-masing 

kelompok memberikan nama pada kelompoknya selama 5 menit. Setelah 

itu, guru memberikan masalah kepada siswa untuk didiskusikan dalam 

kelompoknya (soal diskusi terdapat pada lampiran 21). Guru membimbing 

siswa untuk melakukan diskusi di kelompoknya masing-masing. Siswa 
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yang sudah mengerti, menjelaskan kepada siswa yang belum mengerti 

sampai semua anggota kelompok mengerti semua. Kegiatan diskusi 

kelompok ini berlaku selama 25 menit. Setelah kegiatan diskusi berakhir, 

guru mengundi 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di 

depan kelas dan siswa yang lainnya menanggapi. Kegiatan presentasi ini 

berlangsung selama 15 menit. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat 

rangkuman, mengarahkan, dan memberikan penegasan pada materi yang 

telah dipelajari menggunakan media powerpoint (printout slide powerpoint 

terdapat pada lampiran 22). Penjelasan oleh guru menggunakan media 

powerpoint ini berlangsung selama 20 menit. Setelah penjelasan berakhir, 

guru mempersilahkan kepada siswa apabila ada yang ingin ditanyakan. 

Setelah sesi tanya jawab selesai, guru menutup pelajaran dengan 

memberikan kata-kata motivasi selama 5 menit. Jadi, keseluruhan waktu 

pembelajaran adalah 80 menit. 

Pada pertemuan keempat, siswa kembali dibelajarkan menggunakan media 

powerpoint dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Guru mengawali 

pelajaran dengan mengabsen siswa, memberikan gambaran umum 

mengenai materi “Efisiensi penggunaan sumber daya” dan menjelaskan 

proses pembelajaran selama 10 menit. Guru membagi siswa dalam 8 

kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang. Siswa duduk 

dalam kelompok yang telah ditetapkan dan masing-masing kelompok 

memberikan nama pada kelompoknya selama 5 menit. Setelah itu, guru 

memberikan masalah kepada siswa untuk didiskusikan dalam 

kelompoknya (soal diskusi terdapat pada lampiran 21). Guru membimbing 



 50 

siswa untuk melakukan diskusi di kelompoknya masing-masing. Siswa 

yang sudah mengerti, menjelaskan kepada siswa yang belum mengerti 

sampai semua anggota kelompok mengerti semua. Kegiatan diskusi 

kelompok ini berlaku selama 25 menit. Setelah kegiatan diskusi berakhir, 

guru mengundi 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di 

depan kelas dan siswa yang lainnya menanggapi. Kegiatan presentasi ini 

berlangsung selama 15 menit. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat 

rangkuman, mengarahkan, dan memberikan penegasan pada materi yang 

telah dipelajari menggunakan media powerpoint (printout slide powerpoint 

terdapat pada lampiran 22). Penjelasan oleh guru menggunakan media 

powerpoint ini berlangsung selama 20 menit. Setelah penjelasan berakhir, 

guru mempersilahkan kepada siswa apabila ada yang ingin ditanyakan. 

Setelah sesi tanya jawab selesai, guru menutup pelajaran dengan 

memberikan kata-kata motivasi selama 5 menit. Jadi, keseluruhan waktu 

pembelajaran adalah 80 menit. 

Pada pertemuan kelima, siswa dibelajarkan menggunakan media 

powerpoint dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Guru mengawali 

pelajaran dengan mengabsen siswa, memberikan gambaran umum 

mengenai materi “Peran dan fungsi pelaku ekonomi” dan menjelaskan 

proses pembelajaran selama 10 menit. Guru membagi siswa dalam 8 

kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang. Siswa duduk 

dalam kelompok yang telah ditetapkan dan masing-masing kelompok 

memberikan nama pada kelompoknya selama 5 menit. Setelah itu, guru 

memberikan masalah kepada siswa untuk didiskusikan dalam 
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kelompoknya (soal diskusi terdapat pada lampiran 21). Guru membimbing 

siswa untuk melakukan diskusi di kelompoknya masing-masing. Siswa 

yang sudah mengerti, menjelaskan kepada siswa yang belum mengerti 

sampai semua anggota kelompok mengerti semua. Kegiatan diskusi 

kelompok ini berlaku selama 25 menit. Setelah kegiatan diskusi berakhir, 

guru mengundi 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di 

depan kelas dan siswa yang lainnya menanggapi. Kegiatan presentasi ini 

berlangsung selama 15 menit. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat 

rangkuman, mengarahkan, dan memberikan penegasan pada materi yang 

telah dipelajari menggunakan media powerpoint (printout slide powerpoint 

terdapat pada lampiran 22). Penjelasan oleh guru menggunakan media 

powerpoint ini berlangsung selama 20 menit. Setelah penjelasan berakhir, 

guru mempersilahkan kepada siswa apabila ada yang ingin ditanyakan. 

Setelah sesi tanya jawab selesai, guru menutup pelajaran dengan 

memberikan kata-kata motivasi selama 5 menit. Jadi, keseluruhan waktu 

pembelajaran adalah 80 menit. 

Pada pertemuan keenam, siswa pada kelas eksperimen (VIII F) kembali 

dibelajarkan menggunakan media powerpoint dengan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. Guru mengawali pelajaran dengan mengabsen 

siswa, memberikan gambaran umum mengenai materi “Hubungan 

antarpelaku ekonomi” dan menjelaskan proses pembelajaran selama 10 

menit. Guru membagi siswa dalam 8 kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang. Siswa duduk dalam kelompok yang telah ditetapkan 

dan masing-masing kelompok memberikan nama pada kelompoknya 
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selama 5 menit. Setelah itu, guru memberikan masalah kepada siswa untuk 

didiskusikan dalam kelompoknya (soal diskusi terdapat pada lampiran 21). 

Guru membimbing siswa untuk melakukan diskusi di kelompoknya 

masing-masing. Siswa yang sudah mengerti, menjelaskan kepada siswa 

yang belum mengerti sampai semua anggota kelompok mengerti semua. 

Kegiatan diskusi kelompok ini berlaku selama 25 menit. Setelah kegiatan 

diskusi berakhir, guru mengundi 2 kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya di depan kelas dan siswa yang lainnya menanggapi. 

Kegiatan presentasi ini berlangsung selama 15 menit. Guru memfasilitasi 

siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan, dan memberikan 

penegasan pada materi yang telah dipelajari menggunakan media 

powerpoint (printout slide powerpoint terdapat pada lampiran 22). 

Penjelasan oleh guru menggunakan media powerpoint ini berlangsung 

selama 20 menit. Setelah penjelasan berakhir, guru mempersilahkan 

kepada siswa apabila ada yang ingin ditanyakan. Setelah sesi tanya jawab 

selesai, guru menutup pelajaran dengan memberikan kata-kata motivasi 

selama 5 menit. Jadi, keseluruhan waktu pembelajaran adalah 80 menit. 

Pada pertemuan ketujuh, siswa pada kelas eksperimen (VIII F) 

dibelajarkan menggunakan media powerpoint dengan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. Guru mengawali pelajaran dengan apersepsi 

mengenai “Circulair flow diagram empat sektor” dan menjelaskan proses 

pembelajaran selama 10 menit. Guru membagi siswa dalam 8 kelompok, 

masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang. Siswa duduk dalam 

kelompok yang telah ditetapkan dan masing-masing kelompok 
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memberikan nama pada kelompoknya selama 5 menit. Setelah itu guru 

membimbing siswa untuk melakukan pembelajaran di kelompoknya 

masing-masing mengenai circulair flow diagram empat sektor. Siswa yang 

sudah mengerti, menjelaskan kepada siswa yang belum mengerti sampai 

semua anggota kelompok mengerti semua. Kegiatan diskusi kelompok ini 

berlaku selama 25 menit. Setelah kegiatan diskusi berakhir, guru 

mengundi 2 kelompok untuk menjelaskan di depan kelas mengani circulair 

flow diagram yang telah disiapkan oleh guru menggunakan media 

powerpoint dan siswa yang lainnya menanggapi. Kegiatan presentasi ini 

berlangsung selama 15 menit. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat 

rangkuman, mengarahkan, dan memberikan penegasan pada materi yang 

telah dipelajari menggunakan media powerpoint (printout slide powerpoint 

terdapat pada lampiran 22). Penjelasan oleh guru menggunakan media 

powerpoint ini berlangsung selama 20 menit. Setelah penjelasan berakhir, 

guru mempersilahkan kepada siswa apabila ada yang ingin ditanyakan. 

Setelah sesi tanya jawab selesai, guru menutup pelajaran dengan 

memberikan kata-kata motivasi selama 5 menit. Jadi, keseluruhan waktu 

pembelajaran adalah 80 menit. 

Pada pertemuan kedelapan yaitu pertemuan terakhir diberikan post-test 

kepada siswa sebanyak 40 soal berbentuk pilihan ganda. Soal post-test 

sama dengan soal pre-test. Hal ini dimaksudkan untuk melihat ada atau 

tidaknya perubahan hasil belajar siswa setelah diberikannya treatment 

(perlakuan) yaitu pembelajaran menggunakan media powerpoint dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 
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2.  Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Tanpa Media Powerpoint  

(Kelas Kontrol) 

Penelitian ini dilakukan selama 8 kali pertemuan yaitu setiap pertemuan 80 

menit atau 2 jam pelajaran. Pada awal penelitian (pertemuan pertama) 

selama 80 menit dilakukan pre-test untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa sebelum diberikan perlakuan (threatment). Pre-test yang diberikan 

berupa soal pilihan ganda sebanyak 40 soal dengan 4 pilihan jawaban. 

Siswa dituntut untuk dapat mengerjakan sendiri dan diawasi oleh guru. 

Pada pertemuan berikutnya yaitu pertemuan kedua, siswa pada kelas 

kontrol (VIII E) dibelajarkan dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

tanpa media powerpoint. Guru mengawali pelajaran dengan mengabsen 

siswa, memberikan gambaran umum mengenai materi “pengertian dan 

macam-macam kebutuhan” dan menjelaskan proses pembelajaran (selama 

10 menit). Guru membagi siswa dalam 8 kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 4-5 orang. Siswa duduk dalam kelompok yang telah 

ditetapkan dan masing-masing kelompok memberikan nama pada 

kelompoknya selama 5 menit. Setelah itu, guru memberikan masalah 

kepada siswa untuk didiskusikan dalam kelompoknya (soal diskusi 

terdapat pada lampiran 21). Guru membimbing siswa untuk melakukan 

diskusi di kelompoknya masing-masing. Siswa yang sudah mengerti, 

menjelaskan kepada siswa yang belum mengerti sampai semua anggota 

kelompok mengerti semua. Kegiatan diskusi kelompok ini berlaku selama 

25 menit. Setelah kegiatan diskusi berakhir, guru mengundi 2 kelompok 
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untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan siswa yang 

lainnya menanggapi. Kegiatan presentasi ini berlangsung selama 15 menit. 

Guru menjelaskan kembali materi hari ini dan bersama-sama dengan siswa 

memberikan kesimpulan. Penjelasan oleh guru ini berlangsung selama 20 

menit. Setelah penjelasan berakhir, guru mempersilahkan kepada siswa 

apabila ada yang ingin ditanyakan. Setelah sesi tanya jawab selesai, guru 

menutup pelajaran dengan memberikan kata-kata motivasi selama 5 menit. 

Jadi, keseluruhan waktu pembelajaran adalah 80 menit. 

Pada pertemuan ketiga, siswa dibelajarkan dengan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD tanpa media powerpoint. Guru mengawali pelajaran 

dengan mengabsen siswa, memberikan gambaran umum mengenai materi 

“upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan” dan menjelaskan proses 

pembelajaran selama 10 menit. Guru membagi siswa dalam 8 kelompok, 

masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang. Siswa duduk dalam 

kelompok yang telah ditetapkan dan masing-masing kelompok 

memberikan nama pada kelompoknya selama 5 menit. Setelah itu, guru 

memberikan masalah kepada siswa untuk didiskusikan dalam 

kelompoknya (soal diskusi terdapat pada lampiran 21). Guru membimbing 

siswa untuk melakukan diskusi di kelompoknya masing-masing. Siswa 

yang sudah mengerti, menjelaskan kepada siswa yang belum mengerti 

sampai semua anggota kelompok mengerti semua. Kegiatan diskusi 

kelompok ini berlaku selama 25 menit. Setelah kegiatan diskusi berakhir, 

guru mengundi 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di 

depan kelas dan siswa yang lainnya menanggapi. Kegiatan presentasi ini 
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berlangsung selama 15 menit. Guru menjelaskan kembali materi hari ini 

dan bersama-sama dengan siswa memberikan kesimpulan. Penjelasan oleh 

guru ini berlangsung selama 20 menit. Setelah penjelasan berakhir, guru 

mempersilahkan kepada siswa apabila ada yang ingin ditanyakan. Setelah 

sesi tanya jawab selesai, guru menutup pelajaran dengan memberikan 

kata-kata motivasi selama 5 menit. Jadi, keseluruhan waktu pembelajaran 

adalah 80 menit. 

Pada pertemuan keempat, siswa kembali dibelajarkan dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD tanpa media powerpoint. Guru 

mengawali pelajaran dengan mengabsen siswa, memberikan gambaran 

umum mengenai materi “Efisiensi penggunaan sumber daya” dan 

menjelaskan proses pembelajaran selama 10 menit. Guru membagi siswa 

dalam 8 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang. Siswa 

duduk dalam kelompok yang telah ditetapkan dan masing-masing 

kelompok memberikan nama pada kelompoknya selama 5 menit. Setelah 

itu, guru memberikan masalah kepada siswa untuk didiskusikan dalam 

kelompoknya (soal diskusi terdapat pada lampiran 21). Guru membimbing 

siswa untuk melakukan diskusi di kelompoknya masing-masing. Siswa 

yang sudah mengerti, menjelaskan kepada siswa yang belum mengerti 

sampai semua anggota kelompok mengerti semua. Kegiatan diskusi 

kelompok ini berlaku selama 25 menit. Setelah kegiatan diskusi berakhir, 

guru mengundi 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di 

depan kelas dan siswa yang lainnya menanggapi. Kegiatan presentasi ini 

berlangsung selama 15 menit. Guru menjelaskan kembali materi hari ini 
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dan bersama-sama dengan siswa memberikan kesimpulan. Penjelasan oleh 

guru ini berlangsung selama 20 menit. Setelah penjelasan berakhir, guru 

mempersilahkan kepada siswa apabila ada yang ingin ditanyakan. Setelah 

sesi tanya jawab selesai, guru menutup pelajaran dengan memberikan 

kata-kata motivasi selama 5 menit. Jadi, keseluruhan waktu pembelajaran 

adalah 80 menit. 

Pada pertemuan kelima, siswa kelas VIII E ( kelas kontrol) kembali 

dibelajarkan dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD tanpa media 

powerpoint. Guru mengawali pelajaran dengan mengabsen siswa, 

memberikan gambaran umum mengenai materi “Peran dan fungsi pelaku 

ekonomi” dan menjelaskan proses pembelajaran selama 10 menit. Guru 

membagi siswa dalam 8 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 

4-5 orang. Siswa duduk dalam kelompok yang telah ditetapkan dan 

masing-masing kelompok memberikan nama pada kelompoknya selama 5 

menit. Setelah itu, guru memberikan masalah kepada siswa untuk 

didiskusikan dalam kelompoknya (soal diskusi terdapat pada lampiran 21). 

Guru membimbing siswa untuk melakukan diskusi di kelompoknya 

masing-masing. Siswa yang sudah mengerti, menjelaskan kepada siswa 

yang belum mengerti sampai semua anggota kelompok mengerti semua. 

Kegiatan diskusi kelompok ini berlaku selama 25 menit. Setelah kegiatan 

diskusi berakhir, guru mengundi 2 kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya di depan kelas dan siswa yang lainnya menanggapi. 

Kegiatan presentasi ini berlangsung selama 15 menit. Guru menjelaskan 

kembali materi hari ini dan bersama-sama dengan siswa untuk 
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menyimpulkan. Penjelasan oleh guru ini berlangsung selama 20 menit. 

Setelah penjelasan berakhir, guru mempersilahkan kepada siswa apabila 

ada yang ingin ditanyakan. Setelah sesi tanya jawab selesai, guru menutup 

pelajaran dengan memberikan kata-kata motivasi selama 5 menit. Jadi, 

keseluruhan waktu pembelajaran adalah 80 menit. 

Pada pertemuan keenam, siswa kembali dibelajarkan dengan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD tanpa menggunakan media powerpoint. Guru 

mengawali pelajaran dengan mengabsen siswa, memberikan gambaran 

umum mengenai materi “Hubungan antarpelaku ekonomi” dan 

menjelaskan proses pembelajaran selama 10 menit. Guru membagi siswa 

dalam 8 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang. Siswa 

duduk dalam kelompok yang telah ditetapkan dan masing-masing 

kelompok memberikan nama pada kelompoknya selama 5 menit. Setelah 

itu, guru memberikan masalah kepada siswa untuk didiskusikan dalam 

kelompoknya (soal diskusi terdapat pada lampiran 21). Guru membimbing 

siswa untuk melakukan diskusi di kelompoknya masing-masing. Siswa 

yang sudah mengerti, menjelaskan kepada siswa yang belum mengerti 

sampai semua anggota kelompok mengerti semua. Kegiatan diskusi 

kelompok ini berlaku selama 25 menit. Setelah kegiatan diskusi berakhir, 

guru mengundi 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di 

depan kelas dan siswa yang lainnya menanggapi. Kegiatan presentasi ini 

berlangsung selama 15 menit. Guru menjelaskan kembali materi hari ini 

agar siswa lebih paham. Selanjutnya bersama-sama dengan siswa 

memberikan kesimpulan. Penjelasan oleh guru ini berlangsung selama 20 
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menit. Setelah penjelasan berakhir, guru mempersilahkan kepada siswa 

apabila ada yang ingin ditanyakan. Setelah sesi tanya jawab selesai, guru 

menutup pelajaran dengan memberikan kata-kata motivasi selama 5 menit. 

Jadi, keseluruhan waktu pembelajaran adalah 80 menit. 

Pada pertemuan ketujuh, siswa pada kelas kontrol kembali dibelajarkan 

dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD tanpa menggunakan media 

powerpoint. Guru mengawali pelajaran dengan apersepsi mengenai 

“Circulair flow diagram empat sektor” dan menjelaskan proses 

pembelajaran selama 10 menit. Guru membagi siswa dalam 8 kelompok, 

masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang. Siswa duduk dalam 

kelompok yang telah ditetapkan dan masing-masing kelompok 

memberikan nama pada kelompoknya selama 5 menit. Setelah itu guru 

membimbing siswa untuk melakukan pembelajaran di kelompoknya 

masing-masing mengenai circulair flow diagram empat sektor. Siswa yang 

sudah mengerti, menjelaskan kepada siswa yang belum mengerti sampai 

semua anggota kelompok mengerti semua. Kegiatan diskusi kelompok ini 

berlaku selama 25 menit. Setelah kegiatan diskusi berakhir, guru 

mengundi 2 kelompok untuk menjelaskan di depan kelas mengenai 

circulair flow diagram yang telah disiapkan oleh guru menggunakan media 

papan tulis dan siswa yang lainnya menanggapi. Kegiatan presentasi ini 

berlangsung selama 15 menit. Guru menjelaskan kembali mengenai 

ciculair flow diagram empat sektor. Penjelasan oleh guru ini berlangsung 

selama 20 menit. Setelah penjelasan berakhir, guru mempersilahkan 

kepada siswa apabila ada yang ingin ditanyakan. Setelah sesi tanya jawab 
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selesai, guru menutup pelajaran dengan memberikan kata-kata motivasi 

selama 5 menit. Jadi, keseluruhan waktu pembelajaran adalah 80 menit. 

Pada pertemuan kedelapan yaitu pertemuan terakhir diberikan post-test 

kepada siswa sebanyak 40 soal berbentuk pilihan ganda. Soal post-test 

sama dengan soal pre-test. Hal ini dimaksudkan untuk melihat ada atau 

tidaknya perubahan hasil belajar siswa setelah diberikannya treatment 

(perlakuan) yaitu pembelajaran menggunakan media powerpoint dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

C.  Deskripsi Data 

Untuk membuat tabel distribusi frekuensi hasil belajar siswa dilakukan 

sebagai berikut: 

1. Menentukan rentang, yaitu skor terbesar dikurangi skor terkecil 

2. Menentukan banyaknya kelas interval yang diperlukan. Dengan 

menggunakan rumus Sturges, yaitu: 

Banyaknya kelas = 1 + (3,3) log n 

3. Menentukan rentang kelas interval, yaitu: 

elasbanyaknyak

gren
P

tan
          (Sudjana, 2005: 47) 

1.  Data Hasil Pre-Test (Tahap Awal) 

Hasil data awal hasil belajar IPS Terpadu siswa yang dibelajarkan 

menggunakan media powerpoint dengan pembelajaran kooperatif tipe 

STAD pada kelas eksperimen dan tanpa media powerpoint dengan 
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pembelajaran kooperatif tipe STAD pada kelas kontrol dapat dilihat pada 

tabel. 

Deskripsi Data Pre-Test Kelas Eksperimen 

a. Menentukan skor terbesar dikurangi skor terkecil 

85 – 30 = 55 

b. Menentukan banyaknya kelas interval 

BK =  1 + (3,3) Log 39 

 =  1 + (3,3) 1,591 

 =  6,25   =  6 

c. Menentukan rantang kelas interval 

elasbanyaknyak

gren
P

tan
  

16,9
6

55
P     (dibulatkan ke atas menjadi 10) 

Distribusi frekuensi hasil pre-test kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 10.  Distribusi Frekuensi Hasil Pre-Test Kelas Eksperimen 

Rentang Skor 
Kelas Eksperimen 

Frekuensi Absolut Frekuensi Relatif (%) 

30 – 39 2 5,1 

40 – 49 10 25,7 

50 – 59 11 28,2 

60 – 69 8 20,5 

70 – 79 6 15,4 

80 – 89 2 5,1 

Jumlah 39 100 

Rata-rata 54, 487  

Standar Deviasi 13,169  

Sumber:  Pengolahan Data Hasil Pre-test 
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Hasil pre-test kelas eksperimen diperoleh nilai terendah 30 dan nilai 

tertingggi 85. Sehingga dalam distribusi frekuensi didapat rentang skor (R) 

55, banyak kelas (BK) 6 dan panjang kelas interval (P) 10. siswa yang 

memperoleh skor antara 30-39 berjumlah 2 orang (5,1%), skor 40-49 

berjumlah 10 orang (25,7%), skor 50-59 berjumlah 11 orang (28,2%), skor 

60-69 berjumlah 8 orang (20,5%), skor 70-79 berjumlah 6 orang (15,4%), 

dan skor 80-89 berjumlah 2 orang (5,1%). Pada kelas ini memiliki nilai 

rata-rata pre-test 54,487 dengan standar deviasi 13,169. 

Berdasarkan data dalam tabel distribusi frekuensi hasil pre-test tersebut, 

selanjutnya dikategorikan ke dalam kategori tuntas dan belum tuntas, 

seperti pada grafik berikut: 

Grafik 1.  Tingkat Ketuntasan Pre-test Kelas Eksperimen 

28.2
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0
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100

 ≥ 65 (tuntas) <65 (belum
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Pada grafik ketuntasan pre-test kelas eksperimen terdiri dari kategori 

belum tuntas sebanyak 28 orang atau 71,8% dan tuntas sebanyak 11 orang 

atau 28,2%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat ketuntasan 
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pre-test siswa kelas eksperimen digolongkan rendah (Djamarah dan Zain, 

2006: 122) 

Deskripsi Data Pre-test Kelas Kontrol 

a. Menentukan skor terbesar dikurangi skor terkecil 

70 – 25 = 45 

b. Menentukan banyaknya kelas interval 

BK =  1 + (3,3) Log 39 

 =  1 + (3,3) 1,591 

 =  6,25   =  6 

c. Menentukan rantang kelas interval 

elasbanyaknyak

gren
P

tan
  

5,7
6

45
P     (dibulatkan ke atas menjadi 8) 

Distribusi frekuensi hasil pre-test kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 11.  Distribusi Frekuensi Hasil Pre-Test Kelas Kontrol 

Rentang Skor 
Kelas Kontrol 

Frekuensi Absolut Frekuensi Relatif (%) 

25 – 32 9 23,1 

33 – 40 6 15,3 

41 – 48 1 2,6 

49 – 56 8 20,6 

57 – 64 6 15,3 

65 - 72 9 23,1 

Jumlah 39 100 

Rata-rata 49, 872  

Standar Deviasi 15, 453  

Sumber:  Pengolahan Data Hasil Pre-test 
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Hasil pre-test kelas kontrol diperoleh nilai terendah 25 dan nilai tertingggi 

70. Sehingga dalam distribusi frekuensi didapat rentang skor (R) 45, 

banyak kelas (BK) 6 dan panjang kelas interval (P) 8. siswa yang 

memperoleh skor antara 25-32 berjumlah 9 orang (23,1%), skor 33-40 

berjumlah 6 orang (15,3%), skor 41-48 berjumlah 1 orang (2,6%), skor 49-

56 berjumlah 8 orang (20,6%), skor 57-64 berjumlah 6 orang (15,3%), dan 

skor 65-72 berjumlah 9 orang (23,1%). Pada kelas ini memiliki nilai rata-

rata pre-test 49,872 dengan standar deviasi 15,453. 

Berdasarkan data dalam tabel distribusi frekuensi hasil pre-test tersebut, 

selanjutnya dikategorikan ke dalam kategori tuntas dan belum tuntas, 

seperti pada grafik berikut: 

Grafik 2.  Tingkat Ketuntasan Pre-test Kelas Kontrol 
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Pada grafik ketuntasan pre-test kelas kontrol terdiri dari kategori belum 

tuntas sebanyak 30 orang (77,9%) dan tuntas sebanyak 9 orang (23,1%). 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat ketuntasan pre-test siswa 

kelas kontrol digolongkan rendah (Djamarah dan Zain, 2006: 122) 
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2. Data Hasil Post-test (Tahap Akhir) 

Hasil data akhir hasil belajar IPS Terpadu siswa yang dibelajarkan 

menggunakan media powerpoint dengan pembelajaran kooperatif tipe 

STAD pada kelas eksperimen dan tanpa media powerpoint dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada kelas kontrol dapat dilihat pada 

tabel. 

Deskripsi Data Post-test Kelas Eksperimen 

d. Menentukan skor terbesar dikurangi skor terkecil 

100 – 60 = 40 

e. Menentukan banyaknya kelas interval 

BK =  1 + (3,3) Log 39 

 =  1 + (3,3) 1,591 

 =  6,25   =  6 

f. Menentukan rantang kelas interval 

elasbanyaknyak

gren
P

tan
  

67,6
6

40
P     (dibulatkan ke atas menjadi 7) 

Distribusi frekuensi hasil post-test kelas eksperimen dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 12.  Distribusi Frekuensi Hasil Post-Test Kelas Eksperimen 

Rentang Skor 
Kelas Eksperimen 

Frekuensi Absolut Frekuensi Relatif (%) 

60 – 66 7 17,9 

67 – 73 6 15,3 

74 – 80 9 23,1 

81 – 87 5 12,7 

88 – 94 5 12,7 

95 – 101 7 17,9 

Jumlah 39 100 

Rata-rata 80,256  

Standar Deviasi 12,563  

Sumber:  Pengolahan Data Hasil Post-test 

Hasil post-test kelas eksperimen diperoleh nilai terendah 60 dan nilai 

tertingggi 100. Sehingga dalam distribusi frekuensi didapat rentang skor 

(R) 40, banyak kelas (BK) 6 dan panjang kelas interval (P) 7. siswa yang 

memperoleh skor antara 60 – 66 berjumlah 7 orang (17,9%), skor 67 – 73 

berjumlah 6 orang (15,3%), skor 74 – 80 berjumlah 9 orang (23,1%), skor 

81 – 87berjum lah 5 orang (12,7%), skor 88 – 94 berjumlah 5 orang 

(12,7%), dan skor 95-101 berjumlah 7 orang (17,9%). Pada kelas ini 

memiliki nilai rata-rata post-test 80,256 dengan standar deviasi 12,563. 

Berdasarkan data dalam tabel distribusi frekuensi hasil post-test tersebut, 

selanjutnya dikategorikan ke dalam kategori tuntas dan belum tuntas, 

seperti pada grafik berikut: 
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Grafik 3.  Tingkat Ketuntasan Post-test Kelas Eksperimen 
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Pada grafik ketuntasan post-test kelas eksperimen terdiri dari kategori 

belum tuntas sebanyak 4 orang (10,26%) dan tuntas sebanyak 35 orang 

(89,74%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat ketuntasan 

post-test siswa kelas eksperimen digolongkan baik sekali atau optimal 

(Djamarah dan Zain, 2006: 122). 

Deskripsi Data Post-test Kelas Kontrol 

g. Menentukan skor terbesar dikurangi skor terkecil 

100 – 45 = 55 

h. Menentukan banyaknya kelas interval 

BK =  1 + (3,3) Log 39 

 =  1 + (3,3) 1,591 

 =  6,25   =  6 

i. Menentukan rantang kelas interval 

elasbanyaknyak

gren
P

tan
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17,9
6

55
P     (dibulatkan ke atas menjadi 10) 

Distribusi frekuensi hasil post-test kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 13.  Distribusi Frekuensi Hasil Post-Test Kelas Kontrol 

Rentang Skor 
Kelas Kontrol 

Frekuensi Absolut Frekuensi Relatif (%) 

45 – 54 3 7,7 

55 – 64 4 10,3 

65 – 74 17 43,6 

75 – 84 10 25,6 

85 – 94 2 5,1 

95 - 104 3 7,7 

Jumlah 39 100 

Rata-rata 71,795  

Standar Deviasi 12,539  

Sumber:  Pengolahan Data Hasil Post-test 

Hasil post-test kelas kontrol diperoleh nilai terendah 45 dan nilai tertingggi 

100. Sehingga dalam distribusi frekuensi didapat rentang skor (R) 55, 

banyak kelas (BK) 6 dan panjang kelas interval (P) 10. Siswa yang 

memperoleh skor antara 45-54 berjumlah 3 orang (7,7%), skor 55-64 

berjumlah 4 orang (10,3%), skor 65-74 berjumlah 17 orang (43,6%), skor 

75-84 berjumlah 10 orang (25,6%), skor 85-94 berjumlah 2 orang (5,1%), 

dan skor 95-104 berjumlah 3 orang (7,7%). Pada kelas ini memiliki nilai 

rata-rata post-test 71,795 dengan standar deviasi 12,539. 

Berdasarkan data dalam tabel distribusi frekuensi hasil post-test tersebut, 

selanjutnya dikategorikan ke dalam kategori tuntas dan belum tuntas, 

seperti pada grafik berikut: 
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Grafik 4.  Tingkat Ketuntasan Post-test Kelas Kontrol 
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Pada grafik ketuntasan post-test kelas hontrol di atas terdiri dari kategori 

belum tuntas sebanyak 7 orang (17,9%) dan tuntas sebanyak 32 orang 

(82,1%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat ketuntasan post-

test siswa kelas eksperimen digolongkan baik sekali atau optimal 

(Djamarah dan Zain, 2006: 122). 

D. Hasil Belajar IPS Terpadu Siswa Pada Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

Hasil post-test baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol menunjukkan 

adanya peningkatan perolehan skor rata-rata. Dari hasil perhitungan pre-

test dan post-test pada kelas eksperimen diperoleh skor rata-rata 67,24 

dengan standar deviasi 10,650 yaitu skor rata-rata pre-test 54,487 dengan 
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standar deviasi 13,169 dan skor rata-rata post-test sebesar 80,256 dengan 

standar deviasi 12,563 (lampiran 15). Sedangkan pada kelas kontrol 

diperoleh skor rata-rata 60,83 dengan standar deviasi 12,131 yaitu skor 

rata-rata pre-test 49,872 dengan standar deviasi 15,453 dan skor rata-rata 

post-test 71,795 dengan standar deviasi 12,539 (lampiran 16) untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 16.  Peningkatan Hasil Belajar IPS Terpadu Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol 

 Pre-test Post-test 

Kelas Eksperimen 54,487 80,256 

Kelas Kontrol 49,872 71,795 

Sumber:  Pengolahan Data Hasil Pre-test dan Post-test 

Berdasarkan tabel di atas untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam 

grafik berikut: 

Grafik 5.  Peningkatan Hasil Belajar IPS Terpadu Siswa Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 
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Berdasarkan tabel dan grafik, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan 

hasil belajar IPS Terpadu mulai dari pre-test ke post-pest. Hasil akhir 

menunjukkan bahwa rata-rata hail belajar IPS Terpadu siswa yang 

dibelajarkan menggunakan media powerpoint dengan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar siswa 

yang dibelajarkan tanpa media powerpoint dengan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. 

E.  Pengujian Persyaratan Analisis Data 

Sebelum dilakukan uji hipotesis, dilakukan uji persyaratan analisis data 

sebagai berikut: 

1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Lilifors untuk 

mengetahui apakah sampel berdistribusi normal atau tidak. Hal ini didapat 

dari perhitungan yang menyatakan Lhitung < Ltabel. Perhitungan uji 

statistiknya terdapat pada lampiran 17 dan 18, dan hasilnya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 14.  Hasil Uji Normalitas Sampel Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

Kelas Mean SD Lo Ltabel 

Eksperimen 67,244 10,650 0,116 0,140 

Kontrol 60,833 12,131 0,108 0,140 

Sumber: Pengolahan Data Hasil tes 
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Keterangan: 

Eksperimen     :  kelas yang mengggunakan media powerpoint dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

Kontrol            :  kelas tanpa media powerpoint dengan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD 

Mean  :  skor rata-rata/rata-rata hitung 

SD  :  standar deviasi 

Lo  :  hasil perhitungan dengan menggunakan uji Lilifors 

Ltabel  :  harga dalam tabel/nilai kritis untuk runtun uji 

(Sudjana, 2005: 466) 

Untuk menguji normalitas data digunakan hipotesis sebagai berikut: 

Ho  :  sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Ha :  sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian adalah tolak Ho jika Lhitung > Ltabel. Uji lilifors dengan 

tingkat signifikasi 0,05 dan dk= n-1. 

Berdasarkan tabel di atas Lo < Ltabel, maka dapat disimpulkan bahwa 

sampel pada kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

2.  Uji Homogenitas 

Homogenitas varian populasi diketahui dengan cara melakukan uji 

homogenitas terhadap data kedua sampel yang diambil. Rumus yang 

digunakan adalah rumus F (Sugiyono, 2005: 198). Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa sampel yang diambil berasal dari populasi yang 

memiliki varian homogen. Hasil Perhitungan uji homogenitas varians 

sebagai berikut:  
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Tabel 15. Hasil Uji Homogenitas Varians Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

Kelas Sampel Taraf Nyata Hasil 

Perhitungan 

dengan rumus F 

Ftabel 

Eksperimen dan 

Kontrol 

0,05 1,297 1,717 

Sumber: Pengolahan Data Hasil Tes  

Dari perhitungan diperoleh harga Fhitung 1,297 pada taraf nyata α = 0,05 

dari distribusi F (Sugiyono, 2005: 198) diperoleh Ftabel 0,717. berdasarkan 

hasil perhitungan tersebut menunjukkan Fhitung < Ftabel, berarti sampel 

penelitian ini memiliki varian yang homogen.  

G.  Pengujian Hipotesis 

Hipotesis: 

Ho  : Tidak ada perbedaan hasil belajar IPS Terpadu siswa yang 

dibelajarkan menggunakan media powerpoint dengan siswa yang 

dibelajarkan tanpa media powerpoint pada pembelajaran kooperatif 

tipe STAD. 

Ha  : Ada perbedaan hasil belajar IPS Terpadu siswa yang dibelajarkan 

menggunakan media powerpoint dengan siswa yang dibelajarkan 

tanpa media powerpoint pada pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Setelah persyaratan analisis data dipenuhi, langkah selanjutnya adalah 

melaksanakan pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus Separated 

Varians (lampiran 20) terlihat bahwa thitung (2,48) > ttabel (1,99). Dengan 
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demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ada perbedaan hasil belajar IPS Terpadu antara siswa yang dibelajarkan 

menggunakan media powerpoint dengan pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dan siswa yang dibelajarkan tanpa media powerpoint dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Di mana rata-rata hasil belajar IPS 

Terpadu siswa yang dibelajarkan menggunakan media powerpoint dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD (67,24) lebih tinggi daripada rata-rata 

hasil belajar siswa yang dibelajarkan tanpa media powerpoint dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD (60,83).  

H.  Pembahasan 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan diketahui bahwa hasil belajar 

IPS Terpadu siswa yang dibelajarkan menggunakan media powerpoint 

dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD berbeda dengan hasil belajar 

siswa yang dibelajarkan tanpa media powerpoint dengan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD, yaitu hasil belajar kelas eksperimen (menggunakan 

media powerpoint) lebih tinggi dibandingkan hasil belajar IPS Terpadu 

kelas kontrol (tanpa media powerpoint). Hal ini terlihat pada hasil post-test 

dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sehingga, dapat dikatakan bahwa 

perbedaan hasil belajar IPS Terpadu siswa dapat terjadi karena adanya 

perbedaan perlakuan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Lee dalam Ena (2008: 4) yang menyatakan 

penggunaan media powerpoint dalam proses belajar mengajar dapat 

mempermudah guru dalam menyampaikan ilmu dan siswa pun dapat 
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dengan mudah menyerap materi yang disampaikan sehingga hasil belajar 

siswa akan meningkat. Selain itu penggunaan pembelajaran kooperatif 

memberikan pengaruh yang positif. Sebagaimana pendapat Solihatin 

(2007: 5) yang menyatakan bahwa model pembelajaran Cooperatif 

Learning merupakan suatu model pembelajaran yang membantu siswa 

dalam mengembangkan pemahaman dan sikapnya sesuai dengan 

kehidupan nyata di masyarakat, sehingga dengan bekerja bersama-sama di 

antara sesama anggota kelompok akan meningkatkan motivasi, 

produktivitas dan perolehan belajar. Berbedanya hasil belajar kelas 

eksperimen dibandingkan dengan hasil belajar kelas kontrol dapat 

dibuktikan melalui uji hipotesis, ternyata Ha diterima dan Ho ditolak 

dengan uji t-test dengan rumus Separated Varians diperoleh thitung ≥ ttabel  

yaitu (2,48) ≥ (1,99). Dengan kriteria pengujian hipotesis tolak Ho jika 

thitung ≥ ttabel. Adanya perbedaan hasil belajar IPS Terpadu pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dapat juga dilihat berdasarkan rata-rata pre-

test dan post-test (lampiran 15 dan 16) yang menunjukkan bahwa hasil 

belajar IPS Terpadu siswa yang dibelajarkan menggunakan media 

powerpoint dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih tinggi 

dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang dibelajarkan tanpa media 

powerpoint dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Djamarah (2006) yang menyatakan bahwa metode atau 

model yang berbeda akan menyebabkan perbedaan motivasi belajar siswa 

dan nantinya akan menimbulkan perbedaan hasil belajar. Penggunaan 

media powerpoint bersamaan dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD 
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juga lebih memberikan nilai positif. Sebagaimana menurut Hidayat (2008: 

11) yang menyatakan bahwa powerpoint jika digunakan untuk 

penyampaian bahan ajar yang mementingkan terjadinya interaksi antara 

peserta didik dengan tenaga pendidik memiliki kelebihan sebagai berikut: 

1.  Penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf dan animasi, 

baik animasi teks maupun animasi gambar atau foto. 

2.  Lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang 

bahan ajar yang tersaji. 

3.  Pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik. 

4.  Tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang 

sedang disajikan. 

5.  Dapat diperbanyak sesuai kebutuhan, dan dapat dipakai secara 

berulang-uang. 

6.  Dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik (CD/Disket/ 

Flashdisk), sehingga paraktis untuk di bawa ke mana-mana. 

Lebih tingginya hasil belajar IPS Terpadu antara siswa yang dibelajarkan 

menggunakan media powerpoint dengan pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dibandingkan dengan siswa yang dibelajarkan tanpa media 

powerpoint karena media powerpoint lebih merangsang anak untuk 

mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang disajikan. 

Terlebih lagi, selama ini media powerpoint belum pernah digunakan dalam 

pembelajaran di SMP Negeri 21 Bandar Lampung. Jadi, siswa lebih 

antusias dan lebih fokus dalam mengikuti pelajaran saat menggunakan 

media powerpoint. Hal ini juga didukung oleh penelitian Selamet (2008) 
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yang telah menggunakan media powerpoint pada mata pelajaran sejarah 

yang menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan media powerpoint 

mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal ini 

dikarenakan siswa termotivasi dan antusias dalam proses pembelajaran. 

Keaktifan siswa terlihat saat pembelajaran kooperatif tipe STAD. Siswa 

yang sudah paham mengenai materi ajar menjelaskan kembali kepada 

siswa yang belum paham. Hal ini menimbulkan interaksi banyak arah, 

yaitu antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan 

siswa. Meskipun hasil belajar siswa yang dibelajarkan menggunakan 

media powerpoint dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih tinggi 

dibandingkan siswa yang dibelajarkan tanpa media powerpoint, akan tetapi 

pembelajaran kooperatif tipe STAD memberikan hasil belajar yang lebih 

baik daripada pembelajaran langsung yang digunakan oleh para guru. 

Karena pada pembelajaran kooperatif tipe STAD siswa dituntut agar 

mampu bersosialisasi dengan teman kelompok untuk menyelesaikan tugas 

pembelajaran yang diberikan. Sehingga siswa yang kurang pandai akan 

terbantu dengan siswa yang pandai. Dengan demikian jika penggunaan 

media powerpoint dibarengi dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

akan lebih meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Karena siswa 

dapat terlibat aktif dan siswa terhindar dari rasa jenuh saat pembelajaran. 

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka, maka 

hasil penelitian ini mendukung teori. Penggunaan media powerpoint 

dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD oleh guru diharapkan dapat 

membantu guru meningkatkan kemampuannya dalam menciptakan 
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lingkungan belajar yang bervariasi bagi kepentingan belajar siswa, 

menjadikan siswa lebih aktif dan menghindarkan siswa dari rasa jenuh saat 

pembelajaran. Solihatin dan Raharjo (2008: 1) mengemukakan bahwa 

pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum dan 

potensi siswa akan berpengaruh terhadap keberhasilan dan hasil belajar 

siswa.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Rivai dalam Kurniati (2008: 4) 

mengatakan bahwa media pengajaran berbasis piranti lunak powerpoint 

dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang giliranya 

diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar dicapainya. Alasanya 

berkenaan dengan manfaat media pengajaran dalam proses belajar siswa 

antara lain: (1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga 

dapat menumbuhkan motivasi belajar, (2) Bahan pengajaran akan lebih 

jelas maknanya sehingga akan lebih dipahami oleh para siswa dan 

memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik, (3) Metode 

mengajar akan lebih bervariasi, (4) Siswa lebih banyak melakukan 

kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi juga 

aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-

lain. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa media dan model pembelajaran yang 

digunakan guru dapat menimbulkan perbedaan yang berarti bagi proses 

dan hasil pembelajaran. 


