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Oleh 

 

ERA OKTARIANI YUNINGSIH 

 

 

 

Hasil observasi di kelas VIII SMP Negeri 2 Jati Agung Lampung Selatan, 

diketahui bahwa aktivitas dan hasil belajar siswa masih rendah. Oleh karena itu, 

diperlukan solusi untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, dengan 

menggunakan media video dengan model Kooperatif Tipe STAD. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui penggunaan media video dengan model pembelajaran 

STAD terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. 

 

Penelitian ini merupakan studi eksperimental dengan desain pretes postes non-

equivalen. Sampel penelitian adalah siswa kelas VIIIa dan VIIIc yang dipilih 

secara cluster random sampling. Data penelitian ini berupa data kuantitatif dan 

kualitatif. Data kuantitatif berupa hasil belajar yang diperoleh dari rata-rata nilai 

pretes, postes dan gain yang dianalisis menggunakan uji t dan uji U. Data 

kualitatif berupa aktivitas belajar siswa, dan tanggapan siswa diperoleh dari 



lembar observasi siswa terhadap penggunaan media video dengan model 

Kooperatif Tipe STAD yang dianalisis secara deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media video dengan model 

Kooperatif Tipe STAD berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas dan 

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Peningkatan 

aktivitas belajar siswa terjadi dalam semua aspek. Pada aspek mengajukan 

pertanyaan (82,8%), mengajukan ide (74,19%), melakukan diskusi (83,87%), 

bekerja sama (89,25%), dan menjawab pertanyaan (84,95%). Hasil belajar juga 

mengalami peningkatan dengan rata-rata nilai pretes (54,62), postes (79,37), gain 

(0,54). Peningkatan hasil belajar juga terjadi pada indikator aspek kognitif (C1) 

dengan rata-rata gain (0,54). Selain itu, semua siswa memberikan tanggapan 

positif terhadap penggunaan media video. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa media video dengan model STAD berpengaruh terhadap peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. 
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