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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran

kooperatif tipe STAD terhadap aktivitas dan hasil belajar kognitif siswa.

Penelitian dilakukan di SMP Gajah Mada Bandar Lampung pada kelas VIII tahun

pelajaran 2016/2017 dengan desain pretes-postes kelompok ekuivalen. Sampel

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIIC sebagai kelas eksperimen dan VIIIA

sebagai kelas kontrol yang dipilih dengan teknik cluster random sampling. Data

penelitian berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa rata-rata

persentase aktivitas siswa yang diperoleh dari hasil observasi pada saat

pembelajaran dan angket tanggapan siswa terhadap penggunaan model

pembelajaran tipe STAD kemudian dianalisis secara deskriptif. Data kuantitatif

diperoleh dari rata-rata nilai pretes, postes, dan N-gain yang dianalisis secara

statistik menggunakan uji-t dan uji U dengan program SPSS versi 17.



Hasil penelitian menunjukan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan rata-rata berkriteria cukup

yaitu 66,54%. Pada aspek bekerjasama dalam kelompok memiliki nilai sebesar

69%, aspek mengajukan pendapat bernilai sebesar 59%, aspek mengajukan

pertanyaan sebesar 80%, dan aspek mendengarkan diskusi sebesar 65% dan aspek

mempresentasikan hasil diskusi sebesar 57%. Penguasaan materi siswa juga

mengalami peningkatan, dengan rata-rata nilai pretes sebesar 37,88, nilai postes

sebesar 77,31 dan N-gain sebesar 63,71 dengan hasil uji t1, thitung  (6,065) > ttabel (1,671)

dan t2 thitung (18,704) > ttabel (1,699). Data angket menunjukkan bahwa siswa senang dan

tertarik mempelajari materi pokok zat adiktif dan psikotropika dan lebih mudah

menguasai materi tersebut melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD.

Dengan demikian, pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe STAD berpengaruh dalam meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar

kognitif siswa.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran tipe STAD

berhasil meningkatkan aktivitas dan hasil belajar kognitif siswa pada materi

pokok zat adiktif dan psikotropika di SMP Gajah Mada Bandar Lampung.
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