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Tujuan penelitian ini adaiah untuk rnengetahui upaya yang dilakukan 
untuk rneningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMP Swasta Pernbangunan 
Galang pada rnateri Sis tern Persarnaan Linier Dua V ariabel dengan rnenggunakan 
Model Pembelajaran kooperatif tipe STAD. Subjek dalarn penelitian ini adalah 
siswa kelas VIII SMP Swasta Pernbangunan Galang yang berjurnlah 30 orang dan 
objek penelitian ini adalah penggunaan Model Pembelajaran kooperatif tipe 
ST AD untuk rneningkatkan hasil bela jar siswa pada sistem persarnaan linier dua 
variabel. Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes, observasi, dan 
wawancara. 

Jenispenelitianiniadalahpenelitiantindakankelas (Classroom Action 
Research). SubjekdaJ arnpenelitianiniadalahsiswakelas VIII SMP Pembangunan 
yang berjumlah 30 orang, yang terdiridari 10 orang siswalaki-lakidan 20 orang 
siswaperempuansedangkanobjekdalampenelitianiniadalahpernbelajaranmengguna 
kan model pembelajarankooperatiftipe ST AD denganrnenggunakan LAS 
padapokokbahasanSPLDV. 

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dari 30 siswa terdapat 27 siswa 
yang mencapai skor ~ 65% dan 3 orang siswa yang rnencapai skor < 65%. Dan 
dari hasil tes belajar II diperoleh nilai rata-rata siswa 75,5. Berdasarkan kriteria 
keefektifan pernbelajaran yang terpenuhi yakni: I) Ketuntasan belajar siswa 
secara klasikal dan individu rnencapai 90% yang memperoleh nilai ~ 65 dan siswa 
lainnya atau 10% rnernperoleh nilai < 65, rnaka pernbelajaran ini dikatakan tuntas 
2) Tingkat penguasaan siswa dari tes belajar II mencapai kriteria sedang, maka 
pernbelajaran ini dikatakan. telah tercapai, 3) Ketercapaian TPK keseluruhan 
mencapai 76,70% maka pernbelajaran dikatakan tercapai, 4) Hasil observasi 
pernbelajaran berjalan dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
pernbelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe ST AD 
berbantuan LAS efektif digunakan dalarn pernbelajaran SPLDV. 

Dari hasil lernbar observasi aktivitas belajar siswa diperoleh hasil 
pengamatan aktivitas belajar siswa pada perternuan pertarna, kedua,ketiga dan 
keernpat adalah 65,95; 66,93;77,36;dan 79,85. Rata-rata hasil pengarnatan 
aktivitas belajar siswa 72,5. Berdasarkan kriteria keaktifan belajar siswa dapat 
disimpulkan bahwa pernbelajaran dengan menerapkan model pernbelajaran 
kooperatif tipe STAD berbantuan LAS dapat meningkatkan aktivitas belajar 
siswa. 


