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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD 
BERBASIS PRAKTIKUM TERHADAP HASIL BELAJAR KIMIA 

PADA POKOK BAHASAN SISTEM KOLOID

Lysa Barina Rangkuti (NIM 4114131005)

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hasil Belajar Kimia Siswa yang 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievment 
Divisions (STAD) berbasis praktikum di SMA Negeri 2 Medan pada Pokok Bahasan
sistem Koloid .

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain penelitian two 
group pre-test dan post-test. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
XI SMA Negeri 2 Medan tahun ajaran 2013/2014. Siswa kelas XI SMA Negeri 2 
Medan sebanyak 8 kelas. Kelas yang digunakan sebanyak 2 kelas yaitu XI IPA4 
(sebagai kelas kontrol) dan XI IPA5 (sebagai kelas eksperimen). Untuk memperoleh 
data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan tes pilihan berganda yang 
berjumlah 25 item dengan lima option, yang telah di validkan ke siswa YAPIM, 
kemudian diujicobakan untuk mengetahui reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya 
beda soal. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t.

Dari analisa data hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata pretes kelas 
eksperimen adalah 60,24 dengan standar deviasi 346,0 dan nilai rata-rata pretes kelas 
kontrol adalah 49,29 dengan standar deviasi 274,4. Berdasarkan uji beda nyata 
dengan uji statistik t dapat disimpulkan bahwa hasil pretest lebih kecil dari hasil post 
test pada tingkat signifikan 5%. Sedangkan nilai rata-rata postes kelas eksperimen 
adalah 82,9 dengan standar deviasi 476,2 dan nilai rata-rata postest kelas kontrol 
adalah 66,96 dengan standar deviasi 372,8. Berdasarkan uji beda nyata dengan uji 
statistik t dapat disimpulkan bahwa hasil post test lebih besar dari hasil pretest  pada 
tingkat signifikan 5%.  Dari ke dua hal ini dapat disimpulkan bahwa ada perbedaaan 
hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student 
Teams Achievment Divisions (STAD) berbasis praktikum dengan model 
pembelajaran konvensional.
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