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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada perbedaan yang signifikan 
hasil belajar  siswa yang diajar dengan model pembelajaran  kooperatif STAD 
melalui media crossword puzzle dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang 
diajar dengan  model pembelajaran  kooperatif STAD melalui media kartu soal 
dan mengetahui seberapa besar kontribusi aktivitas terhadap hasil belajar siswa 
yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif STAD melalui media 
crossword puzzle dan kartu soal.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas X SMK Istiqlal. Sampel yang digunakan sebanyak 2 kelas dengan 
teknik random sampling (acak) dan masing–masing kelas terdiri atas 30 siswa. 
Pada kelas eksperimen I diberikan perlakuan dengan model pembelajaran 
kooperatif STAD melalui media crossword puzzle dan kelas eksperimen II 
diberikan perlakuan dengan model pembelajaran model kooperatif STAD melalui 
media kartu soal. Instrumen yang digunakan adalah tes objektif dalam bentuk 
pilihan ganda berjumlah 25 soal yang telah teruji validitas, reliabilitas, tingkat 
kesukaran dan daya beda soalnya. Kemudian analisis data digunakan SPSS 
windows 17.  

Hasil pengolahan data menunjukkan siswa pada kelas ekperimen I 
memiliki rata – rata nilai pretest 30,00 + 7,73 dan post-tes 78,00 + 5,75 dengan 
rata – rata gain sebesar 0,70. Sedangkan siswa pada kelas eksperimen II memiliki 
rata – rata nilai pretest 23,00 + 8,19 dan pos-tes 66,20 + 6,42 dengan rata – rata 
gain sebesar 0,57. Hasil uji statistik menggunakan uji t dua pihak menggunakan 
data gain diperoleh bahwa nilai thitung sebesar 4,885 sedangkan nilai ttabel sebesar 
2,021 pada taraf signifikan α = 0,05, sehingga thitung>ttabel. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa ada perbedaan peningkatan hasil belajar siswa yang 
diberikan pada kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II yaitu sebesar 12,63 %. 
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