
xi 
 

ABSTRAK 

 

Meylina Jojor Rotua Sitorus. NIM. 709141129. Pengaruh STAD-Metode 

Pembelajaran Kooperatif terhadap Prestasi Belajar, Sikap dan Motivasi 

Siswa dalam pelajaran IPS di Kelas VIII SMP Negeri 2 Babalan Tahun 

Ajaran 2012/2013. Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi. Program Studi 

Pendidikan Tata Niaga, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Medan 2013. 

 

  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya prestasi belajar, 

sikap, dan motivasi siswa terhadap pelajaran IPS dan pembelajaran kooperatif. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perberdaan antara pengaruh STAD 

sebagai pembelajaran kooperatif dengan pendekatan direct instruction (pengajaran 

langsung) terhadap prestasi belajar, sikap dan motivasi dalam pelajaran IPS. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Babalan, Jalan Pendidikan, 

Kec. Babalan, Kab. Langkat tahun ajaran 2012/2013. Penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling yang terdiri dari 2 (dua) kelas, yaitu kelas eksperimen (48 

siswa) dan kelas kontrol (44 siswa). Teknik pengumpulan data menggunakan tes 

(15 pertanyaan), kuesioner sikap (20 butir), dan kuesioner motivasi (18 butir). 

Teknik hipotesis data menggunakan T-test tidak berpasangan (Independent t-test). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata skor posttest kelas 

eksperimen lebih tinggi (81,28) dari pada di kelas kontrol (63,98), dan 

menunjukan rata-rata skor skala sikap di kelas eksperimen lebih tinggi (84,19) 

dari pada di kelas kontrol (77,59) serta juga menunjukkan rata-rata skor skala 

motivasi yang lebih tinggi di kelas eksperimen (73,62) daripada di kelas kontrol 

(65,59). Dalam pengujian hipotesis, prestasi belajar di STAD sebagai kelas 

eksperimen bermanfaat secara signifikan dari pada prestasi belajar di kelas kontrol 

(tratio (6,276) > ttable (1,66), and p<0,05), menunjukkan pengaruh sikap yang lebih 

signifikan terhadap pelajaran IPS di kelas eksperimen daripada di kelas kontrol 

(tratio (4,274) > ttable (1,66) and p < 0,05), dan STAD sebagai kelas eksperimen 

lebih efektif mendorong motivasi siswa terhadap pelajaran IPS dan pembelajaran 

kooperatif dari pada direct instruction (tratio (5,342) > ttable (1,66) and p<0,05). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa STAD dibandingkan dengan direct 

instruction mendorong sikap positif, menunjukkan prestasi belajar yang lebih 

baik, dan memotivasi siswa untuk belajar IPS. 
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