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ABSTRAK 
 

Erna Juliana Munte, NIM 2103311011, Pengaruh Model Pembelajaran 

Student Teams Achievement Division (Pembagian Pencapaian Tim Siswa) 

Terhadap Kemampuan Membedakan Fakta Dan Opini Siswa Kelas XI SMA 

Negeri 1  Pegagan Hilir Kabupaten Dairi Tahun Pembelajaran 2013/2014  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

Student Teams Achievement Division (Pembagian Pencapaian Tim Siswa)  

terhadap kemampuan membedakan fakta. Populasi dari penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 1 Pegagan Hilir Kabupaten Dairi Tahun 

Pembelajaran 2013/2014 yang berjumlah 198 orang siswa. Sampel diambil secara 

acak kelas yaitu kelas XI IPS 1 yang berjumlah 40 orang. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan desain  penelitian one 

group pre-test post-test design. 

Dari pengolahan data, diperoleh hasil pretes dengan nilai rata-rata 67,62 

dan standar deviasi 10,84. Nilai tersebut tergolong dalam empat kategori yaitu 

kategori sangat baik sebanyak 12,5%, kategori baik sebanyak 35%, kategori 

cukup sebanyak 40% dan kategori kurang sebanyak 12,5% sementara hasil postes 

diperoleh rata-rata 79,13 dengan standar deviasi 9,94 dan tergolong dalam  empat 

kategori, yaitu kategori sangat baik sebanyak 35%, kategori baik sebanyak 21 

52,5%, kategori cukup sebanyak 4 orang 10% dan kategori kurang sebanyak 1 

2,5%. Uji normalitas data hasil kelas pretes dan postes, menunjukkan bahwa 

kedua hasil berdistribusi normal. Dari uji homogenitas didapat bahwa sampel 

penelitian ini berasal dari populasi yang homogen. Setelah uji normalitas dan 

homogenitas, diperoleh thitung sebesar 8,00. Selanjutnya thitung diketahui, kemudian 

dikonsultasikan dengan tabel t pada taraf signifikasi 5% dengan df=N-1=40-1=39 

dari df =40 diperoleh taraf signifikasi 5%=2,02, karena thitung yang diperoleh lebih 

besar dari ttabel yaitu 8,00 > 2,02, maka hipotesis diterima. 

Simpulan dari penelitian ini adalah model pembelajaran Student Teams 

Achievement Division  (Pembagian Pencapaian Tim Siswa) berpengaruh terhadap 

kemampuan membedakan fakta Dan opini siswa kelas XI SMA Negeri 1 Pegagan 

Hilir Kabupaten Dairi Tahun Pembelajaran 2013/2014.  
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