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ABSTRAK 
 

ROMAULI PANGARIBUAN, NIM : 1123311063. “ Meningkatkan Hasil 

Belajar IPS Siswa Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student 

Teams Achievement Divisions) Kelas V SD Swasta Etis Landia Kec. Medan 

Helvetia T.A 2015/2016”. 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa pada 

pelajaran IPS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD siswa kelas V SD Swasta Etis 

Landia pada materi Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan T.A 2015/2016.  

 Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas V SD yang berjumlah 27 orang. Objek penelitian ini adalah tindakan 

sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS. 

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus. Adapun prosedur penelitian pada tiap 

siklus ialah : 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) observasi, 4) refleksi. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini berupa test berbentuk pilihan berganda 

sebanyak 20 butir soal dan lembar observasi aktivitas siswa dan guru.  

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pre tes diperoleh 

nilai rata-rata adalah 61,85 dengan perincian dari 27 siswa bahwa 37,03 % atau 10 

siswa yang tuntas dan 62,96 % atau 17 siswa belum tuntas. Pada siklus I diperoleh 

nilai rata-rata 69,62 dengan perincian 17 orang siswa ( 62,96 %) sudah tuntas dan 

10 orang siswa (37,03%) belum tuntas belajar, dan pada siklus II diperoleh nilai 

rata-rata 79,62 dengan perincian 24 orang siswa (88,89%) sudah tuntas dan 3 

orang siswa (14,81%) belum tuntas belajar. Perolehan hasil observasi siswa siklus 

I 59,97% dan siklus II 87,5% dilihat dari hasil observasi siswa mengalami 

peningkatan 28,13% .Demikian pula hasil observasi guru siklus I 83.92% dan 

siklus II 94,64% dilihat dari hasil observasi guru mengalami peningkatan 10,72%. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

materi pokok Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan di kelas V SD Swasta 

Etis Landia Kec. Medan Helvetia T.A 2015/2016 


