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Dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan maka guru perlu memperbaiki 
kualitas proses belajar mengajar yang telah berlangsung selama ini. Observasi awal di 
SMK Cut Nya’ Dien menunjukkan bahwa hasil belajar pada mata diklat produktif 
akuntansi masih rendah. Hal ini terbukti dari hasil mid semester tahun pelajaran 
2006/2007 dengan ketuntasan belajar siswa hanya 31% dari 36 siswa. 

Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar produktifs 
menggunakan model pembelajaran kooperatif Student Team Achievement Divisions 
(STAD). Subyek penelitian ini adalah kelas XI Akuntansi 3 SMK Cut Nya’ Dien 
tahun pelajaran 2006/2007. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan pembelajaran 
kooperatif STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini terbukti dengan 
meningkatnya nilai rata-rata tes siswa setiap siklus yaitu siklus I (59,23), siklus II 
(69,09), siklus III (81,23). Hasil belajar afektif, ketuntasan belajar klasikal mencapai 
45,7% pada siklus I, pada siklus II mencapai ketuntasan belajar klasikal 62,8%, 
sedangkan pada siklus III ketuntasan belajar klasikal mencapai 77,14%. Dengan 
demikian pada siklus III hasil belajar kognitif dan afektif siswa mengalami 
peningkatan pada siklus III. 

Model pembelajaran kooperatif Student Team Achievement Divisions 
(STAD) dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran bagi guru dalam rangka 
menambah variasi model mengajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
Hendaknya guru menyediakan buku-buku sebagai penunjang dalam proses belajar 
mengajar untuk meningkatkan pengetahuan siswa, sehingga mendorong siswa untuk 
aktif proses belajar mengajar baik individu maupun kelompok. Perlu adanya 
penelitian lanjutan dengan mengatur ulang susunan anggota kelompok untuk 
menghindarkan rasa kejenuhanHendaknya guru menyediakan buku-buku sebagai 
penunjang dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan pengetahuan siswa, 
sehingga mendorong siswa untuk aktif proses belajar mengajar baik individu maupun 
kelompok 
 


	3916A.pdf
	3916A.doc


