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ABSTRAK 
 

Lestari, Alberta Budi. 2011 Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe  
STAD  dalam upaya meningkatkan prestasi belajar IPS kelas IV SD Sawah Besar 
01 Kec Gayamsari Semarang,Sarjana    Pendidikan Guru Sekolah dasar . Fakultas 
Ilmu Pendidikan Universitas negeri Semarang . Pembibing I : Dra . Munisah 
M.Pd , Pembibing II : Drs Jaino M.Pd . 
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 IPS di SD bertujuan agar peserta didik mampu mengembangkan pengetahuan dan 
keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya dalam kehidupan sehari – hari . 
Pengelolaan pembelajaran IPS di kelas IV SD Sawah Besar 01 Kec Gayamsari Semarang 
belum menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi , sehingga siswa kurang aktif 
dalam pembelajaran dan hasil belajarnya rendah ( = 61, KKM. IPS = 68 ) artinya belum 
mencapai KKM. Maka perlu dilaksanakan perbaikan dengan menerapkan model 
pembelajaran Kooperatif Tipe  STAD sebagai alternative pemecahannya .   
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :1) Apakah dengan menerapkan 
model pembelajaran  kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran IPS keterampilan  guru 
dapat meningkat ?. 2) Apakah dengan menggunakan penerapan Model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD proses pembelajaran IPS dapat meningkatkan aktivitas belajar 
siswa ?. 3) Apakah penerapan  model pembelajaran  kooperatif tipe STAD dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa dalam  pembelajaran IPS ? 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 
dengan penerapan model Kooperatif  Tipe STAD. Tujuan khususnya meningkatkan 
keterampilan guru, aktivitas siswa, prestasi belajar siswa.  
 Metode Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan sebanyak dua siklus dengan 
subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD Sawah Besar 01 Kec Gayamsari. 
Cara pengambilan data melalui teknik tes dan non-tes , sedangkan teknik analisis data 
menggunakan analisis kualitaif dan kuantitatif .  
 Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru mengalami peningkatan pada 
siklus I rata-rata skor 4,37 pada siklus II rata – rata skor 4,58 . demikian juga dengan 
aktivitas siswa mengalami peningkatan dari siklus ke siklus . Pada siklus I perolehan hasil 
belajar siswa rata – rata siswa nilainya adalah 74,75dengan prosentase ketuntasan 62,5 % 
, rata – rata nilai pada siklus II adalah 87,25 dengan prosentase 82,5 % . 
 Berdasarkan hasil penelitian , dapat disimpulkan telah tercapai ketuntasan belajar 
pada siklus II dan penerapan model pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dapat 
meningkatkan prestasi belajar IPS pada siswa kelas IV di SD Sawah Besar Kec 
Gayamsari Semarang . Maka guru disarankan untuk menerapkan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe STAD sebagai alternative dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran 
IPS yang efektif dan inovatif.  
   

 
 

 


