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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pendidikan tidak pernah terlepas dari kegiatan belajar. Belajar merupakan 

suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku, hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. 

Salah satu tanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan 

tingkah laku pada diri seseorang yang mungkin disebabkan terjadinya perubahan 

pada peningkatan(Slameto, 2003). 

 Pembelajaran khususnya biologi ditekankan untuk memiliki kemampuan 

tinggi dalam mengatasi sebuah masalah belajar. Sehubungan dengan hal tersebut 

perlu adanya suatu model pembelajaran biologi yang dapat meningkatkan 

keterampilan belajar, serta kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan pembelajaran biologi. Penggunaan model pembelajaran kooperatif 

merupakan salah satu alternatif untuk dapat meningkatkan pemahaman dan 

kemampuan siswa. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang 

menekankan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompok, saling 

menyumbangkan pikiran dan bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil 

belajar secara individu atau kelompok. 

Hakikatnya banyak dijumpai di kelas – kelas suatu sekolah selama ini 

adalah pembelajaran berpusat pada guru (teacher centered learning) yang 

meletakkan guru sebagai pemberi pengetahuan bagi siswa, dan cara penyampaian 
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pengetahuannya cenderung masih didominasi dengan model ceramah dan masih 

mengutamakan buku paket sebagai salah satu sumber belajar terpenting. 

Penggunaan model ceramah yang dominan dan kurang maksimalnya proses 

pembelajaran tersebut menyebabkan partisipasi rendah, kemajuan siswa, perhatian 

dan minat siswa tidak dapat dipantau. Selain itu, siswa sangat jarang diajarkan 

melakukan kegiatan berdiskusi kelompok dalam mengerjakan masalah belajar 

yang diberikan oleh guru agar keterampilan siswa lebih muncul.  

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan guru bidang studi 

biologi kelas XI SMA Muhammadiyah 3 Batu. Diketahui dari hasil belajar siswa 

pada semester ganjil tahun ajaran 2012-2013 masih rendah, hal tersebut dapat 

dilihat dari jumlah siswa yang nilainya belum mencapai KKM (Kriterian 

Ketuntasan Minimal) sebanyak 8 orang dari 11 siswa yang ada dikelas XI, dengan 

demikian terdapat 3 siswa yang telah mencapai KKM dengan ketuntasan klasikal 

27,72 %. Kriteria ketuntasan Minimal (KKM) yang dicapai oleh sekolah adalah 

70 dengan ketuntasan klasikal 80%.  Selain itu, dari hasil wawancara guru bidang 

studi biologi tersebut bahwa keaktifan siswa dalam berdiskusi masih sangat 

kurang nampak. Hal tersebut dapat diketahui saat guru selesai melakukan kegiatan 

diskusi kelompok, guru memberikan kesempatan bertanya, berpendapat atau 

menjawab sebagian siswa hanya pasif diam karena tidak memiliki keberanian dan 

kepercayaan diri untuk berbicara didepan temannya. Masalah tersebut 

dikarenakan guru sangat jarang melakukan kegiatan diskusi kelompok sehingga 

siswa kurang memiliki kemampuan dalam menjawab ataupun memberikan 

pendapat.  
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Menurut Solehan (2008) dalam jurnal penelitianya “Pembelajaran 

keterampilan berdiskusi dalam pembelajaran secara berkelompok khususnya di 

kelas memiliki beberapa kelebihan untuk: 1) Memupuk keberanian siswa, 2) 

Mengungkapkan pengetahuan dan wawasan siswa, 3) Melatih menyangga/ 

menolak pendapat orang lain, 4) Melatih berpikir logis dan kritis dan, 5) Melatih 

siswa untuk menghargai pendapat orang lain.Salah satu upaya untuk mengatasi 

masalah tersebut dibutuhkan model pembelajaran yang mampu melibatkan siswa 

secara aktif menemukan konsep dalam pembelajaran biologi. Hal tersebut dapat 

diperoleh melalui pembelajaran STAD(Student Team Achievment Division) 

karena pembelajaran model ini peserta didik diberi kesempatan untuk 

menyelesaikan tugas secara berkelompok agar terjadi suatu kerjasama dan 

tanggung jawab sehingga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan seluruh 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, memecahkan masalah secara diskusi 

kelas untuk saling bertukar pikiran. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team Achievment Division) 

menuntut peserta didik untuk melakukan kegiatan diskusi. Nampaknya sesuai 

dengan situasi sekolah yang heterogen yang sesuai dengan materi pembelajaran 

biologi. Pemilihan pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team Achievment 

Division) ini tidak menempatkan peserta didik sebagai pendegar tetapi peserta 

didik harus diberdayakan agar mau dan mampu untuk memperkaya pengalaman 

belajarnya dengan meningkatkan interaksi lingkungan sosialnyasehingga mampu 

membangun pemahaman dan pengetahuannya. Ciri pembelajaran kooperatif 

model STAD (Student Team Achievment Division), setiap pertemuan guru harus 
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memberikan pengumuman tentang kelompok yang terbaik dalam kelas sehingga 

kelompok yang belum memperoleh terbaik termotivasiuntuk belajar lebih giat dan 

meningkatkan kerjasama dalam kelompoknya. Selain itu, mendeteksi kesalahan 

konsep pada peserta didik dari hasil tes yang diberikan. 

Bedasarkan latar belakang dan gambaran umum yang telah dipaparkan 

diatas, peneliti ingin meneliti tentang “Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD (Student Teams Achievement Division) untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berdiskusi Kelompok dan Hasil Belajar Biologi 

Siswa Kelas XI  SMA Muhammadiyah 3 Batu”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student 

Teams Achievement Division) dalam meningkatkan keterampilan 

berdiskusi kelompok dan hasil belajar biologi siswa kelas XI SMA 

Muhammadiyah 3 Batu? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan berdiskusi kelompokdengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division)  siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 3 Batu? 

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division)  siswa kelas 

XI SMA Muhammadiyah 3 Batu pada mata pelajaran biologi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk: 

1. Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

(Student Team Achievment Division) untuk meningkatkan keterampilan 

berdiskusi kelompok dan hasil belajar biologi siswa kelas XI SMA 

Muhammadiyah 3 Batu. 

2. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan berdiskusi kelompok pada 

mata pelajaran biologi siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 3 Batu 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student 

Teams Achievement Division). 

3. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar mata pelajaran biologi siswa 

kelas XI SMA Muhammadiyah 3 Batu dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement 

Division). 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan: 

1. Manfaat Teoritis  

 Manfaat teoritis yang akan dihasilkan dari penelitian ini diharapkan 

nantinya dapat memberikan konstribusi berupa penggunaan model 

pembelajaran kooperatif disekolah yang berarti terhadap dunia pendidikan 
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melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD(Student 

Teams Achievement Division). 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa, hasil penelitian ini akan memberikan konstribusi positif 

bagi siswa untuk meningkatkan keterampilan berdiskusi kelompok dan 

hasil belajar dalam mata pelajaran biologi. 

b. Bagi guru, diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai 

salah satu alternatif model pembelajaran untuk meningkatkan 

keterampilan berdiskusi kelompok dan dan hasil belajar biologi. 

c. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan dalam usaha menyempurnakan 

pembelajaran biologi di sekolah sehingga diharapkan keterampilan 

berdiskusikelompok dan hasil belajar siswa lebih baik. 

d. Bagi peneliti, dapat dijadikan wawasan pengetahuan untuk dapat 

dikembangkan menjadi lebih baik lagi. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Agar dalam pembahasan permasalahan tidak meluas, maka diperlukan 

batasan permasalahan sebagai berikut: 

1. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 

2013/2014. 

2. Materi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat fleksibel pada materi 

biologi yang diajarkan (struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan). 
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1.6 Definisi Istilah 

1. Model pembelajaran STAD (Student Team Achievment Division) adalah 

salah satu bentuk pebelajaran kooperatif yang berorientasi pada aliran 

kontrutivisme yang dicirikan oleh suatu struktur tugas, tujuan dan 

penghargaan kelompok (Wahab, 2008). 

2. Pembelajaran kooperatif (cooperativ learning) adalah salah satu bentuk 

pembelajaran yang berdasarkan paham kontruktivis. Pembelajaran 

kooperatif dibentuk dengan jumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil 

yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas 

kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling membantu 

untuk memahami materi pelajaran (Slavin, 2003). 

3. Keterampilan berdiskusi kelompok adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa selama proses pembelajaran yang meliputi: bekerja sama, bertanya, 

dan berpandapat dalam kelompok kelas (Arsjad, 2005). 

4. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik 

selama pengalaman belajarnya, dan setiap usaha yang dilakukan dalam 

kegiatan pembelajaran baik oleh guru sebagai pengajar, maupun oleh 

peserta didik sebagai pelajar, bertujuan untuk mencari prestasi yang 

setinggi-tingginya (Blomm, 2009). 


