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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas, serta terdapat hubungan yang positif antara kemajuan suatu 

bangsa dengan pendidikan masyarakatnya. Berbagai usaha telah dilakukan 

pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan Nasional, mulai dari 

pengembangan kurikulum, pelatihan guru, pengadaan buku pelajaran, perbaikan 

sarana dan prasarana yang ada di sekolah, dan perbaikan management sekolah. Usaha 

meningkatkan mutu pendidikan yang tidak kalah penting dan saat ini marak 

dilaksanakan adalah perbaikan pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran yang 

diterapkan pada semua jenjang pendidikan. 

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas tujuan, materi, 

metode, media, waktu, sistem penyampaian, serta hal-hal yang berkaitan dengan 

belajar. pengertian pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari dua aspek, 

yaitu belajar tertuju pada apa yang harus dilakukan oleh siswa dan mengajar 

berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh guru. Aspek- aspek tersebut akan 

digabungkan secara terpadu menjadi suatu kegiatan pada saat terjadi interaksi antara 

guru dengan siswa, serta antara siswa dengan siswa lain saat pembelajaran 

berlangsung. (Majid, 2013) 



2 

 

Pembelajaran Sains, termasuk biologi, tidak seharusnya hanya mendudukkan 

pelajar sebagai pendengar ceramah dan guru memerankan diri sebagai pengisi otak 

pelajar yang mengikuti pembelajaran yang dianggap tidak mengerti apa-apa yang 

perlu diisi ilmu pengetahuan, sebagaimana biasa dilakukan dalam proses/kegiatan 

pembelajaran. Siswa harus diberdayakan agar mau dan mampu berbuat untuk 

memperkaya pengalaman belajarnya. Berdasarkan fisik dan sosialnya, diharapkan 

siswa dapat membangun pengetahuannya dan kepercayaan diri sekaligus membangun 

jati diri dan hasil intraksi dengan lingkungan. Kesempatan berinteraksi dengan 

individu dalam kelompok yang bervariasi akan membentuk kepribadiannya untuk 

memahami kemajemukan dan melahirkan sikap-sikap positif dan toleran terhadap 

keanekaragaman dan perbedaan masing-masing individu. (Hening, 2011) 

Biologi merupakan bagian dari sains yang mempelajari tentang makhluk 

hidup dan lingkungannya. Biologi sebagai bagian dari sains terdiri dari aspek produk, 

proses, dan sikap. Aspek produk biologi terdiri atas fakta, konsep, prinsip, dan teori 

yang berkaitan dengan kehidupan makhluk hidup beserta interaksi dengan 

lingkungannya. Aspek proses adalah proses yang digunakan untuk menemukan 

produk sains. Aspek proses biologi berupa keterampilan proses sains meliputi aspek 

mengamati dengan indera, mengelompokkan, menerapkan konsep atau prinsip, 

menggunakan alat dan bahan, berkomunikasi, merumuskan hipotesis, menafsirkan 

data, melakukan percobaan, dan mengajukan pertanyaan. (Wijayanti,2013) 

Pembelajaran biologi yang menekankan pada aspek proses menuntut siswa 

harus belajar secara konstruktivisme untuk membangun konsep biologi secara 
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mandiri. Konsep yang ditemukan secara mandiri akan membuat siswa lebih paham 

dan mengingat materi lebih lama dibandingkan dengan sekedar menghafal konsep. 

Menemukan konsep pada pembelajaran biologi membuat siswa lebih aktif tanpa 

harus bergantung pada guru. Pembelajaran yang seperti ini tentu akan menghasilkan 

prestasi belajar yang lebih maksimal dan efektif. (Wijayanti,2013) 

Berdasarkan wawancara di SMP Muhammadiyah 01 Malang dapat dilihat 

pembelajaran Biologi di SMP Muhammadiyah 01 Malang menggunakan metode 

ceramah dan jarang adanya diskusi kelompok , Hal itu menyebabkan siswa tidak 

termotivasi untuk belajar Biologi, hal ini ditunjukan dengan tidak ada hasrat siswa 

untuk berhasil dalam pembelajaran, ini ditandai dengan  banyak siswa yang ramai 

pada saat proses pembelajaran berlangsung sehingga konsentrasi siswa tidak fokus, 

tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran rendah, karena siswa cenderung pasif dan 

hanya siswa tertentu yang mau aktif seperti  siswa jarang mengajukan pertanyaan dan 

siswa tidak mau mengemukakan pendapat dan kebanyakan dari alasan beberapa 

siswa, mereka malu atau merasa takut apabila mau bertanya langsung kepada gurunya 

tentang materi yang mereka tidak paham. 

Berdasarkan data hasil dokumentasi di SMP Muhammadiyah 01 malang, 

ditemukan juga bahwa masih banyak siswa yang mendapat nilai  rata-rata ulangan 

harian biologinya dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dari 25 siswa 

terdapat 15 siswa yang mendapat nilai 65 sedangkan KKM untuk mata pelajaran 

biologi 75. Hal tersebut  menunjukkan bahwa  hasil belajar masih tergolong rendah.  
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Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan  pembelajaran 

yang mampu melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran Biologi, 

peserta didik akan lebih cepat memahami materi pembelajaran bila peserta didik 

mengalami sendiri serta menuntut peserta didik untuk melakukan kegiatan diskusi. 

Nampaknya sesuai dengan situasi sekolah yang heterogen yang sesuai dalam 

pembelajaran didik kelas VIII A SMP Muhammaiyah 01 Malang. Pemilihan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD ini tidak menempatkan peserta didik sebagai 

pendengar tetapi peserta didik harus diberdayakan agar mau dan mampu untuk 

memperkaya pengalaman belajarnya dengan meningkatakan interaksi dengan 

lingkungan sosialnya sehingga mampu membangun pemahaman dan pengetahuan. 

Ciri-ciri pembelajaran kooperatif tipe STAD, setiap pertemuan guru harus 

memberikan pengumuman tentang kelompok yang terbaik dalam kelas sehingga 

kelompok yang belum memperoleh predikat terbaik akan termotivasi untuk belajar 

lebih giat dan meningkatkan kerjasama dalam kelompoknya.  

Pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams-Achievement Division) 

merupakan salah satu pembelajaran kelompok yang paling sederhana, dan merupakan 

model yang paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru menggunakan 

pembelajaran  kooperatif. Pebelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams-

Achievement Division) secara umum,  merupakan  pembelajaran yang dirancang 

secara berkelompok, dan menekankan pada aktivitas dan interaksi diantara siswa 

untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam membuat tugas kelompok dan 

menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Sesuai  sifatnya 
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yang saling membantu dan mendukung satu sama lain, maka dalam pembelajaran 

kooperatif tidak ada kompetisi, sebab keberhasilan belajar adalah keberhasilan 

kelompok. 

Keunggulan dari pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu: 1) keterampilan 

berpikir dengan penuh kereatif, 2) meningkatkan keterampilan komunikasi, 3) 

meningatkan kepercayaan pada diri sendiri bagi setiap anggota kelompok, 4) 

meningkatkan kecakapan individu, 5) Hadiah atau penghargaan yang diberikan akan 

memberikan dorongan bagi siswa untuk mencapai hasil yang lebih tinggi. 6) anggota 

kelompok dengan prestasi dan hasil belajar rendah memiliki tanggung jawab besar 

agar nilai yang didapatan tidak rendah supaya nilai kelompok terbaik, 7) siswa 

memiliki dua bentuk tanggung jawab belajar yaitu belajar untuk dirinya sendiri dan 

membantu sesama anggota kelompok belajar. (Slavin, 2009) 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD dicirikan oleh suatu struktur tugas, 

tujuan, diskusi dan penghargaan kooperatif. Pelaksanaan tipe belajar ini, siswa 

ditugaskan untuk bekerja dalam Setiap kelompok beranggotakan 4-5 orang anggota 

dan bekerja sama antara yang satu dengan yang lain untuk belajar materi – materi 

akademik melalui media. Pembelajaran ini, siswa “mengkontruksikan” bukan 

“menerima” pengetahuan. Selama proses pembelajaran, siswa membangun sendiri 

pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar dan mengajar. 

Setelah melakukan kegiatan diskusi setiap anggota kelompok akan diberi ujian atau 

kuis secara individu. Nilai yang diperoleh setiap anggota dikumpulkan untuk 

memperoleh nilai kelompok. Sehingga untuk mendapatkan penghargaan, setiap siswa 
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dalam kelompok harus membantu kelompoknya. Pada pembelajaran kooperatif tipe 

STAD siswa belajar dan membentuk sendiri pengetahuannya berdasarkan 

pengalaman dan kerjasama setiap siswa dalam kelompoknya untuk menyelesaikan 

tugas yang telah diberikan kepada mereka, pada pembelajaran ini siswa dilatih untuk 

bekerjasama dan bertanggung jawab terhadap tugas mereka sedangkan guru pada 

metode pembelajaran ini berfungsi sebagai fasilitator  yang mengatur dan mengawasi 

jalannya proses belajar.  

Penelitian  terdahulu tentang pembelajaran kooperatif tipe STAD terpengaruh 

positif terhadap hasil belajar peserta didik maupun keaktifan peserta didik. Salah 

satunya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Mira (2011) menunjukkan bahwa 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement 

Disvision) dapat meningkatkan keaktifan dan  hasil belajar peserta didik.Peningkatan 

persentase keaktifan belajar siswa mencapai taraf keberhasilan baik atau taraf 

keberhasilan tindakan meningkat dari  56,82% pada siklus I menjadi 72,79% pada 

siklus II dengan selisih 15,97%. Aspek Keaktifan Belajar Siswa tersebut dapat dilihat 

dari Menghargai kontribusi, Mengambil giliran dan berbagi tugas, bertanya, dan 

Memeriksa ketepatan jawaban. Sedangkan dapat dilihat peningkatan hasil belajar 

siswa pada siklus 1 nilai rata- ratanya sebesar 80,27% dan nilai rata- rata pada siklus 

2 meningkat menjadi 85.20%. 

Berdasarkan dari pemikiran-pemikiran di atas, maka peneliti melakukan 

penelitian yang berjudul “Penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student 
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Teams-Achievement Divisions) Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar 

Biologi Siswa Kelas VIII di SMP Muhammadiyah 01 Malang” 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams-

Achievement Divisions ) dapat meningkatkan aktvitas dan hasil belajar 

biologi siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 01 Malang? 

2. Bagaimana peningkatan aktivitas belajar biologi siswa kelas VIII di SMP 

Muhammadiyah 01 Malang tipe STAD (Student Teams-Achievement 

Divisions )? 

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar biologi siswa kelas VIII di SMP 

Muhammadiyah 01 Malang tipe STAD (Student Teams-Achievement 

Divisions )? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student 

Teams-Achievement Divisions ) untuh meningkatkan aktvitas dan hasil 

belajar biologi siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 01 Malang. 

2. Mengetahui peningkatan aktivitas belajar bilogi siswa kelas VIII SMP 

Muhammadyah 01 Malang melalui penerapan pembelajaran kooperatif tipe  

STAD (Student Teams-Achievement Divisions ). 
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3. Mengetahui peningkatan hasil belajar bilogi siswa kelas VIII SMP 

Muhammadyah 01 Malang melalui penerapan pembelajaran kooperatif tipe  

STAD (Student Teams-Achievement Divisions ). 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi siswa penelitian ini dapat meningkatkan kerjasama kelompok, keaktifan 

dalam pembelajaran, belajar bersosialisasi, mengemukakan pendapat, dan 

menghargai pendapat orang lain. 

2. Bagi guru, sebagai perbaikan mutu pendidikan dengan menerapkan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams-Achievement Divisions ). 

3. Bagi penulis, menambah pengetahuan tentang penerapan pembelajaran 

koopertif tipe STAD (Student Teams-Achievement Divisions ).  

1.5 Batasan Masalah  

1. Penelitian Tindakan kelas ini dilakukan pada siswa/siswi kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 01 Malang  

2. Hasil belajar dalam penelitian ini diperoleh dari hasil tes tulis yang dilakukan 

pada setiap akhir siklus. 

3. Aktifitas siswa yang diukur dalam penelitian ini adalah aktifitas bekerja sama, 

bertanya dan berpendapat di dalam kelompok yang sesuai dengan lembar 

observasi aktivitas siswa. 
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1.6 Defenisi Operasional 

1. Pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams-Achievement Divisions ) 

merupakan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Selain itu, dapat 

digunakan untuk memberikan pemahaman konsep materi yang sulit kepada 

siswa dimana materi tersebut telah dipersiapkan oleh guru melalui lembar 

kerja atau perangkat pembelajaran yang lain. 

2. Aktivitas Belajar adalah suatu  perbuatan / kegiatan yang dilakukan oleh siswa 

dimana aktivitas belajar siswa sangat tergantung pada lingkungan belajarnya. 

semakin kondusif lingkungan belajarnya maka siswa dapat belajar lebih 

efektif, sehingga aktivitas belajar yang dilakukanya memperoleh sukses yang 

ditandai dengan adanya peningkatan hasil belajar. (Rohani, 2004) 

3. Aktivitas betanya adalah meminta penjelasan atau informasi yang belum 

diketahui sedangkan Aktivitas berpendapat adalah mengungkapkan buah 

pilkran seseorang dan Aktivitas bekerja sama adalah seseorang yang saling 

membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama. 

4. Hasil belajar, hasil belajar diartikan sebagai penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan 

atau dapat diketahui dari nilai skor ulangan yang berupa angka atau huruf 

yang diberikan oleh guru. (Anwar, 2006) 

 


