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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia 

saat ini adalah rendahnya mutu pendidikan, khususnya mutu pendidikan dasar dan 

menengah. Menanggapi hal tersebut, perlu dilakukan penataan terhadap sistem 

pendidikan secara menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan kualitas 

pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. 

Tantangan peningkatan mutu pendidikan, relevansi dan efektivitas pendidikan 

sebagai tujuan nasional sejalan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat 

berimplikasi secara nyata dalam program pendidikan dan kurikulum sekolah. 

Tujuan dari program kurikulum  dapat tercapai dengan baik jika programnya 

didesain secara jelas dan aplikatif. 

Guru dalam prakteknya harus ingat bahwa tidak ada model pembelajaran 

yang paling tepat untuk segala situasi dan kondisi. Oleh karena itu, dalam memilih 

model pembelajaran yang tepat haruslah memperhatikan kondisi peserta didik, 

sifat materi bahan ajar, fasilitas-fasilitas media yang ada, dan kondisi guru itu 

sendiri. Pendidikan merupakan media yang sangat berperan untuk menciptakan 

manusia yang berkualitas dan berpotensi dalam arti yang seluas-luasnya, melalui 

pendidikan akan terjadi proses pendewasaan diri sehingga di dalam proses 

pengambilan keputusan terhadap suatu masalah yang dihadapi selalu disertai 

dengan rasa tanggung jawab yang besar. Mengingat peran pendidikan tersebut 
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maka sudah seyogyanya pendidikan menjadi perhatian Pemerintah dalam rangka 

meningkatkan sumber daya masyarakat Indonesia yang berkualitas. 

Peneliti melakukan observasi dengan guru bidang studi Biologi kelas VIII
D
 

di SMP Al-Irsyad Al-Islamiyyah Banyuwangi yang meliputi observasi tentang 

kondisi lingkungan, ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi peserta didik 

mengamati permasalahan yang sering terjadi dalam proses pembelajaran dengan 

melakukan wawancara pada peserta didik dan guru bidang studi Biologi. SMP Al-

Irsyad Al-Islamiyyah Banyuwangi diketahui sudah melaksanakan KTSP 

walaupun tidak semua guru menerapkannya, dan sekolah selalu berusaha 

mengurangi kegiatan ceramah dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas, agar 

kondisi pembelajaran yang cenderung tidak aktif dalam kegiatan belajar mengajar 

(KBM) tidak terjadi. 

Permasalahan yang dihadapi guru di sekolah ini adalah pemahaman peserta 

didik pada mata pelajaran biologi masih relatif rendah karena kurang aktifnya 

peserta didik dalam menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan guru 

seperti tugas kelompok dan tugas individu. Sehingga terlihat jelas bahwa peserta 

didik yang pasif diam saja dan mau menerima apa adanya serta mendengarkan 

penjelasan materi yang diberikan dari peserta didik yang aktif saja. Kondisi 

seperti itu tidak akan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami 

mata pelajaran Biologi. Akibatnya nilai akhir yang dicapai peserta didik tidak 

seperti yang diharapkan. Selama ini peserta didik kelas VIII
D
 masih kurang aktif 

dalam hal bertanya dan menjawab. Hasil yang dicapai peserta didik kelas VIII
D
 

sangat jauh dari memuaskan, akhirnya, 23 peserta didik banyak yang mengalami 
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remidi (sumber: Buku Daftar Nilai Guru) karena nilai yang diperoleh di bawah 70 

atau di bawah Standar Ketuntasan Belajar Maksimal (SKBM) yang ditetapkan 

oleh sekolah. 

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan pendekatan 

pembelajaran yang mampu melibatkan peserta didik secara aktif menemukan 

konsep materi pelajaran Biologi, peserta didik akan lebih cepat memahami konsep 

materi pelajaran bila peserta didik mengalaminya sendiri. Hal tersebut dapat 

diperoleh melalui pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division (STAD) karena pembelajaran model STAD ini peserta didik diberi 

kesempatan untuk memecahkan masalah secara berkelompok agar terjadi suatu 

kerjasama dan tanggungjawab sehingga diharapkan dapat meningkatkan keaktifan 

seluruh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, memecahkan masalah secara 

diskusi kelas untuk saling bertukar pikiran. Selain itu, model pembelajaran STAD 

ini belum pernah diterapkan di SMP Al-Irsyad Al-Islamiyyah Banyuwangi. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD menuntut peserta didik untuk 

melakukan kegiatan diskusi. Nampaknya sesuai dengan situasi sekolah yang 

heterogen yang sesuai dalam pembelajaran materi Sistem Pencernaan Manusia 

pada peserta didik kelas VIII SMP Al-Irsyad Al-Islamiyyah Banyuwangi. 

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 meningkatkan 

interaksi dengan lingkungan sosialnya sehingga mampu membangun pemahaman 

dan pengetahuannya. Ciri pembelajaran kooperatif tipe STAD, setiap pertemuan 
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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. Selain 

itu juga lebih mudah mendeteksi kesalahan konsep pada peserta didik dari hasil 

tes yang diberikan. 

Beberapa penelitian tentang pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik maupun keaktifan peserta 

didik. Salah satunya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani 

(2011) dan Fatmawati (2010) menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division) dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik. 

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul: “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student 

Teams Achievement Division) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Biologi 

Peserta Didik Kelas VIII
D
 SMP Al-Irsyad Al-Islamiyyah Banyuwangi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana peningkatan hasil belajar biologi peserta didik kelas VIII
D 

SMP 

Al-Irsyad Al-Islamiyyah Banyuwangi melalui penerapan model 

pembelajaran model kooperatif tipe STAD? 
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2. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar biologi peserta didik kelas VIII
D 

SMP Al-Irsyad 

Al-Islamiyyah Banyuwangi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar biologi peserta didik kelas kelas 

VIII
D 

SMP Al-Irsyad Al-Islamiyyah Banyuwangi melalui penerapan model 

pembelajaran model kooperatif tipe STAD. 

2. Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dapat meningkatkan hasil belajar Biologi peserta didik kelas VIII
D 

SMP Al-

Irsyad Al-Islamiyyah Banyuwangi. 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Pengajar 

Sebagai bahan pertimbangan dan informasi dalam meningkatkan hasil 

belajar biologi dan bisa dijadikan referensi untuk mengembangkan 

pembelajaran dengan menggunakan metode-metode yang lain. 

2. Peserta didik 

Untuk menambah minat belajar peserta didik dan menjadi salah satu faktor 

solusi mengatasi permasalahan peserta didik dalam belajar yang akhirnya 

dapat meningkatkan hasil belajar biologi peserta didik. 
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3. Lembaga Pendidikan atau Sekolah 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat dijadikan sebagai salah 

satu model alternatif dalam upaya memperbaiki kualitas proses 

pembelajaran. 

4. Peneliti 

Menambah pengetahuan tentang berbagai metode pembelajaran dan dapat 

menambah pengalaman berkolaborasi dengan mitra pengajar dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. 

 

1.5 Batasan Masalah  

Pelitian ini memiliki batasan-batasan yaitu sebagai berikut. 

1. Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil dan genap di kelas VIII
D 

tahun 

ajaran 2011/2012. 

2. Lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian adalah SMP Al-Irsyad Al-

Islamiyyah Banyuwangi. 

3. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas VIII
D 

dengan jumlah 23 peserta 

didik semuanya perempuan. 

4. Materi pelajaran yang difokuskan pada standart kompetensi yaitu 

memahami sistem dalam kehidupan manusia dengan kompetensi dasar yaitu 

mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia dan hubungannya dengan 

kesehatan serta mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia dan 

hubungannya dengan kesehatan 

5. Peningkatan hasil belajar diukur dari nilai kuis dan ulang harian yang 

dilakukan pada akhir setiap siklus. 
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1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari pemaknaan yang kurang sesuai terhadap istilah dalam 

penelitian ini, maka perlu didefinisikan beberapa istilah sebagai berikut. 

1. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dimana peserta didik 

belajar dalam kelompok kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan 

yang berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling 

bekerja sama dan membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran. 

Belajar belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum 

menguasai bahan pelajaran (Yusuf, 2004). 

2. Student Teams Achievement Division (STAD) merupakan salah satu tipe 

strategi pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok 

kecil heterogen yaitu berdasarkan kemampuan akademis berbeda, jenis 

kelamin, dan suku yang berbeda. Guru mengawali pembelajaran dengan 

penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian materi pembelajaran, 

kegiatan kelompok, pelaksanaan kuis, dan penghargaan kelompok 

(Chotimah, 2009) 

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

setelah ia menerima pengalaman belajarnya, dan setiap usaha yang 

dilakukan dalam kegiatan pembelajaran baik oleh guru sebagai pengajar, 

maupun oleh peserta didik sebagai pelajar, bertujuan untuk mencapai 

prestasi yang setinggi-tingginya. Hasil belajar dinyatakan dengan skor hasil 

tes atau angka yang diberikan guru berdasarkan pengamatannya, serta 
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pengamatan guru pada waktu peserta didik melakukan diskusi kelompok 

(Bloom dalam Sudjana. 2005). 


