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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan proses interaksi yang terjadi antara guru dengan 

peserta didik agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar dari kegiatan 

tersebut. Menurut Mulyasa (2007), pembelajaran pada dasarnya merupakan 

aktivitas mengaktifkan, menyentuh, mempertautkan, menumbuhkan, 

mengembangkan dan membentuk pemahaman melalui penciptaan kegiatan, 

pembangkitan penghayatan, internalisasi proses penemuan jawaban pertanyaan, 

dan rekonstruksi pemahaman melalui refleksi yang berlangsung secara dinamis. 

Dengan kata lain pembelajaran merupakan kegiatan untuk membelajarkan peserta 

didik agar dapat belajar dengan baik sehingga mereka dapat mengembangkan 

kemampuan yang dimiliki. 

Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan 

pembelajaran. Mulyasa (2007) mengemukakan bahwa dalam kegiatan 

pembelajaran tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada peserta 

didik tetapi harus menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan 

belajar kepada seluruh peserta didik. Guru hendaknya dapat membantu peserta 

didik dalam belajar dan berupaya menumbuhkan semangat peserta didik untuk 

belajar. Adapun peranan dan tugas guru adalah (1) guru sebagai sumber belajar, 

berkaitan erat dengan penguasaan materi. Dapat menguasai materi pelajaran 

dengan baik, sehingga ia benar-benar berperan sebagai sumber belajar bagi 
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peserta didik, (2) guru sebagai pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan 

identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya, (3) guru sebagai pembaharu 

(innovator), guru harus mampu menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke 

dalam kehidupan yang bermakna bagi peserta didik, (4) guru sebagai model dan 

teladan, pribadi, dan apa yang dilakukan guru akan mendapat sorotan peserta 

didik serta orang di sekitar lingkungannya.  

Berdasarkan keterangan di atas, guru mempunyai peranan yang sangat 

penting, peran tersebut akan dapat meningkat jika guru selalu berupaya 

memperbaiki kualitas pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dapat berhasil jika 

didukung oleh pemilihan metode pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan 

karateristik materi yang disampaikan dan juga dengan adanya dukungan atau 

partisipasi aktif dari peserta didik. Guru yang baik harus menguasai model-model 

pembelajaran, sehingga dapat memilih model dan metode yang tepat yang harus 

diterapkan pada kelas tertentu dan materi tertentu pula. Pemilihan model 

pembelajaran biologi adalah hal yang penting dalam proses belajar mengajar guna 

tercapainya tujuan pengajaran serta mampu mengaktifkan peserta didik dalam 

proses pembelajaran di kelas. Pemilihan suatu metode dalam kegiatan 

pembelajaran sangat menentukan kualitas pembelajaran sehingga untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran digunakan metode yang bervariasi dalam 

kegiatan pembelajaran agar peserta didik dapat terlibat aktif di dalamnya (Lie, 

2007). 

Hasil observasi dan wawancara tidak terstruktur oleh peneliti dengan guru 

bidang studi biologi kelas VII-A di SMP Muhammadiyah 06 Dau pada hari rabu 
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26 Oktober 2011, terdapat rendahnya mutu belajar mengajar dan hasil belajar 

peserta didik pada tahun pelajaran 2010-2011. Pada tahun pelajaran 2010-2011 

pada mata pelajaran biologi di kelas VII-A di SMP Muhammadiyah 06 Dau 

menunjukkan banyak peserta didik yang tidak tuntas dalam belajar atau hasil 

belajar yang diperoleh rata-rata kelas 61,64. Sedangkan Standar Ketuntasan 

Maksimum (SKM) adalah 75. Pembelajaran yang dilakukan, lebih banyak 

menggunakan ceramah. Hal ini berakibat pada pembelajaran yang masih bersifat 

monoton dimana peserta didik kelihatan pasif  dan hanya mendengarkan apa yang 

disampaikan oleh guru, dan hanya guru yang kelihatan aktif atau penyampaian 

materi dari guru kepada peserta didik berpusat pada guru. Pembelajaran dengan 

metode ceramah akan kesulitan untuk melatih bagaimana peserta didik menjawab 

pertanyaan dan mengajukan gagasan. Selain itu guru juga sering memberikan 

metode penugasan, biasanya metode ini digunakan oleh guru ketika tidak bisa 

mengajar sehingga guru memberikan tugas kepada peserta didik.  

Salah satu upaya untuk membuat peserta didik dapat menjawab pertanyaan 

dan mengajukan gagasan dapat dilatih dalam kelompok kecil melalui diskusi antar 

anggota kelompok. Kegiatan diskusi antar anggota kelompok, peserta didik dapat 

saling bekerjasama membantu, saling bertanya, dan saling mengemukakan 

pendapat satu sama lainnya. Pembelajaran dengan diskusi dinamakan 

pembelajaran kooperatif (Lie, 2007). 

Pembelajaran kooperatif adalah mengelompokkan peserta didik di dalam 

kelas ke dalam suatu kelompok kecil agar peserta didik dapat bekerja sama 

dengan kemampuan maksimal yang mereka miliki dan mempelajari satu sama lain 
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dalam kelompok tersebut (Johnson & Johnson dalam Isjoni (2010). Pembelajaran  

kooperatif  digunakan  oleh  para  pendidik  dalam  pembelajaran  di kelas dengan 

menciptakan situasi atau kondisi bagi kelompok untuk mencapai tujuan masing-

masing  anggota  atau kelompok mencapai  tujuan  tergantung pada  kerjasama 

yang kompak dan serasi dalam kelompok.  Pembelajaran kooperatif dapat 

memotivasi peserta didik untuk bekerjasama dalam satu kelompok lebih dari 

sekedar kompetisi persaingan individu melainkan juga saling membantu antar 

teman (Isjoni, 2010). 

Beberapa  unsur  penting  dalam  pembelajaran  kooperatif meliputi 

kerjasama  dalam  menyelesaikan  tugas,  mendorong  untuk  bekerjasama, 

tanggung  jawab  individu  dan  kelompok  yang  heterogen. Pembelajaran 

kooperatif  digunakan  dalam  kelas  yang  selalu  diliputi  kerjasama dalam 

menyelesaikan tugas. Pembelajaran  kooperatif dilaksanakan dengan  harapan  

dapat  meningkatkan  pemahaman  peserta didik  terhadap  materi  yang  

diajarkan,  belajar  untuk  bekerjasama,  menghargai  pendapat  orang  lain  dan  

tanggung  jawab  antara  sesama  peserta didik  dan  terhadap  kelompoknya  

untuk  memperoleh  yang  terbaik  bagi  kelompoknya  dalam  belajar dan 

menyelesaikan tugas. Kegiatan bekerjasama dapat mengembangkan tingkat 

pemikiran yang  tinggi, keterampilan komunikasi yang penting, meningkatkan 

minat, percaya diri, kesadaran  bersosial dan sikap toleransi terhadap perbedaan 

individu (Muslimin et al., 2000).  

Pembelajaran kooperatif ada beberapa model yang diterapkan, salah 

satunya adalah menggunakan pembelajaran kooperatif model STAD (Sudent 
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Teams Achivement Divison). Pembelajaran kooperatif model STAD ini menuntut 

siswa lebih aktif dalam kerjasama kelompok. Pemilihan pembelajaran kooperatif 

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 dapat 

membangun pemahaman dan pengetahuannya (Muslimin et al., 2000). 

Muslimin (2000) menambahkkan bahwa keunggulan dari pembelajaran 

sistem STAD ini adalah adanya kerja sama dalam kelompok dan dalam 

menentukan keberhasilan kelompok tergantung keberhasilan individu sehingga 

setiap anggota kelompok tidak bisa menggantungkan pada anggota yang lain. 

Setiap siswa mendapat kesempatan yang sama untuk menunjang timnya mendapat 

nilai yang maksimum sehingga termotivasi untuk belajar. Metode pembelajaran 

tersebut membuat setiap individu merasa mendapat tugas dan tanggung jawab 

sendiri-sendiri sehingga tujuan pembelajaran kooperatif dapat berjalan bermakna 

dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal sesuai dengan harapan 

kurikulum. 

Selain itu, untuk benar-benar ada sebuah reformasi dalam pembelajaran 

dibutuhkan suatu cara bagi guru untuk dapat memperbaiki pembelajaran secara 

sistematis. Salah satu cara adalah dengan Lesson Study (LS). LS menyediakan 

suatu proses untuk berkolaborasi dan merancang lesson (pembelajaran) dan 

mengevaluasi kesuksesan strategi-strategi mengajar yang telah diterapkan sebagai 

upaya meningkatkan proses dan perolehan belajar siswa (Yuliati et al., 2006). 

Proses-proses LS tersebut meliputi guru bekerja sama untuk merencanakan, 
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mengajar, dan mengamati suatu pembelajaran yang dikembangkannya secara 

kooperatif. Sementara itu, seorang guru mengimplementasikan pembelajaran 

dalam kelas, yang lain mengamati, dan mencatat pertanyaan dan pemahaman 

siswa. Penggunaan proses LS dengan program-program pengembangan yang 

profesional tersebut merupakan wahana untuk mengembalikan guru kepada 

budaya mengajar yang proporsional (Susilo, 2006).   

Penerapan model pembelajaran tipe STAD berbasis Lesson Study di kelas 

VII-A SMP Muhammadiyah 06 Dau diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 

konsep biologi pada peserta didik, dengan melakukan diskusi menggunakan 

LKPD sehingga peserta didik diharapkan lebih mendalami materi bersama teman 

kelompoknya dan lebih khususnya untuk mempersiapkan anggota kelompoknya 

agar bekerja lebih baik dan optimal pada saat penilaian kelompok. Selain itu dapat 

memupuk aktivitas dan semangat peserta didik, khususnya aktivitas dalam 

berkomunikasi dengan sesama teman anggota kelompok belajarnya, bekerja 

dengan kelompok timnya agar dapat mendapat nilai individu dan nilai kelompok 

yang baik. Dengan demikian model pembelajaran ini dapat melibatkan seluruh 

peserta didik berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan dapat 

meningkatkan hasil belajarnya. Karuru (2001), dari hasil penelitiannya mengenai 

model pembelajaran kooperatif STAD diperoleh beberapa temuan antara lain guru 

dalam mengelola pembelajaran cukup baik, dan dapat meningkatkan aktivitas 

guru dan siswa selama pembelajaran, guru mampu melatihkan keterampilan 

proses dengan baik, mengubah pembelajaran dari teacher center menjadi student 

centered, serta dapat meningkatkan proporsi jawaban benar siswa.  Hasil belajar 
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yang diajar dengan pendekatan keterampilan proses dalam seting pembelajaran 

kooperatif tipe STAD lebih baik dibanding pembelajaran yang tidak 

menggunakan pembelajaran kooperatif. 

 Oleh karena itu, peneliti ingin menerapkan pembelajaran yang mampu 

meningkatkan pemahaman konsep biologi dan aktivitas belajar peserta didik di 

kelas VIIA SMP Muhammadiyah 06 Dau. Berdasarkan permasalahan yang 

dihadapi peserta didik kelas VIIA SMP Muhammadiyah 06 Dau, maka peneliti  

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Meningkatkan Pemahaman 

Konsep Biologi dan Aktivitas Belajar Peserta Didik melalui Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD (Student Teams Achivement Division) Berbasis Lesson 

Study di Kelas VII-A SMP Muhammadiyah 06 Dau”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Masalah yang akan dicari penyelesaiannya dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achivement Division) Berbasis Lesson Study dapat meningkatkan pemahaman 

konsep peserta didik dalam proses pembelajaran biologi di kelas VII-A SMP 

Muhammadiyah 06 Dau? 

2. Apakah penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achivement Division) Berbasis Lesson Study dapat meningkatkan aktifitas 

belajar peserta didik dalam proses pembelajaran biologi di kelas VII-A SMP 

Muhammadiyah 06 Dau? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui apakah penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

(Student Teams Achivement Division) Berbasis Lesson Study dapat 

meningkatkan pemahaman konsep peserta didik dalam proses pembelajaran 

biologi di kelas VII-A SMP Muhammadiyah 06 Dau. 

2. Untuk mengetahui apakah penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

(Student Teams Achivement Division) Berbasis Lesson Study dapat 

meningkatkan aktifitas belajar peserta didik dalam proses pembelajaran 

biologi di kelas VII-A SMP Muhammadiyah 06 Dau. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan pengetahuan peneliti, khususnya yang terkait dengan 

penelitian yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

2. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau masukan tentang 

model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep 

biologi dan aktivitas belajar peserta didik. 

3. Bagi Peserta didik 

Dapat menumbuhkan semangat kerjasama antar peserta didik dan daya tarik 

peserta didik terhadap biologi. 
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4. Bagi Sekolah 

Sebagai informasi untuk memotivasi tenaga kependidikan agar lebih 

menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 

 

1.5 Definisi Operasional 

1. Pemahaman konsep merupakan salah satu bentuk hasil belajar yang diperoleh 

peserta didik dari mengikuti proses kegiatan pembelajarannya. Hasil belajar 

peserta didik adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya, hasil belajar yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah berupa skor tes yang diberikan pada setiap akhir 

siklus (Sudjana & Ibrahim, 2004). 

2. Aktivitas belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik 

selama pembelajaran berlangsung, meliputi pada saat penyajian kelas peserta 

didik mampu menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Pada saat belajar 

kelompok meliputi komunikasi dalam penyampaian pendapat dan meliputi 

kerjasama dalam memahami dan melaksanakan tugas dalam tim dengan baik 

dan tepat. 

3. Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang di dalamnya 

mengkondisikan para peserta didik bekerja bersama-sama di dalam kelompok-

kelompok kecil untuk membantu satu sama lain dalam belajar (Lie, 2007). 

4. Pembelajaran kooperatif tipe Pembelajaran  kooperatif tipe STAD merupakan 

pembelajaran yang paling sederhana, salah satu ciri dari STAD adalah siswa 



10 

dalam kelompoknya menggunakan bantuan lembar kegiatan siswa atau 

perangkat pembelajaran yang lain untuk menuntaskan materi pelajarannya dan 

kemudian dalam kelompoknya siswa saling membantu satu sama lainya ntuk 

memahami bahan pelajaran tersebut.  

5. Lesson Study menurut Lewis di dalam Ibrohim dan Syamsuri (2011) adalah 

jika seorang guru ingin meningkatkan pembelajaran, salah satu cara yang 

paling jelas adalah guru melakukan kolaborasi dengan guru lain untuk 

merancang, mengamati, dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang 

dilakukan. 


