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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya 

dan masyarakat (Yasa, 2003). Peningkatan kualitas pembelajaran di kelas selalu 

diupayakan dalam dunia pendidikan saat ini, salah satu upaya yang dilakukan 

yaitu inovasi-inovasi baru dalam penyusunan rancangan kegiatan pembelajaran di 

kelas.  

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara pengajar, siswa, dan 

media pembelajaran, dengan adanya interaksi tersebut, siswa dapat secara aktif 

mengembangkan keterampilan dan pola pikir dalam belajar. Pembelajaran 

berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,                

serta dapat memotivasi siswa dalam mencapai kompetensi yang diharapkan 

(Rustaman, 2003). 

Model pembelajaran yang dapat digunakan dalam upaya mencapai 

kompetensi yang diharapkan salah satunya adalah Cooperative Learning 

(Pembelajaran kooperatif). Menurut Slavin (1995) Cooperative Learning adalah 

suatu model pembelajaran yaitu siswa belajar dan bekerja dalam kelompok 
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kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang, 

dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. 

Pembelajaran kooperatif salah satunya adalah metode Student Teams 

Achievement Division (STAD) metode ini merupakan metode yang paling 

sederhana diantara beberapa model pembelajaran kooperatif (Slavin, 1995). 

Pembelajaran menggunakan metode STAD efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa, sedangkan teknik mind mapping merupakan teknik meringkas bahan 

yang akan dipelajari dan memproyeksikan masalah yang dihadapi ke dalam 

bentuk peta atau teknik grafik sehingga lebih mudah memahaminya (Sugiarto, 

2004).  

Selama ini proses pembelajaran biologi di SMP Muhammadiyah 1 Malang 

belum efektif, hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor yaitu: 1) Partisipasi 

siswa dalam pembelajaran masih rendah; 2) Siswa kurang termotivasi untuk 

bertanya dan menjawab pertanyaan guru; 3) Konsep-konsep yang diajarkan sulit 

dipahami oleh siswa; 4) Metode pembelajaran yang digunakan kurang menarik. 

Selain itu hasil belajar siswa kurang maksimal hal ini ditunjukkan dengan hasil 

belajar siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimum (KKM), 

sebanyak 64% siswa memperoleh nilai rata-rata di bawah KKM, dimana KKM 

untuk mata pelajaran biologi di SMP Muhammadiyah 1 Malang adalah 72, 

dengan nilai rata-rata siswa sebesar 69, dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

proses belajar biologi siswa kelas VIII masih kurang dan perlu adanya 

peningkatan. Data tersebut diperoleh berdasarkan pengalaman peneliti selama 
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melaksanakan “Praktek Pengalaman Lapang (PPL) di SMP Muhammadiyah 1 

Malang” dan observasi langsung di lapangan.  

Penelitian terdahulu tentang STAD dan Mind Mapping “Meningkatkan 

Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas X.1 SMAN 15 Bandar Lampung 

Melalui Pendekatan Model Pembelajaran Kooperatif STAD” oleh Suyadi (2008), 

hasil dari jurnal tersebut menunjukkan adanya korelasi positif antara aktivitas 

siswa dengan prestasi belajar siswa, model kooperatif STAD dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari perolehan nilai rata-rata 

siswa dari point 24 dan 35,9 di awal penelitian menjadi 61,9 dan 61,9 di akhir 

penelitian. Menurut Naim (2009) dalam jurnal ilmiah dengan judul “Penerapan 

Metode Quantum Learning dengan Teknik Peta Pikiran (Mind Mapping) dalam 

Pembelajaran Fisika” diperoleh hasil yaitu metode quantum learning dengan 

teknik mind mapping bermanfaat dalam meningkatkan potensi akademis (prestasi 

belajar) fisika maupun kreatif fisika yang terdapat dalam diri siswa. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan perlu membuktikan 

dengan penelitian tindakan, apakah penggunaan metode STAD dengan teknik 

mind mapping dapat meningkatkan aktivitas dan Hasil Belajar biologi siswa, 

dengan demikian maka dilakukan penelitian tindakan dengan judul “Penerapan 

Metode STAD dengan Teknik Mind mapping untuk Meningkatkan Aktivitas 

dan Hasil Belajar Biologi pada Siswa VIIIC SMP Muhammadiyah 1 

Malang”  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah penelitian disusun 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan “Strategi Pembelajaran Cooperatif Learning 

Tipe STAD (Student Team Achievement Division) dengan Teknik Mind 

mapping” dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar biologi pada 

siswa kelas VIIIC SMP Muhammadiyah 1 Malang ? 

2. Bagaimanakah aktivitas belajar siswa kelas VIIIC terhadap pelajaran 

biologi dengan diterapkannya “Strategi Pembelajaran Cooperatif Learning 

Tipe STAD (Student Team Achievement Division) dengan Teknik Mind 

mapping” ? 

3. Bagaimanakah hasil belajar siswa kelas VIIIC dalam pelajaran biologi 

dengan diterapkannya “Strategi Pembelajaran Cooperatif Learning Tipe 

STAD (Student Team Achievement Division) dengan Teknik Mind 

mapping” ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui gambaran penerapan Cooperative Learning Tipe STAD 

dengan Teknik Mind mapping pada siswa kelas VIIIC SMP 

Muhammadiyah 1 Malang dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. 
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2. Untuk mengetahui aktivitas belajar siswa kelas VIIIC terhadap pelajaran 

biologi dengan diterapkannya “Model Pembelajaran Cooperatif Learning 

Tipe STAD (Student Team Achievement Division) dengan Teknik Mind 

mapping”. 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil belajar biologi pada 

siswa yang diajar melalui pendekatan Cooperative Learning Tipe STAD 

dengan Teknik Mind mapping. 

 

1.4 Batasan Masalah  

1. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VIIIC di SMP Muhammadiyah 1 

Malang tahun ajaran 2011/2012, pada pokok bahasan sistem pencernaan 

manusia. 

2. Hasil Belajar Biologi yang diukur pada penelitian ini adalah skor hasil tes 

akhir berupa kuis setelah siswa menerima materi dengan menggunakan 

metode STAD dengan teknik mind mapping di SMP Muhammadiyah 1 

Malang di akhir siklus. 

3. Aktivitas siswa yang diukur dalam penelitian ini adalah kegiatan siswa 

dalam bertanya dan menjawab pertanyaan dalam diskusi, serta kegiatan 

siswa ketika berdiskusi di dalam kelompok (kerjasama). 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

a. Sebagai masukan agar dapat menemukan alternatif metode dan media 

pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar biologi. 

b.  Sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi calon guru dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya bidang studi biologi. 

2. Bagi Sekolah 

Dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dalam pembelajaran 

yang baik. 

3. Bagi Siswa 

a. Menumbuhkan aktivitas  siswa dalam mengikuti pelajaran Biologi 

b. Membantu siswa kelas VIIIC SMP Muhammadiyah  1 Malang  

meningkatkan hasil belajar melalui metode pembelajaran STAD. 

4. Bagi Peneliti 

a. Menambah pengalaman tersendiri untuk mengetahui metode 

pembelajaran cooperative learning tipe STAD dengan menggunakan 

Teknik Mind mapping. 

b. Menyampaikan informasi tentang pengaruh metode pembelajaran 

STAD dengan teknik mind mapping dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa.  
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1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Cooperative learning merupakan suatu model pembelajaran yang 

menekankan adanya kerja sama antara siswa dalam kelompok, mencakup 

suatu kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah tim untuk 

menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau untuk 

mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainnya.  

2. Metode adalah cara yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar di kelas sebagai upaya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

3. Teknik merupakan upaya atau usaha-usaha yang ditempuh oleh guru 

dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan pengajaran dengan cara yang 

paling praktis, namun tetap harus merujuk dan berpijak pada metode 

tertentu. 

4. STAD (Student Teams Achievement Division) adalah pendekatan 

cooperatif learning  yang paling sederhana dan paling mudah dipahami 

(Slavin, 1994). Metode ini membagi siswa di dalam kelas menjadi 

beberapa kelompok atau tim, masing-masing terdiri atas 5 anggota 

kelompok dimana di dalam kelompok tersebut memiliki anggota yang 

heterogen dengan komponen utama yaitu pengaturan kelompok, penyajian 

kelas, tes/ quis, skor peningkatan individu dan pengakuan kelompok.  
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5. Mind mapping adalah teknik meringkas bahan yang perlu dipelajari, dan 

memproyeksikan masalah yang dihadapi ke dalam bentuk peta atau teknik 

grafik sehingga lebih mudah memahaminya (Sugiarto 2004). 

6. Aktivitas menurut Anton (2001) adalah “kegiatan atau keaktifan, jadi 

segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik 

fisik maupun non-fisik, merupakan suatu aktivitas. Aktivitas belajar adalah 

segala kegiatan yang dilakukan (guru dan siswa) yang melibatkan seluruh 

panca indra dan dapat membuat seluruh anggota tubuh serta pikiran 

terlibat langsung dalam rangka mencapai tujuan belajar (Sadirman, 2004), 

aktivitas belajar siswa sangat tergantung pada metode yang digunakan 

oleh guru dalam menyampaikan suatu materi, semakin inovatif metode 

yang digunakan maka siswa akan aktif dalam kegiatan belajar di kelas. 

Aktivitas belajar dalam penelitian ini diukur melalui angket lembar 

obsevasi oleh observer. 

7. Hasil Belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya, dalam penelitian kali ini nilai yang 

dipakai adalah nilai tes (kuis) pada akhir siklus. Hasil belajar adalah suatu 

proses kegiatan yang mengakibatkan perubahan tingkah laku 

(Hudoyo,1990). 


