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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari segi 

pelaksanaan secara operasional adalah terwujud dalam kegiatan belajar mengajar. 

Dalam kegiatan belajar mengajar melibatkan suatu model pembelajaran. Model 

pembelajaran tersebut merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Penentuan model pembelajaran 

yang tepat oleh guru sangat diperlukan agar sesuai dengan materi pelajaran yang 

akan diajarkan kepada siswa. Model pembelajaran  beragam jenisnya diantaranya; 

Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran Tematik, Pembelajaran berbasis masalah,  

dan masih banyak  jenis model-model yang lainya.  

Diantara segala jenis model pembelajaran, model kooperatif merupakan 

model pembelajaran yang banyak digunakan oleh kalangan pendidik saat ini. Dari 

hasil observasi dilima lembaga pendidikan yang kami kunjungi yaitu ; SLTPN 13 

Malang, MTs Tarbiyatul Islamiyah, MA Mambaul Ulum, SMAN 1 Paiton,  dan 

SMA Muhammadiyah 1 Malang, semuanya pernah menerapkan model 

pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran. Khusus SMA Muhammadiyah 1 

Malang 70 % pembelajaran yang digunakan oleh guru biologi kelas X-2 adalah 

model pembelajaran kooperatif, data tersebut diperoleh berdasarkan perangkat 

pembelajaran yang dipakai selama satu semester. 
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Pembelajaran kooperatif memiliki manfaat atau kelebihan yang sangat 

besar dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih mengembangkan 

kemampuannya dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan 

pembelajaran kooperatif, siswa dituntut untuk aktif dalam belajar melalui kegiatan 

kerjasama dalam kelompok. Adapun kelebihan model pembelajaran kooperatif 

menurut Karli dan Yuliariatiningsih (2002), bahwa pembelajaran kooperatif dapat; 

(1) Melibatkan siswa secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilannya dalam suasana belajar mengajar yang bersifat terbuka dan 

demokratis serta dapat mengembangkan aktualisasi berbagai potensi diri yang 

telah dimiliki oleh siswa. (2) Mengembangkan dan melatih berbagai sikap, nilai, 

dan keterampilan-keterampilan sosial untuk diterapkan dalam kehidupan di 

masyarakat. (3) Siswa tidak hanya sebagai obyek belajar melainkan juga sebagai 

subyek belajar karena siswa dapat menjadi tutor sebaya bagi siswa lainnya. (4) 

Siswa dilatih untuk bekerjasama, karena bukan materi saja yang dipelajari tetapi 

juga tuntutan untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal bagi 

kesuksesan kelompoknya. (5) Memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar 

memperoleh dan memahami pengetahuan yang dibutuhkan secara langsung, 

sehingga apa yang dipelajarinya lebih bermakna bagi dirinya.  

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan mengenai aktivitas guru dan 

siswa di kelas, kami menemukan permasalahan bahwa pembelajaran kooperatif 

yang digunakan guru biologi SMA Muhammadiyah 1 Malang masih kurang 

optimal. Hal tersebut dapat diketahui saat guru memberi  kesempatan bertanya, 

berpendapat  atau menjawab pada siswa, ternyata hanya 2 siswa yang aktif dan 
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dominan untuk bertanya dan berpendapat dari 22 jumlah siswa dalam kelas.  

Setelah kami amati mengenai proses pembelajaran yang dilakukan, model 

pembelajaran yang diterapkan tidak sesuai dengan prosedur pembelajaran 

kooperatif, meskipun pembelajaran tersebut dilakukan dengan kerja sama atau 

kerja kelompok yang merupakan dasar dari pembelajaran kooperatif. Dalam 

pembelajaran kooperatif, siswa diharapkan lebih aktif, sehingga guru berperan 

sebagai motivator dan fasilitator. Namun pada kenyataaanya di SMA 

Muhammadiyah 1 Malang, guru cenderung memberikan informasi secara 

langsung kepada siswa, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk belajar sendiri. Pembagian kelompok juga tidak heterogen, hal ini 

menyebabkan kelompok yang dibentuk tidak seimbang, karena ada kelompok 

yang semua anggotanya pintar dan ada kelompok yang semua anggotanya 

mempunyai kemampuan di bawah rata-rata. sehingga terjadi kesenjangan antara 

yang pintar dengan tidak. Dengan demikian, peningkatan kompetensi yang 

diharapkan tidak akan tercapai karena tidak meratanya pembagian anggota 

kelompok yang mempunyai kemampuan bervariasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru biologi kelas X-2 SMA 

Muhammadiyah I Malang. Pembelajaran di SMA Muhammadiyah 1 Malang 

memiliki kriteria ketuntasan minimum (KKM) sebesar 75. Sedangkan hasil 

belajar biologi kelas X-2 pada materi bakteri nilai rata-rata 66,9 dari jumlah 23 

siswa. Dengan demikian siswa kelas X-2 yang tidak tuntas atau nilai ulangannya 

dibawah kriteria ketuntasan minimum lebih tinggi dibandingkan siswa yang 

tuntas. 
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Dari permasalahan tersebut dapatlah diketahui bahwa permasalahan yang 

paling mendasar adalah pembelajaran yang diterapkan tidak sesuai dengan 

prosedur pembelajaran kooperatif. Sehingga siswa merasa kesulitan dalam 

memahami suatu konsep. Hal ini akan menyebabkan aktivitas dalam berpendapat, 

bertanya dan hasil belajar kurang optimal.  

Pada pokok bahasan komponen-komponen ekosistem yang harus dipelajari 

oleh siswa kelas X-2 SMA Muhammadiyah 1 Malang sangat erat kaitannya 

dengan kehidupan nyata yang ada di alam atau lingkungan sekitar sehingga 

haruslah dipilih model pembelajaran yang sesuai dengan indikator yang 

dituangkan dalam silabus. Materi Ekosistem meliputi macam–macam komponen 

penyusun ekosistem berdasarkan sifatnya yaitu faktor biotik dan abiotik, serta 

macam macam komponen ekosistem berdasarkan fungsinya yaitu produsen, 

konsumen, pengurai, detritivor. Dalam pokok bahasan tersebut siswa diharapkan 

mampu mendiskripsikan dan memahami dari masing – masing sub bab yang ada. 

Untuk itulah diperlukan suatu model pembelajaran khusus dalam penyampaiannya 

sehingga siswa lebih mudah untuk memahami konsep tersebut. 

Untuk mengatasi masalah tersebut maka ditawarkan pendekatan 

pembelajaran kooperatif yaitu pendekatan pembelajaran yang mengutamakan 

adanya kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Menurut Slavin (1985), cooperative learning adalah suatu model 

pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok 

heterogen. Beberapa ciri dari pembelajaran kooperatif adalah: (a) setiap anggota 
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memiliki peran, (b) terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa, (c) setiap 

anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya dan juga teman-teman 

sekelompoknya, (d) guru membantu mengembangkan keterampilan interpersonal 

kelompok, dan (e) guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. 

Macam-macam pembelajaran kooperatif antara lain, (1) Model Student Teams – 

Achievement Divisions (STAD), (2) Model Investigasi Kelompok (Group 

Investigation), (3) Model Jigsaw, (4) Model Cooperative Script, (5) Model Team 

Games Tournament (TGT), dan (6) Model Numbered Heads Together (NHT). 

Model pembelajaran kooperatif yang digunakan pada penelitian ini adalah 

tipe STAD. STAD merupakan kepanjangan dari Student Teams  Achievement 

Divisions. Menurut Husnul Chotimah dan Yuyun Dwitasari (2009) ”Strategi 

Pembelajaran Student Teams  Achievement Divisions merupakan salah satu tipe 

strategi pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil 

heterogen”. Dengan demikian, model pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD 

lebih menekankan pada kegiatan belajar dalam tim (kelompok), kuis dan evaluasi, 

sehingga poin terpenting dalam pembelajaran ini adalah  mengukur skor 

peningkatan hasil belajar individu. Jadi, tidak hanya sekedar menilai siswa dari 

seberapa banyak soal yang diselesaikannya pada saat pembelajaran, melainkan 

mengukur peningkatan hasil belajar siswa dan yang paling penting adalah 

memberikan penghargaan setelah terjadi peningkatan, sehingga siswa akan 

terpacu untuk belajar dengan giat dan berusaha semaksimal mungkin untuk 

mengalahkan pencapaiannya sendiri pada pelajaran sebelumnya. Tidak hanya itu, 

dalam STAD peningkatan siswa anggota kelompok juga berpengaruh terhadap 
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kesuksesan kelompok, maka dalam kelompok akan terjadi hubungan sosial yang 

bagus yang bertujuan untuk saling membantu untuk meningkatkan kualitas 

masing-masing anggotanya sehingga pada model ini kelompok harus heterogen. 

Model STAD merupakan variasi pembelajaran yang paling banyak diteliti, karena 

model ini mudah diadaptasikan dengan beberapa mata pelajaran, seperti 

matematika, bahasa inggris dan IPA. 

Salah satu penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 

penelitian yang telah dilakukan oleh Setianingrum (2011) dari hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa penerapan model Student Teams Achievement 

Division (STAD)  dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar kelas X-B SMA 

Taman Siswa Malang. Peningkatan aktivitas belajar siswa sebesar 56,82% pada 

siklus I dan 72,79% pada siklus II. selain itu hasil belajar siswa juga mengalami 

peningkatan sebesar 80,27 % pada siklus I dan 85,20% pada siklus II. Sehingga 

bisa disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran Model STAD meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar biologi. 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti akan mengadakan 

penelitian yang berjudul “PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION 

UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS  DAN HASIL BELAJAR 

BIOLOGI SISWA KELAS X-2 PADA MATERI EKOSISTEM DI SMA 

MUHAMMADIYAH 1 MALANG” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah :  

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa pada 

kelas X-2 SMA Muhammadiyah 1 Malang?  

2. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas 

X-2 SMA Muhammadiyah 1 Malang? 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa 

pada kelas X-2 SMA Muhammadiyah 1 Malang. 

2. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada 

kelas X-2 SMA Muhammadiyah 1 Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi peneliti : 

Dengan adanya kerjasama dengan guru maka penulis mengetahui 

permasalahan yang timbul dalam kegiatan belajar mengajar yang nantinya 

dapat jadi pengalaman bagi penulis sekaligus menjadi bekal untuk peka 
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terhadap permasalahan pembelajaran yang sedang dihadapi saat mengajar 

dikelas. 

2. Bagi Guru :  

Dengan menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Student Teams 

Achievement Division dapat meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar 

Biologi.  

3. Bagi Siswa:  

Sebagai masukan bagi siswa untuk mengetahui potensi dirinya untuk lebih 

berprestasi. 

4. Bagi Lembaga Pendidikan:  

Memberikan sumbangan positif tentang salah satu cara untuk 

meningkatkan Keaktifan dan Hasil  belajar terutama dalam Pembelajaran 

Kooperatif tipe Student Teams Achievement Division  sebagai model 

pembelajaran.  

5. Bagi peneliti lain: 

Sebagai referensi untuk digunakan dalam penelitian berikutnya. 

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan pada kelas X-2 SMA 

Muhammadiyah 1 Malang. 

2. Model pembelajaran yang digunakan adalah model kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division Materi yang dipelajari dalam penelitian ini 

yaitu materi komponen –komponen ekosistem, interaksi komponen biotik 

dan abiotik, macam-macam ekosistem dan suksesi. 
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3. Masalah yang diteliti adalah aktivitas berupa oral activities (siswa 

mengajukan pertanyaan saat proses belajar mengajar, siswa mengajukan 

pendapat saat proses belajar mengajar), mental aktivities (siswa mampu 

menjawab pertanyaan/soal) dan hasil belajar diperoleh dari hasil tes tulis 

yang dilakukan pada setiap akhir siklus I dan siklus II. 

F. Definisi Istilah 

1. Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang 

berdasarkan faham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan 

strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang 

tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, 

setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling 

membantu untuk memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran 

kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam 

kelompok belum menguasai bahan pelajaran. 

2. Model Pembelajaran Kooperatif tipe Student Teams Achievement Division 

adalah salah satu bentuk pembelajaran kooperatif yang berorientasi pada 

pendekatan kontruktivisme yang dicirikan oleh suatu struktur tugas, tujuan 

dan penghargaan kelompok.  

3. Aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa selama 

pembelajaran berlangsung yang meliputi : Aktivitas berkerja sama, aktivitas  

bertanya dan aktivitas berpendapat atau menjawab.  

4. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya, hasil belajar yang dimaksud dalam 
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penelitian ini adalah berupa skor tes kuis yang diberikan pada setiap akhir 

siklus.  

 


