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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Di era yang semakin maju ini, dibutuhkan generasi–generasi penerus

bangsa yang benar-benar dapat diandalkan untuk membentuk generasi–

generasi yang unggul salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu

pendidikan, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan ini pemerintah

bersama kalangan swasta bersama-sama dan telah berusaha membangun

pendidikan yang lebih berkualitas. Usaha tersebut antara lain melalui

pengembangan dan perbaikan kurikulum dan pengadaan materi ajar, serta

pelatihan bagi guru dan tenaga pendidikan yang lain. Namun demikian

berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang

merata.

Selama ini secara umum metode pembelajaran yang diterapkan

disekolah sekolah masih bersikap konvensional yaitu metode ceramah. Proses

belajar mengajar masih berpusat pada guru, guru dijadikan rujukan atau

pemberi informasi. Sehingga ada kecenderungan pada siswa untuk pasif,

karena kebanyakan siswa datang hanya duduk, mendengar, mencatat dan

mengerjakan tugas. Konsep atau rumusan-rumusan teori secara umum

langsung didapat dari guru tanpa siswa mencari sendiri sehingga ketika

mempelajari siswa cenderung menghafal. Selain itu metode yang seperti ini

memberikan peluang terjadi miskonsepsi akibat miskomunikasi. Pada metode
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ceramah cenderung pada bentuk komunikasi satu arah, guru berfungsi sebagai

transmiiter dan siswa sebagai receiver. Siswa sebagai receiver siswa tidak

mungkin menerima 100% apa yang dikatakan oleh guru. Padahal menurut

Gulo (2002) bahwa komunikasi yang baik terjadi apabila receiver dapat

menerima 100% informasi dari transmitter, kurang dari itu akan

mengakitbatkan miskomunikasi. Dengan aktivitas yang sama tanpa

melibatkan siswa ikut aktif dalam proses belajar mengajar, inilah yang akan

membuat siswa jenuh dan bosan mempelajari biologi sehingga akan

mempengaruhi sikap siswa terhadap biologi dan pada akhir juga akan

mempengaruhi tingkat pengusaan biologi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru biologi kelas

VIIC SMP Muhammadyah 06 Dau Malang yang dilaksanakan pada tanggal

24 Juli 2011 diketahui bahwa aktivitas belajar siswa tergolong rendah.

Rendahnya aktivitas belajar siswa ini akan mengakibatkan pada hasil belajar

siswa yang rendah, dari hasil evaluasi ulangan harian kelas VII C pada materi

“Klasifikasi Makhluk Hidup Dan Jenis-Jenis Klasifikasi Makhluk Hidup”

yang terdiri dari 29 siswa hanya 19 siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 yang

merupakan standar ketuntasan belajar minimal (SKBM), jadi hanya 65,51%

ketuntasan hasil belajar siswa kelas VIIC dan dinyatakan belum tuntas belajar

karena masih dibawah 85% merupakan standar klasikal ketuntasan hasil

belajar yang berlaku disekolah tersebut. Sehingga setiap kali ulangan guru

selalu mengadakan remidi atau ulangan perbaikan, sedang hasil observasi

yang lain yaitu: 11 siswa menunjukkan sikap kurang perhatian pada saat
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proses pembelajaran, hal ini ditunjukkan dengan ada siswa yang tidak

mendengarkan dan mencatat saat guru menjelaskan materi tetapi malah

berbicara dengan teman sebangku dan berbicara tentang hal-hal yang diluar

pelajaran kemudian serta, siswa tidak menyelesaikan tugas sesuai dengan

batas waktu yang ditentukan, hal ini dapat dilihat ketika guru menyuruh

mengumpulkan hasil pekerjaan mereka hanya sebagian saja siswa yang

mengumpulkan hasil pekerjaan mereka.

Selain itu tidak ada usaha untuk memperoleh materi pelajaran yang

ditunjukkan dengan tidak bertanya kepada guru tentang hal-hal yang belum

dimengerti dan tidak membaca literatur karena terbiasa dengan metode

pembelajaran ceramah, dimana peran guru masih dominan (teacher-

centered), Fakta lain yaitu 7 siswa terlihat mengantuk selama proses

pembelajaran yang ditunjukkan dengan sering menguap dan meletakkan

kepala diatas meja. Data lain menunjukkan 9 siswa sering kali memicu

kegaduhan didalam kelas pada saat belajar mengajar dengan mengganggu

teman atau celometan sedangkan saat diminta mengungkapkan pendapat atau

diberi pertanyaan siswa tidak mampu menjawab.

Menurut keterangan guru sebenarnya sudah pernah dilakukan upaya

untuk membuat siswa aktif yaitu menggunakan metode pembelajaran inquiri

dan jigsaw dan dengan memberikan tugas berupa mengerjakan lembar kerja

pesreta didik (LKPD) dan presentasi, tetapi kenyataan tidak semua siswa

terlibat aktif, hanya beberapa siswa yang benar-benar mengerjakan LKPD

sehingga pada saat diskusi presentasi hanya siswa-siswa tersebut yang
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mendominasi kegiatan pembelajaran berlangsung dan siswa lainnya hanya

diam saja. Hal ini mengakibatkan kecenderungan individualis yang tinggi

dalam diri siswa, sehingga siswa yang bekemampuan akademik tinggi akan

menyabotase tugas yang diberikan oleh guru dan sebaliknya siswa yang

berkemampuan rendah tidak diberi kesempatan untuk mengerjakan sehingga

kemampuan mereka tidak berkembang. Aktivitas belajar siswa yang rendah

ini akan mengakibatkan pada hasil belajar siswa yang rendah pula.

Ada tiga tehnik pembelajaran yang digolongkan pada pembelajaran

kooperatif, yaitu STAD, JIGSAW, dan INVESTIGASI (Susanto, 1999; 47).

Pembelajaran kooperatif STAD dipandang paling sederhana dan paling

langsung dari pada tipe pembelajaran kooperatif lainnya (Nurhadi dan

Senduk, 2004 : 64)

Pembelajaran kooperatif STAD dan pembelajaran melalui peta konsep

menurut berbagai penelitian yang pernah dilaksanakan menunjukkan hasil

positif. Berbagai penelitian tersebut antara lain:

1. Indriani (2006), dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa pembelajaran

kooperatif model STAD (student teams achievement devision ) melalui

peta konsep dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar fisika siswa

kelas VIII A di SMPN 2 Beji Pasuruan,

2. Widiastuti (2006) menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan kooperatif

STAD dengan peta konsep dapat meningkatkan prestasi belajar dan sikap

siswa pada pembelajaran kimia pokok bahasan zat aditif makanan siswa

kelas XI di SMA Negeri 2 Tamanan Bondowoso.
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3. Handayani (2007) menyimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran

kooperatif STAD dengan peta konsep dapat meningkatkan aktivitas dan

hasil belajar biologi siswa kelas XB SMAN 3 Badengan Ponorogo.

Pembelajaran kooperatif STAD dengan Peta Konsep pada penelitian

kali ini digunakan unutuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar biologi

pada materi pencemaran lingkungan siswa kelas VIIC SMP Muhammadyah

06 Dau Malang pada penelitian ini siswa–siswa bekerja dalam kelompok

yang beragam dalam kemampuan atau jenis kelamin. Setiap anggota

kelompok beranggotakan 4-5 orang anggota dan bekerja sama antara yang

satu dengan yang lain untuk belajar materi – materi akademik melalui media

peta konsep. Dalam pembelajaran ini, siswa “mengkontruksikan” bukan

“menerima” pengetahuan. Selama proses pembelajaran, siswa membangun

sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar

dan mengajar. Menurut susanto (1999:46-47) Pengalaman belajar kooperatif

dapat mendorong siswa untuk meningkatkan aktivitas yang tinggi untuk

belajar, terutama aktivitas intrinsik, minimbulkan kepuasan yang tinggi,

membentuk sikap menerima perbedaan antara sesama dan memperbaiki

interaksi antara siswa yang mempunyai latar belakang etnik yang berbeda,

dan antara siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan yang tidak

mengalami kesulitan belajar.

Anwar (2006:32) menarik kesimpulan "penggunaan peta konsep

dibangun sebagai hasil perkembangan kognitif pendidikan dari Ausubel".

Menurut Yaqin (2009) strategi peta konsep dapat dikerjakan oleh siswa
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secara kolaboratif dalam kelompok-kelompok kecil. Pembelajaran

menggunakan peta konsep yang disusun oleh siswa berorientasi pada proses,

yang memfokuskan penemuan siswa secara individu. Menurut Novak (1984)

dalam Anwar (2006) strategi peta konsep yang disusun oleh siswa akan

memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan proses belajar

bermakna.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba melakukan penelitian

dengan judul :” PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF STAD

DENGAN PETA KONSEP UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS

DAN HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS VIIC SMP

MUHAMMADYAH 06 DAU MALANG”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Pembelajaran Kooperatif STAD dengan Peta

Konsep dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar biologi siswa

kelas VIIC SMP Muhammadyah 06 Dau Malang?

2. Bagaimanakah peningkatan aktivitas dan hasil belajar biologi siswa

kelas VIIC SMP Muhammadyah 06 Dau Malang dengan menggunakan

pembelajaran kooperatif STAD dengan Peta Konsep?
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1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

untuk:

1. Mendeskripsikan pembelajaran kooperatif STAD dengan Peta Konsep

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VIIC pada mata

pelajaran biologi di SMP Muhammadyah 06 Dau Malang

2. Mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VIIC pada

mata pelajaran biologi di SMP Muhammadyah 06 Dau Malang dengan

menggunakan pembelajaran kooperatif STAD dengan Peta Konsep.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang

berkepentingan diantaarnya adalah:

1. Bagi Universitas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan ilmu pengetahuan tentang Penerapan pembelajaran kooperatif

melalui model STAD (Student Team Achievement Division) dengan Peta

konsep dalam meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata

pelajaran biologi

2. Bagi Sekolah, penelitian ini dapat memberi masukan sebagai penyempurna

metodologi pembelajaran biologi

3. Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukkan yang sangat

berharga bagi guru sebagai praktisi dilapangan untuk menerapkan

pembelajaran yang bervariasi sehingga dapat meningkatkan aktivitas
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belajar siswa dan hal ini tentunya dapat meningkatkan prestasi belajar

siswa.

4. Bagi siswa, penelitian ini dapat meningkatkan kerjasama kelompok,

aktifitas dalam pembelajaran, belajar bersosialisasi, mengemukakan

pendapat, dan menghargai pendapat orang lain.

5. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengalaman bagi

mahasiswa sebagai calon praktisi dilapangan serta memberikan jawaban

atas rumusan masalah yang telah diajukan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini terdapat ruang lingkup dan keterbatasan penelitian

yang di gunakan dengan maksud untuk membatasi permasalahan yang diteliti

sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki, ruang lingkup

penelitian tersebut antara lain:

1. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIIC SMP Muhammadyah 06 Dau

Malang

2. Materi pembelajaran mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan

untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan

3. Aspek yang diteliti adalah aktivitas, dan hasil belajar siswa.

Aktivitas belajar kooperatif siswa ditujukkan melalui lembar observsi

pembelajaran kooperatif, sedangkan hasil belajar siswa berupa akses kognitif

siswa dengan melihat skor hasil ulangan siswa stelah proses pembelajaran.
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1.6. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah pengertian terhadap istilah yang digunakan,

maka diberikan definisi operasional untuk beberapa istilah:

1. Pembelajaran kooperatif adalah suatu metode pembelajaran dimana siswa

bekerja dalam kelompok yang kemampuannya dicampur dari 4-5 anggota

dan bekerjasama antara yang satu dengan yang lainnya untuk belajar

materi-materi akademik (Slavin, 1991:354).

2. Peta Konsep, adalah alat simatik untuk menggambarkan seperangkat

makna dari konsep yang diletakkan dalam jaringan proposisi, (Anwar

2006; 48).

3. Pembelajaran kooperatif STAD dengan Peta Konsep, adalah proses

pembelajaran yang memadukan antara, pembelajaran model kooperatif

STAD dengan Peta Konsep (Handayani 2007; 34)

4. Aktivitas belajar, adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental dalam

kegiatan belajar mengajar kedua aktivitas itu harus selalu terkait

(Sardiman, 2001:100). Peningkatan aktivitas belajar siswa tersebut dapat

dilihat memalalui skor hasil belajar yang diperoleh oleh siswa tersebut.

5. 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; 7).


