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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah Metode  STAD bervariasi dapat meningkatkan hasil belajar biologi 

pada materi tumbuhan paku pada siswa kelas X1 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 

2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, 

tindakan, observasi, refleksi dan evaluasi yang dilakukan dalam dua siklus melaui lembar 

observasi penilaian kognitif dari hasil post test dan lembar akfektif meliputi keaktiafan bertanya, 

berpendapat, memperhatikan pembelajaran dan menghargai pendapat orang lain yang dilakukan 

pada setiap siklus. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengukur keberhasilan 

pembelajaran setelah dilakukan post-test dan penskoran aspek afektif. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah rata-rata nilai kognitif dari 37 siswa siklus I mengalami kenaikan dari 71,62 

atau 76%  menjadi 80 atau 86% pada siklus II dan sudah dinyatakan tuntas diatas KKM (68) 

dengan target 80% kelulusan; sedangkan nilai afektif siklus I Nilai rata-rata perilaku afektif 

meningkat dari 61,75% menjadi 91% pada siklus II, penggunaan Metode STAD bervariasi dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa yang ditinjau dari aspek kognitif  dan aspek afektif. 

 

 

Kata kunci : student team achievement division  bervariasi, hasil belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Pendidikan akan selalu mengalami pembaharuan dalam rangka mencari struktur kurikulum, 

sistem pendidikan dan metode pengajaran yang efektif dan efisien. Upaya tersebut antara lain 

peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan mutu para pendidik dan peserta didik serta 

perubahan dan perbaikan kurikulum. Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di 

masa mendatang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, 

sehingga yang bersangkutan mampu memiliki dan memecahkan problema pendidikan yang 

dihadapinya.  

Metode pembelajaran adalah cara-cara yang akan digunakan oleh pengajar untuk 

memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Pemilihan 

tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, sumber belajar, 

kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam rangka mencapi tujuan 

pembelajaran tertentu (Hamzah.B. Uno, 2007:3) 

Pemilihan suatu metode harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain: 

lingkungan sekolah, materi yang akan disampaikan, fasilitas dan lainya. Penggunaan suatu 

strategi pembelajaran akan membantu kelancaran, efektifitas, dan efisiensi pencapaian 

tujuan. Tujuan utama seorang guru dalam mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah adalah 

mengembangkan strategi belajar-mengajar yang efektif. Pengembangan strategi ini 

dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan keadaan belajar yang lebih menyenangkan 

dan dapat mempengaruhi peserta didik, sehingga mereka dapat belajar dengan 

menyenangkan dan dapat meraih prestasi belajar secara memuaskan.  

Peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat salah satunya dari proses pembelajaran 

yang berlangsung pada sekolah tersebut, baik metode maupun pendekatan yang digunakan, 

proses pembelajaran di kelas X1 SMAMuhammadiyah 1 belum sepenuhya optimal. Hal ini 

tampak pada proses pembelajaran yang masih berpusat pada guru, beberapa siswa yang tidak 

memperhatikan saat pembelajaran berlangsung. Hal tersebut dapat berpengaruh pada hasil 

belajar kelas tersebut. 

Untuk meningkatkan hasil pembelajaran pada kelas X1 ini adalah dengan 

melaksanakan penelitian tindakan kelas (PTK). Dengan menggunakan metodeSTAD 

Bervariasi sebagai upaya meningkatkan hasil belajar pada kelas tersebut. Strategi STAD 

adalah suatu metode pembelajaran cooperative learning, dimana dalam pembelajaran ini 

tidak hanya guru yang berperan aktif dalam proses pembelajaran, melalui strategi ini 

diharapkan siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran, kritis dalam proses belajar 

mengajar, dan dapat berinteraksi dengan teman sejawatnya. Dengan penambahan variasi 

mengajar diharapkan akan menambah motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam melakukan 

proses pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut penerapan model pembelajaran STAD 

bervariasi dapat menjadi alternatif untuk dapat meningkatkan hasil belajar. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul 

„‟meningkatkan hasil belajar biologi pada materi tumbuhan paku melalui metode student 



team achievement division  bervariasi pada siswa kelas x1 sma muhammadiyah 1 

surakartatahun 2011/2012”. 

 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

A. Hakekat Belajar Dan Pembelajaran 

1. Belajar 

Belajar merupakan proses dalam perkembangan hidup manusia. Dengan belajar, 

manusia melakukan perubahan–perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya 

berkembang. Semua aktivitas dan prestasi hidup tidak lain adalah hasil dari belajar. 

Belajar adalah suatu proses dan bukan suatu hasil. Oleh karena itu, belajar berlangsung 

secara aktif dan integratife dengan menggunakan berbagai bentuk mencapai suatu tujuan. 

Belajar bukan menghafal dan bukan pula mengingat. Belajar adalah suatu proses 

yang ditandai dengan perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses 

belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti:berubah pengetahuannya, 

pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, ketrampilannya, kecakapan kemampuannya, 

daya reaksinya, daya penerimanya dan lain–lain yang ada pada individu. Oleh sebab itu 

belajar adalah proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada disekitar individu. 

Belajar adalah diarahkan pada tujuan, proses berbuat berbagai pengalaman. Hal ini 

disebabkan karena proses pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu komunikasi 

antara guru dan siswa, antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan lingkungan 

(Nana Sudjana, 2005:28). 

2. Pembelajaran  

Pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan 

maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak 

guru sebagai pendidik sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid (Sagala, 

2003:61). 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan 

salah satu sistem belajar mengajar yang melibatkan dan mengaktifkan keseluruhan 

sumber belajar yang ada sehingga masing–masing sumber belajar bukanlah bagian–

bagian yang terpisahkan satu sama lain, melainkan suatu kesatuan yang saling 

mempengaruhi. Proses pembelajaran merupakan suatu kesatuan antara dua kegiatan yang 

searah yaitu kegiatan belajar oleh siswa dan kegiatan oleh guru.  

Dalam suatu pembelajaran terdapat komponen-komponen belajar mengajar, 

menurut Djamarah dan Zain (2004:48-52) komponen-komponen belajar mengajar antara 

lain: 

a. Tujuan adalah suatu fakta-fakta yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. 

Tidak ada suatu kegiatan yang di programkan tanpa tujuan karena hal itu adalah suatu 

hal yang tidak dimiliki kepastian dalam menentukan kearah mana kegiatan akan 



dibawa. Dalam kegiatan pembelajaran tujuan adalah suatu kata-kata yang akan 

dicapai dalam kegiatannya. Dalam tujuan terdapat sejumlah nilai yang harus 

ditanamkan kepada anak didik. Nilai-nilai itu nantinya akan mewarnai cara anak didik 

bersikap dan berbuat dalam lingkungan sosial baik disekolah maupun diluar sekolah. 

b. Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar 

mengajar tidak akan berjalan, karena itu guru yang akan mengajar pasti memiliki dan 

menguasai bahan pelajaran yang akan disampaikan pada anak didik. 

c. Kegitan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidkan. Segala sesuatu yang 

telah diprogramkanakan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Dalam kegiatan 

ini belajar mengajar akan melibatkan semua komponen pengajaran. Kegiatan belajar 

mengajar akan menetukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. 

d. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. dalam kegiatan belajar mengajar metode diperlukan oleh guru dan 

penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang dicapai setelah pengajaran 

berakhir. 

3. Metode STAD 

Metode STAD merupakan salah satu tipe kooperatif yang menekankan pada 

adanya aktifitas dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling 

membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksiamal 

pada proses pembelajarannya. Dalam jurnal internasional yang ditulis Jacobs&Hannah 

(2009) menyatakan bahwa “cooperative learning, also known as collaborative learning, 

is a body of concepts and techniques for helping to maximize the benefits of cooperation 

among students”. Artinya, pembelajaran kooperatif yang juga dikenal sebagai 

pembelajaran kolaboratif, adalah suatu bentuk dari konsep dan tehnik untuk membantu 

memaksimalkan keuntungan-keuntungan kerjasama diantara siswa. Dalam jurnal 

internasional yang ditulis oleh Johnson&Johnson (2000) menyatakan bahwa ”cooperative 

learning exists when students work together to accomplish shared learning goals”. 

Diartikan bahwa pembelajaran kooperatif ada ketika siswa-siswa bekerja bersama untuk  

berbagi dalam menyelesaikan tujuan pembelajaran Belajar kooperatif tipe STAD melalui 

lima tahapan yang meliputi: 1) tahap penyajian materi, 2)tahap kegiatan kelompok, 

3)tahap tes individual, 4)tahap penghitungan skor perkembangan individu dan, 5) tahap 

pemberian penghargaan kelompok (Slavin dalam Isjoni, 2007:51) 

Menurut jurnal internasional yang ditulis oleh Abu dan Flower (1994) ”Allen 

and Van Sickle (1984) used STAD as the experimental treatment in a study involving low 

achieving students. They found that the cooperative learning group scored significantly 

higher on a world geography test”. Dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa penelitian 

yang dilakukan oleh Allen dan Van Sickle (1984) menggunakan Student Teams 

Achievement Division sebagai perlakuan eksperimen di sebuah pembelajaran menyatakan 

prestasi yang rendah.Mereka menemukan bahwa pembelajaran kelompok kooperatif 

menghasilkan skor yang signifikan lebih tinggi pada tes geografi. 

../../../referensi%20internet/international%20journal/Abu.html#Allen
../../../referensi%20internet/international%20journal/Abu.html#Allen
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Langkah-langkah metode STAD : 

a. Para siswa di dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok atau tim, masing-

masing terdiri atas 4 atau 5 anggota kelompok. Tiap tim memiliki anggota yang 

heterogen, baik jenis kelamin, ras, etnik, maupun kemampuan (tinggi, sedang, 

rendah),  

b. Tiap anggota tim menggunakan lembar kerja akademik dan kemudian saling 

membantu untuk menguasai bahan ajar melaui tanya jawab atau diskusi antar sesama 

anggota tim,  

c. Secara individual atau tim, tiap minggu atau tiap dua minggu guru mengevaluasi 

untuk mengetahui penguasaan mereka terhadap bahan akademik yang telah dipelajari,  

d. Tiap siswa dan tiap tim diberi skor atas penguasaannya terhadap bahan ajar, dan 

kepada siswa secara individu atau tim yang meraih prestasi tinggi atau memperoleh 

skor sempurna diberi penghargaan. Kadang-kadang beberapa atau semua tim 

memperoleh penghargaan jika mampu meraih suatu kriteria atau standar tertentu 

(Sugianto, 2010:44). 

4. Strategi Pembelajaran Biologi 

 Strategi pembelajaran merupakan cara pandang, pola berpikir, dan arah berbuat 

yang diambil guru dalam memilih metode pembelajaran yang memungkinkan efektifnya 

pembelajaran (Darmansyah, 2011: 20-21). Dengan demikian, strategi pembelajaran 

adalah cara-cara yang akan digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang 

akan digunakan selama proses pembelajaran. Pemilihan tersebut dilakukan dengan 

mempertimbangkan situasi dan kondisi, sumber belajar, kebutuhan dan karakteristik 

peserta didik yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tertentu 

(Hamzah, 2007: 3). 

 Strategi pembelajaran biologi disusun agar tujuan pembelajaran dapat dicapai 

secara efektif dan efisien. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah 

pencapaian tujuan pembelajaran biologi. Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah 

pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan 

dalam upaya pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, sebelum menentukan strategi, perlu 

dirumuskan tujuan yang jelas yang dapat diukur keberhasilannya, sebab tujuan adalah 

rohnya dalam implementasi suatu energi. 

5. Penerapan Strategi STAD Bervariasi 

a. Menurut Suparman (2010:92), penggunaan variasi mengajar dilakukan untuk menarik 

perhatian anak didik agar lebih berkonsentrasi kepada pelajaran yang diberikan oleh 

guru. Penggunaan variasi mengajar memiliki beberapa tujuan antara lain: 1) 

meningkatkan dan memelihara anak didik terhadap relevansi proses belajar mengajar, 

2) memberikan kesempatan kemungkinan berfungsinya motifasi, 3) membentuk sikap 

positif terhadap guru dan sekolah, 4) mendorong anak didik untuk belajar.  

b. Ketrampilan menggunakan variasi merupakan salah satu ketrampilan mengajar yang 

harus dikuasi oleh guru. Ketrampilan variasi mengajar meliputi a) variasi gaya 



mengajar, b) variasi media pengajaran, c) variasi interaksi belajar mengajar. Variasi 

gaya mengajar dapat melalui variasi suara, mimik dan gesture, berubah posisi. Variasi 

media mengajar disini berarti dalam penggunaan media secara bervariasi antar jenis-

jenis belajar yang ada, penggunaan media dapat dimungkinkan secara serempak 

dalam satu pengajaran. Sedangkan variasi pola interaksi dengan menggunakan 

metode dan strategi yang digunakan. Dengan memvariasikan metode dan strategi pola 

kegiatan belajar anak akan bervariasi pula, pola interaksinya dapat divariasikan 

dengan ceramah, tugas kelompok diskusi, observasi diskusi kelompok, tanya jawab 

dan tuagas individu (Marno dan Idris, 2009:142) 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahawa STAD bervarisi adalah suatu 

model pembelajaran cooperative learning yang divariasikan dengan penambahan 

variasi mengajar, sehingga tercapai suatu pembelajaran yang harmonis antara guru 

dengan siswa dan siswa dengan siswa lainnya. 

Menurut Slavin dalam Hartati (1997:21) cooperative learning tipe STAD 

mempunyai kekurangan sebagai berikut: 

a. Apabila guru terlena tidak mengingatkan siswa agar selalu menggunakan 

keterampilan-keterampilan kooperatif dalam kelompok maka dinamika kelompok 

akan tampak macet. 

b. Apabila jumlah kelompok tidak diperhatikan, yaitu kurang dari empat, misalnya 

tiga, maka seorang anggota akan cenderung menarik diri dan kurang aktif saat berdiskusi dan 

apabilakelompok lebih dari lima maka kemungkinan ada yang tidak mendapatkan tugas 

sehingga membonceng dalam penyelesaian tugas 

c. Apabila ketua kelompok tidak dapat mengatasi konflik-konflik yang timbul secara 

konstruktif, maka kerja kelompok akan kurang efektif. 

Selain diatas, Model pembelajaran kooperatif dapat memotivasi belajar siswa 

sehingga kekurangan yang mungkin terjadi dapat diminimalisirkan. Menurut Faid 

(2009) Namun di samping memiliki kelebihan, model pembelajaran kooperatif juga 

memiliki beberapa kekurangan 

Beberapa kelebihan model pembelajaran kooperatif , antara lain: 

1) Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial 

2) Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, 

informasi, pandangan-pandangan, dan perilaku sosial. 

3) Memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial sehingga memingkinkan 

terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan komitmen bersama. 

4) Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois. 

5) Meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia. 

6) Meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang dirasa lebih baik. 

7) Mengembangkan hubungan antara pribadi yang positif antara siswa yang berasal 

dari latar belakang yang berbeda. 



Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian diatas bahwa untuk 

mengatasikelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan metode pembelajaran 

kooperatiftipe STAD,sebaiknya dalam satu anggota kelompok ditugaskan untuk membaca bagian 

yang berlainan,sehingga mereka dapat berkumpul dan bertukar informasi. Selanjutnya, 

peneliti mengevaluasi mereka mengenai seluruh bagian materi. Dengan cara inilah 

maka setiapanggota merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya agar 

berhasil mencapai tujuan dengan baik. Untuk mengatasi masalah waktu sebelum 

memulai pelajaran dimulai segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran 

dipersiapkan dengan matang dan pembentukan kelompok dilakukan jauh hari sebelum 

pembelajaran. 

6. Hasil belajar 

Menurut Purwanto (2009:54), hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi 

setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Setelah 

melaksanakan kegiatan belajar merupakan penilaian terhadap siswa untuk mengetahui 

sejauh mana bahan materi yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa. Untuk dapat 

menentukan tercapainya tujuan pembelajaran dilakukan usaha untuk menilai hasil belajar. 

Ini bertujuan untuk melihat kemajuan peserta didik dalam penguasaan materi yang telah 

ditetapkan. 

Jadi pengertian hasil belajar merupakan suatu hasil yang dicapai seseorang setelah 

melakukan proses pembelajaran. Hasil belajar dapat berupa pengetahuan, ketrampilan, 

dan sikap. Hasil belajar siswa yang ingin peneliti amati adalah meliputi aspek kognitif 

dan afektif. Aspek kognitif dapat dilihat dari kemampuanberfikir siswa dalam 

mengerjakan soal, sedangkan aspek afektif dapat dilihat dari perhatian siswa dalam 

pembelajaran, keaktifan, kedisiplinan waktu dan kehadiran, serta kesiapan siswa dalam 

mengikuti pelajaran.  

7. Kajian yang relevan 

Penelitian yang menggunakan metode pembelajaran Student Team Achievement 

Division telah dilakukan oleh Masruroh (2005). Penelitiannya menyimpulkan bahwa 

prestasi belajar sesudah pembelajaran mencapai 81,075 atau meningkat sebesar 14,4 di 

bandingkan sebelum pembelajaran. 

Penelitian yang menggunakan strategi Jigsaw Bervariasi telah dilakukan oleh 

Mulianingsih (2007).Penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat keaktifan siswadalam 

bertanya, berpendapat dan menjawab pertanyaan sebanyak 7 (21,21%), hasil siklus 

Iadalah 13  (39,39%),dan siklus II mendapat kenaikan sebesar 81,81%. 

Dari penelitian-penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan metode STAD 

dan penambahan variasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar dan 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Peneliti tidak dapat mencantumkan 

penelitian terdahulu tentang STAD Bervariasikarena penelitian ini masih jarang 

dilakukan. 

8. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 



 PTK diartikan dengan dengan Classroom Action Researchdisingkat CAR. Ada 

tiga kata yang membentuk pengertian tersebutyaitu: 1) Penelitian adalah kegiatan 

mencermati suatu objek, menggunakan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh 

data atau informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu dari suatu hal yang 

menarik minat dan penting bagi peneliti, 2) Tindakan adalah suatu gerak kegiatan yang 

sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu, yang dalam penelitian ini berbentuk rangkaian 

siklus tertentu,dan 3) Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama dari 

seorang guru. Kelas bukan wujud ruangan tetapi sekelompok peserta didik yang sedang 

belajar ( Zainal, 2009:12). 

A. Hipotesis 

 Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir tersebut di atas maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah : 

“Metode pembelajaran Student Team-Achievement Devision Bervariasi mampu 

meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas X1 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun 

ajaran 2011/2012”. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini telah dilakukan di kelas X1 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun pelajaran 

2011/2012 pada bulan Januari - Febuari 2012. 

A. Prosedur Penelitian  

 Prosedur penelitian merupakan penjelasan langkah – langkah yang harus ditempuh dalam 

suatu penelitian. Supaya penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, maka prosedur 

penelitian dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu: Persiapan penelitian  

 Penelitian menentukan tempat penelitian yaitu SMA MUHAMMADIYAH 1 

SURAKARTA Tahun Ajaran 2011/2012. Peneliti meminta surat ijin riset atau surat ijin 

melakukan penelitian kepada Biro Skripsi dan diserahkan kepada kepala sekolah untuk 

meminta persetujuan  penelitian serta berkonsultasi dengan guru Biologi kela X tentang 

langkah penelitian. 

 Pelaksanaan penelitian 

 Mengacu pada teori mengenai penelitian tindakan kelas, maka rancangan penelitian 

disusun menggunakan prosedur sebagai berikut: 

1. Daialog awal  

Dialog awal merupakan percakapan awal guru dengan peneliti untuk membahas tentang 

akan dilakukannya Penelitian Tindakan Kelas. Kegiatan persiapan juga meliputi 

observasi awal tentang permasalahan yang ada di kelas, di tempat penelitian juga juga 

akan dilakukan observasi terhadap proses pembelajaran. 

2. Perencanaan 

a. Mengumpulkan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan karakteristik siswa 

dengan kesempatan antara guru bidang studi dan peneliti. Sehingga peneliti 

menggunakan pembelajaran Student Team-Achievement Devision Bervariasi untuk 

meningkatkan hasil belajar biologi. 



b. Merancang program pembelajaran yang meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RRP), materi, soal dan evaluasi. 

c. Persamaan presepsi antara guru dan peneliti mengenai materi yang akan 

disampaikan. 

3. Tindakan  

  Proses dalam melaksanakan tindakan yaitu sebagai berikut: 1) Guru menerangkan 

materi mengenai Tumbuhan Paku, 2) Sisiwa duduk berkelompok sesuai kelompok yang 

telah ditetapkan guru, untuk mendiskusikan tugas yang diberikan oleh guru, 3) guru 

berkeliling untuk mengetahui kondisi tiap kelompok apakah diskusi berjalan lancar atau 

terdapat kesulitan dala berdiskusi, 4) setelah diskusi selesai presentasi perwakilan 

kelompok, kelompok yang lain menangggapi atau membuat pertanyaan mengenai hasil 

presentasi tersebut, 5) melaksanakan post test, 6) guru melakukan evaluasi mengenai 

materi yang telah disampaikan, 7) guru menyakan kepada siswa mengenai soal post tset 

apakah ada kesulitan atau tidak.   

4. Observasi  

  Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format observasi atau 

penilaian yang telah disusun, termasuk juga pengamatan terhadap pelaksanaan skenario 

tindakan dari waktu ke waktu serta dampak yang akan terjadi terhadap proses dan hasil 

belajar siswa. Data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif. 

5. Refleksi 

  Tahapan ini merupakan tahapan untuk memproses data yang didapat pada saat 

melakukan pengamatan. Proses refleksi ini memegang peran yang sangat penting dalam 

menentukan suatu keberhasilan PTK.  

Evaluasi 

   Evaluasi ditujukan pada penemuan bukti adanya peningkatan hasil belajar Bilogi 

siswa SMA Muammadiyah 1 Surkarta.Evaluasi diarahkan pada penemuan bukti-bukti 

peningkatan hasil belajar siswa yang meliputi aspek kognitif dan afektif. Teknik 

Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini data yang diperoleh melalui beberapa cara, yaitu: 

a. Dokumentasi,  

b. Observasi 

c. Tes,  

 

Teknik Analisis Data  

 Analisis Data tentang penelitian tindakan kelas adalah dengan cara diskriptif 

kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai 

siklus II yang dilengkapi dengan analisis rata-rata nilai kognitif siswa. Data diperoleh dari 

nilai awal, siklus I dan siklus II. 



B. Validitas Data  

Validitas data bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari data yang diterima. 

Informasi yang akan dijadikan data penelitian harus diuji dan diperiksa dahulu validitasnya. 

Sehingga data tersebut dapat dipertanggung jawabkan.Teknik yang digunakan dalam 

penelitian kualitas untuk menentukan validitas data yang diperoleh menggunakan teknik 

triangulasi.  

C. Indikator Pencapaian  

Dalam penelitian ini diharapkan pada pembelajaran biologi siswa akan mengalami 

peningkatan menjadi 80% siswa yang dapat mencapai nilai sesuai ketuntasan KKM. Dimana 

batas minimal nilai KKM adalah 68. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Identifikasi masalah pembelajaran Biologi kelas X1 SMA Muhammadiyah 

1Surakarta 

Untuk mengetahui kondisi awal pembelajaran biologi kelas X1 SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta dilakukan wawancara untuk mengetahui kondisi awal 

siswa pada saat proses pembelajaran. hasil dari identifikasi masalah tersebut adalah:   

a. Ditinjau dari segi siswa  

1) Siwa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran biologi 

Pembelajaran yang kurang bervariasi membuat siswa mudah jenuh, 

beberapa siswa mengeluh sulit mempelajari biologi meraka beranggapan 

kalua biologi itu ilmu yang penuh dengan hafalan.Beberapa siswa tidak 

memperhatikan pada saat guru menjelaskan materi pembelajaran, perhatian 

siswa banyak berkurang pada saat pembelajaran berlagsung, hal ini 

dikarenakan guru banyak menggunakan waktunya untuk menerangkan materi 

pembelajaran dengan ceramah sehingga siswa menjadi pasif dan mudah 

bosan. 

2) Siswa kurang percaya diri dengan kemampuan diri sendiri 

Banyak siswa yang merasa tidak bisa mengerjakan soal latihan atau 

pun tugas yang diberikan oleh guru.Meraka lebih senang menyontek 

temannya yang telah mengerjakan soal atau tugas tersebut.Bila siswa diberi 

kesempatan untuk bertanya atau berpendapat masih sedikit siswa berani 

mengajukan pertanyaan atau mengutarakan pendapatnya. 

 

 

3) Keaktifan siswa yang berpengaruh dengan hasil belajar 

Dari data yang di dapat dari observasi awal terdapat beberapa hal 

sebagai refleksi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

melakukan tindakan pada siklus pertama, yaitu 23 siswa  atau 62,16% dari 



37 siswa yang memperhatikan penjelasan guru,14 siswa atau 37,83% dari 

37 siswa sering ramai saat guru menjelaskan pelajaran, 10 siwa atau 

27,02% dari 37 siwa sehingga hanya 10 siswa yang berani bertanya, 

berpendapat serta menanggapi pertanyan saat pembelajaran dikelas. Siswa 

merasa bosan dengan strategi yang monoton yaitu dengan menggunakan 

metode ceramah. Siswa merasa jenuh saat pembelajaran berlangsung, 

terdapat 12 siswa atau 32,43 % dari 37 siswa yang mendapat nilai dibawah 

KKM (<68) dan 5 siswa atau 13,51% yang mendapat nilai standart KKM 

(=68) dengan nilai rata-rata 68,78.Sehingga 20 siswa atau 54,05 % siswa 

yang mendapat nilai diatas KKM (>68). 

 

A. Analisis Pencarian Fakta 

Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran biologi dan observasi refleksi kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, memperjelas dugaan penyebab kurang 

optimalnya hasil belajar siswa.Dimana model pembelajaran konvensial belum mampu 

mendorong belajar aktif-kreatif dalam meningkatkan hasil belajar atau prestasi siswa. 

1. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pembelajaran pada siswa kelas X1 berpedoman pada 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan perencanaan tindakan yang telah disusun 

sebelumnya dikonsultasikan dengan guru Biologi. Pembelajaran yang dilakukan dengan 

menggunakan metode STAD pada pembelajaran Biologi materi Tumbuhan paku. 

a. Tindakan kelas siklus I 

1) Perencanaan tindakan kelas siklus I 

Pembelajaran pada perencanaan tindakan kelas siklus 1 adalah dengan 

menggunakan strategi STAD pada pokok bahasan tumbuhan paku. Alokasi 

waktunya 2 jam pelajaran dalam rencana pelaksanan pembelajaran. 

2) Pelaksanaan tindakan kelas siklus I 

Pelaksanaan tindakan kelas siklus I dilaksanakan pada hari Kamis 9 Februari 

2012 jam ke 3-4 yaitu pukul 08.10-09.40 WIB di SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta kelas X1. Pelaku tindakan atau pengajar adalah guru biologi sedangkan 

penerima tindakan adalah kelas X1dengan jumlah siswa sebanyak 37 siswa.Materi 

pada siklus I adalah ciri dan struktur tumbuhan paku serta daur hidup tumbuhan 

paku. 

3) Hasil tindakan kelas siklus I 

a) Observasi  Tindakan Kelas Siklus I 

Berdasarkan hasil pengamatan dpat diketahui bahwa : 

(1) Partisipasi siswa masih kurang dalam proses pembelajran 

(2) Masih banyak siswa yang bekerja secara individu dalam melaksanakan 

tugas kelompok karena belum terbiasa dengan kelompoknya 



(3) Masih ada beberapa siswa yang malu dalam mengajukan pertanyaan atau 

mengemukaan pendapatnya. 

(4) Untuk hasil tes perlu ada peningkatan  target dalam penelitian adalah  80% 

siswa tuntas sesuai KKM sedangkan nilai hasil tes siklus I siswa yang  

mendapatkan nilai dibwah KKM  24,32%  dan siswa yang tuntas sesuai 

KKM 75,68% . 

b) Refleksi terhadap tindakan kelas siklus I 

Refleksi Tindakan Kelas Siklus I dilakukan berdasarkan observasi yang telah 

dilakukan oleh guru dengan peneliti. Refleksi ini dilaksanakan setelah proses 

pembelajaran berlangsung. Dari kegiatan ini diperoleh beberapa hal yang 

dapat dicatat sebagai masukan untuk perbaikan pada tindakan selanjutnya, 

antara lain : 

1) Kebanyakan siswa masih ramai dan tidak serius saat melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, dikarenakan siswa belum paham dengan kegiatan 

yang sedang dilakukan. 

2) Kemampuan siswa dalam menyikapi pelajaran kurang, ini dibuktikan 

siswa pasif saat diberi pertanyaan. 

3) Alokasi waktu yang digunakan belum efektif sesuai dengan RPP. 

4) Siswa pasif dalam mengungkapkan pendapat dan keaktifan didominasi 

siswa yang pandai. 

 

b. Tindakan kelas siklus II 

1. Perencanaan tindakan kelas siklus II 

Perencanaan tindakan kelas siklus II dilaksanakan setelah pelaksanaan 

tindakan kelas siklus I, yaitu pada tanggal 16 Februari 2012.. Berbagai revisi 

yang disepakati bersama guru biologi adalah dalam siklus II ini, guru perlu 

memperbaiki proses pembelajaran harus berpusat pada siswa agar siswa lebih 

aktif dan pengefektifan alokasi waktu pembelajaran. . 

2. Pelaksanaan Tindakan Kelas siklus II 

Pelaksanaan tindakan kelas siklus II dilaksanakan pada hari kamis 16 

Februari 2012 jam ke 3-4 yaitu pukul 08.10-09.40 WIB di SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta kelas X1. Pelaku tindakan sama seperti siklus I 

yaitu guru biologi sedangkan penerima tindakan adalah kelas X1dengan jumlah 

siswa sebanyak 37 siswa. Materi pada siklus II adalah klasifikasi dan manfaat 

tumbuhan paku. 

3. Hasil tindakan kelas siklus II 

a) Observasi  Tindakan Kelas Siklus II 

Pada saat proses pembelajaran berlangsung peneliti dan guru 

memperhatikan dan mengamati aktivitas belajar siswa dan mengikuti 

kemajuan tiap siswa. Pada siklus II ini sudah banyak siswa yang aktif 



dalam pembelajaran, selain itu metode pembelajaran juga sudah 

diterapkan secara optimal.Jalannya diskusi pada masing – masing 

kelompok terlihat tenang dan lebih aktif dari sebelumnya. Nilai rata – rata 

kognitif siklus II meningkat yaitu dari siklus I 71,46 menjadi 80 pada 

siklus II, sedangkan nilai rata-rata afektif juga terdapat peningkatan dari 

siklus I 15,16 menjadi 18,46 dan masuk kategori berminat. Untuk data 

hasil tes pada siklus II, siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM 

adalah 13,51%, siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM adalah 

86,49%.  

b) Refleksi terhadap tindakan kelas siklus II 

Refleksi terhadap hasil tindakan siklus II dilakukan setelah jam 

mata pelajaran biologi selesai. Kegiatan refleksi ini mendiskusikan hasil 

observasi tindakan kelas siklus II. Berdasarkan hasil refleksi siklus II 

sekaligus sebagai tolak ukur keberhasilan siklus II, yaitu: 

a) Pembelajaran tindakan kelas siklus II lebih baik jika dibandingkan 

dengan pembelajaran tindakan kelas siklus I.  

b) Siswa sudah banyak yang memahami tentang tahap-tahap pembelajaran 

STAD. 

c) Kemampuan siswa meningkat, hal ini dilihat dari keaktifan dan hasil 

belajar siswa meningkat. 

d) Guru biologi menyimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan metode 

STAD sudah mendapatkan hasil yang baik. 

e) Guru sudah bertindak sebagai fasilitator.  

 

Tabel 6.Nilai rata-rata hasil belajar biologi menggunakan metode pembelajaran 

STAD pada siswa kelas X1 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2011/2012 

Aspek Nilai 

awal 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Kogntif 68,78 71,62 80 

Afektif _ 15,16 18,46 

 

Adapun peningkatan nilai kognitif dan afektif sebelum siklus sampai sklus II 

adalah sebagai berikut: 



 

Gambar 3.Diagram nilai rata – rata kognitif dan afektif 

 Dari tabel, diagram diatas  dapat diuraikan bahwa nilai rata-rata awal siswa untuk 

aspek kognitif  kelas X1 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2011/2012 yaitu 

sebesar 68,78 sedangkan aspek afektif peneliti belum melakukan observasi karena belum 

melakukan tindakan. Pada aspek kognitif siswa pada siklus I  adalah 71,62 dan setelah 

dilakukan perbaikan dari siklus 1 rata-rata kognitif siswa pada siklus II  Meningkat menjadi 

80 penilaian aspek afektif  pada siklus 2 lebih baik dibandingkan dengan siklus I, hal ini 

dapat dilihat dari rata-rata siklus I  71,62 dan pada siklus II 80 dari hasil penelitian ini  dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa pada siklus II meningkat dibandingkan siklus 

I dan nilai awal baik di lihat dari aspek kogntif (68,78 > 71,62 > 80) dan aspek efektik (15,16 

> 18,46) peningktan nilai kognitif dan afektif siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan 

menggunakan metode STAD menunjukan adanya peningkatan hasil belajar, lebih jelasnya 

dapat di lihat pada grafik di bawah ini, yang menunjukan adanya peningkatan hasil baik dari 

aspek kognitif dan afektif. 

 

Gambar 4.grafik rata – rata kognitif dan afektif 

B. Pembahasan  

Ada beberapa siklus yang diterapakan untuk menyelesaikan dan menjawab pertanyan 

yang terjadi di dalam kelas dari hasil observasi awal.Pada setiap siklus yang diterapakan 

menggunakan metode STAD dalam kegiatan belajar mengajar yang berlangsung. Untuk 
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mengetahui adanya perubahan dari proses yang diakibatkan oleh penelitian tersebut, maka 

evaluasi dilakukan dengan cara menilai siswa dari penilaian kognitif , dan afektif. 

Dari observasi awal terdapat beberapa hal sebagai refleksi yang akan digunakan 

sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan tindakan pada siklus pertama, yaitu 23 siswa  

atau 62,16% dari 37 siswa yang memperhatikan penjelasan guru,14 siswa atau 37,83% dari 

37 siswa sering ramai saat guru menjelaskan pelajaran, 10 siswa atau 27,02% dari 37 siswa 

yang berani bertanya, berpendapat serta menanggapi pertanyan saat pembelajaran dikelas. 

Siswa merasa bosan dengan strategi yang monoton yiatu dengan menggunakan metode 

ceramah. Siswa merasa jenuh saat pembelajaran berlangsung, terdapat 12 siswa atau 32,43 % 

dari 37 siswa yang mendapat nilai dibawah KKM (<68) dan 5 siswa atau 13,51% yang 

mendapat nilai standar KKM (=68) dengan nilai rata-rata 68,78.Sehingga 20 siswa atau 54,05 

% siswa yang mendapat nilai diatas KKM (>68). 

Dari hasil refleksi  tersebut dapat dievaluasi lebih lanjut antara lain dengan 

menggunakan metode STAD maka guru diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

diatas KKM yaitu diatas 68,00 karena dengan strategi tersebut siswa dilatih untuk aktif dalam 

pembelajaran. 

Pada observasi awal belum menggunakan metode STAD, sehingga belum terdapat 

prosentase penyelesaian masalah.Jadi, prosentase kemampuan siswa dalam penyelesaian 

masalah pada siklus I digunakan sebagai acuan untuk mengetahui prosentase kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan masalah pada siklus berikutnya. 

Hasil refleksi dan evaluasi siklus I dapat dijadikan acuan penelitian siklus II, dengan 

hasil yaitu: penilaian pada saat pembelajaran antara lain penilaian kognitif , afektif. Penilaian 

kognitif  dilakukan pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua, dengan 

menggunakanmetode STAD yaitu  siswa menguasai materi sebanyak 75,67% meningkat 

menjadi 86,49% pada sklus II, hal tersbut disebabkan oleh: 1) siswa merasa tertarik dengan 

metode STAD, 2) siswa merasa lebih semangat mengikuti pelajaran dengan menggunakan 

metode STAD karena guru hanya menyampaikan materi tidak 2 jam pelejaran penuh, karena 

pembelajaran sebelumnya menggunakan metode ceramah, guru lebih banyak menjelaskan 

tanpa memperhatikan dengan pasti apakah materi yang disampaikan sudah dapat diterima 

siswa atau belum. Kerja sama kelompok  meningkat dari siklus I yaitu 32% menjadi 80% 

pada siklus II, hal tersebut disebabkan karena: 1) siswa sudah paham dengan meteri yang 

akan dipelajari, karena siswa sudah menyiapkan dirumah, 2) siswa sudah lebih peduli dengan 

kelompoknya sehingga mereka inggin menjadi kelompok yang terbaik. Kemampuan siswa 

ditinjau dari nilai rata-rata afektif dari 61,75% menjadi 91% pada siklus II hal ini karena 1) 

kesiapan siswa sebelum mengukti proses pembelajaran sudah cukup baik, 2) siswa merasa 

ingin lebih memahami lagi mengenai materi yang dipelajari. Kemampuan siswa 

mengemukakan pendapat meningkat dibandingkan siklus I, hal ini disebabkan karena, 1) 

siswa sudah memahami materi yang telah dipelajari dengan baik, 2) siswa memahami dengan 

maksud pertanyaan tersebut, 3) siswa termotivasi oleh metode STAD yang digunakan dalam 

pembelajaran. 



Pembelajaran menggunakan metode STAD apabila diamati secara keseluruhan dari 

siklus I sampai siklus II mengalami peningkatan  baik dari nilai perilaku afektif maupun nilai 

kogntif, hal inidapat dilihat dari nilai rata-rata tiap aspek. Nilai rata-rata perilaku afektif 

meningkat 61,75% menjadi 91% pada siklus II. Nilai rata-ratakognitif  siklus I sebesar 

71,62meningkat menjadi 80 pada sklus II. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dengan penerapan strategi pembelajaran STAD dalam 

pembelejaran biolgi siswa kelas X1 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 

2011/2012 dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam aspek kogntif dan afektif dan telah 

mencapai 80% yang artinya dari siswa telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

dengan nilai aspek kogntif  86,49 % dan  nilai aspek afektif 18,46 dengan kriteria berminat. 

 

Pembuktian hipotisis penelitian 

Dengan demikian data penelitianini mendukung diterimanya hipotesis yaitu metode 

pembelajaran Student Team-Achievement DevisionBervariasi mampu meningkatkan hasil 

belajarbiologi siswa kelas X1 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2011/2012”. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat di ambil yaitu pembelajaran dengan menggunakan metode 

STAD dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas X1 SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta tahun ajaran 2011/ 2012. Nilai rata – rata kognitif  yang semula hanya 68,78 

setelah menggunakan strategi pembelajaran STAD dapat meningkat rata – rata siklus I 71,62 

menjadi 80 siklus II pada. Sedangkan nilai rata – rata afektif siklus I yaitu 15,16( termasuk 

dalam kategori cukup berminat ) dan siklus IInilai aspek afektif 18,46 dengan kriteria 

berminat. 

 

 

A. Saran  

1. Kepada guru biologi 

a) kepada guru yang belum menerapkan strategi STAD bervariasi untuk menerapkan 

strategi tersebut dalam pembelajaran, agar pemahaman siswa meningkat dan hasil 

belajar meningkat.  

2. Kepada siswa 

a) siswa hendaknya memiliki motifasi, lebih fokus dan aktif dalam pelajaran 

menggunakan strategi STAD bervariasi. 

 

3. Terhadap peneliti berikutnya 



Peneliti berikutnya yang akan menerapkan model pembelajaran STAD diharapkan 

mencari materi yang cocok dan strategi pembelajaran STAD dapat digunakan juga untuk 

materi pelajaran biologi yang lain 
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