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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan biologi menjadi bagian dari pendidikan sains dan sebagai 

salah satu mata pelajaran di sekolah yang diharapkan dapat mencapai tujuan 

pendidikan nasional yang ada. Biologi menjadi salah satu pendidikan dan 

langkah awal bagi seorang anak mengenal dan memahami konsep-konsep 

tentang alam untuk membangun kemampuan dan keahlian berpikirnya agar 

dapat berperan aktif dalam menerapkan ilmunya, khususnya di dunia 

teknologi. Keberhasilan proses pembelajaran biologi dapat diukur dari 

keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. 

Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat pemahaman, penguasaan materi 

serta hasil belajar siswa. Semakin tinggi pemahaman dan penguasaan serta 

hasil belajar maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pembelajaran. 

Keberhasilan pembelajaran tersebut dapat diukur dengan ranah kognitif, ranah 

psikomotor, dan ranah afektif sebagai pengukur hasil belajar.  

Sekarang ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul 

dan dapat dilihat dari nilai UAN para siswa SMP. Arsip surat kabar Sinar 

Harapan mencatat pendapat Fuad Hassan, Guru Besar Fakultas Psikologi 

Universitas Indonesia dan mantan Mendiknas, bahwa penilaian hasil belajar 

tidak hanya dilakukan dengan mengevaluasi hasil belajar, tetapi juga 

mencakup proses belajar mengajar yang dilakukan. ”Mengacu pada PP No 

28/1990 tentang Pendidikan Dasar, penilaian pendidikan tidak hanya 
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dilakukan dengan mengevaluasi hasil belajar, tetapi juga mencakup proses 

belajar mengajar dan upaya pencapaian tujuan yang dilakukan. Proses belajar 

mengajar yang sangat berbeda satu sama lain akan berpengaruh pada hasil. 

Mata pelajaran Biologi juga dapat menjadi faktor pemicu 

permasalahan turunnya nilai siswa karena karakteristik dari mata pelajaran 

Biologi yang bersifat menghafal dengan nama-nama ilmiah yang sulit 

dimengerti.  Biologi mencakup berbagai materi pokok dengan sub-sub materi 

dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Biologi merupakan salah satu 

bagian IPA yang sangat besar pengaruhnya untuk penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Biologi lebih menekankan adanya peran aktif dari 

peserta didik, karena biologi merupakan proses ilmiah yang didasari dengan 

cara berpikir logis, kritis dan inovatif berdasarkan fakta-fakta yang 

mendukung. Sehingga pada pembelajaran biologi sangat diperlukan strategi 

pembelajaran yang tepat dan sesuai untuk melibatkan peserta didik dalam 

mengembangkan konsep dan keterampilan proses dengan bahan kajian yang 

diajarkan. 

Sekarang ini banyak guru yang memakai metode yang kurang variatif. 

Guru biasanya hanya memakai metode mengajar yang standar yaitu metode 

konvensional atau ceramah. Hasil observasi secara garis besar siswa kelas VII 

SMP Negeri 4 Selogiri, guru banyak yang memakai metode konvensional 

dengan media seadanya khususnya guru mata pelajaran Biologi. Kegiatan 

belajar mengajar dengan metode konvensional masih berpegang teguh pada 

kebiasaan yang ada secara turun temurun yaitu guru dalam penyampaian 
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materi pelajaran atau usaha menularkan pengetahuannya pada siswa masih 

mengandalkan ceramah. Hal ini menyebabkan suatu permasalahan-

permasalahan yang timbul dari siswa SMP Negeri 4 Selogiri. Dari jumlah 

siswa sebanyak 25% siswa, banyak siswa yang perhatian dan motivasinya 

sulit terukur yaitu siswa banyak yang melamun, ramai, sehingga materi dari 

pelajaran biologi khususnya materi pencemaran dan pengelolaan lingkungan 

kurang terfokus. Peran serta siswa dalam pembelajaran rendah yaitu siswa 

sebagian besar banyak yang pasif. Hal-hal tersebut di atas  menyebabkan 

rendahnya hasil belajar dari tes belajar yang diberikan oleh guru. Terlihat dari 

nilai ulangan semester gasal pada salah satu kelas VII yaitu kelas VIIB 

mendapatkan prosentase 75% dari 20 siswa yang memperoleh nilai ketuntasan 

belajar di bawah nilai ketuntasan belajar mengajar yaitu 70. 

Dalam hal ini sebaiknya pendidik dalam segala hal mempunyai sikap 

yang positif, hangat, peramah, akrab, terbuka dan menghargai terhadap anak 

didik. Sangat mungkin anak akan lebih mudah dibimbing, bergairah dan ikut 

aktif dalam proses perkembangan. Untuk mengaplikasikan keberhasilan 

belajar seperti itu diperlukan sosok guru biologi yang mempunyai sikap yang 

berkompetensi tinggi dan professional. Guru memegang peran ganda sebagai 

pengajar dan pendidik. 

Selain itu pendekatan pembelajaran harus dikembangkan, sehingga 

dalam suatu kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa menjadi aktif dan 

menghidupkan kegiatan belajar. Salah satu upaya dalam mengatasi masalah 

peningkatan mutu dalam pendidikan biologi dengan menerapkan pembelajaran 
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yang menitikberatkan pada keterampilan tertentu. Keterampilan tersebut 

misalnya dalam menyelesaikan masalah, keterampilan dalam mengamati 

obyek, dalam mengambil keputusan, menganalisis data, berfikir secara logis, 

sistematis serta keterampilan dalam mengajukan pertanyaan. Pembelajaran 

akan lebih menitikberatkan kepada siswa dan siswa aktif dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar. Salah satu metode pembelajaran yang 

memungkinkan siswa belajar secara optimal adalah metode pembelajaran 

kooperatif. 

Model pembelajaran kooperatif menekankan kegiatannya pada 

pengembangan potensi manusia secara optimal melalui cara-cara yang sangat 

manusiawi. Pembelajaran kooperatif mudah, menyenangkan, dan 

memberdayakan siswa karena siswa tidak hanya menerima apa yang 

disampaikan oleh guru tetapi siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan 

menekankan kerjasama baik antara siswa maupun dengan guru untuk 

mencapai tujuan bersama. Ada tiga ciri penting dalam pembelajaran 

kooperatif yaitu siswa dibentuk dalam kelompok - kelompok kecil  yang 

terdiri dari 4 sampai 5 anggota, adanya interaksi antar siswa dalam 

kelompoknya untuk saling membantu dalam memahami materi dan adanya 

hadiah atas prestasi yang diperoleh dalam kerja kelompok. Pembelajaran 

kooperatif memiliki dampak positif terhadap siswa yang hasil belajarnya 

rendah, karena siswa yang hasil belajarnya rendah dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajarnya serta dapat menyimpan materi pelajaran yang 

lebih lama. Selain itu, juga terjadi interaksi dalam kelompok yang dapat 
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melatih siswa unuk menerima siswa lain yang berkemampuan dan berlatar 

belakang berbeda (Widodo, 2004) 

Dari sekian banyak pembelajaran kooperatif, peneliti mencoba 

menerapkan dua macam strategi, yaitu strategi STAD (Student Team 

Achievement Divisions) dan strategi Make a Match. Keunggulan dari dua 

strategi tersebut yaitu pembelajaran dengan suasana aktif dan menyenangkan 

dengan cara diskusi dalam suatu kelompok sehingga dapat menarik perhatian 

siswa.  

 Strategi pembelajaran STAD adalah salah satu metode pembelajaran 

yang dikemukakan oleh Slavin. Metode pembelajaran ini merupakan teori 

belajar konstruktivisme yang berdasarkan pada teori belajar kognitif. Dalam 

hal ini guru berperan sebagai fasilitator belajar dan bertugas menciptakan 

situasi belajar yang kondusif bagi siswa, sedangkan siswa bekerja sama dalam 

kelompoknya dalam memecahkan masalah-masalah belajar yang berkaitan 

dengan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Metode pembelajaran 

STAD terdiri atas lima komponen utama. Menurut presentasi materi pelajaran, 

kegiatan kelompok, pelaksanaan kuis individual, nilai perkembangan individu, 

dan penghargaan kelompok. Presentasi kelas dilakukan melalui diskusi dengan 

guru dan ditekankan pada suatu materi yang akan disampaikan. Siswa akan 

belajar dalam kelompok-kelompok yang sebelumnya ditentukan oleh guru. 

Dalam hal ini siswa dapat berdiskusi dan bekerjasama dengan anggota 

kelompoknya mengenai materi yang dipelajari. Kuis individu diberikan untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dipelajari. 
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Skor perbaikan atau perkembangan siswa didasarkan pada seberapa besar skor 

kuis siswa melampaui skor dasar mereka sebelumnya. Skor perkembangan 

tiap siswa dalam setiap kelompok dijumlahkan,  bagi kelompok yang 

memperoleh skor tinggi akan mendapat penghargaan tim atau kelompok. 

Aplikasi metode pembelajaran STAD ini diharapkan dapat meningkatkan 

interaksi sosial siswa dalam kegiatan belajar mengajar karena siswa dituntut 

untuk saling bekerjasama dalam kelompok, sehingga diharapkan pula dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa (Budhi Widodo, 2004) 

Strategi Make a Match merupakan suatu pembelajaran  dengan kartu-

kartu. Kartu-kartu tersebut terdiri dari kartu berisi pertanyaan-pertanyaan dan 

kartu-kartu lainnya berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

Dengan membagi komunitas kelas menjadi 3 kelompok yaitu kelompok 

pertama sebagai pembawa kartu jawaban, kelompok kedua sebagai pembawa 

kartu pertanyaan, dan kelompok ketiga sebagai kelompok penilai. Dengan 

membuat suatu koordinasi kelompok dengan posisi huruf U, kelompok 

pertama dan kedua berjajar. Dengan membunyikan tanda kelompok pertama 

dan kelompok kedua akan saling mencari pasangan pertanyaan jawaban yang 

cocok. Dengan ini tiap siswa akan saling berdiskusi. Untuk kelompok penilai 

akan memberikan penilaian apakah dari kelompok yang sudah mendapatkan 

pasangan yang cocok sudah benar atau belum. 

Menurut hasil penelitian Efi (2007) dalam penelitian yang berjudul 

“Penerapan Pendekatan Pembelajaran Kooperatif Strategi Student Team 

Achievement Divisions dengan Strategi Konvensional untuk Meningkatkan 
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Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Simo Kelas VII Semester II 

tahun 2009/2010“ menunjukkan perbedaan hasil belajar biologi siswa yang 

diajarkan dengan pendekatan pembelajaran kooperatif (kooperative learning) 

teknik STAD dapat terlihat dari hasil belajar siswa yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional. Hal tersebut berarti 

menyatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan teknik  kooperatif 

learning memberikan konribusi yang baik terhadap hasil belajar biologi siswa. 

Sedangkan menurut Esti (2007) dalam penelitian yang berjudul 

”Urgensi Aplikasi Pembelajaran Kooperatif Make a Macth terhadap Motivasi 

Belajar Biologi Ditinjau dari Ranah Kognitif SMP di Surakarta” dapat 

disimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar biologi yang ditinjau 

dari kemampuan kognitif. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berkeinginan melakukan 

penelitian tentang pengaruh yang ada terhadap hasil belajar biologi siswa  

dalam proses pembelajaran biologi menggunakan pembelajaran kooperatif 

dengan metode yang berbeda untuk melihat keefektihan dari berbagai macam 

metode pembelajaran yang ada pada pembelajaran kooperatif, dengan judul 

penelitian “PENGARUH PENERAPAN STRATEGI STUDENT TEAM 

ACHIEVEMENT DIVISIONS ( STAD ) DENGAN STRATEGI MAKE A 

MATCH  TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA SMP NEGERI 

4 SELOGIRI TAHUN AJARAN 2011/2012”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari terlalu luasnya masalah yang dibahas dan 

kesalahpahaman maksud serta demi keefektifan penelitian ini, maka masalah 

yang dikaji dalam penelitian dibatasi sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 4 Selogiri Tahun 

Ajaran 2011/2012. 

2. Obyek penelitian 

a. Metode 

Metode yang menjadi obyek penelitian ini adalah pembelajaran 

Biologi menggunakan stategi Student Team Achievement Divisions 

(STAD) dengan  strategi  Make a Match.  

b. Pokok Materi 

Pengelolaan Lingkungan. 

3. Parameter 

Parameter yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Aspek Kognitif 

Hasil belajar siswa dalam aspek kognitif yang berupa nilai ulangan atau 

postes setelah menerapkan strategi Student Team Achievement 

Divisions (STAD) dengan  strategi  Make a Match.  

b. Aspek Afektif 

Terdapat kemampuan afektif, yaitu: Sikap (atitude) yaitu diukur dengan 

kedisiplinan, kepercayaan diri akademik (academic self-esteem) yaitu 
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diukur dengan keaktifan bertanya dan menjawab keaktifan dalam 

mengerjakan soal, dan kerja sama kelompok. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: ”Bagaimanakah pengaruh pembelajaran dengan 

menggunakan strategi Student Team Achievement Divisions (STAD) dengan  

strategi  Make a Match materi Pengelolaan Lingkungan terhadap hasil belajar 

siswa kelas VII SMP Negeri 4 Selogiri Tahun Ajaran 2011/2012?” 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pembelajaran dengan menerapkan strategi Student Team Achievement 

Divisions (STAD) dengan  strategi  Make a Match  materi Pengelolaan 

Lingkungan terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 4 Selogiri 

Tahun Ajaran 2011/2012. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat 

memberikan beberapa manfaat, yaitu: 

1. Bagi siswa : 

 Sebagai informasi dalam: 

a. Memberikan suasana baru bagi siswa dalam belajar. 

b. Dapat membangkitkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran     

      biologi dengan strategi pembelajaran yang tepat. 
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2. Bagi guru: 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi guru dalam pemilihan dan 

penggunaan strategi pembelajaran sebagai evaluasi guru  dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran biologi. 

b. Memberikan masukan pada calon guru agar lebih memperhatikan 

masalah-masalah yang terkait dalam pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan mutu proses belajar mengajar. 

3.   Bagi sekolah dan instansi pendidikan lainnya dapat memberi masukan: 

a. Untuk menyusun program peningkatan proses pembelajaran biologi  

     tahap berikutnya. 

b.  Dalam rangka perbaikan pembelajaran.  

 

 

 

 


