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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 

manusia sebagai pelaku pendidikan. Hakikat pendidikan sendiri merupakan 

kegiatan formal yang melibatkan guru, murid, kurikulum, evaluasi, 

administrasi, yang secara simultan memproses peserta didik menjadi lebih 

bertambah pengetahuan, skill, dan nilai kepribadiannya dalam suatu 

keteraturan kalender akademik (Rubino, 2003). 

Dalam bidang pendidikan di sekolah, penyelenggaraan lembaga 

pendidikan dilakukan secara berencana, sengaja, terarah, sistematis, oleh para 

pendidik profesional dengan program yang dituangkan ke dalam kurikulum 

untuk jangka waktu tertentu 

Banyak cara yang digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 

Namun banyak dijumpai bukti yang menunjukkan bahwa mutu pembelajaran  

di sekolah kurang memuaskan. Untuk itu perlu adanya inovasi dari berbagai 

strategi pendekatan agar proses pembelajaran efektif dan menyenangkan 

sehingga tujuan utama peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai secara 

optimal. 

Peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat salah satunya dari  

pembelajaran yang berlangsung pada sekolah tersebut, baik metode maupun 

pendekatan yang digunakan. Pembelajaran yang dilakukan di kelas VII A 
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SMP Muhammadiyah 10 Surakarta menunjukkan kualitas pembelajaran siswa 

belum optimal pada sub pokok bahasan konsep klasifikasi dan 

keanekaragaman mahluk hidup. Hal ini tampak pada pembelajaran yang 

cenderung masih berpusat pada kinerja siswa secara individual, keaktifan 

siswa selama  pembelajaran belum optimal, siswa sulit memahami materi 

yang diajarkan oleh guru, keberadaan guru kurang mendapat perhatian dari 

siswa dan kurang adanya sarana buku yang memadai. 

       Menurut Hidayat (2006), pemahaman siswa tentang biologi sebagai 

ilmu, diasumsikan sebagai ilmu hafalan dan tidak ada manfaatnya dalam 

kehidupan keseharian juga akibat pengalaman belajar yang bersifat verbalistis 

dan tidak pernah diajak belajar di luar kelas. Pengalaman belajar di sekolah 

sebelumnya lebih bersifat tekstual dan lebih menekankan pada penyelesaian 

pada soal-soal yang dikerjakan daripada pembelajaran secara praktis.  

Model pembelajaran yang memisahkan konsep dengan realitas kehidupan 

sehari-hari, semakin menjauhkan pemahaman hubungan ilmu biologi dengan 

alam sekitar dan kehidupan siswa. Suatu kondisi yang kemudian menimbulkan 

persepsi yang keliru  dan melepaskan relevansi ilmu biologi dengan realitas 

kehidupan siswa. Suatu pembelajaran verbalistik yang kurang memanfaatkan 

potensi lingkungan sekitar sebagai sumber belajar yang paling dekat dengan 

diri anak. Persoalan di atas merupakan persoalan klise yang selalu muncul, 

karena orientasi pembelajaran yang dilakukan guru tidak pernah mendekatkan 

siswa dengan lingkungan secara langsung. Suatu pola pembelajaran yang 
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didominasi guru tanpa mempertimbangkan latar belakang, pengalaman dan 

lingkungan sekitar siswa. Sehingga siswa hanya berfungsi sebagai obyek, 

tanpa mampu mengembangkan diri, dan lingkungan sebagai sumber belajar 

tidak dimanfaatkan secara optimal. 

Penyajian pembelajaran Biologi dengan variasi pembelajaran yang 

kurang menantang siswa untuk terlibat secara langsung menyebabkan siswa 

kurang termotivasi untuk berinteraksi dalam lingkungan belajarnya. 

Setidaknya keterlibatan peran serta siswa dalam pembelajaran berarti 

menempatkan siswa sebagai subyek belajar sehingga siswa dapat 

memfokuskan perhatian terhadap kompetensi dasar pembelajaran yang ingin 

dicapai. Pandangan semacam ini dikhawatirkan akan mengakibatkan siswa 

kurang tertarik dan merasa jenuh belajar Biologi dan pada akhirnya akan 

menimbulkan anggapan negatif tentang Biologi yang akan berdampak negatif 

pula pada hasil belajar.  

Berdasarkan hal tersebut diperlukan upaya peningkatan aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran sub pokok bahasan konsep klasifikasi dan 

keanekaragaman mahluk hidup, sehingga diharapkan hasil belajar siswa juga 

akan meningkat. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif yang merupakan kegiatan pembelajaran yang 

berorientasi pada siswa. Pelaksanaan pembelajaran kooperatif siswa belajar 

dalam kelompok-kelompok kecil, siswa belajar bersama, saling membantu dan 

berdiskusi bersama dalam menyelesaikan masalah kegiatan belajar. STAD 
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sebagai salah satu pilihan model yang akan digunakan dalam mengajarkan sub 

pokok bahasan konsep klasifikasi dan keanekaragaman mahluk hidup, sebab 

model pembelajaran STAD akan melibatkan banyak kegiatan sendiri dengan 

bimbingan para pengajar. 

Menurut Dewi (2003), penggunaan metode pembelajaran kooperatif 

STAD pada konsep sistem saraf dapat mencapai hasil belajar sampai dengan 

92,50% sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan strategi pembelajaran 

STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa sesuai kriteria keberhasilan 

belajar secara individual. 

Berpedoman dari hal di atas, maka perlu diadakan penelitian tentang  

Kualitas Pembelajaran Konsep Klasifikasi dan  Keanekaragaman Tumbuhan 

Biji Dengan Strategi STAD (Student Team Achievement Division) Pada Siswa 

Kelas VII A SMP Muhammadiyah 10 Surakarta Tahun Ajaran 2007/ 2008. 

B. Pembatasan Masalah  

Agar masalah ini dapat dikaji secara mendalam maka perlu adanya 

pembatasan masalah sebagai berikut:  

1. Subyek penelitian 

Subyek penelitian ini adalah pembelajaran sub pokok bahasan  konsep 

klasifikasi dan keanekaragaman tumbuhan biji dengan metode STAD 

(Student Team Achievement Division). 
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2. Obyek penelitian  

Obyek penelitian yaitu siswa kelas VII A SMP Muhammadiyah 10 

Surakarta tahun ajaran 2007/2008.  

3. Peningkatan kualitas pembelajaran dalam penelitian ini dapat ditinjau dari 

segi proses yaitu keberhasilan belajar siswa berupa keaktifan siswa selama 

proses pembelajaran, dari segi hasil belajar yang diperoleh siswa sebagai 

akibat pembelajaran.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah “Apakah strategi pembelajaran STAD dapat 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran siswa SMP Muhammadiyah 10 

Surakarta pada sub pokok bahasan konsep klasifikasi dan keanekaragaman 

tumbuhan biji?”  

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatan kualitas  pembelajaran 

sub pokok bahasan konsep klasifikasi dan keanekaragaman tumbuhan biji 

siswa SMP Muhammadiyah 10 Surakarta dengan menggunakan strategi 

STAD.  
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E. Manfaat Penelitian  

Hasil dari pelaksanaan ini diharapkan akan memberikan manfaat yang 

berarti sebagai berikut:  

1. Bagi peneliti dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang diperoleh dari 

praktik penelitian secara langsung dengan menerapkan teori-teori yang 

didapat dari bangku kuliah dan telaah pustaka.  

2. Bagi guru sebagai pedoman untuk memilih metode pembelajaran yang 

efektif dan efisien dalam mengajar mata pelajaran Biologi untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

3. Bagi kepala sekolah untuk menyarankan kepada guru-guru sekolah untuk 

menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi pada saat 

pembelajaran di kelas.  

 




