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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

B. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dan utama dalam 

upaya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan 

yang ideal untuk jenjang pendidikan dasar adalah pendidikan yang 

berorientasi ke masa depan. Hal ini bukanlah pekerjaan yang terjadi begitu 

saja, melainkan membutuhkan waktu yang relatif panjang. Pendidikan 

mengacu pada pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotor yang 

berarti menghendaki adanya keseimbangan antara pengembangan 

intelektual, kepribadian maupun keterampilan¸ pendidikan adalah proses 

mengajar dan belajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang 

diharapkan oleh masyarakat (Nasution, 2008) 

C. Pelajaran biologi merupakan ilmu sains atau merupakan sebuah konsep 

pembelajaran alam yang mempunyai hubungan yang sangat luas terkait 

dengan kehidupan manusia, sehingga pada mata pelajaran biologi ini 

diharapkan menjadi wahana bagi siswa agar dapat mempelajari diri sendiri 

dan lingkungan alam disekitarnya. Oleh sebab itu guru harus bisa 

menjelaskan ilmu biologi secara rinci karena apabila tidak dijelaskan 

secara rinci dikhawatirkan akan terjadi kesalahan terhadap penjelasan dan 

mungkin bisa disalah artikan. 
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Berdasarkan pernyataan diatas, pada mata pelajaran biologi memiliki 

peranan yang sangat penting dalam membentuk pemahaman, wawasan serta 

pengetahuan siswa. Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 3 kartasura, 

kelas yang digunakan untuk penelitian yang ditentukan oleh guru adalah kelas 

VII A karena diketahui bahwa pada masalah dalam pembelajaran di kelas 

tersebut khususnya pada mata pelajaran biologi adalah dimana kondisi di 

dalam kelas VII A SMP Negeri 3 kartasura tersebut pada proses pembelajaran 

di dalam kelas siswanya banyak yang tidak memperhatikan guru saat proses 

kegiatan pembelajaran berlangsung, ramai sendiri, dalam proses kegiatan 

belajar mengajar pada siswa kelas VII A khususnya mata pelajaran biologi 

guru masih menggunakan metode konvensianal yaitu dengan metode ceramah 

dan mengharapkan siswa duduk, diam, dengar, mencatat dan hafal, sehingga 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) menjadi monoton dan kurang menarik 

perhatian siswa. Kondisi seperti itu tidak akan meningkatkan kemampuan 

siswa dalam memahami mata pelajaran Biologi. Akibatnya nilai akhir yang 

dicapai siswa tidak seperti yang diharapkan. Di kelas VII A SMP Negeri 3 

Kartasura selama ini masih ada kelemahan yang mempengaruhi hasil belajar 

diantaranya adalah: kurang memperhatikan guru sebanyak (35%), berani 

menjawab pertanyaan sebanyak (30%), berani mengajukan pertanyaan 

sebanyak (40%), kurangnya kerjasama dalam kelompok (50%) serta 

kurangnya mennghargai pendapat teman sebanyak (50%) siswa. Sehingga hal 

ini sangat berpengaruh pada nilai yang diperoleh. Pada siswa di kelas VII A ini 

masih di bawah standar ketuntasan belajar dibandingkan denga kelas yang 
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lain, dimana standar yang digunakan adalah 71 dan siswa yang mendapat nilai 

di bawah KKM sebanyak 27 siswa dengan jumlah persentase 67,5 %. Selama 

ini proses pembelajaran Biologi di kelas VII A SMP Negeri 3 Kartasura 

kebanyakan masih menggunakan paradigma yang lama dimana guru 

memberikan pengetahuan kepada siswa yang pasif. 

Memperhatikan permasalahan di atas, sudah selayaknya dalam 

pengajaran Biologi dilakukan suatu inovasi. Jika dalam pembelajaran yang  

terjadi sebagian besar dilakukan oleh masing-masing siswa, maka dalam 

penelitian ini akan diupayakan peningkatan pemahaman siswa melalui 

pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team Achiement Division). 

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pendekatan pengajaran yang efektif 

dalam pencapaian tujuan pendidikan, khususnya dalam Keterampiln 

Interpersonal siswa  (Badeni, 1999). Salah satu pendekatan pembelajaran 

koperatif adalah dengan tipe STAD. 

Pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran Biologi, serta semangat 

kebersamaan, dan saling membantu dalam menguasai materi Biologi, sehingga 

siswa dapat meningkatkan pemahaman yang optimal terhadap mata pelajaran 

Biologi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tindakan apa yang 

dilakukan guru untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran 

Biologi. Banyak faktor yang mungkin bisa menjadi penyebab terjadi 

permasalahan tersebut di atas. 
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Dengan merefleksi bersama antar guru teridentifikasi akar 

permasalahan penyebab masalah tersebut, yaitu penggunaan strategi 

pembelajaran yang dilakukan guru Biologi masih konvensional, dominasi guru 

dalam kelas dominan (teachercentered strategy). Oleh karena itu perlu dicari 

jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga dapat menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan, aktif, kreatif, bisa bekerja sama dan 

membangun daya pikir yang optimal. Untuk itu melalui penelitian ini akan 

dicobakan suatu metode pembelajaran  kooperatif tipe STAD.  Keunggulan 

dari metode pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah adanya kerja sama 

dalam kelompok dan dalam menentukan keberhasilan kelompok tergantung 

keberhasilan individu, sehingga setiap anggota kelompok tidak bisa 

menggantungkan pada anggota yang lain. Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

menekankan pada aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling 

memotivasi saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna 

mencapai prestasi yang maksimal. 

Model pembelajaran STAD dapat membantu siswa memahami konsep-

konsep kegiatan pembelajaran biologi yang sulit serta menumbuhkan 

kemampuan kerjasama, berpikir kritis, meningkatkan pemahaman konsep dan 

mengembangkan sikap sosial siswa dan dapat diterapkan untuk memotivasi 

siswa berani mengemukakan pendapatnya, menghargai pendapat teman, dan 

saling menghargai pendapat (sharing ideas). Metode STAD memiliki dampak 

yang positif terhadap siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran 

menjadi lebih aktif karena mereka berdiskusi dangan teman sebayanya 
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mengenai konsep yang belum dimengerti. Bila diorganisasikan dengan tepat, 

siswa dapat bekerjasama dengan teman lainnya untuk memastikan bahwa 

setiap siswa dalam kelompok tersebut telah menguasai konsep yang telah 

diajarkan sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.  

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dibidang pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pembelajaran dengan judul “USAHA MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR BIOLOGI MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAM ACHIEMENT DEVISION) 

(STAD) PADA SISWA KELAS VII A SMP NEGERI 3 KARTASURA 

TAHUN AJARAN 2013/ 2014”. 

 

D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di 

identifikasikan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Kurang bervariasinya metode pembelajaran yang digunakan guru dalam 

mengajar  

2. Berdasarkan pada kurikulum yang terbaru yaitu KTSP, kegiatan belajar 

mengajar mengutamakan keaktifan, minat dan peran serta siswa dalam 

proses belajar mengajar. Pelaksanaan proses belajar mengajar di Smp 

Negeri 3 Kartasura masih banyak menggunakan pendekatan konvensional 

sehingga siswa cenderung pasif dan kurang kreatif dalam proses belajar 

mengajar. 
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E. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dikaji lebih mendalam, maka perlu 

pembatasan masalah. Dalam penelitian ini dibatasi hal-hal sebagai berikut : 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas VII A SMP  Negeri 3 Kartasura 

Tahun Ajaran 2013/2014. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini yaitu pembelajaran kooperatif tipe STAD  Materi  

klasifikasi makhluk hidup. 

3. Materi 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah klasifikasi makhluk hidup 

4. Parameter 

Parameter yang dalam penelitian ini adalah hasil belajar biologi siswa 

dengan menggunakan metode STAD pada materi klasifikasi makhluk hidup 

parameter yang digunakan adalah : 

a. Aspek afektif 

Partisipasi siswa dalam pembelajaran ditunjukan dengan kesiapan 

dalam proses pembelajaran, keaktifan bertanya di dalam kelas, 

keaktifan menjawab pertanyaan, dan kerja sama dalam kelompok. 

b. Aspek kognitif 

Hasil belajar siswa dalam aspek kognitif setelah menerapkan strategi 

STAD pada materi klasifikasi makhluk hidup dikatakan efektif jika hasil 

belajar telah mencapai ketuntasan sebanyak 80% dari Kriteria 
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Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan yaitu sebesar 71 

untuk semua siswa. 

 

F. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas maka 

dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 

Apakah ada peningkatan hasil belajar biologi menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada materi klasifikasi makhluk hidup siswa kelas VIIA 

SMP Negeri 3 Kartasura tahun ajaran 2013/ 2014? 

 

G. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar biologi pada materi klasifikasi makhluk hidup menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas VII A SMP Negeri 3 

Kartasura tahun ajaran 2013/ 2014. 

 

H. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi guru 

a. Sebagai masukan untuk meningkatkan profesionalisme guru  

b. Memberikan pengalaman, memberikan wawasan, pengetahuan dan 

ketrampilan dalam merancang metode yang tepat dan menarik untuk 
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mempermudah proses pembelajaran melalui model pembelajaran 

STAD.  

2. Bagi sekolah 

a. Memberikan sumbangan yang positif terhadap kemajuan sekolah serta 

kondusifnya iklim pendidikan di sekolah, khususnya pembelajaran 

Biologi dan umumnya seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah.  

b. Dapat memberikan masukan dalam mengefektifkan pembinaan dan 

pengelolaan proses belajar mengajar dalam pelaksanaan pendidikan 

sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan (PAIKEM). 


