
 

 

 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia 

yang dinamis dan sarat perkembangan. Oleh karena itu, perubahan atau 

perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi 

sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Perubahan dalam arti 

perbaikan pendidikan pada semua tingkat perlu terus-menerus dilakukan 

sebagai antisipasi kepentingan masa depan  (Trianto, 2009:1).   

 

Pendidikan  merupakan  kebutuhan  dalam  kehidupan  manusia yang 

memberikan bekal untuk menjalani kehidupan dan  menyiapkan  

kehidupan  mendatang yang lebih baik. Untuk  mewujudkan  itu semua 

maka pendidikan seharusnya mempersiapkan bekal yang baik dalam  

mengolah akal pikiran manusia melalui proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum suatu 

lembaga pendidikan, agar dapat mempengaruhi siswa mencapai tujuan  

pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan  pada dasarnya 

mengantarkan siswa menuju pada perubahan-perubahan  tingkah laku baik 

intelektual, moral maupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai 

individu  dan  makhluk sosial (Sudjana dan Rivai, 2010:1). 
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Dalam PP nomor 19 tahun 2005 Pasal 20, diisyaratkan bahwa guru 

diharapkan mengembangkan  materi pembelajaran, yang kemudian 

dipertegas malalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 

nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses, yang antara lain mengatur 

tentang perencanaan  proses pembelajaran yang mensyaratkan bagi 

pendidik pada satuan pendidikan untuk mengembangkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Salah satu elemen dalam RPP adalah 

sumber belajar. Dengan demikian, guru diharapkan untuk 

mengembangkan bahan ajar sebagai salah satu sumber belajar.  

Selain itu, pada lampiran Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, juga diatur tentang 

berbagai kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik, baik yang bersifat 

kompetensi inti maupun kompetensi mata pelajaran. Bagi guru pada satuan 

pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), baik dalam tuntutan 

kompetensi pedagogik maupun kompetensi profesional, berkaitan erat 

dengan kemampuan guru dalam mengembangkan sumber belajar dan 

bahan ajar. 

Pengembangan kompetensi guru  mengacu pada standar nasional 

pendidikan, sesuai dengan amanah PP Nomor 19 tahun 2005 tentang 

standar nasional pendidikan. Dalam PP tersebut, dimuat rincian standar-

standar nasional yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional salah satunya adalah standar proses. Standar proses 

adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan 
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dan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai 

standar kompetensi lulusan. Pasal 20 PP No. 19 tahun 2005 menjelaskan: 

keistimewaan KTSP adalah bahwa pemerintah memberikan kesempatan 

kepada daerah dan sekolah, khususnya kepada guru dan kepala sekolah 

untuk melakukan improvisasi terhadap kurikulum yang akan 

diterapkannya. Dalam hal ini para guru dan kepala sekolah diberi 

kebebasan dan keleluasaan untuk mengembangkan standar kompetensi  

dan kompetensi dasar (SK KD) yang sesuai dengan kebutuhan dan 

karakteristik sekolah dan daerah masing-masing, bahkan menyusun sendiri 

kurikulum yang sesuai dengan sekolah dan daerahnya (Mulyasa, 2006:65). 

Aktivitas dalam belajar dapat memberikan  nilai tambahan (added value) 

bagi peserta didik (Hanafiah dan Suhana, 2009 :24), karena aktivitas 

belajar harus melibatkan seluruh aspek psikologis peserta didik, baik 

jasmani maupun rohani sehingga akselerasi perubahan perilakunya dapat 

terjadi secara cepat, tepat, mudah, dan benar, baik berkaitan dengan aspek 

kognitif, afektif maupun psikomotorik. Perubahan perilaku yang terjadi 

pada diri peserta didik dapat berkembang melalui pengalaman dalam 

aktivitas belajar. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, Biologi 

termasuk dalam rumpun Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), umumnya 

memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya di 

dalam menghasilkan peserta didik yang berkualitas, yaitu manusia 

Indonesia yang  mampu berpikir kritis, kreatif, logis dan berinisiatif dalam 

menanggapi isu di masyarakat yang diakibatkan oleh dampak 

perkembangan  Ilmu Pengetahuan Alam (BSNP, 2006: 4). 
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Masalah  utama  yang sering dihadapi pada pendidikan di sekolah  adalah  

rendahnya daya serap siswa terhadap materi pelajaran. Oleh karena itu 

mutu pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh  kemampuan yang 

dimiliki oleh guru. Guru harus berperan aktif dalam  meningkatkan  mutu  

pendidikan di sekolah terutama  mengenai  meteri pelajaran. Materi  

pelajaran yang dipegang guru harus sesuai dengan profesinya, oleh sebab 

itu dalam  mengajar guru harus pandai dalam menggunakan  pendekatan 

dan  memilih bahan ajar, bahan ajar yang pokok disertai dengan bahan 

pelajaran  yang  menunjang akan  membantu  memotivasi siswa untuk 

belajar (Djamarah, 2005: 71).  

Belajar sangat diperlukan adanya aktivitas. Tanpa adanya aktivitas, belajar 

tidak mungkin berlangsung dengan baik. Aktivitas dalam proses belajar 

mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan siswa 

dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal- hal yang belum jelas, mencatat, 

mendengar, berpikir, membaca ( Sardiman, 2003. 100). 

Namun  pada kenyataan yang ada siswa kurang aktif  dalam  kegiatan  

pembelajaran, sehingga berdampak  pada  lemahnya  penguasaan  materi  

siswa khususnya pada mata pelajaran biologi.  Hal ini disebabkan antara 

lain, siswa selalu bergantung pada guru, kurangnya sumber belajar 

sehingga siswa tidak mengetahui lebih dahulu materi yang akan dibahas, 

dan rendahnya minat baca pada buku-buku yang berhalaman tebal (Fitria, 

2009:5). Bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa hendaknya 

disesuaikan dengan kemampuan siswa  sehingga menarik perhatian siswa 

untuk membacanya (Harjanto, 2006:257). Sesuai dengan pendapat Amri 



5 
 

dan Ahmadi (2010:159) bahwa  bahan pembelajaran  merupakan bagian 

dari sumber belajar yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran.  

Berdasarkan hasil observasi di SMA N 1 Tulang Bawang Tengah bahwa 

selama ini banyak menggunakan  metode ceramah, proses pembelajaran 

masih saja terkesan “teacher centered” atau “teacher oriented”, yaitu 

pembelajaran belum  menempatkan siswa sebagai peserta didik (subjek) 

aktif dan  mandiri yang bertanggung jawab sepenuhnya atas 

pembelajarannya. Guru juga belum  menjalankan fungsinya sebagai mitra 

pembelajaran maupun fasilitator. Sebaliknya, guru masih berperan sebagai 

“diktator” yang menguasai proses pembelajaran sehingga tidak 

memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk mengembangkan 

kecakapan berpikir rasionalnya. Hal ini terlihat pada proses pembelajaran, 

siswa terkesan “disuapi” untuk menggali dan mengolah informasi tersebut. 

Dalam proses pembelajaran banyak siswa yang kurang aktif dalam 

bertanya dan kemmapuan siswa dalam  menjawab pertanyaan guru juga 

masih rendah.  

Kurang efektifnya penggunaan model pembelajaran yang digunakan 

diduga mengakibatkan aktivitas belajar siswa pasif dalam pembelajaran 

dan hasil belajar siswa menjadi rendah. Di SMA N 1 Tulang Bawang 

Tengah diketahui rata-rata nilai mata pelajaran biologi siswa belum 

mencapai KKM yang telah ditentukan oleh sekolah, rendahnya nilai mata 

pelajaran biologi dapat dilihat pada materi pokok  fungi dari hasil belajar 

siswa kelas X  pada semester ganjil tahun pelajaran 2011/2012  masih 
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rendah yaitu  63 dengan ketuntasan 45% . Hasil belajar tersebut masih 

rendah jika dibandingkan dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yaitu 72. 

Dari permasalahan tersebut, salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan  minat baca dan penguasaan materi siswa adalah dengan  

penggunaan bahan ajar dalam bentuk brosur. Brosur yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi 

tidak dimatikan/dijahit. Agar terlihat menarik brosur  didesain secara 

cermat dan dilengkapi dengan ilustrasi serta menggunakan bahasa yang 

sederhana, singkat dan  mudah dipahami.  

 Materi pelajaran tersebut diambil dari berbagai  sumber belajar baik dari 

buku maupun internet yang dijadikan satu dalam bentuk brosur  ini.  

Bahan ajar brosur ini dikombinasikan dengan suatu model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. Brosur adalah terbitan tidak berkala yang dapat 

terdiri dari satu hingga sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan 

terbitan lain, dan selesai dalam sekali terbit. Halamannya sering dijadikan 

satu (antara lain dengan stapler, benang, atau kawat), biasanya memiliki 

sampul, tapi tidak menggunakan jilid keras. Menurut definisi UNESCO, 

brosur adalah terbitan tidak berkala yang tidak dijilid keras, lengkap 

(dalam satu kali terbitan), memiliki paling sedikit 5 halaman tetapi tidak 

lebih dari 48 halaman, di luar perhitungan sampul. 
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 Slavin (dalam Riyanto, 2010:268) menyatakan bahwa pada  pembelajaran 

STAD siswa membentuk kelompok yang anggotanya 4-5 orang secara 

heterogen (campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku dan lain-lain). 

Menurut Anomin (2011: 1) Kelompok yang heterogen bertujuan untuk 

menumbuhkan kemampuan bekerjasama dengan teman, berpikir kreatif, 

berpikir kritis sehingga dapat memecahkan suatu masalah yang dihadapi.  

Berdasarkan uraian di atas maka akan dilakukan penelitian dengan judul “ 

Pengaruh Penggunaan Bahan Ajar brosur  melalui model pembelajaran 

Student Teams Achievement Divisions (STAD) Terhadap aktivitas dan 

Penguasaan Materi  Pada Materi pokok Fungi”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Apakah penggunaan bahan ajar brosur  melalui  model pembelajaran 

kooperatif  tipe STAD berpengaruh signifikan terhadap peningkatan  

penguasaan materi oleh  siswa kelas X pada materi pokok Fungi ?  

2. Apakah  penggunaan bahan ajar brosur melalui model pembelajaran 

kooperatif  tipe STAD berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas 

belajar siswa kelas X materi pokok Fungi? 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap penggunaan bahan ajar brosur 

melalui model pembelajaran  kooperatif  tipe STAD? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  

1. Pengaruh  bahan ajar brosur melalui  model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD terhadap peningkatan  penguasaan materi siswa kelas X materi 

pokok Fungi. 

2. Pengaruh bahan ajar brosur melalui  model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD terhadap peningkatan aktivitas belajar siswa kelas X materi pokok 

Fungi. 

3. Tanggapan siswa terhadap penggunaan bahan ajar brosur melaui model 

pembelajaran  kooperatif  tipe STAD. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah diadakan penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi:  

1. Sekolah, memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan 

pembelajaran biologi di sekolah melalui bahan ajar brosur  melalui 

model  pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

2. Siswa, dapat memberikan pengalaman belajar dengan menggunakan 

bahan ajar yang berbeda dalam mempelajari materi pokok fungi. 

3. Guru,  memberikan alternatif dalam memilih dan menerapkan bahan 

ajar dalam  pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan penguasaan 

materi dan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran materi pokok 

fungi 
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4. Peneliti, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pembelajaran 

biologi dengan  menggunakan bahan ajar brosur melalui  model 

pembnelajaran kooperatif tipe STAD. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menjaga agar masalah ini lebih terarah dan lebih jelas sehingga 

tidak terjadi kesalahpahaman, maka perlu adanya batasan ruang lingkup 

penelitian yaitu: 

1. Bahan ajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu bentuk 

bahan ajar cetak berbentuk brosur yang berisikan rangkuman materi 

pelajaran  

2. Tipe STAD merupakan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. 

Dalam pelaksanaannya siswa dikelompokan kedalam 4-5 orang secara 

heterogen (campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku dan lain-

lain) 

3. Penguasaan  materi diperoleh dari hasil pretes, postes dan N-gain siswa 

pada materi pokok Fungi.   

4. Materi pelajaran dalam penelitian ini adalah Fungi. 

5. Siswa yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas  X2  

sebagai kelas eksperimen   dan X3 sebagai kelas kontrol  IPA semester 

ganjil di SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

6. Aktivitas belajar dalam  penelitian  ini adalah aktivitas siswa selama  

proses pembelajaran  berlangsung yang ditentukan  dengan  lembar 
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observasi aktivitas belajar siswa yang terdiri dari: memperhatikan 

presentasi/penjelasan dari guru (visual activities), mengisi/menulis 

jawaban LKS (writing activities), melakukan kegiatan diskusi 

kelompok (oral activities), mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

(motor activities), mengajukan pertanyaan dalam presentasi (oral 

activities), mengemukakan pendapat/ide dalam presentasi (oral 

activities), dan menanggapi pertanyaan dalam presentasi (mental 

activities). 

7. Tanggapan siswa yang diamati dalam penelitian ini adalah  hasil 

kemenarikan bahan ajar brosur. 

 

E. Kerangka Pikir 

Lemahnya proses yang pembelajaran yang dikembangkan guru saat  ini 

merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan. 

Proses pembelajaran yang terjadi di kelas dilaksanakan sesuai dengan 

kemampuan dan selera guru sehingga mengakibatkan suasana 

pembelajaran kurang interaktif  karena hanya sebagian siswa saja yang 

aktif  sehingga pembelajaran membosankan. Oleh karena itu, salah satu 

cara yang dapat guru lakukan adalah dengan memvariasikan bahan ajar 

sebagai sumber belajar yang dapat menarik perhatian siswa untuk 

membacanya. 

 

Penggunaan brosur sebagai bahan ajar diharapkan dapat membantu siswa 

dalam memahami materi pelajaran. Brosur  ini disusun dari beberapa 

sumber belajar dan dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti 
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siswa serta disisipkan ilustrasi gambar yang mendukung materi pelajaran 

sehingga mampu menarik minat baca siswa.  Selain itu, penggunaan brosur 

ini dirasa sangat tepat apabila dikombinasikan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan langkah-langkah yaitu penyampaian tujuan 

pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis, dan 

penghargaan kelompok.  Kombinasi keduanya tercermin pada fase kedua 

yaitu menyampaikan materi pelajaran kepada siswa yang dapat dilakukan 

dengan cara mendemonstrasikan  lewat bahan bacaan.  Bahan bacaan yang 

dimaksud adalah brosur  yang telah disiapkan oleh guru.  Saling berdiskusi 

dengan teman kelompoknya juga akan menambah pengetahuan mereka 

karena dalam proses diskusi tersebut terjadi saling tukar pendapat dan 

gagasan yang muncul dari setiap siswa. Pengalaman belajar ini diharapkan 

akan membuat siswa lebih termotivasi untuk membangun pengetahuannya 

yang pada akhirnya bahan ajar brosur  ini diharapkan dapat berdampak 

positif terhadap prestasi belajar ranah kognitif siswa.  

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan terikat. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan bahan ajar brosur  dengan 

model pembelajaran STAD, dan variabel terikat adalah aktivitas dan 

penguasaan materi pada materi pokok Fungi. 
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Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat ditunjukkan pada 

tabel dibawah ini: 

 

   

 

Keterangan :  X= Variabel bebas dengan menggunakan model 

pembelajaran STAD ; Y1= Penguasaan materi dan Y2= 

Aktivitas belajar siswa pada materi pokok fungi. 

Gambar 1.  Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat                                                                        

 

 

F. Hipotesis penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1.      H0 = Penggunaan bahan ajar brosur dengan model pembelajaran STAD 

tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penguasaan 

materi oleh siswa pada materi pokok fungi.  

        H1  =  Penggunaan bahan ajar brosur dengan model pembelajaran STAD 

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penguasaan materi 

oleh siswa  pada materi pokok fungi.  

2.  Penggunaan bahan ajar brosur melalui model pembelajaran Tipe STAD 

dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi pokok fungi.  

       3. Tanggapan positif siswa terhadap bahan ajar brosur melalui model 

pembelajaran Tipe STAD  pada materi pokok fungi.  
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