
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa untuk belajar. Kegiatan

pembelajaran akan melibatkan siswa mempelajari sesuatu dengan cara

efektif dan efesien sehingga hasilnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan

sehari-hari (Muhaimin dalam Riyanto, 2009:131).  Menurut Gredler (1994:1)

belajar adalah proses seseorang memperoleh berbagai kecakapan,

keterampilan, dan sikap.

Slameto (2003:54) menyatakan yang dimaksud dengan pelaksanaan proses

pembelajaran adalah proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang

merupakan inti dari kegiatan pendidikan sekolah.  Secara sempit proses

belajar merupakan interaksi antara guru dan murid yang disebut kegiatan

pembelajaran.  Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran

tergantung dari bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai

peserta didik (Roestiyah, 1994:1). Jadi pelaksanaan pengajaran adalah

interaksi guru dengan murid dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran

kepada siswa dan untuk mencapai tujuan pengajaran.

Namun saat ini belum banyak guru yang menciptakan kondisi dan situasi yang

memungkinkan siswa untuk memahami konsep materi ajar yang disampaikan
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oleh guru. Ketika mengajar, guru lebih menekankan siswa untuk menghafal

konsep, bukan memahami konsep, dan masih banyak guru berpandangan

bahwa pengetahuan sebagai perangkat fakta-fakta yang harus dihafal.

Suasana belajar di kelas pun masih memfokuskan guru sebagai sumber untuk

memperoleh pengetahuan dan metode konvensional menjadi pilihan utama

yang dipakai oleh guru pada saat mengajar, sehingga proses pembelajaran

yang seharusnya menuntut siswa untuk dapat aktif dalam proses pembelajaran

belum dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru bidang studi biologi

di SMP Negeri 13 Bandar Lampung kelas VIII, pembelajaran biologi di kelas

masih menggunakan pendekatan konvensional berupa metode ceramah dan

diskusi, dimana siswa adalah sebagai penerima informasi secara pasif

sehingga guru merupakan penentu jalannya proses pembelajaran. Selama

proses pembelajaran biologi guru belum mampu menentukan metode dan

model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan penguasaan konsep pada

diri siswa. Hal ini berakibat pada rendahnya hasil belajar yang diperoleh

siswa pada beberapa materi mata pelajaran IPA biologi, salah satunya yaitu

pada materi pokok sistem pernapasan manusia.

Kerumitan bahan ajar yang disampaikan dan anggapan bahwa mata pelajaran

IPA biologi sebagai mata pelajaran yang sulit bagi siswa SMP Negeri 13

Bandar Lampung membuat siswa sulit untuk memahami konsep-konsep dasar

dari materi yang diajarkan. Hal ini diperkuat oleh data berupa nilai rata-rata

siswa kelas VIII SMP Negeri 13 Bandar Lampung tahun ajaran 2011/2012
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pada materi pokok sistem pernapasan manusia masih relatif rendah, yaitu 60.

Kenyataan ini menunjukkan hasil belajar IPA biologi siswa masih berada di

bawah standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan oleh

SMP Negeri 13 Bandar Lampung, yaitu 65.

Berdasarkan kondisi di atas, maka dibutuhkan alternatif model pembelajaran

yang dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa serta aktivitas belajar

siswa. Pemilihan model pembelajaran pada materi pokok IPA biologi adalah

hal yang paling penting dalam proses pembelajaran guna tercapainya tujuan

pengajaran serta mampu mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran di

kelas. Model pembelajaran yang diduga dapat meningkatkan penguasaan

konsep siswa salah satunya adalah dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD).

Pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD, siswa ditempatkan dalam

kelompok belajar yang beranggotakan empat sampai lima orang yang

merupakan campuran menurut tingkat kemampuannya, jenis kelamin dan

suku. Guru menyajikan pelajaran kemudian siswa bekerja dalam tim, untuk

memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut

siswa diberikan kuis, diakhiri dengan pemberian penghargaan.  Model

pembelajaran ini mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran,

belajar dari teman sendiri di dalam kelompok, produktif berbicara atau

mengeluarkan pendapat dan siswa belajar membuat keputusan.

Salah satu penelitian yang menguji efektivitas model pembelajaran kooperatif

tipe STAD adalah penelitian Kartika (2012:44) yang menghasilkan
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kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penguasaan materi pokok

sistem pernapasan manusia oleh siswa SMP Gajah Mada Bandar Lampung

pada tahun pelajaran 2011/2012. Hal ini berakibat pada meningkatnya jumlah

siswa yang mendapat nilai di atas standar KKM dimana penguasaan materi

sistem pernapasan manusia oleh siswa dengan penggunaan model

pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih tinggi dibandingkan dengan

penggunaan metode ceramah dan tanya.

Merujuk dari penelitian di atas, maka pada penelitian ini peneliti mencoba

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD di  kelas VIII SMP

Negeri 13 Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013.  Diharapkan dengan

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat memberikan

pengaruh pada pembelajaran IPA biologi sehingga dapat membantu siswa

dalam meningkatkan penguasaan konsep, khususnya pada materi pokok

sistem pernapasan manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat

berpengaruh secara signifikan terhadap penguasaan konsep siswa pada

materi pokok sistem pernapasan manusia?

2. Bagaimana aktivitas belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe STAD pada materi pokok sistem pernapasan manusia?
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C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berpengaruh

secara signifikan terhadap penguasaan konsep siswa pada materi pokok

sistem pernapasan manusia.

2. Adanya peningkatan aktivitas belajar siswa yang menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi pokok sistem pernapasan

manusia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi

pendidikan, khususnya bagi :

1. Siswa, yaitu untuk memperoleh pengalaman belajar melalui model

pembelajaran yang berbeda sehingga dapat meningkatkan penguasaan

konsep siswa pada materi yang diberikan guru terutama materi sistem

pernapasan manusia.

2. Guru, yaitu sebagai informasi mengenai alternatif model pembelajaran

yang dapat digunakan dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa.

3. Peneliti, yaitu untuk menambah wawasan dan pengalaman sebagai calon

guru/pendidik.

4. Sekolah, yaitu sebagai masukan dalam meningkatkan mutu proses dan

hasil belajar dalam mata pelajaran IPA biologi.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran tentang hal-hal yang diteliti

baik bagi peneliti maupun pembaca, maka ruang lingkup dalam penelitian ini

dibatasi sebagai berikut :

1. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah strategi pembelajaran

yang dilaksanakan melalui tahap persiapan (pembentukan kelompok),

penyampaian materi oleh guru, kegiatan kelompok, presentasi kelas, kuis

dan penghargaan kelompok. Pembelajaran kooperatif tipe STAD

menekankan pada aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling

memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran

guna mencapai prestasi yang maksimal. Pada model pembelajaran

kooperatif tipe STAD, siswa ditempatkan dalam kelompok belajar yang

beranggotakan empat sampai lima orang yang merupakan campuran

menurut tingkat kemampuannya, jenis kelamin dan suku. Guru

menyajikan pelajaran kemudian siswa bekerja dalam tim, untuk

memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut

siswa diberikan kuis, diakhiri dengan pemberian penghargaan.  Model

pembelajaran ini mendorong siswa untuk berperan aktif dalam

pembelajaran, belajar dari teman sendiri di dalam kelompok, produktif

berbicara atau mengeluarkan pendapat dan siswa belajar membuat

keputusan.
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2. Penilaian penguasaan konsep diperoleh dari hasil pretest-postest pada

materi pokok sistem pernapasan manusia dan dibatasi hanya meliputi C2

(pemahaman), C3 (penerapan) dan C4 (analisis).

3. Materi pokok pada penelitian ini adalah KD 1.5 Mendeskripsikan sistem

pernapasan pada manusia dan hubunganya dengan kesehatan.

4. Subyek dari penelitian ini adalah siswa kelas VIIIC dan VIIIE SMP Negeri

13 Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013.

F. Kerangka Pikir

Proses pembelajaran adalah proses bertujuan.  Oleh sebab itu, apa yang

dilakukan oleh seorang guru harus mengarah pada pencapaian tujuan.  Salah

satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan penguasaan materi pelajaran oleh

siswa yang dapat membentuk pola perilaku siswa itu sendiri.  Maka dari itu

metode dan strategi yang digunakan oleh guru seharusnya tidak hanya sekedar

ceramah, tetapi juga menggunakan strategi dan metode yang saat ini telah

banyak berkembang. Untuk itu guru harus mampu menggunakan model

pembelajaran yang tepat demi tercapainya tujuan dari pembelajaran itu

sendiri. Salah satu strategi dan metode pembelajaran yang dapat digunakan

adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD.

Kegiatan pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa kelebihan diantaranya

terciptanya kerjasama yang baik antar anggota tim, ada ketergantungan saling

membutuhkan yang positif (menanamkan rasa kebersamaan), tanggung jawab

masing-masing anggota (setiap anggota memiliki sumbangan dan belajar),
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keterampilan hubungan antar personal (komunikasi, keberhasilan,

kepemimpinan, membuat keputusan, dan penyelesaian konflik), serta dapat

meningkatkan interaksi antar siswa.

Pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD, siswa ditempatkan dalam

kelompok belajar beranggotakan empat sampai lima orang yang merupakan

campuran menurut tingkat kemampuannya, jenis kelamin dan suku. Guru

menyajikan pelajaran kemudian siswa bekerja dalam tim, untuk memastikan

bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut siswa diberikan

kuis, diakhiri dengan pemberian penghargaan.  Model pembelajaran ini

mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran, belajar dari teman

sendiri di dalam kelompok, produktif berbicara atau mengeluarkan pendapat

dan siswa belajar membuat keputusan.

Penguasaan konsep merupakan hasil belajar dari ranah kognitif. Penguasaan

merupakan kemampuan menyerap arti dari materi suatu bahan yang dipelajari.

Untuk mencapai penguasaan konsep dalam pembelajaran tidak cukup dengan

hanya membaca ataupun mendengarkan saja, tetapi perlu dilakukan

pembelajaran kreatif. Penguasaan konsep materi pelajaran oleh siswa dapat

diukur  melalui nilai pretest dan postest.

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat

dimana variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran

kooperatif tipe STAD, sedangkan variabel terikatnya adalah penguasaan

konsep siswa pada materi sistem pernapasan manusia. Hubungan antara

variabel bebas dengan variabel terikat ditunjukkan pada gambar di bawah ini :
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Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat

Keterangan :
X = Variabel bebas yaitu model pembelajaran kooperatif tipe

STAD
Y = Variabel terikat yaitu penguasaan konsep materi sistem

pernapasan manusia oleh siswa

G. Anggapan Dasar dan Hipotesis

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah seluruh siswa pada kelas yang

digunakan dalam penelitian mempunyai kemampuan kognitif, menerima

materi pelajaran, dan lama waktu belajar yang sama.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. H0 = Tidak ada pengaruh pada penggunaan model pembelajaran kooperatif

tipe STAD terhadap penguasaan konsep siswa pada materi pokok

sistem pernapasan manusia.

H1 = Ada pengaruh pada penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe

STAD terhadap penguasaan konsep siswa pada materi pokok sistem

pernapasan manusia.

2. H0 = Tidak ada peningkatan aktivitas belajar pada materi pokok sistem

pernapasan manusia pada kelas yang menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe STAD .

H1 = Ada peningkatan aktivitas belajar pada materi pokok sistem

pernapasan manusia pada kelas yang menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe STAD
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