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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa di setiap jenjang 

dan tingkat pendidikan perlu diwujudkan agar diperoleh sumber daya 

manusia indonesia yang dapat menunjang pembangunan nasional. Upaya 

tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab semua pendidik. Dengan 

demikian peranan guru sangat menentukan, sebab gurulah yang berperan  

langsung dalam  membina para siswa di sekolah melalui proses pembelajaran. 

Oleh sebab itu, upaya meningkatkan kualitas pendidikan harus lebih banyak 

dilakukan para guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai pendidik dan pengajar (Sudjana dan Rivai, 2010: v). 

Pemerintah telah menetapkan kurikulum baru untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan di Negara kita saat ini, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Menurut Mulyasa (2006:33) KTSP menghendaki proses 

pembelajaran yang memberdayakan semua peserta didik untuk menguasai 

kompetensi yang diharapkan dengan menetapkan berbagai strategi dan 

metode pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada peserta didik. Hal 

ini akan mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang aktif, kreatif, 

efektif, dan bermakna yang lebih menekankan pada belajar mengetahui 
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(learning to know), belajar berkarya (learning to do), belajar menjadi diri 

sendiri (learning to be), dan belajar hidup secara harmonis (learning 

together). 

Pembelajaran biologi termasuk ke dalam Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). IPA 

sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta 

didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-

hari. Proses pembelajaranya menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan 

mamahami alam sekitar secara ilmiah (BSNP 2006:149).  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru IPA kelas VII di 

SMPN 2 Tegineneng, didapatkan nilai rata-rata tes formatif  materi pokok 

Ciri-ciri Mahkluk Hidup Tahun Pelajaran 2011/2012 adalah 65,6. Siswa yang 

mendapatkan nilai ≥ 70 hanya 71.5 %. Nilai ini belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal di sekolah tersebut yaitu 100% siswa mendapat nilai ≥ 

70. Belum tercapainya ketuntasan minimal di sekolah tersebut karena metode 

diskusi yang diterapkan oleh guru kurang efektif dalam mengoptimalkan 

aktivitas belajar siswa. Diskusi yang digunakan oleh guru cenderung bersifat 

informatif sehingga cenderung membosankan.  

 

Pada materi pokok ciri-ciri makhluk hidup kelas VII, siswa dituntut untuk 

mencapai Standar Kompetensi (SK) memahami keanekaragaman makhluk 

hidup, dengan Kompetensi Dasar (KD) mengidentifikasi ciri-ciri makhluk 
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hidup. Materi ini membahas tentang bernapas, bergerak, memerlukan makan, 

iritabilitas, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, ekskresi dan adaptasi. 

Siswa dituntut untuk menguasai materi karena materi ciri-ciri makhluk hidup 

ini merupakan materi yang bersifat hapalan. Sehingga menyulitkan siswa 

untuk dapat cepat menghapal dan memahaminya. Oleh karena itu diperlukan 

model pembelajaran yang tepat untuk membantu siswa dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

Salah satu model pembelajaran yang diharapkan dapat  meningkatkan 

interaksi dan kerjasama antar siswa yaitu model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Team Achievement Division (STAD). Model pembelajaran kooperatif  

tipe STAD merupakan tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana 

dan mudah dilakukan, dimana siswa ditempatkan dalam kelompok belajar 

beranggotakan 4-6 orang yang merupakan campuran menurut tingkat 

kemampuannya, jenis kelamin dan suku. 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. 

Penelitian Sari (2007:28) menemukan bahwa penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar biologi 

siswa. Begitu pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartatik (2006 : 31), 

menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPA semester ganjil SMA N 

5 Bandar Lampung tahun pelajaran 2005/2006, sebesar 18,1%.  
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Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, penggunaan model 

pembelajaran STAD perlu di ujicobakan pada siswa kelas VII SMPN 2 

Tegineneng. Untuk itu, peneliti mengambil judul penelitian “Pengaruh 

Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Terhadap 

Penguasaan Materi dan Aktivitas Siswa Pada Materi Pokok Ciri-ciri Makhluk 

Hidup Siswa Kelas VII SMPN 2 Tegineneng Tahun Ajaran 2012/2013”.  

 

B. Rumusan Masalah      

 

Berdasarkan  latar belakang di atas, maka rumusan  masalah dalam  penelitian 

ini adalah : 

1. Adakah pengaruh yang signifikan dari penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD  terhadap penguasaan materi pokok Ciri-ciri 

Mahkluk Hidup? 

2. Adakah pengaruh dari penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD  terhadap peningkatan aktivitas siswa? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan  latar belakang dan rumusan  masalah maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui : 

1. Pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap 

penguasaan materi pokok Ciri-ciri Mahkluk Hidup. 

2. Pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap 

peningkatan aktivitas siswa. 
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D.  Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengalaman dalam pembelajaran 

biologi menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

2. Bagi guru, memperoleh alternatif dalam memilih dan menerapkan model 

pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran materi pokok Ciri-ciri 

Mahkluk Hidup. 

3. Bagi siswa, memperoleh pengalaman belajar yang berbeda untuk 

mengurangi kejenuhan siswa dalam belajar, sehingga aktivitas dan 

penguasaan materi dapat meningkat. 

4. Bagi sekolah, yaitu sebagai bahan masukan dalam meningkatkan mutu 

proses dan hasil belajar dalam mata pelajaran biologi. 

 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran pada permasalahan yang dibahas, 

maka batasan masalah yang diberikan yaitu :. 

1) Model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah suatu pembelajaran 

kooperatif  yang dilaksanakan malalui tahap persiapan (pembentukan 

kelompok), penyampaian materi oleh guru, kegiatan kelompok, 

presentasi, kuis, dan penghargaan kelompok. 

2) Penelitian bersifat eksperimental pada siswa kelas VII semester ganjil 

SMPN 2 Tegineneng Tahun Pelajaran 2012/2013. Dengan kelas VII B 

sebagai kelas eksperiment dan VII B sebagai kelas kontrol. 
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3) Materi pokok dalam penelitian ini adalah Ciri-ciri Mahkluk Hidup. 

4) Penguasaan materi diperoleh dari hasil pretest dan postest pada materi 

pokok Ciri-ciri Mahkluk Hidup. 

5) Aktivitas belajar dalam penelitian ini adalah aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung yang ditentukan dari lembar observasi 

aktivitas belajar siswa yang terdiri kemampuan kemampuan 

mengemukakan pendapat atau ide, melakukan kegiatan diskusi, 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok, menjawab pertanyaan dan 

mengajukan pertanyaan. 

 

 

F. Kerangka Pikir 

 

Dalam proses pembelajaran, penggunaan model pembelajaran yang tepat 

dapat menentukan tercapainya tujuan pembelajaran. Rendahnya aktivitas dan 

penguasaan materi Ciri-ciri Mahkluk Hidup di SMPN 2 Tegineneng perlu 

diatasi dengan model pembelajaran yang sesuai dan dapat meningkatkan 

aktivitas dan penguasaan materi pokok Ciri-ciri Mahkluk Hidup. Salah satu 

model pembelajaran yang diharapkan bisa meningkatkan aktivitas dan 

penguasaan materi siswa adalah kooperatif tipe STAD. Model pembelajaran 

kooperatif  tipe STAD merupakan tipe pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana dengan guru menyajikan pelajaran kemudian siswa bekerja dalam 

kelompok. Dalam kerja kelompok siswa selalu bekerja dalam kelompoknya 

dan  untuk memastikan bahwa seluruh anggota kelompok telah menguasai 

pelajaran tersebut siswa diberikan kuis dan diakhiri dengan pemberian 

penghargaan.  
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Variable dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan terikat. Variabel 

bebas adalah penggunan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, dan 

variabel terikat adalah aktivitas siswa dan penguasaan materi pokok Ciri-ciri 

Mahkluk Hidup. 

 

Skema hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 
 

 

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat 

Keterangan : X = Variabel bebas yaitu penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD : Y1 = Variabel terikat yaitu aktivitas siswa : Y2 = 

Variabel terikat yaitu penguasaan materi.  

 

G. Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap penguasaan materi 

pokok Ciri-ciri Mahkluk Hidup. 

 

2. Ada pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa.  

X 

Y1 

Y2 


