
 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

 

Pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia di suatu negara, 

sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 

pada bab 2 pasal 3 menyatakan: Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab (Depdiknas, 2003:3). 

 

 

IPA merupakan bagian dari pendidikan sains dan sebagai salah satu mata 

pelajaran di sekolah yang diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan 

nasional yang ada. Agar tujuan itu tercapai maka guru harus melakukan 

perubahan dan inovasi dalam pembelajarannya karena selama ini guru hanya 

menggunakan metode ceramah yang kegiatan pembelajarannya terdiri dari 
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penjelasan guru dan latihan hingga proses pembelajaran berakhir (Depdiknas, 

2005:16). 

 

Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran masih banyak kegiatan – kegiatan 

yang menyimpang seperti: tidak mengikuti proses belajar mengajar saat jam 

pelajaran, berbicara diluar materi pelajaran dengan siswa lain, menggangu 

teman atau berkeliling ke kelompok lain. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas 

siswa kelas VII masih rendah. Aktivitas siswa yang rendah berdampak kepada 

hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada semester ganjil tahun pelajaran 

2012/2013 kurang memuaskan. 

 

 

Hasil belajar siswa pada tahun pelajaran  2011/2012 di Madrasah Tsanawiyah 

Al Furqon Rawi, nilai rata-rata tes  formatif siswa kelas VII pada materi 

ekosistem  pada tahun pelajaran 2011/2012 adalah 55,5, hanya 60% siswa yang 

memperoleh nilai   ≥ 65.  Nilai ini belum mencapai ketuntasan yang digunakan 

di Madrasah Tsanawiyah Al Furqon Rawi  yaitu 75% dari jumlah siswa telah 

mencapai nilai  ≥ 65. Kegiatan pembelajaran di kelas didominasi oleh guru 

sehingga siswa kurang berperan aktif dalam proses pembelajaran. Pada saat 

guru menyampaikan materi pelajaran, sebagian siswa hanya mendengarkan 

saja. Siswa mau bertanya kepada gurunya jika diberi stimulus oleh gurunya. 

Banyak siswa beranggapan bahwa pelajaran IPA itu sulit, dan sukar dipahami, 

sehingga siswa tidak tertarik dengan pelajaran IPA. Apabila disajikan soal-soal 

yang sedikit berbeda dari contoh, siswa tidak mampu mengerjakannya. 
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Seharusnya mereka dapat memecahkan masalah (soal) yang baru dipelajari, 

bukan hanya sekedar menghafal prosedur pemecahannya. Kenyataan yang ada 

di MTs Al-Furqon Rawi selama ini adalah pelajaran IPA lebih banyak 

berlangsung secara satu arah. Selain itu, model yang digunakan dalam 

pembelajaran masih bersifat konvensional, guru lebih mendominasi 

pembelajaran sehingga siswa tidak terlibat secara aktif selama proses 

pembelajaran. Guru belum menerapkan model-model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa dan yang sesuai dengan mata pelajaran 

sehingga proses pembelajaran yang seperti ini dapat mengakibatkan siswa 

kurang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran serta kurang memiliki 

kemampuan dalam mengeksplorasi kemampuan penguasaan keterampilan pada 

pelajaran IPA. Hal ini dapat menjadi faktor penyebab rendahnya aktivitas 

siswa yang berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Permasalahan 

tersebut perlu ditanggulangi dengan pembelajaraan yang tepat untuk 

mengoptimalkan proses pembelajran dengan penyajian materi dan model 

pembelajaran yang menarik, yang lebih dominan melibatkan siswa sehingga 

siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

 

 

Dari permasalahan diatas maka peneliti mencoba untuk menerapkan 

pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

IPA siswa, dan tentunya model pembelajaran yang sesuai diterapkan pada 

pelajaran ini. Model pembelajaran yang digunakan yaitu model Student Teams 

Achievement Division (STAD) dengan menggunakan bahan ajar leaflet  yang 
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dirasakan akan banyak bermanfaat bagi siswa untuk dapat menjadikan siswa 

lebih tertarik dengan pelajaran IPA serta meningkatkan hasil belajarnya. 

Model pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan 

materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, yang meliputi sifat, 

lingkup dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar 

kepada siswa, salah satu  model pembelajaran yang dapat menjadi pilihan 

untuk meningkatkan  aktivitas dan hasil belajar siswa adalah pembelajaran 

kooperatif. Menurut  Sanjaya ( 2010:203) pembelajaran kooperatif merupakan 

kegiatan belajar siswa yang dilakukan dengan cara berkelompok. Ada beberapa 

model pembelajaran kooperatif, salah satunya adalah tipe STAD diduga dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa karena STAD dapat melatih 

siswa untuk memecahkan masalah persoalan secara logis dengan cara 

berdiskusi dengan kelompoknya menggunakan lembar kerja siswa (LKS). 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD, diterapkan mula-mula dengan 

mengelompokkan siswa yang terdiri dari 4 sampai 5 orang yang didasarkan 

atas kemampuan akademiknya. Pembelajaran dimulai dengan penjelasan 

materi oleh guru tentang konsep secara garis besarnya. Selanjutnya siswa 

diminta untuk belajar dalam kelompoknya untuk menyelesaikan tugas-tugas 

yang diberikan guru dalam rangka memantapkan pemahaman terhadap konsep 

yang sudah diberikan oleh guru. Dengan adanya kerja sama di dalam 

kelompok, diharapkan siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran 

sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Aini (2011:ii) menunjukkan bahwa penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan menggunakan bahan ajar leaflet  

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar  pada siswa terutama untuk mata 

pelajaran IPA. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan  melakukan  penelitian tindakan 

kelas yang berjudul ” Upaya Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA  

Siswa Menggunakan Bahan Ajar Leaflet Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif  Tipe STAD Pada Materi Ekosistem  (PTK di MTs Al Furqon Rawi  

Kelas VII, Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana peningkatan aktivitas belajar IPA siswa menggunakan bahan 

ajar leaflet melalui model  pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi 

pokok  ekosistem? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar IPA  siswa mengunakan bahan ajar 

leaflet melalui model  pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi  

pokok ekosistem? 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

1. Peningkatan aktivitas belajar IPA  siswa menggunakan bahan ajar leaflet 

mengunakan  model  pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi pokok 

ekosistem 

2. Peningkatan hasil belajar  IPA siswa mengunakan bahan ajar leaflet melalui 

model  pembelajaran kooperatif  tipe STAD pada materi pokok ekosistem. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian tindakan kelas antara lain: 

1. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VII melalui 

pembelajaran model kooperatif tipe STAD menggunakan bahan ajar leaflet 

pada materi pokok ekosistem. 

2. Bagi Guru 

Diharapkan guru mempunyai wawasan keterampilan serta  meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa dengan cara pembelajaran menggunakan 

model kooperatif tipe STAD dan bahan ajar leaflet. 

Dapat memperoleh ilmu pengetahuan penerapan teori – teori yang di dapat 

dari bangku kuliah telaah kepustakaan. 

3. Bagi Sekolah 

Memberi masukan terhadap sekolah dalam meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa  melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD  dengan 

menngunakan bahan ajar leaflet materi pokok ekosistem. 
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E.  Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penelitian ini, maka ruang 

lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut: 

1. Aktivitas siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan siswa 

yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung,  seperti  kemampuan 

siswa mengemukan pendapat, bertanya, bekerjasama dengan teman, 

berdiskusi dan mempersentasikan hasil diskusi kelompok. 

2. Hasil belajar  siswa ditunjukkan oleh nilai yang diperoleh siswa setelah 

diberi tes setiap akhir siklus. 

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD adalah model pembelajaran 

kooperatif, dimana siswa bekerja sama dalam satu kelompok terdiri dari 7 

kelompok setiap kelompok  terdiri dari 4 orang yang heterogen, terutama 

dari segi kognitifnya untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran di 

kelas. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini terdiri dari 5 

komponen utama, yaitu presentasi kelas, kegiatan kelompok, evaluasi, 

pemberian skor individu dan penghargaan kelompok. 

4. Materi pokok dalam penelitian ini adalah ekosistem yang terdapat pada SK 

7: memahami saling ketergantungan dalam ekosistem dan KD 7.1: 

menentukan ekosistem dan saling saling hubungan antara komponen 

ekosistem. 

5. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII yang berjumlah 28 orang terdiri 

dari 12 orang laki – laki dan 16 orang perempuan. 
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F. Kerangka Pemikiran 

Hasil belajar merupakan sesuatu yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran. Setiap siswa pasti menginginkan hasil belajarnya bagus. Untuk 

memperoleh hasil belajar yang bagus, siswa harus melakukan banyak aktivitas 

dalam pembelajaran, seperti mendengarkan penjelasan guru, mencatat materi 

yang disampaikan guru, mengerjakan soal latihan dan lain-lain.  

 

 

Guru harus berusaha menciptakan suasana kelas yang kondusif, sehingga siswa 

merasa senang belajar, kemudian guru harus mengaktifkan siswanya dalam 

proses pembelajaran di kelas. Untuk mengaktifkan siswa, usaha yang 

dilakukan guru adalah memberikan kesempatan belajar kepada siswanya 

sehingga proses pembelajarannya tidak didominasi oleh guru. Guru harus 

memilih model pembelajaran yang tepat sehingga siswa dapat aktif dalam 

pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dapat mengaktifkan 

siswanya adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan model pembelajaran yang 

cocok diterapkan untuk menghadapi siswa yang memiliki kemampuan 

heterogen. Pada pembelajaran kooperatif tipe STAD, siswa dibagi menjadi 7 

kelompok  dimana setiap kelompok terdiri dari 4 orang siswa untuk saling 

bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. 

 

 

Model  kooperatif tipe STAD diterapkan karena dalam belajar IPA siswa akan 

sering dihadapkan pada latihan soal-soal atau pemecahan masalah. Oleh 

karena itu, diskusi kelompok dengan teman sebaya untuk mengatasi 
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permasalahan sangat efektif dilakukan. Belajar dengan teman sebaya dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam bertanya, siswa lebih mudah meminta 

pendapat dan saling bertukar pikiran mengenai pelajaran yang dilakukan. 

 

 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD mengharuskan siswa untuk saling 

bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompoknya. Hal ini dikarenakan 

dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD siswa tidak hanya dituntut untuk 

mencapai keberhasilan individu melainkan keberhasilan kelompoknya. Siswa 

yang berkemampuan tinggi menjadi tutor untuk temannya yang 

berkemampuan rendah. 

 

 

Bagi siswa yang berkemampuan rendah, bertanya kepada teman sebaya untuk 

mendapatkan kejelasan terhadap apa yang dijelaskan oleh guru akan menjadi 

lebih mudah dipahami karena biasanya mereka menggunakan bahasa dan 

ungkapan-ungkapan yang sama. Sedangkan bagi siswa yang berkemampuan 

tinggi akan lebih menguasai materi karena menjelaskan materi berulang-ulang 

kepada teman kelompoknya. 

 

 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD banyak melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran sehingga hasil aktivitas dan hasil belajar siswa dapat 

ditingkatkan. Guru hanya sebagai fasilitator yang berusaha menciptakan 

situasi belajar yang kondusif dimana siswa dapat merasa nyaman dalam proses 

pembelajaran. Melalui model pembelajaran kooperatif kooperatif tipe STAD, 

diharapkan siswa lebih aktif, sehingga hasil belajar siswa kelas VII di  
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Madrasah Tsanawiyah Al - Furqon Rawi  dapat meningkat. Berikut adalah  

bagan kerangka pemikiran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1. Gambar Bagan Kerangka Pemikiran 

Penghargaan 

Individu  

1. Diberikan kepada 

siswa dengan nilai 

yang lebih baik dari 

sebelumnya 

2. Skor individu 

disumbangkan untuk 

skor kelompok 

Aktivitas 

Cooperative Learning STAD  

Perencanaan Pembelajaran  

Presentasi kelas 

1. Interaksi siswa 

dalam kelompok 

2. Saling bertanggung 

jawab terhadap 

keberhasilan anggota 

kelompok 

1. Tanya jawab 

2. Interaksi siswa 

3. Pemecahan masalah 

Belajar Kelompok 

Kuis/Tes individu 

1. Dilakukan setelah 1-

2 kali kegiatan 

kelompok 

2. Nilai individu 

mempengaruhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penghargaan 

Kelompok  

 

Peningkatan 

hasil belajar 

Berdasarkan perolehan skor 

individu dalam kelompok 

Pelaksanaan Pembelajaran  
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G. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini : 

1. Bagaimana peningkatan aktivitas belajar IPA siswa kelas VII di MTS Al –

Furqon Rawi  dengan  menggunakan bahan ajar leaflet melalui model  

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi pokok  ekosistem? 

4. Bagaimana peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas VII di MTS Al-

Furqon Rawi  dengan mengunakan bahan ajar leaflet melalui model  

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi  pokok ekosistem? 

 


