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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat penting bagi 

perkembangan peradaban manusia dalam suatu bangsa. Bangsa yang 

mempunyai peradaban maju adalah bangsa yang mempunyai sumber daya 

manusia yang berkualitas, oleh karena itu harus dilakukan usaha untuk 

meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan (Azizah, 2012:1). Sesuai dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pada pasal 1 

tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara (BSNP, 2009:243).  

Salah satu hal yang terpenting dalam pendidikan adalah proses pembelajaran. 

Melihat kenyataan yang terjadi saat ini bahwa proses pembelajaran yang 

dilakukan di sekolah belum maksimal. Proses pembelajaran yang belum 

maksimal bila guru belum dapat menciptakan suasana kelas yang dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar oleh siswa. Kemungkinan siswa 

dalam pembelajaran kurang aktif, serta cenderung pasif saat mengikuti 
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kegiatan belajar. Siswa diharapkan dapat menjadi lebih aktif  dalam 

pembelajaran dengan membangkitkan aktivitas belajar. Dengan 

meningkatnya aktivitas belajar siswa maka hasil belajar dapat meningkat 

(Trianto, 2012: 143). 

Berdasarkan hasil observasi SMP Negeri 2 Jati Agung yang dilakukan oleh 

peneliti pada nilai rata-rata siswa pada materi pokok gerak pada tumbuhan 

semester ganjil tahun pelajaran 2012/2013 yaitu 59,6 dan hanya 52,38 % 

siswa yang tuntas. Nilai rata-rata belum memenuhi kriteria ketuntasan 

minimum (KKM) yang ditetapkan sekolahan ini yaitu 71,0 . Ketidaktuntasan 

belajar siswa tersebut terjadi karena cara penyampaian pembelajaran seperti 

ceramah dan diskusi digunakan guru kurang sesuai dengan materi gerak pada 

tumbuhan yang diajarkan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya solusi dalam 

proses belajar dengan memvariasikan media video dengan model 

pembelajaran Kooperatif Tipe STAD sebagai salah satu alternatif sumber 

belajar yang sebagai acuan siswa dalam meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa. 

Hasil penelitian Sanudin (2007:39) menyatakan bahwa penguasaan konsep 

siswa pada materi ekosistem oleh siswa kelas X SMA Negeri 5 Bandar 

Lampung TP.2007/2008 menggunakan media video lebih tinggi dibanding 

tanpa menggunakan media video. Selain itu, hasil penelitian Nugroho 

(2011:1) menyatakan bahwa pemanfaatan media video dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar IPA pada siswa kelas V SDN Kemiriswu 2 

Pasuruan.  
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Berdasarkan latar belakang di atas dilakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh media video dengan model Kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) pada materi pokok gerak pada tumbuhan 

terhadap hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jati Agung Lampung 

Selatan”. 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah penggunaan media video dengan model pembelajaran STAD 

berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas belajar siswa pada materi 

pokok gerak pada tumbuhan oleh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jati 

Agung Tahun Pelajaran 2013/2014? 

2. Apakah penggunaan media video dengan model pembelajaran STAD 

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada 

materi pokok gerak pada tumbuhan kelas VIII SMP Negeri 2 Jati Agung 

Tahun Pelajaran 2013/2014? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  

1. Peningkatan aktivitas belajar siswa dengan penggunaan media video 

dan model pembelajaran STAD pada materi pokok gerak pada 

tumbuhan oleh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jati Agung Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 
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2. Peningkatan hasil belajar siswa dengan penggunaan media video dan 

model pembelajaran STAD pada materi pokok gerak pada tumbuhan 

kelas VIII SMP Negeri 2 Jati Agung Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

Setelah diadakan penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Sekolah yaitu diharapkan dapat dijadikan masukkan dalam usaha 

meningkatkan mutu proses dan hasil belajar dalam mata pelajaran 

biologi. 

2. Guru yaitu mendapatkan pengayaan dan variasi dalam mengajar 

terutama tentang penggunaan media video sebagai alternatif 

pembelajaran dalam usaha meningkatkan materi pelajaran dan hasil 

belajar siswa. 

3. Siswa yaitu mendapat pengalaman belajar yang berbeda dari biasanya 

dengan menggunakan media video pada materi pokok gerak pada 

tumbuhan. 

4. Peneliti yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

sebagai calon guru tentang penggunaan model pembelajaran 

khususnya media video dan model pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD meningkatkan materi pelajaran dan hasil belajar siswa. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 
 

 

Agar penelitian ini lebih terarah dan untuk menghindari kesalah pahaman 

dan kesimpangsiuran terhadap masalah yang dikemukakan, maka penulis 

membatasi ruang lingkup penelitian ini yaitu: 

1. Model pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b) Guru membagikan kelompok secara heterogen yang terdiri dari 5 

siswa. 

c) Guru menyampaikan materi pelajaran dengan terlebih dahulu. 

d) Siswa belajar dalam kelompoknya dan mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

e) Guru mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis. 

f) Guru memberikan penghargaan pada kriteria kelompok terbaik. 

2. Aktivitas siswa yang diamati dalam penelitian ini adalah kegiatan siswa 

dalam mengajukan pertanyaan, mengajukan ide atau pendapat, melakukan 

kegiatan diskusi, bekerjasama dalam kelompok dan menjawab pertanyaan. 

3. Hasil belajar diukur dalam penelitian ini adalah ranah kognitif yang 

diperoleh dari hasil pretes dan postes. 

4. Media video dimaksud adalah gabungan video gerak pada tumbuhan 

dengan atau tanpa suara yang disusun dengan sofware windows movie 

maker dan diintegrasikan dengan sofware windows media player, media 

player classic ataupun macromedia flash player kemudian diproyeksikan 

kelayar dengan bantuan komputer atau laptop, dan LCD.  
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5. Materi pokok yang diteliti yaitu kompetensi dasar 2.3 

“Mengidentifikasikan macam-macam gerak pada tumbuhan”. 

6. Siswa menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIIIa dan VIIIc 

semester ganjil SMP Negeri 2 Jati Agung Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

F. Kerangka Pikir 
 

 

Hasil belajar di SMP Negeri 2 Jati Agung Lampung Selatan masih rendah. 

Hal ini karena aktivitas belajar siswa yang masih rendah. Siswa cenderung 

duduk dan hanya mendengarkan penjelasan guru dan penggunaan model 

pembelajaran sebagai perantara untuk mencapai tujuan pembelajaran masih 

belum dioptimalkan oleh guru sehingga menyebabkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa rendah. Hal ini diatasi dengan media video dengan model 

pembelajaran Kooperatif Tipe STAD. Menggunakan media video dengan 

kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran IPA pada materi pokok gerak 

pada tumbuhan, diharapkan siswa meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa melalui kegiatan penemuan dengan menggunakan keterampilan 

memecahkan masalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Pada pembelajaran dengan media video dengan model pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD gerak pada tumbuhan sulit untuk diamati secara 

langsung karena sebagian besar dari jenis geraknya membutuhkan waktu 

yang lama bahkan ada jenis tumbuhan yang bergerak pada waktu-waktu 

tertentu saja misalnya gerak mengatupnya daun petai cina pada malam hari.  
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Dengan memvariasikan media video dengan model pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil  

belajar siswa. Media video cenderung menarik dan lebih interaktif. Media 

video memungkinkan diputar kembali (rewind), bila suatu pesan tidak 

dapat ditangkap dengan baik, sehingga cara berkomunikasi menjadi lebih 

efektif. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yakni variabel bebas 

adalah penggunaan bahan ajar media video dengan model pembelajaran 

STAD. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah aktivitas dan 

hasil belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

X    =  Variabel bebas (penerapan model pembelajaran Kooperatif Tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD) 

Y1   =  Variabel terikat (aktivitas belajar siswa)  

Y2   =  Variabel terikat (hasil belajar siswa) 

 

  Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

 

 

G. Hipotesis penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

H0:  Penggunaan media video dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan hasil belajar 

X 

Y1 

Y2 
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siswa pada materi pokok gerak pada tumbuhan oleh kelas VIII di SMP 

Negeri 2 Jati Agung Tahun Pelajaran 2013/2014. 

H1: Penggunaan media video dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berpengaruh signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa 

pada materi pokok gerak pada tumbuhan kelas VIII di SMP Negeri 2 

Jati Agung Tahun Pelajaran 2013/2014. 


