
  

 

 

 

I  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pembelajaran sains memiliki komponen dasar yang tidak dapat dipisahkan 

yaitu produk dan proses. Selaras dengan hakikat IPA  sebagai sains, maka 

pembelajaran IPA seharusnya mengembangkan keterampilan berpikir dan 

keterampilan praktik. Kedua keterampilan tersebut diperlukan untuk 

mengembangkan pengalaman belajar siswa. Pengalaman belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA dapat diperoleh melalui keterampilan proses sains 

(Prayitno, 2010: 44). 

 

Pembelajaran IPA menekankan pada kemampuan aktivitas siswa dan 

keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains bagi siswa diarahkan 

sebagai pengembangan proses sains dasar, keterampilan praktik. 

Pemberdayaan siswa dalam pengembangan keterampilan proses sains akan 

membentuk karakter siswa dengan sikap ilmiah, kemampuan berpikir dan 

bertindak kritis baik selama pembelajaran maupun dalam konteks kehidupan 

sehari-hari. 

 

Pembelajaran sebaiknya dilaksanakan dengan mengaitkan materi 

pembelajaran dengan produk dan proses dikehidupan nyata yang ada di 

sekitar siswa. Keterampilan proses sains adalah keterampilan 

mengembangkan perolehan dalam proses pembelajaran oleh siswa. Siswa 
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mampu menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan konsep serta 

menumbuhkan sikap dan nilai yang dimiliki. Keterampilan proses sains ini 

menjadi roda penggerak penemuan, pengembangan fakta, dan konsep. 

Senada dengan hal itu, menyatakan bahwa keterampilan proses sains akan 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis, prestasi dan sikap siswa dalam 

belajar (Yunus dan Hashim, 2007: 111-112). 

 

Keterampilan proses umumnya anak-anak mudah memahami konsep-konsep 

yang rumit jika disertai dengan contoh-contoh yang kongrit, contoh yang 

wajar sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dengan menemukan 

dan memperaktikan konsep sendiri melalui perlakuan terhadap fisik dan 

produk atau benda-benda nyata. Hasil wawancara dengan guru bidang studi 

Biologi di SMP Negeri 1 Pulau Panggung Tanggamus, diperoleh informasi 

bahwa aktivitas dan keterampilan proses siswa belum dikembangkan secara 

optimal karena guru menggunakan metode ceramah sehingga cenderung 

pasif. Kondisi siswa yang demikian, dipandang wajar bila pembelajaran 

biologi tergolong rendah. Sementara itu, hasil pembelajaran biologi pada 

ujian tengah semester ganjil menunjukkan sebagian besar (37,5%), siswa 

dinyatakan belum lulus dari standar KKM pembelajaran biologi yang 

ditetapkan oleh sekolah yaitu 70. Padahal idealnya proses belajar khususnya 

IPA mengembangkan konsep dengan produk dan proses. Praktek proses 

belajar IPA sains pada kondisi ideal belum dapat diterapkan sepenuhnya. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses belajar mengajar IPA masih 

menggunakan sistem konvensional dengan metode ceramah dimana guru 

mendominasi pembelajaran meskipun divariasi tanya jawab dengan siswa. 
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Guru lebih banyak menyampaikan materi secara langsung kepada siswa. Hal 

ini menunjukkan bahwa pembelajaran sains masih dilakukan secara transfer 

of knowledge sehingga pembelajaran cenderung verbal dan belum 

menemukan konsep sendiri tanpa mempertimbangkan proses untuk 

memperoleh kemampuan sains dan pengetahuan tersebut. Fenomena 

mengajar yang kurang melibatkan siswa secara langsung dalam kegiatan 

belajar mengajar menyebabkan kemampuan berpikir dan keterampilan siswa 

kurang. Siswa jarang berdiskusi dan bekerja sama dengan siswa lain yang 

mengakibatkan siswa menjadi pasif sehingga keterampilan proses sains tidak 

berkembang. Kebanyakan siswa belum mempraktikan dan menemukan 

konsep sendiri melalui perlakuan terhadap fisik dan benda-benda nyata, serta 

menganggap bahwa IPA khususnya biologi merupakan mata pelajaran yang 

banyak menghafal.  

 

Berdasarkan hal di atas maka diperlukan suatu inovasi dalam pembelajaran 

berupa model pembelajaran kooperatif Student Team Achievement Diviision 

(STAD) yang dapat membantu siswa dalam penguasaan keterampilan proses 

sains. (KPS) siswa diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai fakta, 

membangun konsep, motivasi dan kerjasama dalam kelompok, memudahkan 

pemecahan masalah baik dalam pembelajaran sains maupun sosial dan nilai-

nilai baru yang diperlukan untuk kehidupannya.  Model ini menekankan pada 

proses pencarian pengetahuan daripada transfer pengetahuan (Qadriyah, 

2002: 88).  
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian  dengan judul “ Penerapan Pengunaan Model Student Team 

Achievement Division (STAD) Terhadap Keterampilan Proses Sains Pada 

Materi Pokok Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan Siswa Kelas VIII 

SMP N 1  Pulau Panggung Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah pengaruh  

penerapan model pembelajaran STAD terhadap keterampilan proses sains 

siswa pada materi pokok Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan?” 

Adapun rumusan masalah secara rinci yaitu: 

1. apakah penerapan model pembelajaran kooperatif  tipe STAD dapat 

meningkatkan secara signifikan keterampilan proses sains siswa? 

2. apakah penerapan model pembelajaran kooperatif  tipe STAD dapat 

meningkatkan aktivitas siswa? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  penerapan model 

STAD terhadap keterampilan proses  sains siswa pada materi pokok Struktur 

dan Fungsi Jaringan Tumbuhan. Adapun tujuan penelitian secara rinci yaitu : 

1. mengetahui pengaruh peningkatan STAD terhadap keterampilan proses 

sains siswa. 

2. mengetahui pengaruh peningkatan aktivitas siswa selama pembelajaran 

dengan model pembelajaran STAD.  
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah:  

1. Bagi guru 

a. Memberikan bahan pertimbangan bagi guru untuk meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa dengan memberikan alternatif dalam 

memilih dan menerapkan model pembelajaran yang tepat. 

b. Memberi wawasan yang lebih banyak untuk mengenal penerapan model 

STAD dalam pembelajaran IPA.   

2. Bagi peserta didik  

Melatih keterampilan proses sains siswa serta memberikan suasana kelas 

yang berbeda dengan metode pembelajaran yang diterapkan. 

3. Bagi peneliti  

Memperluas pengetahuan dan pengalaman dalam pembelajaran biologi 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Tipe Student 

Team Achievement Division (STAD). 

4. Bagi Sekolah 

Dapat dijadikan masukan dalam  usaha meningkatkan mutu proses belajar 

dalam pembelajaran di sekolah tersebut. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari anggapan yang berbeda terhadap masalah yang akan 

dibahas maka diberikan batasan masalah sebagai berikut: 
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1. Langkah-langkah pembelajaran STAD yaitu penyajian materi, kerja 

kelompok, tes individu siswa, perhitungan skor perkembangan individu, 

evaluasi dan pemberian penghargaan kelompok. 

2. Keterampilan Proses Sains diperoleh dari hasil pretes dan postes pada  

Materi Pokok Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan yaitu dengan 

Kompetensi Dasar : 2.1 “Mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan 

tumbuhan”. 

3. Indikator keterampilan proses pada penelitian ini yaitu : keterampilan 

mengamati, klasifikasi, membandingkan, prediksi, dan menyimpulkan. 

4. Subjek penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII, yang terdiri dari kelas VIII1, 

dan VIII4 SMP N 1 Pulau Panggung tahun pelajaran 2013/2014.  

Penelitian ini menggunakam model STAD dalam pembelajaran IPA pada 

materi Pokok Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan. 

 

F. Kerangka Pikir 

Strategi STAD dalam pengajaran sains merupakan alternatif yang dapat 

melibatkan siswa dalam tingkah laku dan proses mental. Agar keterampilan 

proses sains siswa berkembang secara optimal. Pemberdayaan siswa dalam 

pengembangan keterampilan proses sains akan membentuk karakter siswa 

dengan sikap ilmiah, kemampuan berpikir dan bertindak kritis baik selama 

pembelajaran maupun dalam konteks kehidupan seharihari. Selama proses ini 

berlangsung tumbuhlah sikap sains dalam diri siswa, seperti: jujur, terbuka, 

pantang menyerah, keingin tahuan besar, kritis dan lain-lain. 
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Dalam keterampilan proses, siswa mengamati (prosesnya) pada LKK, serta 

menuliskan hasil pengamatannya kemudian hasil pengamatan itu 

dipresentasikan di depan kelas dan dievaluasi oleh guru. Keterampilan proses 

sains dapat memotivasi belajar siswa, memberikan kesempatan untuk 

menemukan dan membuktikan teori, dan membantu mengembangkan 

keterampilan dasar melakukan eksperimen. Sedangkan model pembelajaran 

STAD adalah model pembelajaran kooperatif paling sederhana dengan 

langkah-langkah yang terdiri dari pembentukan kelompok siswa yang 

heterogen, penyajian materi oleh guru, pemberian tugas kelompok, evaluasi, 

dan pemberian penghargaan.  

Dengan pembelajaran STAD sebagai salah satu strategi cooperative learning 

dan berorientasi konstruktivistik memiliki sintaks yang menekankan aktivitas 

belajar pada siswa (student centered). Selain itu, strategi STAD merupakan 

tipe cooperative learning yang paling sederhana dan sangat membantu bagi 

guru yang belum terbiasa mengaplikasikan cooperative learning, dan siswa 

mampu menemukan keterampilan-keterampilan dan mengembangkan sendiri 

fakta dan konsep serta menumbuhkan sikap dan nilai yang dimiliki. KPS ini 

menjadi roda penggerak penemuan, pengembangan fakta, dan konsep. strategi 

STAD membantu siswa meningkatkan prestasi belajar, minat, aktivitas 

belajar, motivasi dan kerjasama anggota dalam kelompok, memudahkan 

pemecahan masalah baik dalam pembelajaran sains maupun pembelajaran 

sosial dalam kehidupan sehari-hari. STAD memberikan pengaruh yang lebih 

baik kerja kelompok dalam sintaks STAD dapat dikembangkan untuk 

memberdayakan keterampilan proses sains siswa. 
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Variabel dalam penelitian ini adalah variabel X dan variabel Y. Variabel X 

adalah variable bebas yaitu penggunan adalah STAD dan variabel  Y adalah 

variabel terikat berupa ketrampilan proses sains siswa. Hubungan antara 

variabel tersebut digambarkan dalam diagram di bawah ini: 

 

 

  Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

 

 

G. Hipotesis 

1. H0 = Penerapan model STAD tidak dapat meningkatkan secara signifikan 

keterampilan proses sains siswa kelas VIII SMPN 1 Pulau Panggung 

pada materi pokok Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan. 

H1 = Penerapan model STAD dapat meningkatkan keterampilan proses 

sains siswa kelas VIII SMPN I Pulau Panggung pada materi pokok 

Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan. 

2. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas 

siswa. 

 

X Y 

 Keterangan :   X  : Variabel bebas yang menggunakan Model 

Tipe Student Team Achievement Division  

Y  : Variabel terikat yaitu keterampilan proses   

sains siswa. 

 
 

 

 

 


