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ABSTRAK 

 

Sulistyowati Winasis. K4305020. Pendidikan Biologi FKIP Universitas Sebelas 

Maret Surakarta.  PENERAPAN METODE STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT 

DIVISIONS (STAD) DISERTAI AUTHENTIC ASSESSMENT UNTUK 

MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN PENGUASAAN KONSEP DALAM 

PEMBELAJARAN BIOLOGI SISWA KELAS VII A SMP NEGERI 3 

NGUTER. 2009/2010. Skripsi. 2010. 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan penguasaan 

konsep siswa dalam pembelajaran biologi di kelas VII A SMP Negeri 3 Nguter 

dengan penerapan metode pembelajaran Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) disertai authentic assessment.  

Penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) ini terdiri dari dua 

siklus dan tiap siklus terdapat 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas VII A SMP Negeri 3 Nguter tahun 

pelajaran 2008/2009 yang berjumlah 40 orang. Teknik pengumpulkan data yang 

digunakan meliputi angket, observasi, wawancara dan tes. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yang terdiri dari 

reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran STAD 

disertai authentic assessment dapat meningkatkan partisipasi dan penguasaan konsep 

siswa dalam pembelajaran biologi. Peningkatan partisipasi dan penguasaan konsep 

siswa dapat dilihat melalui hasil angket dan observasi mulai dari pra siklus sampai 

dengan siklus II. Rata-rata nilai persentase capaian setiap indikator dari angket 

partisipasi siswa pada pra siklus sebesar 75,48%, pada siklus I sebesar 79,06%, dan 

pada siklus II sebesar 86,31%. Rata-rata nilai persentase capaian setiap indikator dari 

observasi partisipasi siswa pada pra siklus adalah 40%, pada siklus I sebesar 65,5% 

dan pada siklus II sebesar  76,16%. Hasil penelitian menunjukka bahwa prestasi 

belajar siswa mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari hasil tes kognitif 



sebagai nilai ulangan harian siswa, rata-rata nilai ulangan harian siswa pada pra 

siklus, siklus I dan siklus II antara lain 58.5, 72.25, dan 80.5.  

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

            Proses pembelajaran yang dilakukan dalam kelas merupakan aktivitas 

mentransformasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengajar sebaiknya dapat 

mengembangkan kapasitas belajar, kompetensi dasar, dan potensi yang dimiliki oleh 

siswa secara penuh. Sehingga proses pembelajaran yang dilakukan lebih berpusat 

pada siswa. Proses pembelajaran seperti ini ditandai dengan partisipasi siswa dalam 

proses pembelajaran, siswa mampu mengembangkan cara-cara belajar mandiri, 

berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian proses pembelajaran itu sendiri, 

sehingga dalam pembelajaran ini lebih mengutamakan pengalaman siswa dalam 

memutuskan titik tolak kegiatan.  

Pembelajaran yang dilakukan antara guru dan siswa di titikberatkan pada 

peningkatan aktivitas dan partisipasi siswa. Guru tidak hanya melakukan kegiatan 

penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada siswa, akan tetapi guru 

harus mampu membawa siswa untuk aktif dalam berbagai bentuk belajar, berupa 

belajar penemuan, belajar mandiri, belajar kelompok, belajar memecahkan masalah, 

dan sebagainya. 

Proses pembelajaran juga sangat dipengaruhi oleh guru dalam menyusun 

silabus, sistem penilaian dan penggunaan metode pembelajaran.  Penguasaan dan 

pemahaman suatu ilmu yang akan diajarkan seorang guru kepada siswa harus 

menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik, mudah untuk dipahami 

dan dimengerti siswa.  Selain itu, seorang guru dituntut untuk mengenal berbagai 

jenis metode pembelajaran yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.  

Metode pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan tingkat pemahaman serta 

kemampuan dan perkembangan siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 



Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di kelas  pada umumnya 

menggunakan metode ceramah atau kuliah mimbar.  Keberhasilan penerapan metode 

ini sangat bergantung pada kemampuan guru dalam menguasai bahan, forum atau 

audience dan ketrampilan bahasa serta intonasi.  Penerapan metode ceramah dapat 

menimbulkan kejenuhan pada siswa, kurang merangsang partisipasi sehingga proses 

belajar hanya terjadi satu arah, yaitu dari guru ke siswa. 

Fenomena pembelajaran dengan metode ceramah masih dijumpai di SMP 

Negeri 3 Nguter khususnya kelas VII A. Hasil observasi yang telah dilakukan yaitu 

tanggal 17-20 Februari 2009 menunjukkan kurangnya partisipasi dalam proses 

pembelajaran siswa yang menyebabkan tujuan pembelajaran biologi belum tercapai 

secara optimal. Fakta yang terlihat pada proses pembelajaran sebelum diadakannya 

tindakan adalah, hanya terdapat 55% siswa yang memperhatikan pelajaran pada saat 

KBM, siswa yang berani mengajukan pertanyaan dan permasalahan belajarnya 

sebesar 35%, siswa yang terlibat dan ikut serta dalam persiapan kegiatan belajar 

sebesar 20%, siswa yang memiliki usaha dan kreativitas dalam belajar sebesar 60%, 

sedangkan kemandirian belajar siswa hanya sebesar 30%.  Sehingga rata-rata hasil 

observasi partisipasi pra siklus sebesar 40%. Pada saat observasi berlangsung terdapat 

beberapa siswa yang mengantuk, melamun, bahkan ada pula yang sibuk bermain baik 

sendiri ataupun dengan teman sebangku. Hasil observasi yang berlangsung 

menunjukkan bahwa pada proses pembelajaran tersebut, siswa kurang berpartisipasi 

dalam kegiatan pembelajaran. 

Pada proses belajar mengajar tersebut, tidak semua siswa ikut aktif dalam 

tanya jawab yang dibuat oleh guru. Keterlibatan siswa masih kurang dan belum 

menyeluruh, hanya didominasi oleh siswa-siswa tertentu. Kurangnya keterlibatan 

siswa tersebut tampak dari perilaku siswa yang masih terlihat ramai sendiri, bermain-

main, sibuk dengan kegiatannya sendiri atau berbicara dengan teman. Dari observasi 

tampak bahwa partisipasi siswa dalam proses pembelajaran masih kurang, hal ini 

dapat disebabkan karena siswa kurang percaya diri dengan konsep yang dimilikinya 

sehingga siswa sangat pasif, tidak berani mengemukakan pendapat maupun 



mengajukan pertanyaan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Di samping 

partisipasi siswa yang masih kurang,  penguasaan konsep siswa  kelas VII A terhadap 

materi pembelajaran khususnya biologi juga masih rendah. Data yang diperoleh 

adalah hasil ulangan harian siswa sebelum tindakan dimana hanya terdapat 22 siswa 

(55%) telah mencapai nilai KKM dan 18 siswa (45%) belum mencapai nilai KKM 

sekolah yaitu 60. Nilai ulangan harian ini berkisar antara 55-95 dengan rata-rata kelas 

sebesar 58,5.  

Kondisi pembelajaran di atas menunjukkan bahwa pembelajaran belum 

berjalan secara efektif. Keefektifan belajar merupakan implementasi yang berhasil 

dari komponen pengajaran. Masing-masing komponen pengajaran mempunyai 

hubungan dengan keterampilan guru. Guru harus memiliki strategi agar siswa dapat 

belajar secara efektif dan efisien serta mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah 

satu langkah untuk memenuhi strategi itu ialah harus menguasai teknik-teknik 

penyajian, atau biasa disebut dengan metode mengajar. 

Melalui pembelajaran yang tepat diharapkan siswa mampu memahami dan 

menguasai materi ajar sehingga dapat berguna dalam kehidupan nyata. Salah satu 

indikator keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilihat dari hasil belajar yang 

dicapai siswa. Hasil  belajar adalah cermin dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang diperoleh siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Untuk meningkatkan 

keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang bertujuan meningkatkan aktivitas siswa. Salah satu metode 

pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas siswa terdapat dalam 

pendekatan konstruktivisme. Metode ini merupakan strategi pembelajaran yang dapat 

mendorong siswa mengkonstruksi pengetahuannya, menerapkan dan mempunyai 

keberanian untuk menyampaikan ide pengetahuannya, belajar memecahkan masalah, 

mendiskusikan masalah pelajaran. Teori pembelajaran konstruktivisme menggunakan 

pendekatan pembelajaran kooperatif.  Hal ini dikarenakan siswa menjadi lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit apabila mereka dapat saling 

mendiskusikan masalah-masalah tersebut dengan temannya (Slavin, 1995). 



Salah satu alternatif untuk mengatasi yang ada pada kelas VII A adalah 

melalui penerapan model pembelajaran kooperatif, yaitu model pembelajaran yang 

lebih menekankan pada proses kerjasama dalam kelompok.. Model pembelajaran 

kooperatif terdiri dari beberapa macam, salah satunya adalah metode  Student Team 

Achievement Divisions (STAD). 

Metode STAD adalah metode yang dikembangkan oleh Slavin (2008), 

merupakan metode yang didasarkan pada teori belajar kognitif.  Pendidik hanya 

berperan sebagai fasilitator dan bukan sebagai pemberi informasi, maka guru hanya 

menciptakan suatu lingkungan yang konduksif  bagi peseta didik.  STAD merupakan 

salah satu metode pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan 

metode kooperatif yang paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru 

menerapkan model pembelajaran kooperatif. Pelaksanaan metode ini dapat 

meningkatkan partisipasi karena siswa belajar melalui kelompok diskusi, pada 

kegiatan diskusi menuntut siswa untuk berpartisipasi dan terlibat secara aktif dalam 

tim untuk mendapatkan skor yang tinggi bagi masing-masing kelompok. Tim. Skor 

yang didapatkan menentukan reward yang diberikan guru kepada tim yang mampu 

memberikan nilai perkembangan tinggi dari anggota timnya reward yang diberikan 

dalam bentuk kartu dan terbagi menjadi 3 jenis, antara lain super team, great team 

dan good team (Slavin: 2008) 

Alasan menggunakan metode STAD dikarenakan adanya reward dalam 

metode ini dapat meningkatkan partisipasi siswa. Pada proses pembelajaran dengan 

metode STAD, masing-masing kelompok termotivasi untuk berkompetisi secara aktif 

dalam kegiatan diskusi  sehingga dapat memperoleh  reward dari guruPada 

pelaksanaan metode STAD dituntut adanya hubungan kerja sama yang baik serta 

keterampilan siswa dengan kelompoknya sehingga siswa dapat meningkatkan hasil 

belajarnya. 

Partisipasi siswa pada proses pembelajaran dapat ditingkatkan melalui 

penerapan metode STAD, dimana siswa dituntut untuk bersibuk diri dan berpartisipasi 

secara aktif dalam kegiatan diskusi untuk medapatkan skor yang tinggi bagi  



kelompok  mereka masing-masing. Berdasarkan skor tersebut, guru menentukan 

kelompok mana yang mendapatkan reward untuk tim hebat dan tim super. Tujuan 

pemberian reward adalah masing-masing kelompok saling berkompetisi dan 

berpartisipasi aktif untuk mendapatkan reward bagi kelompok yang paling istimewa 

atau super team.  Pemberian reward didasarkan atas adanya penilaian autentik atau 

dikenal sebagai authentic assesment. Hal-hal yang dinilai  melalui authentic 

assesment adalah pada kegiatan presentasi dan hasil diskusi.  . Authentic assesment 

menurut Mueller (2007) adalah suatu bentuk penilaian di mana siswa diminta untuk 

melakukan tugas-tugas dunia nyata yang menunjukkan aplikasi bermakna dari 

pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan siswa dapat diamati 

dalam kegiatan pembelajaran melalui penerapan metode STAD. Guru dapat 

memberikan authentic assesment pada kegiatan presentasi kelas, diskusi kelompok, 

kuis maupun pada saat siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

Authentic assesment pada kegiatan pembelajaran didukung dengan adanya 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS). LKS merupakan salah satu sarana untuk menilai dan 

memacu peran aktif siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar yang berupa 

media cetak sehingga  mampu memperagakan simbol-simbol verbal, representasi 

gambar dan coretan-coretan tangan dan grafik. LKS ini berisi petunjuk-petunjuk 

kerja, tabel dan penelitian demonstrasi, serta pertanyaan diskusi.  Oleh karena itu, 

siswa terpacu untuk mengerjakan soal yang ada di dalam LKS dan guru dapat 

mengamati serta memberikan penilaian terhadap peningkatan partisipasi dan 

penguasaan konsep siswa. Penilaian ini dilakukan melalui pengamatan terhadap 

argumen-argumen yang dikembangkan siswa melalui tulisan-tulisan yang mereka 

hasilkan sebagai hasil diskusi. 

Sebagai upaya memperbaiki proses pembelajaran biologi yang ditandai 

dengan meningkatnya partisipasi dan penguasaan konsep siswa, maka dilakukan 

penelitian dengan judul PENERAPAN METODE STUDENT TEAMS 

ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) DISERTAI AUTHENTIC ASSESMENT 

UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN PENGUASAAN KONSEP 



DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI SISWA KELAS VIIA SMP  NEGERI 3 

NGUTER. 

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Pada proses pembelajaran, partisipasi siswa kurang karena hanya mendengar dan 

mencatat  materi yang diberikan oleh guru. 

2. Penggunaan metode pembelajaran yang kurang bervariasi sehingga siswa merasa 

jenuh dan bosan pada saat proses pembelajaran berlangsung, hal ini berpengaruh 

pada semangat belajar siswa yang kurang dan selanjutnya berdampak pada 

penguasaan konsep siswa yang masih rendah. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan 

dapat dirumuskan yaitu apakah partisipasi siswa dan penguasaan konsep dalam 

pembelajaran biologi dapat ditingkatkan dengan penerapan metode pembelajaran  

Student Teams Achievement Divisions (STAD) disertai authentic assesment  pada 

pokok bahasan pencemaran dan kerusakan lingkungan di kelas VIII A SMP Negeri 3 

Nguter tahun ajaran 2008/2009? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Mengetahui bahwa penerapan metode pembelajaran STAD (Student Teams 

Achievement Divisions) disertai authentic assesment dapat meningkatkan partisipasi 

siswa dan penguasaan konsep dalam proses pembelajaran biologi siswa kelas VII A 

SMP Negeri 3 Nguter.  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa 

a) Memberikan suasana baru dalam pembelajaran sehingga siswa lebih aktif dan 

berpartisipasi dalam proses pembelajaran. 



b) Siswa lebih mudah dalam menerima atau menyerap materi pelajaran sehingga 

diharapkan agar tujuan pembelajaran biologi dapat tercapai secara optimal. 

2. Bagi guru 

Sebagai masukan bagi guru untuk dapat memilih metode pembelajaran yang 

tepat sehingga dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran . 

3. Bagi sekolah 

Dapat meningkatkan efektifitas  proses pembelajaran di sekolah yang 

bersangkutan, khususnya mata pelajaran biologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan oleh 

peneliti di kelas VII A SMP Negeri 3 Nguter, maka dapat ditarik simpulan bahwa: 

1. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran STAD 

disertai authentic assessment terbukti dapat meningkatkan partisipasi siswa 

ditunjukkan dengan hasil observasi dan angket yang selalu mengalami 

peningkatan pada setiap siklusnya. Nilai partisipasi siswa pada siklus II telah 

mencapai indikator capaian minimal yaitu 75%. 

2. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran STAD 

disertai authentic assessment terbukti dapat meningkatkan penguasaan konsep 

siswa dalam kegiatan pembelajaran dan ditunjukkan dengan keseluruhan siswa 

yang telah mencapai nilai Kriteria Ketuntasann Minimal (KKM) yang dibuat 

oleh sekolah yaitu 60. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian ini, maka akan disampaikan 

implikasi yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis dalam upaya 

meningkatkan partisipasi dan penguasaan konsep siswa dalam pembelajaran biologi. 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk: 

a. Memperluas wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai arti pentingnya 

penerapan metode pembelajaran yang bervariasi untuk meningkatkan partisipasi 

dan penguasaan konsep siswa dalam proses pembelajaran biologi. 

b. Sebagai salah satu sumber acuan bagi peneliti lain yang akan mengadakan 

penelitian mengenai masalah ini lebih lanjut. 

 



2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada kegiatan 

pembelajaran Biologi di SMP Negeri 3 Nguter, yaitu dengan penerapan metode 

STAD disertai authentic assessment dapat memperbaiki kualitas proses pembelajaran 

khususnya pada partisipasi dan penguasaan konsep siswa terhadap materi 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. 

 

C. Saran 

Berdasarkan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan di kelas VII A 

SMP Negeri 3 Nguter, maka dapat diberikan beberapa saran, antara lain: 

1. Kepada Guru 

1. Guru lebih memperhatikan metode mengajar yang tepat yang akan diterapkan 

dalam proses pembelajaran yaitu yang mampu melibatkan siswa secara aktif dan 

meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, salah satu strategi 

mengajar yang bisa digunakan adalah metode STAD disertai authentic 

assessment. 

2. Kepada Siswa 

1. Siswa sebaiknya lebih aktif  dalam proses pembelajaran, tidak malu untuk 

bertanya ketika merasa kurang paham terhadap suatu materi, dan tidak segan 

dalam memberikan pendapat, saran atau kritik dalam proses diskusi pada kegiatan 

belajar mengajar. 

2. Siswa tidak hanya bergantung pada materi yang diberikan oleh guru, tetapi juga 

harus aktif dalam mencari informasi materi dari sumber lain yang relevan dan 

mendukung. 

 

 

 

 

 



3. Kepada Sekolah 

Perlu adanya bimbingan kepada guru IPA khususnya mata pelajaran biologi 

agar lebih memperhatikan metode mengajar yang tepat yang akan diterapkan dalam 

proses pembelajaran sehingga mampu melibatkan siswa secara aktif dan dapat 

meningkatkan partisipasi dan penguasaan konsep siswa dalam proses pembelajaran, 

khususnya inovasi pembelajaran dengan penerapan metode STAD disertai authentic 

assessment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


