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ABSTRAK 

 

Winda Aptika Sari.  PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF STAD 

 (STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION)  UNTUK 

MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS VIII 

D SMP N 2 NGADIROJO TAHUN PELAJARAN 2010/2011, Skripsi. 

Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, Desember. 2010. 

 

Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan motivasi belajar biologi 

siswa kelas VIII D SMP N 2 Ngadirojo tahun pelajaran 2010/2011.  

 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research) yang terdiri dari dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Pengumpulan data dilaksanakan 

dengan observasi, angket, wawancara, dan kajian dokumen. Validitas data 

menggunakan teknik triangulasi sumber data. Analisis yang digunakan adalah 

analisis deskriptif. 

Simpulan penelitian yang diperoleh adalah penerapan pembelajaran 

kooperatif STAD (Student Teams Achievement Divisions) meningkatkan motivasi 

belajar siswa biologi kelas VIII D SMP N 2 Ngadirojo tahun. Rata-rata persentase 

hasil observasi motivasi belajar biologi siswa pra siklus sebesar 36,98%, siklus I 

72,14%, siklus II 86,98%.  Berdasarkan perhitungan angket, capaian motivasi 

belajar biologi siswa pra siklus sebesar 55,37%, siklus I 74,76%, siklus II 80,09%. 

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan suatu unsur yang sangatlah penting dan 

mendasar dalam dunia pendidikan. Pembelajaran merupakan sesuatu yang 

dilakukan oleh peserta didik, bukan dibuat untuk peserta didik. Pada proses 

pembelajaran guru bertindak sebagai penyedia fasilitas belajar bagi peserta didik 

untuk mempelajarinya, bukan sebagai sumber pembelajaran, sehingga akan 

tercipta pembelajaran yang berpusat pada peserta didik bukan berpusat pada guru. 

Pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang berpusat pada 

peserta didik sehingga akan membantu peserta didik untuk dapat lebih menggali 

informasi yang dimilikinya, serta dapat mengeluarkan kreatifitas,  pemikiran dan 

ide-idenya tanpa harus dibatasi oleh pendapat atau penjelasan dari guru.  

Pembelajaran yang berkualitas dapat dicapai dengan adanya motivasi belajar dari 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Motivasi adalah dorongan dasar yang 

menggerakkan seseorang untuk bertingkah laku. Motivasi belajar dapat timbul 

karena faktor intrinsik, berupa hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan 

dan kebutuhan dalam belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor 

ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan 

kegiatan belajar yang menarik. Motivasi pada dasarnya dapat membantu dalam 

memahami dan menjelaskan perilaku individu, termasuk perilaku individu yang 

sedang belajar. Ada beberapa peranan penting motivasi dalam belajar dan 

pembelajaran, antara lain dalam (a) menentukan hal-hal yang dapat dijadikan 

penguat belajar, (b) memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai, (c) 

menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar, (d) menentukan 

ketekunan belajar. 

SMP N 2 Ngadirojo adalah salah satu sekolah negeri di Ngadirojo, 

kabupaten Wonogiri. Sekolah ini telah menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Dari observasi yang telah dilakukan di SMP N 2 Ngadirojo 

khususnya pelajaran Biologi di kelas VIII D dengan jumlah peserta didik 



sebanyak 32 dapat diketahui bahwa proses pembelajaran masih berpusat pada 

guru (teacher centered), sehingga pembelajaran hanya terjadi satu arah. 

Pembelajaran masih didominasi metode ceramah walaupun dalam pembelajaran 

guru sudah menggunakan media pembelajaran yang sederhana, sehingga sebagian 

siswa merasa bosan karena hanya mendengarkan ceramah. Saat  pembelajaran 

peserta didik kurang dapat mengaktualisasikan diri secara bebas karena semua 

masih dikendalikan oleh guru, pada saat menjawab pertanyaanpun juga masih 

serempak, sehingga banyak peserta didik yang hanya menirukan teman lain. 

Setelah dilakukan pengamatan diketahui terdapat banyak keragaman yang 

terdapat dalam kelas VIII D. Dilihat dari segi tingkat motivasi, prestasi akademik, 

pemahaman, dan keaktifan sangatlah beragam. Umumnya siswa yang memiliki 

motivasi yang tinggi dalam pembelajaran memiliki prestasi akademik, tingkat 

pemahaman, dan keaktifan yang tinggi pula. Namun dalam kelas ini, didominasi 

oleh peserta didik yang kurang menunjukkan motivasi dalam pembelajaran. 

Keadaan tersebut dapat tergambar dari hasil observasi sebagai berikut, dalam 

pembelajaran diketahui siswa yang tidak memperhatikan guru saat menjelaskan 

materi sebanyak 56,25% (18 siswa), siswa yang menjawab pertanyaan dari guru 

tanpa ditunjuk 12,5% (4 siswa), siswa tidak mengerjakan tugas dari guru 31,25% 

(10 siswa), siswa yang bertanya mengenai materi yang belum jelas 18,75% (6 

siswa), siswa yang mengantuk 12,5% (4 siswa). Hasil observasi awal ini diperkuat 

dengan hasil observasi pra siklus, yaitu adanya hasrat dan keinginan berhasil 

66,67% , adanya dorongan dan keinginan dalam belajar 34,37%, adanya kegiatan 

yang menarik dalam belajar 0%, adanya lingkungan belajar yang kondusif 

46,88%.  

Hasil observasi juga menunjukan selama ini peserta didik cenderung 

duduk secara mengelompok, dimana kelompok-kelompok tersebut bersifat 

homogen, misalnya peserta didik yang pandai berkelompok dengan siswa yang 

pandai, peserta didik yang acuh terhadap pelajaran duduk berkelompok dengan 

peserta didik yang acuh pula. Apabila ada penugasan secara kelompok, hanya 

kelompok tertentu yang terlihat aktif dan bekerja secara baik yaitu kelompok yang 

menunjukkan adanya motivasi dalam diri masing-masing, sedangkan sebagian 



besar kelompok lain cenderung bekerja secara asal-asalan dan kurang 

terkoordinasi. Keadaan seperti ini menyebabkan motivasi belajar siswa berbeda-

beda, motivasi belajar cukup tinggi dimiliki kelompok yang duduk berdekatan 

dengan peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi, sedangkan peserta 

didik yang lain tidak memiliki motivasi yang tinggi karena berada disekitar 

peserta didik yang tidak termotivasi dalam belajar.  

Hasil observasi awal dan pra siklus di atas menunjukkan bahwa motivasi 

siswa rendah. Motivasi siswa yang rendah dapat terlihat dari perilaku siswa ketika 

proses pembelajaran yaitu ada yang acuh tak acuh, ada yang tak memusatkan 

perhatian, ada yang bermain (Dimyati dan Mudjiono,1994: 79).  

Akar masalah yang menyebabkan motivasi belajar biologi siswa rendah 

adalah karena belum adanya variasi metode belajar yang diterapkan oleh guru, 

metode belajar yang digunakan selama ini hanya metode ceramah. Metode 

ceramah ini hanya terpusat pada guru (teacher centered). 

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara penerapan pembelajaran 

baru, yaitu pembelajaran yang efektif  untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Solusi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dilakukan dengan penerapan 

pembelajaran kooperatif STAD (Student Teams-Achievement Divisions), karena 

pembelajaran kooperatif ini menekankan kerja sama siswa selama proses 

pembelajaran sehingga diharapkan dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran. 

Pembelajaran STAD sangat memungkinkan antara anggota kelompok dapat saling 

memotivasi dan membantu untuk dapat memecahkan permasalahan secara 

bersama-sama dengan perantara diskusi kelompok, setiap individu akan 

termotivasi untuk mendapatkan nilai semaksimal mungkin untuk kemajuan nilai 

kelompoknya dan juga termotivasi untuk meningkatkan pencapaian nilainya 

dibandingkan nilai sebelumnya. Selain itu siswa juga akan lebih termotivasi 

dengan adanya pemberian penghargaan kelompok untuk kelompok yang berhasil 

dengan kriteria yang telah ditetapkan.   

  Pembelajaran kooperatif STAD menekankan kerjasama siswa dalam suatu 

kelompok belajar beranggotakan empat atau lima siswa yang merupakan 

campuran menurut kemampuan awal, jenis kelamin dan suku. Pada proses 



pembelajarannya, pembelajaran kooperatif tipe STAD melalui lima komponen 

utama yang meliputi: presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual, dan 

rekognisi tim. Tahap presentasi kelas dalam STAD merupakan diskusi pelajaran 

yang dipimpin oleh guru mengenai materi yang akan dipelajari. Setelah presentasi 

kelas selesai siswa akan belajar dalam kelompok yang sebelumnya telah 

ditentukan guru secara heterogen. Hasil yang telah dicapai dalam diskusi dapat 

diketahui dengan diadakannya tes individual. Skor perolehan individu akan 

digunakan pada perolehan skor kelompok. Bagi kelompok yang memperoleh skor 

tinggi akan mendapat penghargaan tim atau kelompok.  

Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka telah 

dilakukan penelitian yang berjudul: “PENERAPAN PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF STAD (STUDENT TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISION) 

UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR BIOLOGI SISWA 

KELAS VIII D SMP N 2 NGADIROJO TAHUN PELAJARAN 2010/2011” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu bagaimana motivasi 

belajar siswa dalam p embelajaran biologi dapat ditingkatkan dengan penerapan 

pembelajaran kooperatif STAD (Student Teams-Achievement Divisions) pada 

siswa kelas VIII D SMP Negeri 2 Ngadirojo tahun pelajaran 2010/2011? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran biologi dengan 

penerapan pembelajaran kooperatif STAD (Student Teams-Achievement Divisions) 

pada siswa kelas VIII D SMP Negeri 2 Ngadirojo tahun pelajaran 2010/2011. 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 



Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1.   Bagi siswa 

a. Meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap pembelajaran biologi. 

b. Memberi suasana baru dalam pembelajaran sehingga siswa lebih 

termotivasi dalam belajar. 

2. Bagi guru 

a. Menyajikan sebuah pilihan untuk mengatasi masalah pembelajaran yang 

membutuhkan penyelesaian melalui penerapan pembelajaran kooperatif 

STAD (Student Teams-Achievement Divisions). 

b. Memperkaya khasanah pengetahuan guru mengenai alternatif strategi 

pembelajaran yang dapat digunakan. 

3. Bagi sekolah 

a. Memberikan sumbangan bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran. 

b. Menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program peningkatan 

proses pembelajaran pada tahap berikutnya. 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan di 

kelas VIII D SMP N 2 Ngadirojo dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan 

pembelajaran kooperatif STAD dapat meningkatkan motivasi belajar biologi 

siswa. 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat secara teoritis dapat digunakan untuk: 

a. Memperluas wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai arti 

pentingnya penerapan pembelajaran yang bervariasi untuk meningkatkan 

motivasi belajar biologi siswa. 

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

penelitian mengenai masalah ini lebih lanjut. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian secara praktis dapat diterapkan pada proses pembelajaran 

biologi di SMP N 2 Ngadirojo, yaitu dengan menggunakan penerapan 

pembelajaran kooperatif STAD dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

khususnya pada motivasi belajar biologi siswa pada materi sistem gerak pada 

manusia. 

C. Saran 

1. Kepada Guru 

a. Guru hendaknya memberikan penjelasan sejelas mungkin mengenai langkah-

langkah pembelajaran koopertif STAD, sehingga siswa mengerti apa yang 

harus dilakukan saat pembelajaran kooperatif STAD berlangsung. 

b. Guru hendaknya lebih banyak memberikan pancingan-pancingan mengenai 

materi yang diajukan pada siswa sehingga siswa lebih tergerak untuk 

bertanya bila ada materi yang kurang jelas. 
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c. Guru hendaknya memberikan pendekatan dan memberikan perhatiannya 

keseluruh kelompok secara merata, sehingga bila ada siswa yang kesulitan 

atau melakukan hal-hal diluar kegiatan diskusi dapat teratasi, selain itu fungsi 

guru sebagai fasilitator dan motivator dapat terlaksana dengan baik. Guru 

hendaknya bersifat mobile untuk memantau setiap kegiatan siswa. 

2. Kepada Siswa 

a. Siswa hendaknya berani mengajukan pertanyaan apabila ada langkah-langkah 

pembelajaran yang kurang dimengerti, sehingga pada saat pembelajaran 

kooperatif STAD berlangsung siswa benar-benar mengerti apa yang harus 

siswa lakukan. 

b. Siswa hendaknya berani mengajukan pertanyaan bila ada materi yang belum 

dimengerti agar siswa benar-benar mengerti materi yang dipelajari. 

c. Siswa seharusnya saling bertukar pikiran dalam kelompoknya, siswa yang 

pandai atau mengusai materi lebih baik memnbantu teman lain yang belum 

mengerti, sebaliknya siswa yang belum mengerti harus bertanya pada teman 

yang sudah mengerti, sehingga semua anggota kelompok menguasai materi 

yang didiskusikan. 

 


