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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher centered) dewasa ini sudah saatnya 

beralih untuk mempertimbangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student-

centered instruction). Peran kolaboratif antara peserta didik dengan guru sangat dibutuhkan 

demi terciptanya pembelajaran yang interaktif dan inovatif.  Salah satu yang mendasar 

berkaitan dengan kualitas proses pembelajaran yang pada akhirnya berimplikasi pada hasil 

belajar siswa. Guru dituntut mampu menciptakan proses pembelajaran yang produktif dan 

efektif. Proses pembelajaran yang produktif diharapkan mampu menghasilkan  penguasaan 

konsep yang berdampak pada pencapaian hasil yang optimal. 

Berbekal cara pencapaian kualitas proses pembelajaran dan penguasaan konsep yang 

bagaimanakah yang hendaknya dapat diciptakan guru adalah dengan ditunjangnya input 

siswa dan peran serta  guru yang bersangkutan. Input yang tinggi tidak selamanya dapat 

menghasilkan output yang tinggi begitu juga sebaliknya. Salah satu fenomena yang dapat kita 

jumpai di lapangan adalah input  berupa siswa dengan kemampuan  rendah umumnya  

terseleksi dan hanya masuk di sekolah swasta. Fenomena tersebut ditandai adanya anggapan 

bahwa masyarakat belum memperhitungkan sekolah swasta mampu memberikan jaminan 

kualitas baik dilihat dari segi kualitas pendidik maupun proses pembelajaran. Sekolah swasta 

masih dipandang nomor dua daripada sekolah negeri. Bertolak dari masalah tersebut maka 

perlu adanya solusi pemikiran sebagai jalan pengentasannya. 

Fakta menunjukkan bahwa di SMA Islam 1  Surakarta  yang beralamat di Jl. Brigjen 

Sudiarto 151 menetapkan batas tuntas untuk mata pelajaran biologi adalah 60. Hal tersebut 

dilatar belakangi adanya input (masukan) berupa siswa yang sedang bahkan rendah. Selain 

faktor tersebut kualitas pada proses pembelajaran kurang berdampak pada hasil yang dicapai 

siswa dengan ditandai adanya penguasaan konsep yang lemah sehingga prestasi siswa kurang 

optimal. Penguasaan konsep lemah didorong adanya aktivitas merugikan yang sering terjadi 

dalam pembelajaran. Adapun kegiatan yang merugikan tersebut adalah siswa hanya sebatas 

duduk, mendengarkan penjelasan guru, meniru pola-pola yang diberikan guru, dan 

mencontoh cara-cara guru menyelesaikan soal-soal. Guru hanya memberikan ceramah secara 

teoritis kepada siswa dan duduk di depan sampai akhir berlangsungnya pembelajaran. 

Dari hasil pengamatan dikelas serta diskusi dengan guru, dapat diidentifikasi beberapa 

faktor penyebab permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut: 



1. Minimnya jam pelajaran biologi berakibat pada pembelajaran yang hanya berorientasi 

untuk menghabiskan semua materi. 

2. Metode pembelajaran yang digunakan belum tepat dan belum berdasarkan kebutuhan 

dari kelas bersangkutan, tetapi lebih karena tuntutan materi.  

3. Siswa kurang fokus pada saat menerima pelajaran dan lebih banyak melakukan 

aktifitas diluar aspek pembelajaran, misalnya ramai, celometan, kipas-kipas, berbicara 

sendiri dengan teman sebangku.  

4. Siswa banyak yang tidak memiliki buku acuan yang digunakan guru, hanya sebagian 

kecil yang punya karena keterbatasan dana sehingga siswa kurang dalam penguasaan 

konsep. 

5. Dalam pembelajaran guru lebih menekankan pada hasil yang akan dicapai  daripada 

proses pembelajaran yang berlangsung. 

6. Sarana prasarana yang ada belum digunakan secara optimal. 

7. Belum nampak adanya inovasi pembelajaran sehingga kualitas proses pembelajaran 

belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal. 

Dengan teridentifikasinya permasalahan  di atas, maka solusi yang tepat untuk 

perbaikan sistem pembelajaran di SMA tersebut adalah perlunya meningkatkan mutu proses 

pembelajaran pada aspek kualitas. Aspek tersebut ditunjang pada perbaikan segala segi baik 

inovasi pembelajaran melalui penggunaan metode  maupun media penunjang pembelajaran. 

Media yang dapat menunjang dan dapat diaktualisasikan dengan perkembangan 

teknologi dewasa ini terutama di SMA Islam 1 Surakarta adalah penggunaan media audio 

visual. Dengan memanfaatkan sarana prasarana yang ada seperti penggunaan Liquid Crystal 

Display (LCD) dan peralatan multimedia yang telah tersedia di SMA walaupun masih 

terbatas. Adapun  ciri yang dapat dimunculkan dari media audio visual ini  adalah dapat 

memberikan efek ketertarikan dengan adanya suara dan gambar. Salah satu program software 

yang dapat digunakan adalah macromedia flash. Macromedia flash merupakan salah satu 

program software yang mampu menyajikan pesan audio dan visual secara menarik kepada 

siswa dan materi dapat disampaikan perbagian dengan cara mengoperasikan bagian yang 

diinginkan dengan mudah dan praktis.  

Berorientasi  pada penggunaan media, media yang menarik perhatian saja tidak 

cukup, karena siswa umumnya tertarik untuk belajar saat itu juga, namun apabila 

pembelajaran yang diberikan melalui media selesai, tidak sepenuhnya siswa dapat menyerap 

pelajaran yang telah diberikan. Hal ini dikarenakan siswa hanya terfokus pada media 

penunjangnya saja sebagai ajang untuk mengurangi kebosanan dari pembelajaran 



sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut guru perlu mengaplikasikan suatu metode yang 

dapat membuat siswa menjadi aktif dan kreatif. Metode yang dapat dikembangkan juga harus 

mempertimbangkan keadaan siswa dan kemampuan siswa di SMA Islam 1 Surakarta yang 

heterogen dengan kemampuan tinggi, sedang, rendah, dan latar belakang siswa. Dengan 

demikian perlu adanya situasi yang memungkinkan siswa tergerak untuk dapat berinteraksi 

dan saling mengkomunikasikan pengetahuan dalam proses pembelajaran melalui 

pembelajaran kooperatif. 

Salah satu alternatif metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengantisipasi 

keadaan di atas adalah metode pembelajaran kooperatif yang dipandang efektif dapat 

menciptakan interaksi yang positif dan terstruktur dalam menciptakan masyarakat belajar 

(Learning community). Siswa tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari teman (Tutorial 

Sebaya). Salah satu bentuk dari metode tersebut adalah Student Team Achievement Divisions 

(STAD)  yang telah dikembangkan dan diteliti secara luas. Pembelajaran kooperatif ini 

dicirikan oleh adanya suatu struktur tugas, tujuan dan pada akhir pembelajaran siswa 

mendapatkan penghargaan. Pelaksanaan pembelajaran metode STAD terlebih dahulu 

dibentuk  kelompok. Guru memberi penekanan tentang konsep-konsep yang akan dipelajari 

dan rangkuman materi yang akan diberikan ke siswa. Langkah selanjutnya guru menyajikan 

materi pelajaran dengan pengajaran secara langsung. Kegiatan selanjutnya adalah guru 

memberikan tugas kelas yang diberikan kepada setiap siswa. Setelah itu dilaksanakan 

kegiatan kelompok, dimana setiap kelompok mengerjakan lembar kegiatan yang telah 

dibagikan sebelumnya dilakukan secara mandiri dan saling mencocokkan jawaban dengan 

teman sekelompok. Apabila ada siswa yang belum memahami materi maka teman satu 

kelompoknya bertanggungjawab memberikan penjelasan. Pada akhir pembelajaran setiap 

kelompok mendapatkan penghargaan, penghargaan dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu 

penghargaan dengan sebutan tim istimewa, hebat dan baik. Dengan penghargaan tersebut 

diharapkan siswa dapat termotivasi untuk belajar dengan giat yang pada akhirnya akan 

menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dan optimal.  

Berpijak pada uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih luas permasalahan yang timbul, yaitu dengan judul penelitian: ”INOVASI 

PEMBELAJARAN DENGAN PENGGUNAAN MACROMEDIA FLASH UNTUK 

PENINGKATAN PENGUASAAN KONSEP BIOLOGI MELALUI METODE 

STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) DI SMA ISLAM 1 

SURAKARTA”.  

 



B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang ada dapat diidentifikasi 

sebagai berikut: 

1. Guru kurang memperhatikan keadaan siswa dalam hal kebutuhan,  minat, pengalaman, 

kepandaian sehingga dalam proses pembelajaran, belum semua guru berusaha 

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa.  

2. Masih banyak siswa yang kurang aktif selama mengikuti proses pembelajaran, sedangkan 

siswa hanya mengorganisasikan sendiri apa yang diperoleh tanpa mengkomunikasikan 

dengan siswa lain. 

3. Input (masukan) sekolah berupa siswa cenderung sedang bahkan rendah. 

4. Siswa memiliki konsepsi awal yang berbeda-beda sehingga perlu diseragamkan. 

5. Pemanfaatan sarana prasarana sebagai media pembelajaran belum digunakan secara 

optimal termasuk didalamnya peralatan multimedia pada proses pembelajaran. 

6. Metode pembelajaran yang digunakan belum tepat dan belum berdasarkan kebutuhan dari 

kelas bersangkutan, tetapi lebih karena tuntutan materi.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka peneliti membatasi masalah pada 

masalah sebagai berikut: 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dibatasi pada siswa kelas XI IPA Semester II SMA Islam 1 Surakarta 

tahun pelajaran 2006/2007. 

2. Obyek Penelitian 

a. Materi yang dipelajari sistem koordinasi hanya pada materi sistem saraf dan indera 

kelas XI IPA Semester II. 

b. Media yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah menggunakan Macromedia 

Flash sebagai sarana inovasi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 

c. Peningkatan penguasaan konsep yang dimaksud adalah penambahan sekaligus 

memperkuat gagasan dan ide siswa  tentang materi yang diterima sebelumnya. 

d. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

kooperatif metode Student Team Achievement Divisions (STAD). 

 

 

 



 

 

D. Perumusan Masalah 

 Dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah penggunaan macromedia flash melalui metode Student Team Achievement 

Divisions (STAD) dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran?  

2. Apakah penggunaan macromedia flash melalui metode Student Team Achievement 

Divisions (STAD) dapat meningkatkan penguasaan konsep materi sistem saraf dan 

indera? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui penggunaan macromedia flash melalui metode Student Team Achievement 

Divisions (STAD) dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 

2. Mengetahui penggunaan macromedia flash melalui metode Student Team Achievement 

Divisions (STAD) dapat meningkatkan penguasaan konsep materi sistem saraf dan 

indera. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pendidikan baik bermanfaat secara 

langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan: 

1. Cara mengantisipasi kelemahan proses pembelajaran, dengan aplikasi media dan metode. 

2. Peningkatan penguasaan konsep oleh siswa dalam pembelajaran. 

3. Motivator guru untuk pembelajaran selanjutnya yang berupa pembelajaran inovatif, 

kreatif, dan berkualitas. 

4. Masukan kepada guru agar terbiasa dengan metode pembelajaran yang inovatif dan 

kreatif disesuaikan dengan perkembangan dunia informasi. 

5. Bahan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berbekal dari hasil penelitian penggunaan macromedia flash melalui pembelajaran 

kooperatif metode Student Team Achievement Divisions (STAD) pada proses pembelajaran 

siklus I dan siklus II dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penggunaan macromedia flash melalui pembelajaran kooperatif metode Student Team 

Achievement Divisions (STAD) dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 

2. Penggunaan macromedia flash melalui pembelajaran kooperatif metode Student Team 

Achievement Divisions (STAD) dapat meningkatkan penguasaan konsep materi sistem 

saraf dan indera. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian di 

SMA Islam 1 Surakarta selanjutnya dan dapat digunakan untuk mengadakan upaya bersama 

antara guru, orang tua dan siswa serta penyelenggara pembelajaran agar dapat membantu 

siswa dalam meningkatkan hasil belajar secara maksimal. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses pembelajaran di 

SMA Islam 1 Surakarta, yakni bahwa penguasaan konsep materi pokok sistem koordinasi 

siswa dapat ditingkatkan dengan adanya penggunaan macromedia flash melalui pembelajaran 

kooperatif metode Student Team Achievement Divisions (STAD). 

 

 

 

 

C. SARAN 

1. Kepada Kepala Sekolah 

a. Perlu adanya bimbingan kepada guru IPA biologi agar lebih terampil dalam 

penggunaan macromedia flash melalui pembelajaran kooperatif metode Student Team 

Achievement Divisions (STAD) dalam menciptakan efektifitas pembelajaran. 



b. Perlu adanya perhatian dan pengawasan dalam pelaksanaan penggunaan macromedia 

flash melalui pembelajaran kooperatif metode Student Team Achievement Divisions 

(STAD) sehingga tercapai pembelajaran yang menjadikan siswa aktif dan dinamis 

serta dapat meningkatkan prestasi belajar. 

2. Kepada Guru 

a. Hendaknya guru dapat menggunakan dengan baik penggunaan macromedia flash 

melalui pembelajaran kooperatif metode Student Team Achievement Divisions 

(STAD) sehingga dapat meningkatkan penguasaan  konsep dan peningkatan hasil 

belajar siswa khususnya materi pokok sistem koordinasi. 

b. Hendaknya guru dapat lebih terampil dalam menerapkan media pembelajaran yang 

semakin canggih yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dewasa ini. 

3. Kepada Siswa 

a. Bagi siswa yang mempunyai kemampuan lebih dari siswa lain sebaiknya selalu 

mengkomunikasikan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki. 

b. Bagi anggota kelompok yang merasa kurang paham terhadap materi harus selalu aktif 

bertanya kepada teman dan kelompok belajarnya yang memiliki kemampuan lebih. 

c. Hal-hal yang merupakan kesulitan dalam kelompok sebaiknya dikonsultasikan dengan 

guru. 

d. Peran serta aktif siswa sangatlah dituntut agar proses pembelajaran dapat berjalan 

secara maksimal, sehingga antara guru dan siswa tercipta kolaboratif yang positif 

antara pendidik dan peserta didik. 

4. Kepada Peneliti 

Hendaknya peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis diharapkan dapat 

terlebih dahulu menganalisis kembali perangkat pembelajaran yang telah dibuat oleh 

peneliti ini untuk disesuaikan penerapannya, terutama dalam hal alokasi waktu, fasilitas 

pendukung termasuk media pembelajaran dan karakteristik siswa yang ada pada sekolah 

tempat penelitian tersebut dilakukan. 

 


