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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1). Penguatan konsep 

ekosistem melalui pembelajaran kooperatif metode STAD disertai LKS, 2). 

Peningkatan kualitas proses pembelajaran biologi materi pokok ekosistem dengan 

penerapan pembelajaran kooperatif metode STAD disertai LKS. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

dilaksanakan dalam 2 siklus, siklus tindakan diawali dengan identifikasi masalah 

dan perencanaan berupa penyusunan pendekatan pembelajaran kooperatif metode 

STAD disertai LKS untuk penguatan konsep materi pokok ekosistem. Kemudian 

dilanjutkan observasi, evaluasi, serta analisis dan refleksi. Subyek penelitian 

tindakan ini adalah siswa kelas X. F SMA Negeri 1 Ceper tahun ajaran 2005/ 

2006. Data diperoleh melalui pengamatan dengan menggunakan lembar observasi, 

wawancara siswa dan guru, kajian dokumen, angket dan tes. Persepsi siswa 

terhadap pembelajaran diperoleh melalui lembar balikan. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pendekatan 

pembelajaran kooperatif metode STAD disertai LKS dapat meningkatkan 

penguatan konsep biologi siswa ranah afektif, kognitif dan psikomotorik pada 

materi pokok ekosistem, 2) Pembelajaran kooperatif metode STAD disertai LKS 

dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran biologi siswa materi pokok 

ekosistem.   

Dari hasil penelitian diperoleh: 1) konsep-konsep siswa pada materi 

pokok ekosistem yang mengalami penguatan adalah organisasi kehidupan pada 

siklus I dan siklus II mengalami peningkatan 43,59%, komponen penyusun 

ekosistem pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan 15,39%, interaksi 

antar komponen ekosistem pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan 

17,95%, suksesi pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan 38,46%, tipe-

tipe ekosistem pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan 10,26%. 

 2) kualitas proses pembelajaran biologi yang mengalami peningkatan adalah 

belajar kelompok meningkatkan motivasi belajar anda pada siklus I dan siklus II 

mengalami peningkatan 0,5%, dengan belajar kelompok saya lebih terdorong 

untuk berfikir pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan  0%, saya lebih 

suka belajar berkelompok dari pada perorangan pada siklus I dan siklus II 

mengalami peningkatan 0%, belajar kelompok lebih memudahkan memahami 

pelajaran pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan 0%, belajar kelompok 

lebih mendorong saya untuk mengemukakan pendapat 0,5%. 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Perkembangan IPTEK sekarang ini menuntut adanya perbaikan pada 

sistem pendidikan nasional dimana sampai saat ini kualitas dan kuantitas 

pendidikan tetap menjadi masalah yang paling menonjol.  Berbagai upaya telah 

dilakukan Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut khususnya dalam 

lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA), antara lain: pembaharuan kurikulum, 

penyediaan perpustakaan, penyediaan laboratorium serta pemberian beasiswa 

kepada siswa.  Atas dasar ini diberlakukan kurikulum 2004 yang memberi 

penekanan pada pencapaian kompetensi dan pembekalan kecakapan hidup bagi 

peserta didik melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa.  

Pendidikan yang berbasis kompetensi adalah pendidikan yang menekankan pada 

kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu jenjang pendidikan yang 

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang mencakup komponen 

pengetahuan, keterampilan, kecakapan, kemandirian, kreativitas, kesehatan, 

akhlak, ketaqwaan dan kewarganegaraan (Kompetensi Dasar dan Silabus Biologi 

SMU, 2002:1) 

Pendidikan di sekolah pada dasarnya merupakan proses kegiatan belajar 

mengajar yaitu terdapatnya interaksia antara siswa dengan guru.  Belajar 

menunujuk pada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai subyek yang 

menerima pelajaran dan mengajar menunujuk pada apa yang harus dilakukan guru 

sebagai pengajar.  Kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lancar dan 

efektif apabila seluruh komponen yang berpengaruh di dalamnya saling 

mendukung.  Komponen-komponen dalam mengajar tersebut antara lain: tujuan, 

materi, guru, metode, waktu yang tersedia, perlengkapan pengajaran dan evaluasi 

pembelajaran (Hamalik, 2001:54) 

SMA AL-Islam I Surakarta merupakan salah satu SMA yang telah 

menerapkan sistem KBK sejak 2 tahun terakhir.  Namun pelaksanaannya belum 



secara mutlak, hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala yang dihadapi 

antara lain: belum adanya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya 

pengalaman para guru tentang pelaksanaan KBK serta kondisi siswa sendiri.  Di 

dalam KBK, seharusnya dilaksanakan dengan sistem student centered (proses 

pembelajaran dimana seluruh kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa) dimana 

guru hanya berperan sebagai motivator dan vasilitator.  Namun, guru-guru Biologi 

di SMA AL-Islam I Surakarta belum menerapkan sistem student centered secara 

menyeluruh untuk semua materi pelajaran, guru hanya menerapkan sistem ini 

untuk materi pelajaran tertentu saja.  Guru masih menggunakan sistem teacher 

centered yang berupa ceramah.  Ini dilakukan karena guru lebih berorientasi pada 

pencapaian materi yang padat dan harus diselesaikan dalam waktu yang cukup 

singkat, hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara peneliti 

Metode ceramah yang diterapkan ini, kegiatan belajar mengajar lebih 

banyak berpusat pada guru dan kurang melibatkan aktivitas siswa.  Guru hanya 

berceramah di depan kelas dan memberikan tugas untuk mengerjakan soal-soal 

LKS saja tanpa ada aktivitas siswa.  Metode pembelajaran yang digunakan 

tersebut menyebabkan kurang adanya interaksi edukatif antara guru dan siswa.  

Bila dijejali dengan  materi secara terus menerus siswa akan mengantuk, bosan 

dan siswa cenderung ramai.  Kebosanan ini pada akhirnya akan melemahkan 

motivasi dan minat belajar siswa. 

Banyak anggapan siswa, bahwa Biologi merupakan mata pelajaran yang 

sulit dan hanya dapat dipelajari dengan cara menghafalkan.  Siswa hanya 

mengahafalkan fakta, prinsip dan teori yang disampaikan oleh guru tanpa 

berusaha untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ide-ide yang ada 

dalam pikiran mereka.  Siswa cenderung bersikap pasif.  Cara-cara tersebut 

menyebabkan siswa kurang dapat memahami maksud dan isi dari pelajaran yang 

diterimanya.  Rendahnya pemahaman konsep siswa terhadap materi pelajaran 

biologi ini mengakibatkan rendahnya nilai rata-rata kelas yang diperoleh pada 

ujian semester, ini dapat dilihat dari hasil pengamatan secara langsung oleh 

peneliti. 



Berdasarkan permasalahan di atas, solusi yang dapat dilakukan oleh 

guru untuk memperbaiki proses pembelajaran adalah dengan menggunakan 

pendekatan dan metode belajar yang tepat.  Tidak ada satupun pola pendekatan 

dan metode pembelajaran yang dapat dianggap paling baik diantara pola 

pendekatan dan metode pembelajaran yang lain, karena masing-masing 

mempunyai karakteristik tertentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya.  

Pendekatan dan metode pembelajaran tertentu kemungkinan baik untuk materi, 

situasi, dan kondisi tertentu, namun kemungkinan dapat juga kurang tepat untuk 

keadaan yang lain. 

Penerapan metode pembelajaran yang efektif merupakan salah satu 

upaya untuk pemecahan berbagai masalah pendidikan yang ada, antara lain: 

rendahnya pemahaman konsep, kecenderungan siswa manghafal materi pelajaran, 

kurangnya aktivitas siswa dalam pembelajaran serta kebosanan siswa dengan 

metode ceramah yang dilakukan guru.  Salah satu pendekatan pembelajaran yang 

dapat digunakan adalah pola pendekatan kontekstual.  Pendekatan kontekstual 

merupakan konsep yang membantu guru dalam mengkaitkan antara materi yang 

diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat.  

Pengetahuan yang disampaikan akan menjadikan fakta-fakta preposisi yang 

mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan.  Dalam proses pembelajaran, 

tugas guru mengelola kelas sebagai tim yang bekerja bersama untuk menemukan 

sesuatu yang baru bagi siswa (Nurhadi, 2004: 105)  

Pengetahuan dan keterampilan diperoleh dari hasil kerja mandiri siswa 

berdasarkan konsep yang dimiliki yang dikaitkan dengan kondisi lingkungan 

tempat tinggalnya.  Peran siswa mengkontruksi informasi-informasi yang 

diperoleh untuk diformulasikan menjadi pengetahuan dan keterampilan yang 

dimiliki. 

Pengubahan model pembelajaran terutama dimaksudkan untuk 

meningkatkan hasil belajar baik dari segi kognitif, afektif dan psikomotorik siswa 

terutama pada mata pelajaran Biologi.  Aspek kognitif berkenaan dengan hasil 



belajar intelektual yang meliputi enam aspek yaitu: pengetahuan/ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 

Aspek afektif berkenan dengan sifat yang meliputi lima aspek, yaitu 

penerimaan, jawaban/reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi.  Aspek 

psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan 

bertindak yang terdiri dari enam aspek yaitu: gerakan refleks, keterampilan 

gerakan dasar, kemampuan konseptual, keharmonisan/ketepatan, gerakan 

keterampilan kompleks dan gerakan ekspresif serta interpretatif (Sumantri, 2001 : 

133) 

Bertoalak dari masalah yang telah diuraikan dimuka, maka diambil 

judul:  PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) 

DISERTAI PENGGUNAAN HAND OUT SEBAGAI PENGUATAN 

KONSEP MATERI POKOK KOMPONEN EKOSISTEM     

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Rendahnya penguasaan materi pembelajaran oleh siswa atau kurang 

kuatnya pemahaman konsep pada siswa, salah satu penyebabnya adalah berkaitan 

dengan penyelenggaraan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Guru banyak yang kurang memperhatikan keadaan siswa dalam hal 

kebutuhan, minat, pengalaman, kapandaian sehingga dalam proses belajar 

mengajar belum semua guru berusaha mengembangkan potensi yang dimiliki 

oleh siswa. 

2. Penyampaian materi perlu adanya metode yang tepat untuk materi pelajaran 

IPA Biologi. 

3. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut 

kompetesi siswa, sehingga perlu metode pembelajaran yang tepat. 



4. Masih kurang aktifnya siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar  IPA 

Biologi, sedangkan siswa hanya mengorganisasikan sendiri tanpa 

mengkomunikasikan dengan siswa lain. 

5. Pentingnya inovasi metode pemebalajaran dari penggunaan metode 

konvensional ke metode pembelajaran kooperatif sehingga siswa dapat 

meningkatkan prestasi siswa. 

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu diadakan 

pembatasan masalah agar penelitian lebih efektif dan terarah, maka peneliti 

membatasi pada masalah berikut: 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa kelas X.3 SMA AL-Islam I Surakarta 

Tahun pelajaran 2006/2007. 

2. Obyek Penelitian 

a. Metode mengajar yang digunakan yaitu penerapan metode pembelajaran 

kooperatif pendekatan CTL disertai Hand Out. 

b. Penguatan konsep pada materi pokok komponen ekositem yang meliputi Aspek 

Afektif, aspek Kognitif dan Aspek Psikomotorik. 

 

D. PERUMUSAN MASALAH 

Sesuai dengan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka 

menjadi fokus perumusan masalahnya adalah apakah penggunaan pembelajaran 

pendekatan kontekstual yang disertai hand out dapat menguatkan konsep materi 

pokok komponen ekosistem siswa kelas X3 Semester II SMA AL-Islam I 

Surakarta Tahun pelajaran 2006/2007 ?  

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 



1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran biologi materi pokok ekosistem 

dengan penerapan pembelajaran kooperatif pendekatan CTL disertai Hand 

Out. 

2. Menguatkan konsep ekosistem melalui pembelajaran kooperatif pendekatan 

CTL disertai Hand Out. 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1. Sebagai bahan masukan bagi guru dalam memilih pola pendekatan dan 

metode pembelajaran Biologi yang sesuai dengan karakteristik siswa serta 

kondisi lingkungan belajar 

2. Memberi latihan pada siswa untuk menemukan konsep dan prinsip dengan 

pembelajaran bermakna agar tidak mudah terlupakan, sehingga dapat 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa khususnya pada mata pelajaran Biologi  

3. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya memilih dan 

menerapkan pola pendekatan dan metode pembelajaran dalam proses 

pembelajaran Biologi agar lebih menarik dan diminati siswa yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

4. Meningkatkan penguatan konsep pada mata pelajaran Biologi, pada khususnya 

materi pokok Ekosistem 



 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Dari hasil penerapan pendekatan pembelajaran kooperatif metode CTL  

disertai hand out pada proses pembelajaran siklus I dan siklus II dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pendekatan pembelajaran kooperatif metode CTL disertai hand out dapat 

meningkatkan penguatan konsep biologi siswa ranah afektif, kognitif dan 

psikomotorik pada materi pokok  Komponen Ekosistem. 

2. Pembelajaran kooperatif metode CTL disertai hand out dapat meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran siswa materi pokok komponen ekosistem.     

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar referensi penelitian lebih 

lanjut di SM AL-Islam I Surakarta, serta meningkatkan pengetahuan guru di 

SMA Al Islam I Surakarta. 

2.  Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada kegiatan belajar 

mengajar di SMA AL-Islam I Surakarta, yakni bahwa penguatan konsep 

materi pokok ekosistem siswa dapat ditingkatkan dengan adanya pendekatan 

pembelajaran kooperatif metode CTL disertai hand out. 

 

C. SARAN 

1. Kepada Kepala Sekolah 

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

menggunakan pembelajaran kooperatif metode CTL dalam menciptakan 

efektifitas pembelajaran. 



b. Perlu adanya perhatian dan pengawasan dalam pelaksanaan pembelajaran 

kooperatif metode CTL sehingga tercapai kegiatan belajar mengajar yang 

menjadikan siswa aktif dan dinamis serta dapat meningkatkan prestasi 

belajar. 

2. Kepada Guru 

a. Hendaknya guru dapat menggunakan pendekatan pembelajaran koopertatif 

metode CTL disertai hand out dengan baik sehingga dapat menguatkan 

konsep dan peningkatan hasil belajar siswa khususnya materi pokok 

komponen ekosistem. 

3. Kepada Siswa 

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

selalu mengkomunikasikan atau menularkan 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. 

4. Kepada Peneliti 

a. Hendaknya peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis sedapat 

mungkin 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. 

b. Hendaknya penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian 

selanjutnya dengan mengaitkan aspek-aspek yang belum diungkap dan 

dikembangkan dari variabel-variabel yang telah disebutkan di depan. 

 


