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ABSTRACT 

 

Whelly Yuliana. THE INFLUENCE OF COOPERATIVE STAD MODEL 

ESPOUSED BOX AND MYSTERIUS CARD (KOKAMI) MEDIA 

TOWARD LEARNING ACHIEVEMENT VIEWED FROM LEARNING 

ACTIVITY. Thesis, Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret 

University Surakarta. July 2012.  

The purposes of this research are to know: 1) the influence of 

cooperative STAD model espoused kokami media toward learning achievement; 

2) the influence of student’s learning activity toward learning achievement, 3) the 

interaction between of cooperative STAD model espoused kokami media and 

learning activity toward learning achievement. 

The research was quasi experiment research using Randomized Control 

Only design. Learning model and learning activity were independent variables 

and student’s achievement of study biology was the dependent variable. The 

population of this research wass all of 7
th

 grade student semester even of SMP 

Negeri 1 Kebakkramat in the academic years 2011/2012. The samples of this 

research were the students of class VII-A as the experimental group and the 

students of class VII-B as the control group. The sample of this research was 

established by cluster random sampling. The data about the result of study 

biology collected by use test, observation form and questionnaires. Learning 

activity measured by using observation form. The analysis of this data was anava 

two away in different cell and the advance test used Bunfferoni test. 

The conclusion of this research were: 1) application of ccooperative 

STAD model espoused kokami media had significant influence to learning 

achievement in psychomotor domain but didn’t has significant influence in 

cognitive and affective domain, 2) Learning activity had significant influence to 

learning achievement in psychomotor domain but didn’t has significant influence 

in cognitive and affective domain, 3) There wasn’t interaction between of 

cooperative STAD model espoused kokami media and learning activity to learning 

achievement. 
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ABSTRAK 

 

Whelly Yuliana. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

STAD DISERTAI MEDIA KOTAK DAN KARTU MISTERIUS (KOKAMI) 

TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI DITINJAU DARI AKTIVITAS 

BELAJAR SISWA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. Juli 2012.    

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh model 

pembelajaran kooperatif STAD yang disertai media kokami terhadap hasil belajar 

biologi; (2) pengaruh aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar biologi; dan (3) 

interaksi antara model pembelajaran kooperatif STAD yang disertai media kokami 

dengan aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar biologi. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi experiment) 

menggunakan Randomized Control Only Design. Model pembelajaran yang 

disertai media dan aktivitas belajar sebagai variabel bebas dan hasil belajar biologi 

sebagai variabel terikat. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII 

semester genap SMP Negeri 1 Kebakkramat tahun pelajaran 2011/2012. Sampel 

pada penelitian ini adalah siswa kelas VII A sebagai kelompok eksperimen dan 

siswa kelas VII B sebagai kelompok control. Teknik pengambilan sampel dengan 

“Cluster Random Sampling”. Teknik pengumpulan data hasil belajar biologi 

menggunakan teknik tes, angket dan lembar observasi. Pengukuran aktivitas 

belajar biologi menggunakan lembar observasi. Teknik analisis data dengan 

menggunakan Analisis varians (ANAVA) dua jalan dan uji lanjut Bunfferoni. 

Hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: 1) Model pembelajaran 

STAD yang disertai media kokami berpengaruh nyata terhadap hasil belajar 

biologi ranah psikomotor tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap hasil belajar 

ranah kognitif dan afektif; 2) Aktivitas belajar siswa berpengaruh nyata terhadap 

hasil belajar biologi ranah psikomotor tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap 

hasil belajar ranah kognitif dan afektif; dan 3) Tidak terdapat interaksi antara 

model pembelajaran STAD yang disertai media kokami dengan aktivitas belajar 

terhadap hasil belajar biologi. 

 

 

 

Kata Kunci: Hasil Belajar Biologi, Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

yang disertai Media Kokami, Aktivitas Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar adalah proses yang ditandai dengan perubahan perilaku seseorang 

yang dapat dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Proses 

perubahan perilaku individu dalam pencapaiannya dipengaruhi oleh banyak 

faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan 

segala sesuatu yang berasal dari dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal 

merupakan segala sesuatu yang berasal dari luar individu.  

Pendidikan sendiri merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu.  

Oleh karena itu pembaharuan pendidikan harus dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan. Selain itu untuk memperoleh hasil yang optimal guru dituntut 

tidak hanya mengandalkan yang ada di dalam kelas (apalagi hanya membaca buku 

ajar), tetapi harus mampu dan mau menelusuri serta mendayagunakan berbagai 

sumber pembelajaran. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran yaitu dengan menggunakan model pembelajaran yang disertai 

dengan media pembelajaran yang tepat. Penggunaan model dan media dalam 

proses pembelajaran dapat mempertinggi aktivitas belajar siswa sehingga dapat 

tercapainya tujuan pembelajaran yang lebih baik. 

Berdasarkan observasi di SMP Negeri 1 Kebakkramat pada kelas VII 

dengan jumlah siswa setiap kelas 32 orang, guru masih menggunakan metode 

konvensional dan belum memaksimalkan penggunaan media pembelajaran dalam 

proses mengajar. Penerapan pembelajaran seperti ini belum dapat membuat siswa 

aktif dan komunikatif dalam menyampaikan pendapat selama proses pembelajaran 

berlangsung. Guru semestinya memberikan variasi dalam mengajar agar siswa 

tertarik dan lebih aktif saat mengikuti proses pembelajaran serta mudah dalam 

memahami suatu materi. 

Pelaksaan pembelajaran saat ini yang banyak digunakan adalah model 

pembelajaran kooperatif, yaitu model pembelajaran yang lebih menekankan 

kepada proses kerjasama dalam kelompok. Tujuan yang ingin dicapai dalam 



model ini tidak hanya kemampuan akademik dalam pengertian penguasaan bahan 

pelajaran, tetapi juga adanya unsur kerjasama untuk penguasaan materi tersebut. 

Melalui cooperatif learning setiap siswa akan saling membantu dalam belajar 

karena mereka menginginkan semua anggota kelompok memperoleh 

keberhasilan. Pembelajaran kooperatif juga melatih siswa untuk dapat 

berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam bentuk diskusi. Model pembelajaran 

kooperatif banyak ragamnya, salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif 

STAD.  

STAD merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang diduga 

mudah bagi para guru yang baru menerapkan pendekatan kooperatif. Alasan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD ini adalah model 

pembelajaran kooperatif STAD cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran IPA-

Biologi dimana proses pembelajaran biologi ini biasanya banyak menuntut siswa 

untuk melakukan pembelajaran eksperimen dan pembelajaran kooperatif STAD ini 

dituntut melakukan belajar dengan kelompok. Dengan adanya pembagian 

kelompok secara heterogen, model pembelajaran kooperatif STAD juga sesuai 

untuk dipadukan dengan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. 

Penggunaan media dalam proses pembelajaran bertujuan untuk menarik minat dan 

memotivasi belajar siswa. Bahan pembelajaran yang diberikan akan lebih jelas 

maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan 

siswa mencapai tujuan pembelajaran lebih baik. Selain itu dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif STAD yang disertai media pembelajaran siswa 

lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian 

dari guru tetapi juga dapat melakukan aktivitas belajar lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemontrasikan, dan lain-lain. 

Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan dan dapat 

dipadukan dengan model pembelajaran STAD adalah media pembelajaran kokami. 

Media pembelajaran kokami adalah gabungan antara media dan permainan yang 

mampu menarik minat siswa untuk ikut aktif terlibat dalam proses pembelajaran. 

Media kokami ini mampu merangsang siswa untuk berpikir inovatif, kreatif, dan 

kritis sehingga mampu meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar biologi 



siswa. Media kokami terdiri dari suatu kotak dan kartu misterius, dikatakan 

misterius sebab kartu dimasukkan ke dalam amplop yang kemudian amplop akan 

diletakkan di dalam suatu kotak sehingga isi dari kartu tidak diketahui. Isi dari 

kartu misterius dapat berupa materi, pertanyaan, gambar, perintah maupun suatu 

petunjuk.  

Aktivitas belajar merupakan komponen yang harus ada dalam proses 

pembelajaran, sehingga berperan terhadap perubahan perilaku siswa. Menurut 

A.M Sardiman (2001) aktivitas belajar terdiri dari visual activities, oral activities, 

listening activities, writing activities, drawing activities, motor activities, mental 

activities, dan emotional activities. Aktivitas belajar dapat berupa interaksi yang 

terjadi dalam proses pembelajaran, baik yang terjadi antara pendidik dengan 

peserta didik maupun antar peserta didik. Aktivitas belajar yang rendah dapat 

menghambat proses perubahan perilaku siswa, sedangkan aktivitas belajar yang 

tinggi dapat membantu proses pencapaian perubahan perilaku siswa. Penyebab 

rendahnya aktivitas siswa dikarenakan pembelajaran masih lebih banyak berpusat 

pada guru (teacher centered) sehingga siswa bertindak sebagai obyek dalam 

pembelajaran. Dengan menggunakan model pembelajaran STAD yang disertai 

media pembelajaran kokami dalam aktivitas belajar, pembelajaran siswa menjadi 

lebih aktif dan berpusat pada siswa. Aktivitas belajar pada dasarnya merupakan 

kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil belajar siswa. Sehingga model 

pembelajaran STAD yang disertai media kokami dalam aktivitas belajar 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, ingin diketahui 

pengaruh dari penggunaan model pembelajaran kooperatif STAD disertai media 

kokami terhadap hasil belajar biologi siswa yang ditinjau dari aktivitas belajar 

siswa yang meliputi visual activities, oral activities, listening activities, writing 

activities, drawing activities dan motor activities. Sehingga perlu dilakukan 

penelitian dengan judul sebagai berikut: “PENGARUH MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF STAD DISERTAI MEDIA KOTAK 

DAN KARTU MISTERIUS (KOKAMI) TERHADAP HASIL BELAJAR 

BIOLOGI DITINJAU DARI AKTIVITAS BELAJAR SISWA”. 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah model pembelajaran kooperatif STAD yang disertai media kokami 

mempengaruhi hasil belajar biologi? 

2. Apakah aktivitas belajar siswa mempengaruhi hasil belajar biologi? 

3. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran kooperatif STAD 

yang disertai media kokami dengan aktivitas belajar siswa terhadap hasil 

belajar biologi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Pengaruh model pembelajaran kooperatif STAD yang disertai media 

kokami terhadap hasil belajar biologi. 

2. Pengaruh aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar biologi. 

3. Interaksi antara model pembelajaran kooperatif STAD yang disertai media 

kokami dengan aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar biologi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah perumusan masalah di atas diperoleh jawabannya, diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, penelitian ini dapat memberikan wacana dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan tentang metode pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1)   Dapat digunakan untuk memudahkan siswa dalam menerima pelajaran 

yang disampaikan guru sehingga dapat meningkatkan pencapaian hasil 

belajar biologi siswa.  



2)   Dapat meningkatkan interaksi antara siswa dengan siswa maupun antara 

guru dengan siswa sehingga siswa dapat lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. 

3)   Mengajarkan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk 

memecahkan masalah bersama, berpendapat dan bertanggung jawab  

b. Bagi Guru 

1)   Dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memilih 

model pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan pada siswa. 

2)   Dapat memberikan solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran 

biologi di kelas. 

c. Bagi instansi 

Dapat memberikan masukan atau saran dalam upaya mengembangkan suatu 

proses pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar siswa sehingga 

meningkatkan sumber daya pendidikan untuk menghasilkan output yang 

berkualitas. 

d. Bagi Peneliti 

Dapat dijadikan bahan kajian penelitian sejenis tentang hasil belajar biologi 

ditinjau dari variabel lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh model pembelajaran 

kooperatif STAD yang disertai media kokami terhadap hasil belajar biologi 

ditinjau dari aktivitas belajar siswa dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Model pembelajaran kooperatif STAD yang disertai media kokami berpengaruh 

nyata terhadap hasil belajar biologi ranah psikomotor tetapi tidak berpengaruh 

nyata pada ranah afektif dan kognitif. 

2. Aktivitas belajar siswa berpengaruh nyata terhadap hasil belajar biologi ranah 

psikomotor tetapi tidak berpengaruh nyata pada ranah afektif dan kognitif. 

3. Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran STAD yang disertai media 

kokami dengan aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar biologi. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian secara teoretis dapat digunakan sebagai bahan kajian dan 

referensi pada penelitian sejenis mengenai model pembelajaran kooperatif  STAD 

dan aktivitas belajar siswa.  

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi guru 

dalam memberikan pembelajaran biologi yaitu dengan meningkatkan aktivitas 

belajar siswa serta menerapkan metode pembelajaran yang dapat mengaktifkan 

siswa sehingga tercapai hasil belajar biologi yang optimal. 

 

 

 

 

 

 



C. SARAN 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis 

dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran biologi di kelas. Agar 

dapat mencapai hasil yang optimal, kontribusi dari berbagai elemen dalam 

pembelajaran merupakan syarat yang harus dipenuhi. 

Beberapa saran yang dapat diberikan terhadap guru mata pelajaran 

biologi adalah bahwa hendaknya (1) guru mampu mengoptimalkan aktivitas 

belajar siswa dalam proses pembelajaran; (2) guru mengetahui karakteristik siswa 

dalam belajar sehingga dapat menerapkan model pembelajaran yang sesuai 

dengan keadaan siswa; (3) dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif 

STAD yang disertai media pembelajaran, guru perlu memperhatikan kemampuan 

siswa dalam menyampaikan materi sehingga konfirmasi materi oleh guru sangat 

diperlukan agar ketercapaian hasil belajar biologi baik ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor optimal; dan (4) guru memberikan inovasi baru dalam membuat 

media pembelajaran supaya pembelajaran didalam maupun diluar kelas tidak 

membosankan dan lebih menarik bagi siswa. 

Penelitian ini sangat terbatas pada kemampuan peneliti, maka perlu 

diadakan penelitian yang lebih lanjut mengenai penerapan model pembelajaran 

kooperatif STAD dalam ruang lingkup yang lebih luas serta faktor-faktor lain yang 

turut berpengaruh terhadap pembelajaran. 

 

 

 


