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meninggalkan dunianya karena akhirat, dan tidak pula meninggalkan akhiratnya 

karena dunianya, sehingga ia dapat kedua-duanya semua. Karena di dunia itu 

penyampaikan akhirat. Dan jangankah kamu jadi memberatkan atas sesama 

manusia”. (H.R Muslim) 

 

“jadilah manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain di sekitarmu, 

kehidupan hanyalah sementara dan pergunakan kesempatan di dunia  pertama 

dan terakhir untuk d iakhirat kelak, selalu menghormati ibu dan ayah,  

surga di bawah telapak kaki ibu” 
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ABSTRAK 

 

ANDES PUTRA. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student 

Team Achievement Division (STAD)  Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil 

Belajar Siswa Pada Materi Sistem Jaringan Tumbuhan di Kelas XI IPA SMA 

Negeri 1 Serasan Kabupaten Natuna Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

Universitas Muhammadiyah Pontianak. 2015. Dibimbing oleh  ARIF DIDIK 

KURNIAWAN, M.Pd selaku pembibing I dan NURI DEWI MULDAYANTI, 

M.Pd selaku pembimbing II. 

 

Pola pembelajaran yang berbasis pada guru (teacher centered) menjadikan 

informasi yang didapat oleh siswa sebatas apa yang disampaikan oleh guru. Hal 

ini menyebabkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas XI IPA SMAN 1 Serasan 

Kabupaten Natuna pada matapelajaran Biologi menjadi rendah. Tujuan penelitian 

ini untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas hasil belajar pada materi 

jaringan tumbuhan kelas XI IPA SMAN 1 Serasan Kab. Natuna melalui 

pengimplementasian model pembelajaran kooperatif tipe Student Team 

Achievement Division (STAD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian tindakan kelas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif dan prosedur penelitian terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPA 

berjumlah 30 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan pengukuran. Teknik keabsahan data menggunakan 

triangulasi dan memberchek. Analisa data menggunakan perhitungan presentase 

nilai klasikal dengan indikator keberhasilan 70% untuk hasil belajar dan aktivitas 

belajar siswa.  Hasil penelitian pada siklus I pencapaian nilai klasikal hasil belajar 

siswa sebesar 63,33% (19 siswa), pada siklus II pencapaian hasil belajar 

meningkat menjadi 80% (24 siswa). Hasil penelitian siklus I pencapaian hasil 

aktivitas belajar siswa sebesar 46,67% (14 siswa), pada siklus II pencapaian 

aktivitas belajar siswa meningkat menjadi 76,66% (23 siswa). Kesimpulan dari 

hasil penelitian adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa pada materi jaringan 

tumbuhan kelas XI IPA SMAN 1 Serasan Kab. Natuna. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan yang paling penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Persiapan yang matang pada saat akan 

melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Guru berperan sangat penting 

dalam kegiatan pembelajaran, guru juga harus menyajikan pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan bagi peserta didik agar tercapai tujuan pembelajaran. 

Selain sebagai pengajar, tugas utama guru di sekolah adalah sebagai fasilitator 

yang memfasilitasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sunilawati (2013: 2) 

menyatakan guru juga harus dapat berperan sebagai motivator agar 

implementasi pembelajaran mengarahkan siswa pada pembelajaran efektif dan 

efisien. Guru diharapkan memahami apa saja yang harus disiapkan pada saat akan 

mengajar di dalam kelas supaya hasil belajar dapat tercapai dengan maksimal. 

Hasil belajar merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh guru 

setelah proses pembelajaran selesai. Setiap sekolah memiliki nilai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan sekolah 

dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Serasan Kabupaten Natuna menetapkan nilai KKM yaitu 65, namun pada 

kenyataanya masih banyak siswa di kelas XI IPA SMA Negeri 1 Serasan 

Kabupaten Natuna belum mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal khususnya 

pada mata pelajaran IPA Biologi pada semester ganjil pada tahun ajaran 

2013/2014. 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Serasan Kabupaten Natuna khususnya 

kelas XI IPA tahun pelajaran 2014/2015 terdapat satu kelas  jurusan IPA, kelas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu kelas yaitu kelas XI IPA. 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Juni 2014 dengan guru pengampu 

mata pelajaran biologi dan tujuh orang siswa di kelas XII IPA  menyatakan bahwa 

materi yang sulit dipahami siswa yaitu sistem jaringan tumbuhan dan sistem 

peredaran darah. Sulit dipahami karena banyak nama-nama ilmiah dan banyak 

1 



2 
 

 

hafalan yang menjadikan hasil belajar siswa menjadi rendah. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel nilai hasil ulangan harian yang belum memenuhi KKM pada semester 

ganjil tahun akademik 2012/2013 dan 2013/2014 sebagai berikut : 

 Tabel 1.1 Daftar Nilai Ulangan Harian Mata Pelajaran Biologi 

Semester Ganjil SMA Negeri 1 Serasan Kabupaten Natuna 

 

Materi 

2012/2013 2013/2014 

Rata-

rata 

Persentase 

ketuntasan 
Rata- rata 

Persentase 

ketuntasan 

Struktur dan Fungsi 

Sel 

67 73% 65 62% 

Jaringan Tumbuhan 62 36% 62 37% 

Jaringan Hewan 68 89% 66 79% 

Sistem Gerak 66 78% 66 66% 

Sistem Peredaran 

Darah 

68 89% 65 54% 

 Sumber : Dokumentasi Nilai Biologi SMAN 1 Serasan  

 Berdasarkan tabel 1.1 menunjukan bahwa pada tahun ajaran 2012/2013 

data nilai ulangan harian mata pelajaran Biologi semester ganjil pada materi 

Jaringan Hewan dan Sistem Peredaran Darah memiliki tingkat ketuntasan yang 

paling tinggi yaitu sama-sama 89% sedangkan materi Jaringan Tumbuhan 

memiliki tingkat ketuntasan paling rendah yaitu 36%. Untuk tahun ajaran 

2013/2014 materi yang memiliki nilai ketuntasan tertinggi yaitu pada materi 

jaringan hewan sedangkan pada materi Jaringan Tumbuhan memiliki tingkat 

ketuntasan yang paling rendah yaitu 37%. Hal ini membuktikan bahwa materi 

Jaringan Tumbuhan memiliki kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

materi-materi yang lain yang terdapat disemester ganjil.  

Hal ini didukung hasil observasi dikelas XI IPA tanggal 11 Juni 2014  pada 

saat guru mengajar mata pelajaran Struktur dan Fungsi Sel di kelas, terdapat 

beberapa masalah yang muncul pada saat proses pembelajaran berlangsung.  

Masalah-masalah yang muncul diantaranya : 1) proses pembelajaran masih 

berpusat pada guru, 2) siswa tidak dilibatkan secara maksimal oleh guru pada saat 

proses pembelajaran berlangsung, aktivitas siswa tidak terlihat, 3) guru tidak 

memunculkan interaksi belajar yang interaktif antara siswa dengan siswa dan guru 

dengan siswa,  4) saat proses pembelajaran berlangsung guru mengintruksikan 
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kepada siswa untuk menanyakan apa yang belum dipahami tetapi tidak ada yang 

mengajukan pertanyaan, 5) saat guru menyuruh siswa mengerjakan soal, masih 

banyak siswa yang kurang paham untuk menyelesaikannya.    

Selain materi yang dianggap sulit oleh siswa, didukung dengan pola 

pembelajaran yang berbasis pada guru (teacher centered) menjadikan informasi 

yang didapat oleh siswa sebatas apa yang disampaikan oleh guru. Hal ini 

menyebabkan aktivitas belajar siswa menjadi tidak meningkat. Maka dari itu, guru 

harus mempunyai cara atau solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan di 

atas. Solusi yang dapat digunakan oleh guru adalah dengan mempersiapkan model 

dan metode yang tepat dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Salah 

satu model yang dapat digunakan oleh guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran adalah Student Team Achievment Division (STAD). 

Model pembelajaran STAD merupakan bagian dari pembelajaran 

kooperatif. Tujuan pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat lebih membiasakan 

kepada siswa untuk belajar berkelompok dalam rangka memecahkan masalah atau 

mengerjakan tugas (Nuri, 2010: 5). Harapanya dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD ini mampu menumbuhkan saling kerjasama 

tim dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dapat berkembang dengan 

baik, yang berdampak pada hasil belajar yang diperoleh siswa. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh  Sulistyowati Winasis (2010) menyatakan bahwa 

penerapan pembelajaran STAD yang disertai autentic asesment dapat 

meningkatkan hasil kognitif siswa dari pra siklus, siklus I, dan siklus II yaitu 

sebesar 58,5, 72,25, dan 80,2. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pengampu tersebut, guru 

menyatakan bahwa pembelajaran biologi pada materi sistem jaringan tumbuhan 

yang pernah diterapkan adalah metode ceramah dan tanya jawab. Sehingga dalam 

proses pembelajaran tersebut kurang efektif, karena dalam pelaksanaan tanya 

jawab memerlukan siswa yang memiliki mental yang tinggi untuk mengajukan 

pertanyaan dengan guru yang didepan. Guru menginginkan perbaikan dalam 

proses belajar mengajar sehingga aktivitas siswa lebih meningkat dan hasil belajar 

siswa pada materi sistem jaringan tumbuhan.  
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Berdasarkan uraian permasalahan di atas peneliti ingin mencoba melakukan 

sebuah penelitian yang memadukan model pembelajaran STAD harapanya 

mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Untuk itu peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Pada Materi 

Sistem Jaringan Tumbuhan Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Serasan Kabupaten 

Natuna. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka fokus penelitian ini adalah 

IPA Biologi merupakan mata pelajaran yang dianggap sulit oleh siswa salah 

satunya adalah materi sistem jaringan tumbuhan. Selain itu, pola pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru yang menggunakan sistem berpusat pada guru (teacher 

centered) menjadikan proses pembelajaran menjadi monoton. Hal ini menjadikan 

aktivitas dan hasil belajar siswa menjadi tidak maksimal. Untuk itu diperlukan 

metode yang tepat dalam melaksanakan proses pembelajaran. Salah satu metode 

yang biasa diterapkan oleh guru adalah  model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. Berdasarkan fokus penelitian di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi 

sistem jaringan tumbuhan siswa kelas XI  IPA SMA Negeri 1 Serasan 

Kabupaten Natuna ? 

2. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi sistem jaringan tumbuhan 

siswa kelas XI  IPA SMA Negeri 1 Serasan Kabupaten Natuna ? 

3. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sistem jaringan tumbuhan siswa 

kelas XI  IPA SMA Negeri 1 Serasan Kabupaten Natuna ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana : 

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi sistem 

jaringan tumbuhan di kelas XI  IPA SMA Negeri 1 Serasan Kabupaten Natuna. 

2. Aktivitas belajar siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada 

materi sistem jaringan tumbuhan siswa kelas XI  IPA SMA Negeri 1 Serasan 

Kabupaten Natuna. 

3. Hasil belajar siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada 

materi sistem jaringan tumbuhan siswa kelas XI  IPA SMA Negeri 1 Serasan 

Kabupaten Natuna. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil enelitian ini diharapkan dapat member manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Memperkaya temuan-temuan penelitian tindakan kelas bahwa model 

kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA serta 

mengembangkan gagasan dan wawasan baru mengenai model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD serta mendukung teori-teori yang ada, bagi penelitian 

lanjutan yang sama atau penelitian yang terkait.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Siswa, dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran biologi khususnya materi jaringan tumbuhan. 

b. Bagi Guru, sebagai salah satu alternatif perpaduan model dan metode  

pembelajaran yang dapat diterapkan guru dalam pembelajaran biologi. 

c. Bagi Sekolah, dapat meningkatkan kualitas sekolah melalui peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar. 

d. Bagi Peneliti, selain untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dapat 

menambah pengalaman. 
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E. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi variabel berdasarkan karakteristik yang 

diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan pengukuran secara cermat 

terhadap suatu objek atau fenomena. Agar tidak terjadi miskonsepsi terhadap 

judul dan permasalahan penelitian, perlu dijelaskan istilah-istilah yang digunakan 

sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievment Division 

(STAD) 

diterapkan dalam penelitian ini dengan beberapa langkah : 

a. Penyajian Materi 

Tahap penyajian materi, guru memulai dengan menyampaikan 

indikator yang harus dicapai dan memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang 

materi yang akan dipelajari. 

b. Kerja Tim 

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri dari 

4-5 orang siswa secara heterogen yang berdasarkan tingkat kemampuan 

koknitif siswa dan jenis kelamin, dimana siswa dituntut untuk  mempelajari 

materi dan mengerjakan tugas yang diberikan. Pada tahap ini siswa diberi 

LKS yang akan dipelajari. Siswa saling berbagi tugas, saling membantu 

memberikan penyelesaian agar semua anggota kelompok dapat memahami 

materi yang dibahas. 

c. Tes Individu (Kuis) 

Setelah pembelajaran selesai ada tes individu (kuis). Melalui kuis ini 

dapat membantu nilai dalam kelompoknya dan guru dapat mengetahui 

tingkat pemahaman materi setiap siswa. Tahap pemberian kuis secara bebas 

dan memberikan kesempatan menjawab hanya pada salah satu siswa yang 

angkat tangan dengan cepat. 

d. Skor Pengembangan Individu 

Skor yang didapat dari hasil kuis selanjutnya dicatat oleh guru untuk 

dibandingkan dengan hasil prestasi sebelumnya. Skor tim diperoleh dengan 

menambahkan skor peningkatan semua anggota 1 tim. Nilai rata-rata 
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diperoleh dengan menjumlahkan skor setiap anggota tim dibagi jumlah 

anggota tim.  

e. Penghargaan 

Penghargaan didasarkan nilai rata-rata tim tertinggi dimana dapat 

memotivasi siswa. 

2. Aktivitas Belajar 

 Aktivitas belajar adalah kesibukan atau kegiatan yang dilakukan 

seseorang dalam belajar. Berdasarkan jenisnya kegiatan aktivitas siswa antara 

lain dapat digolongkan sebagai berikut, Visual activities, Oral activities, 

Writing activities, Drawing activities, Motor activities, Mental activities, 

Emotional activities, dari tujuh jenis kegiatan aktivitas peneliti menggunakan 

empat jenis aktivitas yang dijadikan indikator dalam mengukur aktivitas siswa. 

Dikarenakan keempat aktivitas tersebut yang akan muncul sesuai dengan 

materi dan penggunaan model pembelajaran STAD. 

Adapun indikator aktivitas belajar siswa yaitu : 

1. Visual acivities 

a. Memperhatikan guru menjelaskan pada saat pembelajaran berlangsung. 

b. Memperhatikan pada saat teman mempersentasikan jawaban. 

2. Oral activities 

Bertanya kepada guru dan teman sekelompok mengenai materi yang tidak 

dipahami. 

3. Writing activities  

 Mengerjakan tugas LKS. 

4. Mental activities 

Menanggapi presentasi dari  teman. 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi jaringan tumbuhan dalam 

bentuk skor yang diukur dengan menggunakan soal tes hasil belajar yang 

disusun dan dikembangkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini data yang 
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diambil adalah data dari aspek kognitif yang akan diukur dengan menggunakan 

bentuk soal tes pilihan ganda sebanyak 20 soal. Soal akan diberikan kepada 

siswa di akhir pembelajaran baik siklus I dan siklus II. Siswa dikatakan 

berhasil apabila mencapai nilai KKM yaitu 65. 

4. Sistem Jaringan Tumbuhan 

Materi Jaringan Tumbuhan yang diajarkan pada semester ganjil di kelas 

XI SMA Negeri 1 Serasan Kabupaten Natuna 

a. Siklus I  : Materi jaringan tumbuhan. 

b. Siklus II : Materi sistem jaringan tumbuhan dan organ tumbuhan. 

 

F. Indikator Keberhasilan 

Proses belajar mengajar dianggap berhasil jika daya serap terhadap bahan 

pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara individual 

maupun kelompok (Djamarah,2006). Untuk mengukur keberhasilan pembelajaran 

dalam penelitian ini diperlukan indikator. Pembelajaran dikatakan berhasil jika 

60%  dari siswa mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu sebesar 65. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan 

aneka ragam competence, skills, dan attitudes. Kemampuan (competencies), 

keterampilan (skills), dan  sikap (attitudes) tersebut diperoleh secara bertahap dan 

berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian  proses 

belajar sepanjang hayat. Rangkaian proses belajar itu dilakukan dalam bentuk 

keterlibatannya dalam pendidikan informal, keikutsertaanya dalam pendidikan 

formal maupun non formal (Winataputra, 2008: 1.5).  

Belajar sering juga diartikan sebagai penambahan, perluasan, dan 

pendalaman pengetahuan, nilai dan sikap, serta keterampilan (Winataputra, 2008: 

1.8). Belajar  harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri 

individu. Perubahan tersebut tidak hanya pada aspek pengetahuan atau kognitif 

saja tetapi juga meliputi aspek sikap dan nilai (afektif) serta keterampilan 

(psikomotor) (Winataputra, 2008: 1.9). 

Menurut Slameto (2010: 2), secara psikologis belajar merupakan suatu 

proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan 

tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Belajar ialah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. 

Perubahan tersebut dapat berupa penambahan, perluasan maupun pendalaman 

pengetahuan, nilai, sikap serta keterampilan. 
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2. Ciri-ciri Belajar 

Belajar merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan secara baik oleh 

penyelenggara pendidikan. Untuk itu, penyelenggara pendidikan harus 

bertanggung jawab penuh terhadap terselenggaranya proses pembelajaran. 

Terselenggaranya proses pembelajaran yang baik harapannya output yang 

dihasilkan adalah manusia yang berkualitas dengan bekal ilmu pengetahuan 

dan sikap yang baik.  

Winataputra (2008: 1.9), belajar memiliki tiga ciri yaitu, pertama, belajar 

harus memungkinkan terjadinya perubahan tingkah perilaku pada diri individu. 

Perubahan tersebut tidak hanya pada aspek pengetahuan atau kognitif saja 

tetapi juga meliputi aspek sikap dan nilai (afektif) serta keterampilan 

(psikomotor). Kedua, perubahan itu harus merupakan buah dari pengalaman. 

Perubahan perilaku yang terjadi pada diri individu karena adanya interaksi 

antara dirinya dengan lingkungan, interaksi ini dapat berupa interaksi fisik. 

Ketiga, perubahan tersebut relatif  menetap, perubahan perilaku akibat belajar 

akan bersifat cukup permanen. Bahri (2006: 40-41) kegiatan belajar mengajar 

tidak terlepas dari ciri-ciri tertentu, yaitu: belajar mengajar memiliki tujuan, 

yakni untuk membentuk anak didik dalam suatu perkembangan tertentu, ada 

suatu prosedur yang direncanankan, didesain untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

3. Jenis-Jenis Belajar 

Berkenaan dengan proses belajar yang terjadi pada diri siswa, belajar 

terbagi menjadi beberapa jenis. Menurut Gagne (Winataputra, 2008: 1.9-1.11), 

belajar dibagi menjadi delapan jenis. Pertama, belajar isyarat (signal learning), 

adalah melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena adanya tanda atau 

isyarat. Kedua, belajar stimulus-respon (stimulus-response learning), terjadi 

pada diri individu karena rangsangan dari luar. Ketiga, belajar rangkaian 

(Chaining learning), terjadi melalui perpaduan berbagai proses stimulus respon 

yang telah dipelajari sebelumnya sehingga melahirkan perilaku yang spontan. 

Keempat, belajar asosiasi verbal (verbal association learning), terjadi bila 

individu telah mengetahui sebutan bentuk dan dapat menangkap makna yang 
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bersifat verbal. Kelima, belajar membedakan (discrimination learning), terjadi 

bila individu berhadapan dengan benda, suasana, atau pengalaman luas dan 

mencoba membedakan hal-hal yang jumlahnya banyak. Keenam, belajar 

konsep (concept learning), terjadi bila individu menghadapi berbagai fakta atau 

data yang kemudian ditafsirkan ke dalam suatu pengertian. Ketujuh belajar 

hukum atau aturan (rule learning), terjadi bila individu menggunakan beberapa 

rangkaian peristiwa dan menerapkannya atau menarik kesimpulan dari data 

tersebut menjadi aturan. Kedelapan, belajar pemecahan masalah (problem 

solving learning), terjadi bila individu menggunakan berbagai konsep atau 

prinsip untuk menjawab suatu pertanyaan. 

 

B. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Pembelajaran kooperatif adalah sekumpulan strategi mengajar yang 

digunakan guru agar saling membantu dalam mempelajari sesuatu (Hamzah, 

2013:107). Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah tipe Student Team 

Achiecment Division (STAD). Model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

merupakan salah satu model pembelajaran dengan menerapkan sistem kelompok, 

harapanya siswa akan saling berinteraksi antar anggota kelompok dalam 

membahas permasalahan yang dihadapi. 

 Isjoni (2009: 63) menjelaskan bahwa model pembelajaran kooperatif 

dengan tipe STAD didasarkan pada prinsip bahwa para siswa bekerja secara 

bersama-sama dalam belajar dan bertanggung jawab terhadap belajar teman-

temanya dalam tim dan juga dirinya sendiri. Model pembelajaran ini siswa lebih 

bebas bertanya kepada teman satu timnya, sebab biasanya siswa tidak mau 

bertanya kepada guru apabila menemukan masalah. Pembelajaran kooperatif 

disusun untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan 

pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta 

memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama 

yng berbeda latar belakangnya (Trianto, 2009:42). 
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Model pembelajaran kooperatif tipe student team achievement division 

(STAD) merupkan model kooperatif yang dikembangkan oleh Robert Slavin, 

dalam pembelajaran STAD guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil 4-5 

anak bersifat heterogen yang berbeda jenis kelamin, suku, kemampuan akademik 

(Swesty Wirasanti, 2012:2). Adanya perbedaan kemampuan akademik di dalam 

kelompok dapat menumbuhkan kerjasama dan saling membantu. Siswa berperan 

aktif di dalam kelompok melalui interaksi sosial dengan menjadi narasumber bagi 

siswa lainnya. Siswa yang paham tentang materi pembelajaran dapat membantu 

siswa yang belum paham (Swesty Wirasanti, 2012:2) 

Endang Sulistiyah (2011:6) pembelajaran STAD terdiri dari lima langkah 

pokok, yaitu: (1) penyajian kelas, (2) belajar dalam kelompok, (3) tes/kuis, (4) 

skor peningkatan anggota kelompok, dan (5) penghargaan kelompok. Ketidak 

aktifan siswa dan kurang tingginya hasil belajar siswa, tentu disebabkan oleh 

ketidaksempurnaan dalam menjalankan langkah-langkah pokok tersebut. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD memungkinkan interaksi siswa yang 

lebih baik. Pola interaksi multi arah dapat berkembang karena dalam 

pembelajaran ini siswa dituntut untuk berdiskusi dalam kelompoknya sendiri 

sebelum diskusi kelas. Interaksi siswa dengan guru juga dapat dikembangkan 

lebih intensif. Saat siswa bekerja dalam kelompok guru dapat berinterksi dengan 

banyak siswa dalam kelompok masing-masing (Nurfaidah, 2011:34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

Tabel 2.1. Fase-Fase Pembelajaran Kooperatif  Tipe Student Team 

Achievement Division (STAD) 

Fase  Kegiatan Guru 

Fase 1  

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Fase 2  

Menyajikan/menyampaikan 

informasi   

Fase 3  

Mengorganisasikan siswa dalam 

kelompok-kelompok belajar 

Fase 4  

Membimbing kelompok kerja dan 

belajar 

Fase 5  

Evaluasi  

Fase 6  

Memberikan penghargaan 

Menyampaikan semua tujuan 

pelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut dan memotivasi 

siswa 

Menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan mendemonstrasikan atau 

lewat bahan bacaan  

Menjelaskan kepada siswa bagaimana 

cara membentuk kelompok belajar 

dan membantu setiap kelompok agar 

melakukan transisi secara efisien  

Membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat mereka mengerjakan 

tugas mereka 

Mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah diajarkan atau 

masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya 

Mencari cara-cara untuk menghargai 

baik upaya maupun hasil belajar 

individu dan kelompok  

Sumber : Ibrahim, dkk.2000 (Trianto:2009:54) 

 

Kelebihan model kooperatif tipe STAD (Nugroho, 2009:111) : 

1. Model pembelajaran kooperatif STAD menjadikan siswa lebih 

berpartisipasi dalam pembelajaran aktivitasnya meningkat 

2. Berani menyampaikan pendapat, mampu menjelaskan persoalan pelajaran 

lewat diskusi dan kerja kelompok  

3. Nilai efektip dan psikomotoriknya juga meningkat  
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4. Membuat siswa lebih mudah memahami materi pelajaran, karena adanya 

saling membantu antar siswa dalam kelompok sehingga siswa lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit. 

C. Aktivitas Belajar 

1. Pengertian aktivitas belajar  

Dalam proses pembelajaran, keaktifan peserta didik merupakan hal yang 

sangat penting dan perlu diperhatikan oleh seorang guru sehingga proses 

pembelajaran yang ditempuh benar-benar memperoleh hasil yang optimal.  

Memahami dan mendengarkan siswa dapat memperoleh pengetahuan, 

pemahaman, dan keterampilan serta perilaku lainnya, termasuk sikap dan nilai. 

Proses pembelajaran yang berlangsung di kelas, sebetulnya sudah banyak 

melibatkan akademik aktivitas siswa di dalam kelas. Siswa sudah banyak 

dituntut aktivitasnya untuk mendengarkan, memperhatikan dan memahami  

pelajaran yang diberikan oleh guru. Hal ini memungkinkan siswa dituntut 

harus aktif bertanya kepada guru tentang hal-hal yang belum jelas atau belum 

dimengerti oleh siswa. 

Aktivitas adalah salah satu aspek terpenting dalam kegiatan belajar 

mengajar. Aktivitas siswa dalam kegiatan belajar akan menghasilkan yang 

namanya interaksi, di dalam interaksi tersebut anak didiklah yang berperan 

lebih aktif daripada guru. Pendidikan modern lebih menitik beratkan pada 

aktivitas sejati, dimana siswa belajar sambil kerja. Bekerja siswa memperoleh 

pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan serta perilaku lainya, termasuk 

sikap dan nilai. Sehubungan dengan hal tersebut, sistem pembelajaran dewasa 

ini sangat menekankan pada pendayagunaan asas keaktifan (aktivitas) dalam 

proses belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

(Oemar, 2008: 90) 

Setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan, keaktifan itu 

beranekaragam bentuknya. Mulai dari kegiatan fisik yang mudah diamati 

hingga kegiatan psikis yang sulit diamati. 
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2. Jenis-jenis Aktivitas Belajar 

Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa di kelas. 

Aktivitas tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim 

terdapat di sekolah sekolah tradisional, Sardiman (2010: 101) kegiatan siswa 

yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut: 

a. Visual activities, seperti membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, 

percobaan, mengamati pekerjaan orang lain dan sebagaianya. 

b. Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat dan sebagainya 

c. Writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, tes angket, 

diagram dan sebagaianya 

d. Drawing activities, seperti menggambar, membuat grafik, peta diagram dan 

sebagaianya 

e. Motor activities, seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi model, 

merepasi, bermain, berkebun, memelihara binatang dan sebagianya. 

f. Mental activities, seperti menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan dan sebagaianya. 

g. Emotional activities, seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, berani, 

tenang, gugup dan sebgaianya. 

Klasifikasi disebutkan oleh Sardiman menunjukkan bahwa aktivitas 

siswa di sekolah cukup kompleks dan bervariasi. Berdasarkan uraian di atas 

peneliti menggunakan beberapa jenis aktivitas yang dijadikan indikator 

dalam mengukur aktivitas siswa yaitu visual activities: memperhatikan 

gambar; oral activities: melakukan diskusi, bertanya, mempersentasikan; 

writing activities: mengerjakan LKS atau Tes; Mental activities, seperti 

menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, 

mengambil keputusan dan sebagaianya. 

 

3. Manfaat Aktivitas dalam Pembelajaran 

Manfaat menggunakan aktivitas dalam pembelajaran antara lain (Oemar, 

2008: 91): 
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a. Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri 

b. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa 

c. Menunjuk kerjasama yang harmonis dikalangan para siswa yang pada 

giliranya dapat memperlancar kerja kelompok 

d. Siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan sendiri, 

sehingga sangat bermanfat dalam rangka pelayanan perbedaan individual 

e. Memupuk disiplin belajar siswa dan suasana belajar dan kekeluargaan, 

musyawarah dan mufakat 

f. Membina dan memupuk kerjasama antara sekolah dan masyarakat dan 

hubungan antara guru dan orang tua siswa, yang bermanfaat bagi 

pendidikan siswa  

g. Pembelajaran dan belajar dilaksanakan secara realistik dan kongkrit, 

sehingga mengembangkan pemahaman dan berfikir kritis serta menghindari 

terjadinya verbalisme. 

h. Pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar menjadi hidup sebagaimana 

kehidupan di dalam masyarakat yang penuh dinamika lainya. 

Berdasarkan uraian di atas siswa diharapkan mampu mengenal dan 

mengembangkan kapasitas belajar dan potensi yang dimilikinya secara penuh, 

menyadari dan dapat menggunakan potensi sumber belajar yang terdapat di 

sekitarnya. 

 

D. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seorang yang berusaha 

untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku  yang relatif menetap. 

Hasil belajar merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh siswa dari proses belajar. 

Hasil belajar dalam hal ini berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh 

kemampuan sesuai dengan tujuan khusus yang direncanakan. Menurut 

Suprijono (2009), hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan.  
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Harus diingat bahwa, hasil belajar adalah perubahan perilaku secara 

keseluruhan bukan  hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Hasil 

belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku, dalam pengertian 

yang luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotoris yang dapat 

menjadi petunjuk untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan siswa dalam 

proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan (Sudjana, 2012: 30) 

Hasil belajar Asep (2013: 14), adalah kemampuan yang diperoleh anak 

setelah melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses 

dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu proses dari seseorang 

yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif 

menetap”. Jadi, dapat disimpulkan hasil belajar siswa adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

 

2. Fungsi Hasil Belajar 

Penilaian hasil dan proses belajar saling berkaitan satu sama lain sebab 

hasil merupakan akibat dari proses. Sejalan dengan pengertian di atas menurut 

Nana Sudjana (2012: 3) maka penilaian hasil belajar berfungsi sebagai 

a. Alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan intruksional. Dengan fungsi 

ini maka penilaian harus mengacu kepada rumusan-rumusan tujuan 

intruksional 

b. Umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar, perbaikan mungkin 

dengan hal tujuan intruksional, kegiatan belajar siswa, strategi mengajar 

guru, dll. 

c. Dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada orang 

tuanya. Dalam laporan tersebut dikemukakan kemampuan dan kecakapan 

belajar siswa dalam berbagai bidang studi dalam bentuk nilai prestasi 

belajarnya. 

 

3. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan 

Djamarah (2010: 109), mengatakan berbagai faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan adalah tujuan, guru, anak didik, kegiatan pengajaran, alat 
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evaluasi, bahan evaluasi, dan suasana evaluasi. Beberapa faktor tersebut akan 

dijelaskan satu per satu sebagai berikut: 

a. Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai dalam 

kegiatan belajar mengajar. Kepastian dari perjalanan proses belajar 

mengajar berpangkal tolak dari jelas tidaknya perumusan tujuan pengajaran. 

Tercapainya tujuan sama halnya keberhasilan pengajaran. 

b. Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan 

kepada anak didik di sekolah. 

c. Anak didik adalah orang yang dengan sengaja datang ke sekolah. 

d. Kegiatan  pengajaran adalah terjadinya interaksi antara guru dengan anak 

didik dengan bahan sebagai perantaranya. 

e. Alat evaluasi yang umumnya digunakan tidak hanya benar-salah dan pilihan 

ganda, tetapi juga menjodohkan, melengkapi dan essay. 

f. Bahan  evaluasi adalah suatu bahan yang terdapat di dalam kurikulum yang 

sudah dipelajari oleh anak didik guna kepentingan ulangan. 

g. Suasana evaluasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

belajar mengajar. 

  

4. Manfaat Hasil Penilaian Proses Belajar Mengajar 

Hasil penilaian proses belajar mengajar memiliki manfaat bagi guru dan 

siswa. Menurut Nana Sudjana (2010: 159), manfaat hasil penilaian proses 

belajar mengajar adalah sebagai berikut:  

a. Bagi guru dapat mengetahui kemampuan dirinya sebagai pengajar, baik 

kekurangan maupun kelebihannya, guru dapat mengetahui pendapat dan 

aspirasi para siswanya dalam berbagai hal yang berkenaan dengan proses 

belajar mengajar. Berdasarkan informasi ini guru dapat memperbaiki dan 

menyempurnakan kekurangan dan mempertahankan atau meningkatkan 

kelebihan-kelebihan. 

b. Bagi siswa data hasil penilaian mengenai cara belajar, kesulitan belajar, dan 

hubungan sosial dapat dijadikan bahan untuk meningkatkan upaya dan 

motivasi belajar yang lebih baik lagi. 
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E. Materi Jaringan Tumbuhan 

1. Jaringan Tumbuhan 

Sel-sel tumbuhan dewasa tidak tersusun secara acak, melainkan 

menyesuaikan diri melalui berbagai cara dan membentuk sekelompok sel yang 

mudah dikenali yang disebut jaringan tumbuhan. Jaringan merupakan 

sekelompok sel dengan ciri yang serupa dalam hal bentuk, fungsi, maupun 

sifat-sifatnya. Berdasarkan kemampuannya membelah, jaringan tumbuhan 

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ; 

a. Jaringan Meristem 

Jaringan meristem atau jaringan muda merupakan jaringan yang 

terdiri dari sekelompok sel tumbuhan yang aktif membelah. Ciri-ciri sel 

meristem, yaitu ukuran selnya kecil, berdinding tipis, memiliki nukleus yang 

relative besar, vakuola berukuran kecil dan kaya akan sitoplasma, serta 

selnya berbentuk kuboid atau prismatik. 

Berdasarkan asal pembentukannya, jaringan meristem dapat 

dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu: 

1) Promeristem 

Promeristem adalah jaringan meristem yang telah ada ketika tumbuhan 

masih dalam tingkat embrio. 

2) Meristem Primer 

Meristem primer adalah jaringan meristem yang ditemukan pada 

tumbuhan dewasa dan masih membelah diri.  

 

 

3) Meristem Sekunder 

Meristem sekunder adalah jaringan meristem yang berasal dari jaringan 

meristem primer. Contoh jaringan meristem skunder yaitu kambium. 

Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi ; 

a) Meristem apikal 
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Meristem apikal atau meristem ujung merupakan meristem yang 

selalu terdapat di ujung akar dan batang tumbuhan (Gambar 2.1). 

 

Gambar 2.1 Meristem apikal dan lateral pada tumbuhan 

Sumber : Biology, Campbell (1997). 

 

b) Meristem interkalar 

Meristem interkalar merupakan meristem yang terletak di antara 

jaringan meristem primer dewasa. Pertumbuhan sel yang dilakukan 

oleh meristem interkalar menyebabkan munculnya bunga. 

c) Meristem lateral 

Meristem lateral atau meristem samping merupakan meristem yang 

menghasilkan pertumbuhan sekunder. Lihat kembali Gambar 2.1. 

Pertumbuhan sekunder merupakan proses penebalan pada akar dan 

batang. Meristem lateral disebut juga sebagai kambium. Kambium 

muncul dari dalam jaringan meristem yang telah ada pada akar dan 

batang dan membentuk jaringan sekunder. 

 

b. Jaringan Permanen 

http://2.bp.blogspot.com/-iYPiqJshnhQ/ULiCg3fBgsI/AAAAAAAAB2g/uRAynhb8mq8/s1600/Letak-jaringan-meristem.jpg
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Jaringan permanen adalah jaringan yang bersifat non-merismatik, 

yaitu tidak tumbuh dan tidak berkembang lagi. Jaringan ini dibentuk dari 

proses diferensiasi sel-sel meristem, baik meristem primer maupun 

meristem sekunder. Jaringan permanen meliputi jaringan epidermis, 

jaringan parenkim, jaringan penyokong (yang terdiri dari jaringan 

kolenkim dan sklerenkim), jaringan pengangkut (yang terdiri dari xilem 

dan floem), serta jaringan gabus. Menurut fungsinya, jaringan permanen 

dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu ; 

1) Jaringan epidermis 

Jaringan epidermis merupakan jaringan yang terletak paling luar 

pada setiap organ tumbuhan, yaitu pada akar, batang, dan daun. 

Jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung bagian dalam organ 

tumbuhan. Fungsi khusus jaringan epidermis adalah sebagai pelindung 

terhadap hilangnya air karena adanya penguapan, kerusakan mekanik, 

perubahan suhu, dan hilangnya zat-zat makanan. 

Ciri-ciri jaringan epidermis pada tumbuhan umumnya: 

a) Terdiri dari sel-sel hidup; 

b) Berbentuk persegi panjang; 

c) Sel-selnya rapat dan tidak memiliki ruang antar-sel; 

d) Tidak memiliki klorofil; 

e) Dinding sel jaringan epidermis bagian luar yang berbatasan dengan 

udara mengalami penebalan, namun dinding sel jaringan epidermis 

bagian dalam yang berbatasn dengan jaringan lain tetap tipis; 

f) Mampu membentuk derivate jaringan epidermis. 

Jaringan epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, 

trikomata, spina, velamen, sel kipas, dan sel kersik. 

2) Jaringan parenkim 

Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang ditemukan 

pada hampir semua bagian (organ) tumbuhan. Jaringan parenkim 

disebut jaringan dasar. Berdasarkan fungsinya jaringan parenkim 

dibedakan menjadi beberapa macam antara lain: 
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a) Parenkim asimilasi (klorenkim) adalah sel parenkim yang 

mengandung klorofil dan berfungsi untuk fotosintesis. 

b) Parenkim penimbun adalah sel parenkim ini dapat menyimpan 

cadangan makanan yang berbeda sebagai larutan di dalam vakuola, 

bentuk partikel padat, atau cairan di dalam sitoplasma. 

c) Parenkim air adalah sel parenkim yang mampu menyimpan air. 

Umumnya terdapat pada tumbuhan yang hidup didaerah kering 

(xerofit), tumbuhan epifit, dan tumbuhan sukulen. 

d) Parenkim penyimpan udara (aerenkim) adalah jaringan parenkim 

yang mampu menyimpan udara karena mempunyai ruang antar sel 

yang besar. Aerenkim banyak terdapat pada batang dan daun 

tumbuhan hidrofit. 

Jaringan parenkim dapat dibedakan dengan jaringan lain karena 

memiliki ciri-ciri: 

a) sel-selnya merupakan sel hidup yang berukuran besar dan tipis, 

serta umumnya berbentuk segi enam; 

b) memiliki banyak vakuola; 

c) letak inti sel mendekati dasar sel; 

d) mampu bersifat embrional atau meristesmatis karena dapat 

membelah diri; 

e) memiliki ruang antar-sel yang banyak sehingga letaknya tidak 

rapat. 

3) Jaringan penyongkong 

Jaringan penyongkong atau jaringan mekanik merupakan 

jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tumbuhan agar dapat 

berdiri dengan kokoh. Jaringan ini disebut dengan jaringan penguat 

karena memiliki dinding sel yang tebal dan kuat. Fungsi jaringan 

penyongkong antara lain: 

a) menguatkan tegaknya batang dan daun (termasuk penguat terhadap 

gangguan mekanik); 

b) melindungi biji atau embrio; 
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c) memperkuat jaringan parenkim yang menyimpan udara; 

d) serta melindungi berkas pengangkut (vaskuler). 

Jaringan penyongkong dapat dibedakan menjadi dua, yaitu; 

a) Jaringan kolenkim 

Jaringan kolenkim merupakan jaringan hidup yang memiliki 

banyak sifat jaringan parenkim dan secara struktural dapat 

dianggap sebagai jaringan parenkim khusus yang menunjang organ 

muda pada tumbuhan. 

b) Jaringan sklerenkim 

Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penunjang yang terdapat 

pada organ tumbuhan yang telah dewasa. Sel-sel sklerenkim 

memiliki dinding sel yang tebal, biasanya berlignin (memiliki zat 

kayu), dan protoplasmanya mati atau tidak aktif setelah dewasa 

(Gambar 2.2). Sklerenkim merupakan jaringan yang sangat 

bervariasi, namun dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, 

yaitu serabut sklerenkim dan sklereid. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Jaringan sklerenkim 

Sumber : Diah Aryulina, dkk. (2007). 

4) Jaringan pengangkut 

Jaringan pengangkut atau berkas vaskuler (berkas pengangkut) 

merupakan jaringan yang mengangkut air dan unsur hara, serta 

mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian 

tumbuhan ke bagian lain tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, jaringan 

sklerenkim 
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pengangkut pada tumbuhan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 

xilem (pembuluh kayu) dan floem (pembuluh tapis). 

a) Xilem 

Xilem atau pembuluh kayu merupakan jaringan pengangkut yang 

berfungsi menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. 

Xilem tersusun dari parenkim xilem dan serabut xilem seperti 

yang telah diuraikan sebelumnya, serta trakeid, dan komponen 

pembuluh. 

b) Floem 

Floem atau pembuluh tapis merupakan jaringan pengangkut yang 

berfungsi menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari 

daun ke seleruh bagian tumbuhan. Selain itu, floem dicirikan 

dengan adanya komponen pembuluh tapis dan sel pengiring. 

c) Tipe pembuluh angkut yang di bentuk oleh xilem dan floem 

Xilem dan floem membemtuk jaringan pembuluh angkut. 

Beberapa tipe pembuluh angkut yang dapat ditemukan berupa 

ikatan pembuluh kolateral dan ikatan pembuluh radial (Gambar 

2.3). 
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Gambar 2.3 Ikatan pembuluh radial bertipe a) amfikribal 

dan b) amfivasal 

Sumber : Biology, Campbell . (1997) 

 

5) Jaringan Gabus 

Jaringan gabus merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel 

parenkim gabus. Sel-sel gabus berfungsi untuk melindungi jaringan 

lain yang berada di bawahnya dari kekeringan dan gangguan 

mekanik. Pada tumbuhan dikotil, jaringan gabus dibentuk oleh 

cambium gabus (felogen) yang terletak di bagian bawah epidermis. 

Jaringan gabus yang dibentuk kearah dalam merupakan sel-sel hidup 

yang disebut feloderm. Jaringan gabus yang dibentuk kearah luar 

merupakan sel-sel mati yang disebut felem. Felem terdiri dari sel-sel 

yang berbentuk kotak. (Lihat gambar 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Felem, felogen, dan feloderm pada 

tumbuhan. 

Sumber : Diah Aryulina, dkk. (2007). 
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2. Sistem Jaringan Tumbuhan 

Jaringan-jaringan sederhana (parenkim, sklerenkim, xilem, floem, dan 

lain-lain) bersatu membentuk kelompok besar yang disebut sistem jaringan. 

Sistem jaringan tumbuhan dikelompokkan menjadi sistem jaringan dermal, 

sistem jaringan pembuluh, dan sistem jaringan dasar. Lihat Gambar 2.5. 

a. Sistem jaringan dermal 

Sistem jaringan dermal membentuk pembungkus luar tumbuhan. 

Termasuk didalamnya adalah epidermis dan periderm. Periderm merupakan 

jaringan pelindung yang menggantikan epidermis dekat permukaan batang 

dan akar yang mengalami penebalan sekunder. Jaringan dermal memiliki 

ciri khusus antara lain dinding-dindingnya terisi zat lilin, kitin, dan suberin 

yang ada hubungannya dengan letak bagian di luar tubuh (Gambar 2.5). 

 

Gambar 2.5 Tiga sistem jaringan, yaitu a) sistem jaringan dermal, b) 

sistem jaringan pembuluh c) sistem jaringan dasar 

Sumber : Diah Aryulina, dkk. (2007). 

 

b. Sistem jaringan pembuluh 

Sistem jaringan pembuluh terlibat dalam pengangkutan air dan 

makanan ke seluruh tubuh tumbuhan, dan terdiri dari dua macam jaringan 

pengangkut, yaitu xilem dan floem. Adanya serabut pada kedua jaringan 
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pembuluh, terutama pada xilem menyebabkan xilem bertindak sebagai 

penyongkong. 

c. Sistem jaringan dasar 

Sistem jaringan dasar mencakup jaringan yang membentuk bahan 

dasar yang menyelimuti jaringan pembuluh. Jaringan dasar utama pada 

tumbuhan adalah parenkim, kolenkim, dan skelerenkim. 

3. Organ Tumbuhan 

Kumpulan beberapa jaringan yang menjalankan suatu fungsi khusus 

disebut dengan organ tubuh. Tiga bagian pokok organ tumbuhan yang terdiri 

dari akar, batang, dan daun. 

 

 

a. Akar (radix) 

Akar merupakan bagian tumbuhan berbiji yang berada di dalam tanah, 

bewarna putih dan bentuknya seringkali meruncing hingga lebih mudah 

menembus tanah. Akar memiliki tugas untuk memperkuat berdirinya 

tumbuhan, menyerap air dan unsur-unsur hara yang terlarut di dalamnya. 

Akar terdiri dari beberapa bagian, yaitu leher atau pangkal akar, ujung akar, 

batang akar, cabang akar, serabut akar, rambut akar, dan tudung akar 

(Gambar 2.6). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Akar tumbuhan dan bagian-bagiannya 

Sumber : Diah Aryulina, dkk. (2007). 

 

Akar lembaga atau calon akar sudah ada sewaktu calon tumbuhan 

berada dalam bentuk lembaga di dalam biji. Pada akar tumbuhan dikotil, 
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akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang. 

Namun pada akar tumbuhan monokotil, akar lembaga dalam perkembangan 

selanjutnya akan mati. Akar terdiri dari beberapa bagian, yaitu leher atau 

pangkal akar, ujung akar, batang akar, cabang akar, serabut akar, rambut 

akar, dan tudung akar. Susunan akar tumbuhan terdiri dari epidermis, 

korteks, dan stele(silinder pusat). Lihat Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7 Epidermis, korteks, dan stele akar tumbuhan 

Sumber : Diah Aryulina, dkk. (2007). 

 

b. Batang 

Batang merupakan bagian penting tumbuhan yang berada di 

permukaan tanah. Batang tumbuh dari batang lembaga yang terdapat di 

dalam biji. Batang berfungsi ; a) sebagai tempat tumbuhnya daun dan organ-

organ generative seperti bunga dan buah dan sebagai penghubung dalam 

pengangkutan air, b) unsur hara dari akar menuju daun dan pengangkutan 

hasil fotosintesiss dari daun keseluruh tubuh. Selanjutnya, pertumbuhan 

batang berasal dari titik tumbuh berupa meristem apikal (ujung) yang 

terdapat pada batang. Bagian batang yang paling menonjol bukanlah seluruh 

bagian tumbuh, melainkan hanya bagian yang berdaun. Bagian ini dapat 

dikelompokkan menjadi nodus atau buku (tempat melekatnya) dan 

internodus atau ruas (bagian batang di antara dua buku). Lihat Gambar 2.8. 

 

http://erickbio.files.wordpress.com/2011/07/tumbuhan-2.png
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Gambar 2.8 Batang dan bagian-bagiannya 

Sumber : Diah Aryulina, dkk. (2007). 

 

Pada ujung batang tumbuhan dikotil terdapat titik tumbuh berupa 

meristem apikal (ujung). Umumnya batang tumbuhan dikotil tersusun dari 

lapisan epidermis, korteks, dan stele. Sedangkan, meristem apikal tumbuhan 

monokotil berukuran relatif lebih kecil dibandingkan dengan meristem 

apikal tumbuhan dikotil. Meristem tersebut membentuk tunas aksiler (tunas 

dibakal ketiak daun), bakal daun, dan epidermis. Di bawah meristem apikal 

terdapat meristem perifer (meristem tepi).  Seperti halnya pada tumbuhan 

dikotil, tumbuhan monokotil juga tersusun dari lapisan epidermis, korteks, 

dan stele. 

c. Daun (folium) 

Daun merupakan istilah yang digunakan untuk bagian tumbuhan yang 

bentuknya seperti lembaran pipih dan umumnya bewarna hijau bila terpapar 

cahaya dan udara. Fungsi daun yaitu a) sebagai tempat fotosintesis atau 

produksi bahan makanan bagi tumbuhan, b) sebagai tempat pengeluaran air 

melalui transpirasi dan gutasi, c) menyerap CO2 dari udara d) respirasi. 

Seperti halnya dengan akar dan batang, daun juga terdiri dari tiga sistem 

jaringan. Helai daun (lamina) terdiri dari tiga sistem jaringan. Helai daun 

(lamina) terdiri dari selapis epidermis pelindung, bagian jaringan dasar 

parenkim yang dikenal sebagai mesofil, dan berkas vaskuler (Gambar 2.9). 
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Gambar 2.9 Struktur daun tumbuhan dikotil 

Sumber : Diah Aryulina, dkk. (2007). 

 

d. Bunga (flos) 

Bunga merupakan modifikasi dari daun. Bunga mempunyai bentuk 

dan warna beraneka ragam. Bunga berfungsi sebagai penghasil alat 

perkembanganbiakan. Bagian-bagian bunga (Gambar 2.10) terdiri atas ; a) 

bagian steril terdiri dari ibu tangkai (pedunculus), tangkai bunga 

(pedicellus), dasar bunga (receptacle), kelopak bunga (calyx), daun 

pelindung (brachtea), daun tangkai (brachteola), daun kelopak (sepalea), 

dan mahkota bunga (corolla) dengan daun mahkota bunga berfungsi untuk 

menarik serangga, b) bagian fertile, terdiri dari benang sari sebagai 

mikrosporofil dan putik sebagai makrosprofil. 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Bagian-bagian bunga 

Sumber : Diah Aryulina, dkk. (2007). 

Struktur jaringan penyusun  bunga daun mahkota dan daun kelopak 

terdiri dari sel-sel parenkim. Daun mahkota mempunyai epidermis berupa 

tonjolan yang disebut papilla. Epidermis pada daun kelopak dilapisi kutin, 

stomata, dan trikomata. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. 



31 
 

 

Kepala sari mempunyai beberapa lapisan dinding, yaitu epidermis, 

endotesium, lapisan tengah, dan tapetum. Putik terdiri atas kepala putik dan 

tangkai putik. 

e. Buah dan Biji 

Buah merupakan bakal buah yang telah mengalami fertilisasi. Buah 

berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Buah terdiri atas 

tiga bagian (Gambar 2.11), yaitu lapisan luar (eksokarp), lapisan tengah 

(mesokarp), dan lapisan dalam (endocarp). Ketiga bagian itu disebut 

perikarp. Pada tumbuhan berbiji, biji merupakan alat perkembanganbiakan 

utama karena mengandung calon tumbuhan baru. Biji terdiri atas kulit biji, 

tali pusar, dan inti biji. 

 

Gambar 2.11 Bagian-bagian Buah 

Sumber : Diah Aryulina, dkk. (2007). 

 

4. Perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil pada organ tumbuhan 

Secara umum, tumbuhan monocotyledoneae dan dicotyledoneae dapat 

dibedakan dengan jelas. Seperti dijelaskan dalam gambar berikut. 
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Gambar 2.12 Perbedaan monokotil dan dikotil pada organ tumbuhan 

Sumber : Biology, Campbell . (1997) 

 

F. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah terdapat peningkatan aktivitas dan 

hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Serasan Kabupaten Natuna pada 

materi jaringan tumbuhan dengan implementasi model kooperatif tipe STAD. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode dan Pendekatan Penelitian  

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian 

Tindakan Kelas (Classroom Action Research). Penelitian Tindakan Kelas 

adalah suatu penelitian yang dilakukan di dalam kelas untuk memperbaiki 

proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar. Penelitian Tindakan 

Kelas dapat dilaksanakan melalui empat langkah utama yang saling berkaitan 

dalam pelaksanaannya dan disebut sebagai satu siklus. Langkah-langkah 

tersebut adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan nyata 

tentang peristiwa yang tampak selama pembelajaran berlangsung.Penelitian 

deskriptif kualitatif ini berupa kata-kata atau gambaran yang berasal dari data 

hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. 

 

B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah : 

1. Data hasil belajar siswa dengan penggunaan model pembelajaran STAD 

pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Serasan Kabupaten Natuna berupa tes 

yang diberikan di akhir kegiatan pembelajaran.  

2. Data aktivitas belajar siswa dengan penggunaan model pembelajaran pada 

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Serasan Kabupaten Natuna. 

3. Catatan lapangan yang memuat catatan kejadian-kejadian selama proses 

pembelajaran  berlangsung. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Serasan Kabupaten Natuna 

pada tanggal 1 Desember s/d 13 Desember 2014 di kelas XI IPA semester 1 

tahun ajaran 2014/2015. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua siklus. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2014/2015. 

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan jadwal pelajaran IPA SMA Negeri 1 

Serasan Kabupaten Natuna pada kelas XI  semester ganjil. 

 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan data 

b. Observasi  

Observasi adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data yang dilakukan 

secara sistematis dengan prosedur yang terstandar. Pengamatan dilakukan oleh 

beberapa observer sesuai kelompok yang ada di kelas dengan menggunakan 

lembar observasi yang telah disiapkan oleh peneliti. Observasi yaitu melihat 

langsung peristiwa, kejadian, dan perilaku guru atau siswa pada saat kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. Lembar obserasi yang digunakan yaitu  

membentuk daftar cek (check list). Tujuan observasi yang dilakukan pada 

penelitian ini ialah untuk mengamati keterlaksanaan RPP yang telah dirancang 

sebelum penelitian dan pengamatan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran tipe STAD. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanyajawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. Wawancara dilakukan untuk melihat permasalahan yang harus 

diteliti yang ada di kelas, mengajukan pertanyaan seperti aktivitas belajar siswa 

dan metode apa yang biasanya digunakan dalam proses pembelajaran. Teknik 

wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan siswa 
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dan peneliti dengan guru bidang studi. Wawancara dilakukan pada saat 

sebelum melakukan penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. 

c. Pengukuran  

Pengukuran berarti usaha untuk mengetahui suatu keadaan berupa 

kecerdasan, kecakapan nyata dalam bidang tertentu.Teknik pengukuran bersifat 

mengukur karena menggunakan instrument standar atau telah 

distandardisasikan, dan menghasilkan data hasil pengukuran yang berbentuk 

angka-angka.Tes pengumpulan data untukmengukur kemampuan siswa dalam 

aspek kognitif, atau tingkat penguasaan materi pelajaran. Pengukuran yang 

digunakan dalam penelitian dengan cara memberi tes untuk mengukur tes hasil 

belajar (tes) siswa. Mengumpulan data yang berkaitan dengan prestasi belajar  

siswa. 

d. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang 

berupa catatan, gambar dari seseorang.Peneliti dalam penelitian ini 

menggunakan dokumentasi yang berupa nilai ulangan harian siswa, RPP, profil 

sekolah, data siswa, dan dokumentasi berupa foto-foto selamakegiatan 

pembelajaran berguna untuk membuktikan bahwa telah melakukan 

penelitian.Metode dokumentasi peneliti mencatat hal-hal yang bersifat bebas 

atau belum ditentukan, untuk mencatat variabelnya peneliti dapat 

menggunakan kalimat bebas. 

 

2. Alat pengumpulan data 

a. Lembar Observasi  

Lembar observasi merupakan panduan dalam melakukan penilaian 

terhadap indikator-indikator dari aspek yang diamati. Lembar observasi yang 

berkaitan dengan kegiatan pembelajaran berupa lembar observasi tertutup 

digunakan untuk melihat keterlaksanaan RPP yang telah dirancang. Lembar 

observasi disusun dalam bentuk daftar cek berdasarkan komponen-komponen 

yang terdapat dalam RPP. Lembar observasi proses belajar mengajar diisi oleh 

observer. Lembar observasi terbuka lembar observasi aktivitas siswa. Lembar 
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observasi ini digunakan untuk mengamati aktivitas siswa pada saat kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. Lembar aktivitas siswa  diisi oleh observer pada 

setiap kelompok. 

b.  Pedoman Wawancara  

Alat wawancara yang digunakan berupa pedoman wawancara yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan serta buku catatan.Supaya hasil 

wawancara dapat terekam dengan baik, bantuan alat yang digunakan adalah 

buku catatan. 

Wawancara dilakukan antara peneliti dengan siswa sebelum dan setelah 

pelaksanaan tindakan pada tiap siklus. Peneliti melakukan wawancara dengan 2 

orang siswa dari tiap kelompok. Hasil tes tertulis dan wawancara dijadikan 

pertimbangan pada saat refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah 

dilakukan. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada lembar wawancara 

yang telah disiapkan. 

c. Tes Hasil Belajar  

Tes yang digunakan dalam penelitian ini dalah tes tertulis dalam bentuk 

objektif yaitu dengan bentuk soal pilihan ganda yaitu dengan jumlah soal 20. 

Tes hasil belajar diberikan setiap akhir siklus. Tes objektif merupakan suatu tes 

yang disusun dimana pada setiap pertanyaan tes disediakan alternative jawaban 

yang dapat dipilih. Tes diberikan setiap akhir pembelajaran. Peneliti 

menggunakan tes hasil belajar untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

siswa. Tes hasil belajar pada penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua kali 

yaitu tes I (setelah tindakan siklus I) dan tes II (setelah tindakan siklus II). 

 

 

 

3. Validasi  

Validasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi isi. 

Penggunaan validasi isi dalam penelitian ini, untuk mengukur tujuan khusus 

tertentu sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Sebelum digunakan sebagai 

alat pengumpul data, instrument dan perangkat pembelajaran yang divalidasi 
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terlebih dahulu. Instrument dan perangkat pembelajaran yang divalidasi dalam 

penelitian ini adalah soal posttest materi sistem jaringan tumbuhan, lembar 

keterlaksanaan RPP, dan lembar aktivitas. Validasi dalam penelitian ini 

ditentukan oleh dua orang dosen di program Studi Pendidikan Biologi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pontianak dan 

satu orang guru biologi SMA Negeri 1 Serasan. Berdasarkan hasil validasi 

dengan para ahli mendapatkan hasil sebagai berikut : 

1. Pada soal postes siklus I 

a. Pada soal nomor 4, 6, 12, 15 soalnya belum sesuai dengan indikator yang 

ditentukan. 

b. Pada soal nomor 3, 8, 9, 17, 19 untuk pilihan jawabanya distraktornya 

atau pengecohnya masih lemah. 

c. Pada soal nomor 8, 12, 17 terdapat ketikan yang masih salah. 

2. Pada soal postes siklus I 

a. Semua soal sudah sesuai dengan indikator yang ditentukan. 

b. Pada soal 3, 6, 8, 9 terdapat ketikan yang salah. 

3. Pada tahap validasi RPP diinstruksikan untuk mengganti format dalam 

bentuk tabel dan pada bagian tahap inti ada tahap STAD yang masih belum 

tercantum dalam langkah-langkah pembelajaran di RPP dan diinstuksikan 

untuk menambahkannya.  

4. Pada tahap validasi LKS diinstruksikan untuk mengganti gambar yang lebih 

jelas. 

5. Pada tahap validasi lembar observasi aktivitas belajar diinstruksikan untuk 

membuat indiaktor penilaian observasi lebih jelas dan dapat diukur. 

 

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Teknik pemriksaan keabsahaan data dilakukan dengan : 

1. Triangulasi  

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Data-data yang 

dimaksud berupa data wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan 
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selama penelitian berlangsung. Triangulasi dilakukan dengan tujuan untuk 

menghilangkan perbedaan-perbedaan yang didapat selama proses pengambilan 

data berlangsung, dengan kata lain Triangulasi dilakukan untuk menyamakan 

data yang diperoleh dari berbagai sumber. Triangulasi yang digunakan yaitu 

triangulasi teknik yaitu peneliti, mendapatkan data melalui berbagai sumber 

dengan teknik yang sama. 

2. Member Check  

  Member check merupakan pengecekan anggota yang terlibat dalam proses 

pengumpulan data yang  bertujuan untuk mengecek keabsahan data agar data 

lebih akurat. Pengecekan anggota dapat dilakukan dengan  mengecek angota 

yang terlibat dalam proses pengumpulan data seperti siswa, guru dan observer. 

Pengecekan anggota berarti peneliti mengumpulkan para peserta yang telah 

ikut menjadi sumber data dan mengecek kebenaran data dan interpretasinya. 

Pada intinya member check  dilakukan pada sumber- sumber data yang terlibat 

dalam penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

Ada beberpa tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data yang 

diperlukan yaitu : 

1. Data collection (pengumpulan data) 

Sebelum melakukan reduksi data, penyajianserta penarikan kesimpulan, 

peneliti terlebih dahulu melakukanpengumpulan data. Pengumpulan data 

tersebut dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Setelah 

data terkumpul maka peneliti selanjutnya melakukan reduksi data, penyajian 

data dan menarik kesimpulan. 

2. Data reduction (reduksi data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema 

dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti unuk melakulan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencari apabila diperlukan. 
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3. Data display (penyajian Data) 

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data.Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa disajikan dalam bentuk 

uraian singkat sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, 

maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

4. Conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi) 

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.komponen dalam analisis data (Interctive model) 

a. Perhitungan Nilai Hasil Belajar 

Nilai Keriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan oleh 

sekolah yaitu 65 dan persentase ketuntasan yang harus di capai adalah 

yaitu 70%. Data hasil belajar yang diperoleh dari hasil tes evaluasi 

dengan menggunakan jenis soal pilihan ganda sebanyak 20 soal. Tes 

hasil belajar dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

Data collection  

Data display  Data 

reduction  

Conclusions : 

drawing/verifyi

ng 
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Nilai = 
                   

             
 x 100 

Menghitung persentase ketuntasan hasil belajar siswa menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

Nilai Klasikal = 
                       

                    
 x 100% 

b. Perhitungan Nilai Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar diperoleh dari observasi selama proses pembelajaran 

berlangsung yang dilakukan oleh observer. Data keaktivan belajar 

siswa dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Nilai = 
                   

             
 x 100 

Menghitung persentase ketuntasan aktivitas belajar siswa 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Nilai Klasikal = 
                        

                    
 x 100% 

Tabel 3.1. Rentang Keaktifan Siswa 

Rentang Kriteria 

81% - 100% Sangat baik 

61% - 80% baik 

41% - 60% Cukup  

21% - 40% kurang 

0% - 20 % Kurang Sekali 

 Sumber : Iswanti 2012 

G. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang akan dilakukan meliputi beberapa tahapan yaitu 

adanya perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Penelitian 

ini dilakukan sebanyak satu sampai dua siklus, jika siklus satu dan dua tidak 

berhasil maka akan dilanjutkan ke siklus berikutnya. Disini akan dijelaskan secara 

rinci mengenai tahap-tahapan dalam penelitian yang akan dilakukan. 
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Gambar 3.2. Siklus penelitian tindakan kelas 

Pelaksanaan secara rinci tentang  kegiatan dalam siklus penelitian Tindakan Kelas 

adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan  

a. Merancang skenario pembelajaran yang berisikan langkah-langkah proses 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang 

akan dilaksanakan pada siklus I dan siklus selanjutnya. 

b. Merancang lembar kerja siswa (LKS) siklus 1 

c. Merancang lembar observasi aktivitas siswa selama mengikuti proses 

belajar mengajar. 

d. Merancang lembar observasi siswa untuk melihat kegiatan belajar mengajar 

di kelas. 

e. Menyusun evaluasi yang berupa tes tertulis untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus selanjutnya.  

2. Pelaksanaan tindakan 

Pelaksanaan tindakan dilakukan dalam 2 siklus dengan masing-masing 

siklus satu kali pertemuan. Adapun pembelajaranya  adalah sebagai berikut: 

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

Pendahuluan  

a. Memberikan salam, berdoa, dan mengabsen  

perencanaan 

SIKLUS I 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

SIKLUS II Refleksi Pelaksanaan 

Refleksi 

pengamatan 

Pengamatan 
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b. Mengondisikan kelas dan pembiasaan 

c. Apersepsi 

d. Guru menyampaikan judul materi yaitu jaringan tumbuhan dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan inti  

 

Mengamati 

a. Guru menyuruh siswa untuk mengamati gambar yang sudah disediakan oleh 

guru 

b. Siswa secara individu mencermati berbagai fakta yang ditemukan pada 

gambar yang diamati 

c. Guru menilai keterampilan siswa mengamati. 

Menanyakan 

Guru mengintruksikan kepada murid untuk menanyakan hal-hal yang tidak 

dipahami dari proses pengamatan. 

 

Mencoba 

d. Guru membagi kelompok dan memberikan LKS 

e. Guru mengintruksikan kepada siswa untuk mendiskusikan LKS yang sudah 

diberikan. 

f. Siswa melakukan diskusi untuk menemukan jawaban dari pertanyaan pada 

LKS mengenai pengertian jaringan tumbuhan, ciri-ciri, dan struktur jaringan 

meristem. 

g. Siswa mencatat hasil diskusinya mengenai pengertian jaringan tumbuhan, 

ciri-ciri, dan struktur jaringan meristem. 

e. Guru menilai sikap siswa dalam kelompok dan membimbing/menilai 

kemampuan siswa dalam menerapkan konsep dalam menyelesaikan 

masalah. 

 

Mengasosiasikan 
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a. Siswa menggali informasi, melakukan analisis untuk menjelaskan dan 

menarik kesimpulan mengenai jaringan tumbuhan. 

a. Guru membimbing/menilai kemampuan siswa dalam mengolah hasil diskusi 

dan merumuskan kesimpulan. 

 

Mengkomunikasikan 

a. Guru meminta siswa yang dianggap berprestasi tiap-tiap kelompok untuk 

menjelaskan hasil diskusinya kepada siswa lainya.  

b. Kelompok lain merespon atau menanggapi dengan santun 

c. Siswa mendengarkan umpan balik dan penguatan dari guru 

d. Guru menilai kemampuan siswa berkomunikasi secara lisan. 

Penutup  

a. Guru mengarahkan siswa membuat kesimpulan mengenai jaringan 

tumbuhan. 

b. Guru memberikan postes. 

c. Memberikan informasi mengenai rencana tindak lanjut pembelajaran. 

d. Mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

3. Pengamatan  

Kegiatan observasi dalam Penelitian Tindakan Kelas dilakukan untuk 

mengetahui dan memperoleh gambaran lengkap secara objektif tentang 

perkembangan proses dan pengaruh tindakan yang dipilih terhadap kondisi 

kelas dalam bentuk data. Observer mempunyai tugas yaitu melakukan 

pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa dan mengobservasi proses 

pembelajaran yang dilakukan guru. 

4. Refleksi atau evaluasi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukan kembali apa yang 

sudah dilakukan. Refleksi berkaitan dengan proses tindakan perbaikan yang 

dilaksanakan untuk rencana perbaikan untuk siklus selanjutnya. Pada setiap 

siklus, tindakan dilakukan dengan disertai lembar observasi untuk melihat 

pengaruh tindakan yang dilakukan dalam memberikan peningkatan hasil 
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belajar siswa. Pada tahap refleksi, pengajar dan observer berdiskusi tentang 

hasil belajar siswa yang diperoleh dan memutuskan apakah siklus dilanjutkan 

atau tidak. Kegiatan pembelajaran pada siklus II dipengaruhi oleh hasil 

kegiatan pada siklus I. Setiap siklus diakhiri dengan evaluasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Implementasi pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe student team achievment division (STAD) dilaksanakan sebanyak dua 

kali tahapan siklus yaitu siklus I dan siklus II. Pada proses pembelajaran ini 

mengalami peningkatan pembelajaran baik dari segi hasil belajar maupun 

aktivitas belajar siswa. Adapun hasil penelitian yang dilakukan pada setiap 

siklus adalah sebagai berikut: 

 

SIKLUS I 

1. Tahap Perencanaan ( Planning) 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan antara lain: 

a. Peneliti dan observer, merancang skenario pembelajaran yang berisikan 

tentang langkah - langkah proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yang tertuang dalam bentuk RPP. 

b. Peneliti dan observer merancang lembar kerja siswa (LKS). 

c. Peneliti dan observer merancang untuk membuat lembar observasi 

aktivitas belajar siswa yang akan digunakan untuk mengambil data 

aktivitas belajar siswa selama mengikuti proses pembelajaran 

berlangsung. 

d. Peneliti dan observer merancang untuk membuat lembar observasi yang 

akan digunakan oleh observer untuk mengamati selama kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. 

e. Peneliti dan observer menyusun alat evaluasi berupa pembuatan soal-

soal yang akan digunakan untuk mengambil data hasil belajar siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

 

45 

 



46 
 

 

2. Tahap Pelaksanaan (Action) 

Pada tahap ini, guru melaksanakan rencana pembelajaran yang telah 

dibuat. Pada perencanaan pembelajaran yang sudah dibuat terdapat tiga 

tahapan dalam pembelajaran yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pada 

pelaksanaan penelitian ini kurikulum yang digunakan pada pembelajaran 

adalah kurikulum 2013. Adapun deskripsi dari masing-masing tahapan 

adalah sebagai berikut : 

a. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap ini guru mengkondisikan suasana yang religius dengan 

mengucap salam dan menginstruksikan kepada salah satu perwakilan 

dari siswa untuk memimpin do’a sebelum pembelajaran dimulai. 

Fase 1 (menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa belajar) 

Pada fase ini guru memberikan motivasi dan memberikan apersepsi 

kepada siswa yaitu dengan memberikan “apakah ada yang tahu 

penyusun terkecil tubuh makhluk hidup itu apa? Kemudian sel 

berkumpul menjadi satu membentuk apa? Salah satu jaringan penyusun 

tumbuhan itu apa?. Selain itu, kegiatan yang selanjutnya dilakukan oleh 

guru pada tahap ini adalah guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai dalam pembelajaran ini. Pada kegiatan ini hanya satu 

siswa saja yang berani untuk menanggapi apersepsi yang guru berikan 

yaitu siswa dengan inisial DYF. Siswa ini adalah siswa yang memiliki 

peringkat nilai yang paling tinggi. Data ini membuktikan bahwa masih 

didominasi oleh siswa yang pandai saja dalam aktivitas menanggapi 

pertanyaan.  Hal ini membuktikan bahwa aktivitas belajar siswa dalam 

proses pembelajaran masih sangat minim dan dapat dikatakan aktivitas 

siswa tidak berkembang sama sekali.  
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b. Tahap Inti 

1) Mengamati 

Fase 2 (menyajikan informasi) 

Pada tahap ini guru menyiapkan sebuah gambar yang sudah 

dipersiapkan terlebih dahulu oleh guru yang disajikan dalam bentuk 

slide power point yaitu gambar tentang jaringan pada tumbuhan. Untuk 

tahap ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh siswa adalah setiap individu 

mengamati dan mencermati berbagai fakta yang ditemukan pada 

gambar yang diamati yang sudah disediakan oleh guru. Pada tahap ini 

guru memberikan penilaian terhadap pengamatan yang sudah dilakukan 

oleh siswa. Pada proses mengamati ini guru masih belum mampu 

menguasai kelas dengan baik dengan ditandai berdasarkan hasil catatan 

lapangan bahwa terdapat siswa yang belum fokus pada proses 

pengamatan tetapi guru tidak mengkondisikan siswa tersebut untuk 

fokus mengamati gambar yang sudah disediakan. Siswa yang tidak 

fokus dalam pengamatan tersebut diantaranya CS, CA, EW, HV, HAP, 

MA, NS, dan SR. 

2) Menanyakan 

Tahap ini guru mengintruksikan kepada siswa untuk menanyakan 

hal-hal yang dianggap belum dimengerti oleh siswa dari hasil 

pengamatan dalam mengungkap permasalahan jaringan pada tumbuhan 

melalui gambar yang sudah diamati. Pada kegiatan menanya ini 

terdapat 4 siswa yang mengajukan pertanyaan diantaranya DYF, LQ, 

NOD, dan FD. Hal ini mengartikan bahwa aktivitas bertanya siswa 

masih sangat lemah dan masih didominasi oleh siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi atau pintar. 
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Fase 3 (Mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok 

kooperatif) 

3) Mencoba 

Tahap ini guru menginstruksikan kepada setiap siswa untuk 

membentuk kelompok berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk 

sebelum pembelajaran berlangsung. Pada pembentukan kelompok ini 

harus bersifat heterogen artinya dalam satu kelompok terdiri dari siswa 

yang memiliki kemampuan yang bervariasi. Pada penelitian ini terdiri 

dari 5 kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari 5-6 orang. Setelah 

pembentukan kelompok selesai tahap selanjutnya adalah guru 

membagikan LKS kepada setiap kelompok dan masing-masing 

kelompok mendapatkan LKS yang sama. Setelah setiap kelompok 

mendapatkan LKS guru mengistruksikan untuk dikerjakan secara 

berdiskusi. Berdasarkan hasil catatan lapangan yang diperoleh oleh 

observer pada tahap proses diskusi masih jarang sekali siswa yang 

melakukan aktivitas bertanya baik dengan guru maupun dengan sesama 

anggota kelompoknya. Pada kelompok 2 ada siswa yang bertanya 

kepada guru dengan inisial DYF yaitu siswa yang memiliki kemampuan 

paling tinggi di kelas tersebut. Pada saat proses diskusi berlangsung 

masih didominasi oleh siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi 

sehingga anggota kelompok yang lainnya hanya menggantungkan pada 

siswa yang pintar. Pada tahap ini guru tidak dapat mengontrol kelas 

dengan baik karena pada saat diskusi berlangsung terdapat siswa yang 

ramai tetapi dibiarkan oleh guru.  

Fase-4 (Membimbing kelompok bekerja dan belajar) 

Mengasosiasikan 

Tahap ini guru menginstruksikan kepada setiap kelompok untuk  

menyimpulkan terhadap hasil diskusi yang sudah dilaksanakan. Pada 

kegiatan menyimpulkan ini siswa dengan inisial CA, CS, HAP, dan MA 

tidak mengikuti proses penjawaban LKS dengan maksimal tetapi 



49 
 

 

mereka mengajak anggota kelompok yang lainnya untuk bercerita 

diluar tema materi yang didiskusikan. 

Mengkomunikasikan 

Pada tahap ini guru menginstruksikan kepada setiap kelompok 

secara perwakilan untuk mempresentasikan kepada kelompok lain 

terhadap hasil yang sudah didiskusikan dengan anggotanya, serta 

menginstruksikan kepada kelompok lain untuk merespon dan 

menanggapi hasil presentasi yang dilaksanakan oleh kelompok yang 

sedang presentasi. Setelah presentasi selesai, guru mengadakan kuis 

yang ditujukan kepada anggota setiap kelompok dengan mekanisme 

kuis diatur oleh guru. Siswa yang menjawab setiap soal harus ditunjuk 

terlebih dahulu oleh guru supaya siswa yang menjawab adalah siswa 

yang memiliki tingkat kemampuan kognitif yang sama. Pada tahap kuis 

ini setiap siswa diinstruksikan untuk siap dari segi penguasaan materi 

supaya kelompoknya menjadi kelompok yang paling baik apabila 

memperoleh poin banyak dari kuis yang dilakukan. Pada kegiatan kuis 

siklus I siswa belum siap dengan tahap ini dibuktikan dengan masih 

banyak siswa yang tidak dapat menjawab pada saat diberi pertanyaan. 

Setelah kuis selesai, guru melakukan penguatan terhadap materi yang 

sedang dipelajari.  

c. Tahap Penutup 

Fase-5 (Evaluasi) 

Pada tahap ini guru menginstruksikan kepada semua siswa untuk 

membuat kesimpulan terhadap materi yang sedang dipelajari. Pada 

tahap ini terdapat 2 siswa yang mengangkat tangan untuk mencoba 

menyimpulkan terhadap materi yang sudah dipelajari yaitu siswa 

dengan inisial DYF dan LQ. Kemudian guru memberikan postes kepada 

semua siswa untuk mengukur tingkat pemahaman siswa pada 

pembelajaran ini. Guru menghitung skor yang diperoleh tiap anggota 

kelompok.   
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Fase-6 (Memberikan penghargaan) 

Pada kegiatan ini guru belum memberikan hadiah kepada 

kelompok yang paling unggul dibandingkan dengan kelompok yang 

lainya karena proses pembelajaran belum tahu hasilnya pembelajaranya 

seperti apa. 

3. Tahap Pengamatan (Observation) 

Guru bersama observer pada tahap pengamatan ini melakukan 

pengambilan data serta mengamati jalannya pembelajaran. Data yang 

diambil meliputi: data hasil belajar dan data aktivitas belajar. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Hasil Belajar 

Hasil pengamatan hasil belajar dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Data hasil belajar siswa Siklus I 

KKM 
Skor 

Ket 
Pertemuan 1 Presentase 

≥ 65 

< 65 

19 

11 

63,33 % 

36,67 % 

Tuntas 

Tidak tuntas 

Jumlah 30 100 %  

Indikator ketuntasan hasil belajar : jika mencapai ≥ 65 

Ketuntasan klasikal: ≥70% 

Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa siswa yang mencapai ketuntasan 

belajar individual pada siklus I sebanyak 19 siswa dan 11 siswa belum 

mencapai ketuntasan. Ketuntasan secara klasikal belum tercapai 

karena presentase yang dicapai hanya 63,,33%, sedangkan indikator 

ketuntasan klasikal adalah ≥70%. Siklus I ini ketuntasan belajar secara 

klasikal belum tercapai, sehingga perlu dilanjutkan ke siklus 

berikutnya.  

b. Aktivitas Belajar 

Dalam pengambilan data aktivitas belajar siswa dengan 

menggunakan lembar observasi. Observasi terhadap siswa dilakukan 
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oleh observer. Hasil pengamatan aktivitas belajar siswa pada saat 

proses pembelajaran berlangsung dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2  Data aktivitas belajar siswa Siklus I 

Kategori Jumlah Siswa Persentase % 

Siswa Aktif 14 46,67% 

Tidak Aktif 16 53,33% 

 

Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa hasil pengamatan aktivitas siswa 

siklus I menunjukan bahwa indikator pencapaian aktivitas siswa yang 

seharusnya ≥70% belum tercapai karena hanya sebesar 46,67% atau 

hanya sekitar 14 siswa yang mencapai indikator pencapaian aktivitas 

belajar siswa dan 16 siswa atau 53,33% siswa belum mencapai 

indikator ketercapaian aktivitas belajar pada saat proses pembelajaran 

berlangsung.  

 Aktivitas siswa yang belum mencapai indikator yang 

ditentukan dikarenakan siswa belum terbiasa dengan cara-cara 

mengajar secara berkelompok dan hasil diskusi dipresentasikan. 

Selain itu siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung  siswa 

masih bergantung pada siswa yang pintar. 

4. Refleksi (Reflection) 

Hasil observasi siklus I terdapat beberapa masalah yang muncul dan 

perlu diperhatikan sebagai perbaikan pada siklus II. Pada siklus I dapat 

diketahui bahwa: 

a. Hasil belajar siswa belum mencapai ketuntasan belajar yang 

ditentukan. Saat siswa diberikan test akhir masih banyak siswa yang 

tidak dapat mengerjakan soal test akhir dan berdasarkan hasil catatatan 

lapangan siklus I ada yang mengerjakan dengan bantuan temannya. 

Hal ini dapat terlihat pada beberapa aktivitas pada saat proses 

pembelajaran berlangsung masih didominasi oleh siswa-siswa yang 

memiliki tingkat kepintaran yang lebih dibandingkan dengan siswa 

yang lainya. 
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b. Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran belum mencapai indikator 

yang ditentukan. Sebagian siswa kurang antusias dalam pembelajaran 

dan belum terlibat aktif dalam kegiatan berlangsung. Siswa kurang 

berinteraksi dalam menyelesaikan masalah atau tugas yang diberikan 

oleh guru dengan teman yang lainnya dalam satu kelompoknya. Untuk 

itu peran guru juga diperlukan dalam mengorganisasi kelompok siswa 

serta memandu dan membimbing siswa dalam pembelajaran sehingga 

aktivitas belajar siswa lebih meningkat. 

c. Pengelolaan kelas masih sangat kurang sehingga guru perlu 

meningkatkan pengelolaan kelasnya. 

d. Guru perlu menjelaskan kembali proses pembelajarannya dengan 

menggunakan model STAD sehingga siswa akan lebih memahami 

proses pembelajaran dengan menggunakan metode ini. 

 

SIKLUS II 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada siklus I, maka 

dilakukan perbaikan pembelajaran pada siklus II agar hasil belajar dan 

aktivitas belajar siswa meningkat sesuai yang diharapkan yaitu mencapai 

indikator yang ditentukan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada 

siklus II adalah sebagai berikut:  

1. Perencanaan (Planning) 

Sesuai hasil refleksi siklus I, maka guru bersama peneliti melakukan 

beberapa perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan yang 

ditemukan pada siklus I. Perbaikan itu antara lain: 

a. Guru menjelaskan kembali maksud dan langkah-langkah model 

pembelajaran STAD. Pada kegiatan ini peneliti dan sekaligus sebagai 

guru menjelaskan model ini satu hari sebelum penelitian siklus 2 

dilaksanakan. Hal ini di dilakukan agar tidak menggangu waktu yang 

disediakan pada saat proses pembelajaran berlangsung.  
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b. Guru lebih aktif dalam mengorganisasikan kelompok dengan cara 

membimbing dan memandu siswa dalam kelompoknya serta menegur 

siswa yang tidak aktif dalam kegiatan.  

c. Guru harus lebih aktif dalam mengkondisikan kelas sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal.  

d. Peneliti mempersiapkan perangkat dan instrumen pembelajaran yang 

seperti disiapkan pada saat proses pembelajaran pada siklus I. 

2. Tahap Pelaksanaan (Action) 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II dilaksanakan pada tanggal 8 

Desember 2014. Pada prinsipnya pelaksanaan siklus II sama dengan siklus 

I yaitu menyangkup kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup. Akan tetapi pada siklus II ini ada beberapa hal yang harus 

dilakukan guru dalam kegiatan inti, yaitu: 

Adapun deskripsi dari masing-masing tahapan adalah sebagai berikut : 

a. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap ini guru harus mengkondisikan suasana yang religius 

dengan mengucap salam dan menginstruksikan kepada salah satu 

perwakilan dari siswa untuk memimpin do’a sebelum pembelajaran 

dimulai. 

Fase 1 (menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa belajar) 

Pada kegiatan ini guru melakukan kegiatan yaitu memberikan 

motivasi dan memberikan apersepsi kepada siswa. Selain itu kegiatan 

yang selanjutnya dilakukan oleh guru pada tahap ini adalah guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam 

pembelajaran ini. Pada kegiatan ini terdapat beberapa siswa yang mulai 

berani untuk mencoba menanggapi apersepsi yang guru berikan. Data 

ini membuktikan bahwa sudah tidak lagi didominasi oleh siswa yang 

pandai saja dalam aktivitas menanggapi pertanyaan. Hal ini 

membuktikan bahwa aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran 

sudah mulai menunjukan progres yang positif.  

b. Tahap Inti 
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1) Mengamati 

Fase 2 (menyajikan informasi) 

Pada tahap ini guru menyiapkan sebuah gambar yang sudah 

dipersiapkan terlebih dahulu oleh guru yang disajikan dalam bentuk 

slide power point yaitu gambar tentang struktur organ penyusun 

tumbuhan. Untuk tahap ini, kegiatan yang harus dilaksanakan oleh 

siswa adalah setiap individu mengamati dan mencermati berbagai fakta 

yang ditemukan pada gambar yang diamati yang sudah disediakan oleh 

guru. Pada tahap ini guru memberikan penilaian terhadap pengamatan 

yang sudah dilakukan oleh siswa. Pada proses mengamati ini siswa-

siswa yang tidak fokus pada siklus I sudah mengalami perubahan yaitu 

dengan melakukan kegiatan pengamatan terhadap gambar yang 

disediakan oleh guru.  

2) Menanyakan 

tahap ini guru mengintruksikan kepada siswa untuk menanyakan 

hal-hal yang dianggap belum dimengerti oleh siswa dari hasil 

pengamatan dalam mengungkap permasalahan struktur penyusun organ 

tumbuhan melalui gambar yang sudah diamati. Pada kegiatan menanya 

ini siswa yang mengajukan pertanyaan sudah mengalami peningkatan 

dari siklus yang pertama. Hal ini mengartikan bahwa aktivitas bertanya 

siswa sudah mengalami peningkatan dan sudah tidak lagi didominasi 

oleh siswa yang memiliki kemampuan tinggi atau pintar. 

 

Fase 3 (Mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok 

kooperatif) 

3) Mencoba 

Tahap ini guru menginstruksikan kepada setiap siswa untuk 

membentuk kelompok berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk 

sebelum pembelajaran berlangsung seperti pada saat siklus I. Setelah 
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pembentukan kelompok selesai tahap selanjutnya adalah guru 

membagikan LKS kepada setiap kelompok dan masing-masing 

kelompok mendapatkan LKS yang sama. Setelah setiap kelompok 

mendapatkan LKS guru mengistruksikan untuk dikerjakan secara 

berdiskusi. Berdasarkan hasil catatan lapangan yang diperoleh oleh 

observer pada tahap proses diskusi disetiap kelompok sudah terjalin 

sistem komunikasi antar kelompok dalam mendiskusikan LKSnya 

dengan melakukan aktivitas bertanya baik dengan guru maupun dengan 

sesama anggota kelompoknya.  

Fase-4 (Membimbing kelompok bekerja dan belajar) 

4) Mengasosiasikan 

Tahap ini guru menginstruksikan kepada setiap kelompok untuk  

menyimpulkan terhadap hasil diskusi yang sudah dilaksanakan. Pada 

kegiatan ini disetiap kelompok sudah terdapat kegiatan-kegiatan yang 

melibatkan setiap anggotan kelompoknya. 

 

5) Mengkomunikasikan 

 

Tahap ini guru menginstruksikan kepada setiap kelompok secara 

perwakilan untuk mempresentasikan kepada kelompok lain terhadap 

hasil yang sudah didiskusikan dengan anggotanya, serta 

menginstruksikan kepada kelompok lain untuk merespon dan 

menanggapi hasil presentasi yang dilaksanakan oleh kelompok yang 

sedang presentasi. Setelah presentasi selesai, seperti halnya di siklus I 

pada siklus II ini juga diadakan kuis bagi setiap anggota kelompoknya. 

Pada kuis siklus II ini siswa sudah mulai banyak yang menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Tahap selanjutnya 

setelah kuis selesai guru melakukan penguatan terhadap materi yang 

sedang dipelajari.  
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c. Tahap Penutup 

Fase-5 (Evaluasi) 

Tahap ini guru menginstruksikan kepada semua siswa untuk 

membuat kesimpulan terhadap materi yang sedang dipelajari. Pada 

tahap ini siswa sudah berani untuk mencoba menyimpulkan terhadap 

materi yang sudah dipelajari ditandai dengan banyaknya siswa yang 

mengangkat tangan pada sat kegiatan ini. Kemudian guru memberikan 

postes kepada semua siswa untuk mengukur tingkat pemahaman siswa 

pada pembelajaran ini. Guru menghitung skor yang diperoleh tiap 

anggota kelompok.  

Fase-6 (Memberikan penghargaan) 

kegiatan ini guru memberikan hadiah kepada kelompok yang paling 

unggul dibandingkan dengan kelompok yang lainya. Pada kegiatan ini 

yang menjadi kelompok terkuat adalah kelompok 2. 

3. Tahap Pengamatan (Observation) 

Guru bersama observer pada tahap pengamatan ini melakukan 

pengambilan data serta mengamati jalannya pembelajaran. Data yang 

diambil meliputi: data hasil belajar dan data aktivitas belajar. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 

c. Hasil Belajar 

Hasil pengamatan hasil belajar dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 Tabel 4.3 Data hasil belajar siswa Siklus II 

KKM 
Skor 

Ket 
Pertemuan 2 Presentase 

≥ 65 

< 65 

24 

6 

80 % 

20 % 

Tuntas 

Tidak tuntas 

Jumlah 30 100 %  

Indikator ketuntasan hasil belajar : jika mencapai ≥ 65 

Ketuntasan klasikal: ≥70% 
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Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa siswa yang mencapai ketuntasan 

belajar individual pada siklus II sebanyak 24 siswa dan 6 siswa belum 

mencapai ketuntasan. Ketuntasan secara klasikal sudah tercapai yaitu 

80%, sedangkan indikator ketuntasan klasikal adalah ≥70%. Siklus II 

ini ketuntasan belajar secara klasikal sudah tercapai, sehingga proses 

penelitian dihentikan sampai siklus ke II ini. 

d. Aktivitas Belajar 

Dalam pengambilan data aktivitas belajar siswa dengan 

menggunakan lembar observasi. Observasi terhadap siswa dilakukan 

oleh observer. Hasil pengamatan aktivitas belajar siswa pada saat 

proses pembelajaran berlangsung dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4  Data aktivitas belajar siswa Siklus II 

Kategori Jumlah Siswa Persentase % 

Siswa Aktif 23 76,66% 

Tidak Aktif 7 23,34% 

 

Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa hasil pengamatan aktivitas siswa 

siklus II menunjukan bahwa indikator pencapaian aktivitas siswa 

sebesar 76,66% hal ini menunjukan pad sikulus yang ke II aktivitas 

belajar siswa sudah mencapai indikator kalsikal siswa yaitu 

sebesar≥70%.    

 Aktivitas siswa yang sudah mencapai indikator yang 

ditentukan. Hal ini dikarenakan siswa sudah menunjukan aktivitas 

belajar yang baik terkait dengan proses pembelajaran. 

4. Refleksi (Reflection) 

Dari hasil observasi yang telah dilakukan pada siklus II dapat 

diketahui adanya peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, perbaikan-berbaikan yang 

telah dilakukan guru berdasarkan hasil refleksi dapat meningkat dan 

mencapai indikator yang telah ditentukan. Maka siklus dalam 

pembelajaran ini dihentikan sampai siklus II. 
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B. Pembahasan 

1. Penerapan Pembelajaran dengan Model Kooperatif tipe STAD 

Model pembelajaran koperatif tipe STAD merupakan salah satu 

tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dimana siswa 

ditempatkan dalam tim belajar yang beranggotakan 4-5 orang siswa yang 

dibentuk secara heterogen. Secara umum penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD adalah penyajian materi, kerja tim, tes individu 

(kuis), skor pengembangan diri, dan penghargaan. Pada pelaksanaan 

penelitian ini mengacu pada kurikulum 2013 (K13), dimana dalam 

pelaksanaan pembelajaran harus mengacu pada 5 M yaitu mengamati, 

menanyakan, mencoba, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. 

Pengimplementasian model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang 

dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Mengamati 

1) Menyajikan Materi 

kegiatan mengamati ini guru menyajikan materi pelajaran dengan 

menampilkan gambar atau permasalahan yang terkait dengan materi 

yang sedang dipelajari oleh siswa dalam bentuk power point. Pada 

tahap ini siswa diinstruksikan untuk mengamati secara detail dan 

fokus gambar atau permasalahan yang dituangkan dalam bentuk 

power point tersebut supaya siswa mampu menggabungkan 

pengetahuan awal yang mereka miliki dengan pengetahuan baru 

yang sedang dipelajari. Pada kegiatan ini siswa diinstruksikan untuk 

mencatat terhadap apa saja yang tidak dipahami oleh siswa selama 

pengamatan.  

b. Menanya 

tahap ini guru menginstruksikan kepada siswa untuk menanyakan apa 

saja yang belum dipahami oleh siswa pada saat proses pengamatan. 

Selain itu guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang ditanyakan oleh 

siswa yang lainya. 
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c. Mencoba 

2) Kerja Tim 

tahap ini guru menginstruksikan kepada seluruh siswa untuk 

membentuk kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Dalam 

pembentukan kelompok ini disusun secara heterogen berdasarkan 

tingkat kemampuan kognitif siswa. Pada tahap pembentukan ini 

peneliti berdiskusi dengan guru matapelajaran supaya penyebaran 

atau pembagian kelompok dapat terdistribusi dengan baik. Jumlah 

anggota setiap kelompok terdiri dari 6 orang siswa. Setelah 

pembentukan kelompok selesai, tahap selanjutnya yaitu guru 

membagikan LKS kepada setiap kelompok  untuk didiskusikan. 

Pada tahap diskusi ini, ketua anggota kelompok membagi tugas 

kepada setiap anggotanya dan saling membantu dalam 

menyelesaikan soal yang terdapat di LKS tersebut supaya setiap 

anggota kelompok memahami materi yang sedang didiskusikan. 

Armita (2014: 49) menjelaskan bahwa melalui kerja kelompok antar 

siswa secara heterogen, secara tidak langsung memaksa setiap siswa 

untuk berkomunikasi dan mengakrabkan diri satu sama lain, siswa 

yang prestasinya tinggi, belajar bertanggung jawab untuk mengajari 

temanya sampai paham.  

d. Mengasosiasikan 

Tahap ini guru menginstruksikan kepada setiap kelompok untuk  

menyimpulkan terhadap hasil diskusi yang sudah dilaksanakan. Pada 

kegiatan ini disetiap kelompok sudah terdapat kegiatan-kegiatan yang 

melibatkan setiap anggotan kelompoknya. 

e. Mengkomunikasikan 

Tahap ini guru menginstruksikan kepada seluruh kelompok untuk 

menunjuk salah satu anggota kelompoknya sebagai perwakilan untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. Pada saat presentasi berlangsung 

guru memberikan peluang kepada anggota kelompok lain untuk 

menanggapi hasil diskusi kelompok lain yang sedang presentasi. 
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Setelah presentasi setiap kelompok selesai, guru mengadakan kuis 

untuk setiang siswa. 

3) Tes Individu (Kuis) 

Tahap tes individu (kuis) ini merupkan salah satu kegiatan yang 

bertujuan untuk mengetes pemahaman siswa terhadap materi yang 

sudah dipelajari. Selain itu, tujuan pemberian kuis ini yaitu setiap 

siswa dapat membantu nilai di anggotanya masing-masing supaya 

kelompoknya menjadi kelompok yang terkuat. Setiap anggota 

kelompok harus bertanggung jawab terhadap kelompoknya masing-

masing. Dalam pemberian kuis ini peraturanya yaitu pemberian kuis 

diberikan berupa pertanyaan lisan kepada anggota kelompok yang 

memiliki kemampuan yang sama. Hal ini menjadikan siswa yang 

memiliki kemampuan rendah memiliki rasa tanggung jawab dan 

kesempatan untuk menyumbangkan nilai kepada kelompoknya. 

4) Skor Pengembangan Individu 

Setelah pemberian kuis selesai, tahap selanjutnya yaitu peneliti akan 

memberikan skor pengembangan individu dari hasil kuis yang 

dilakukan. Skor kelompok diperoleh dengan menambahkan skor 

peningkatan semua anggota dalam satu kelompok. Nilai rata-rata 

diperoleh dengan menjumlahkan skor setiap anggota kelompok 

dibagi jumlah anggota kelompok. Dengan pola yang seperti ini 

menjadikan setiap anggota kelompok akan lebih mempersiapakan 

anggota kelompoknya lebih serius. Selain itu, setiap individu siswa 

memiliki dua tanggung jawab yaitu tanggung jawab terhadap 

dirinya sendiri dalam menghadapi tahapan kuis dan tanggung jawan 

terhadap kelompoknya yaitu menambah nilai kelompok supaya 

kelompoknya menjadi kelompok yang terbaik.  

5) Memberikan Penghargaan 

Setelah semua rekapan skor selesai dilakukan oleh peneliti, tahap 

selanjutnya yaitu guru memberikan penghargaan kepada kelompok 

yang paling kuat yaitu kelompok yang mendapatkan skor nilai 
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paling tinggi. Dengan adanya penghargaan ini diharapkan siswa-

siswa yang lainya lebih termotivasi untuk belajar.  

2. Hasil Belajar IPA 

Hasil analisis data terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Biologi khususnya pada materi sistem jaringa tumbuhan pada akhir 

pembelajaran dapat diketahui adanya peningkatan hasil belajar setelah 

implementasi model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Peningkatan 

hasil belajar siswa terhadap implementasi model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5  Menunjukkan hasil belajar siswa melalui implementasi model    

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

Data yang 

diperoleh 

Hasil 

Peningkatan Siklus I Siklus II 

Frekuensi (%) Frekuensi (%) 

∑ siswa 

yang tuntas 
19 63,33% 24 80% 

13,67% 

Indikator ketercapaian 70% 

Hasil peningkatan hasil belajar siswa melalui implementasi model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD siklus I dan siklus II dapat diamati 

dalam gambar 1 di bawah ini. 

             

Gambar 4.1. Histogram peningkatan hasil belajar siswa melalui 

implementasi model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
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Berdasarkan histogram pada gambar 4.1 terlihat adanya peningkatan 

hasil belajar siswa. Siklus I siswa yang tuntas sebanyak 19 siswa 

(63,33%), sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 24 siswa (80%). 

Peningkatan prosentase ketuntasan yaitu sebesar adalah 13,67%. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah model 

pembelajaran yang menginstruksikan kepada siswa untuk aktif dalam 

memahami konsep materi yang sedang dipelajari secara berkelompok. 

Pembelajaran pada siklus I ketuntasan hasil belajar belum mencapai 

ketuntasan klasikal yang telah ditentukan yaitu 70%. Dimana hasil 

ketuntasan belajar siswa pada siklus I baru mencapai 63,33%. 

Saat pembelajaran siklus I berlangsung kebanyakan siswa masih 

belum paham terkait dengan penerapan model STAD yang dietrapkan oleh 

guru pada saat proses pembelajaran. Selain itu, kebanyakan siswa masih 

terbiasanya dengan suasana pembelajaran yang diterapkan yaitu semua 

informasi materi pelajaran disampaikan oleh guru. Pada saat proses diskusi 

berlangsung siswa masih belum maksimal dengan ditandai kebanyakan 

siswa masih menggantungkan pada siswa yang pintar dikelompok masing-

masing. Hal ini menjadikan konsep-konsep materi yang seharusnya dapat 

dipahami melalui proses diskusi menjadi tidak terserap dengan maksimal 

oleh siswa.  

Siklus yang ke II nilai klasikal pembelajaran menjadi meningkat 

yaitu 80% dari nilai klasikal yang sudah ditentukan yaitu sebesar 70%. 

Penerapan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif dengan 

tipe STAD pada siklus yang ke II ini memberikan dampak terhadap hasil 

belajar menjadi lebih baik.  

Peningkatan nilai klasikal hasil belajar siswa di kelas XI SMA N 1 

Serasan Kabupaten Natuna ini disebabkan karena siswa diberikan 

penjelasan sedetail mungkin oleh guru sebelum pembelajaran siklus II 

berlangsung. Pada siklus II ini penerapan pembelajaran mengalami 

peningkatan yang signifikan. Siswa-siswa yang pada tahap I tidak optimal 

dalam diskusi, pada siklus II mengalami peningkatan keseriusan dalam 
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proses diskusi. Hal ini dibuktikan berdasarkan pada catatan lapangan yaitu 

siswa-siswa yang tidak fokus terhadap proses pembelajaran yang muncul 

pada siklus I sudah mulai menunjukan sikap yang positif terhadap proses 

pembelajaran di siklus yang ke II.  Selain itu, penguasaan kelas yang 

semakin maksimal di siklus yang ke II yang dilaksanakan oleh guru 

menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih kondusif meminimalisir 

siswa yang tidak fokus dalam proses pembelajaran. 

Pola pembelajaran STAD yang menggunakan pola saling membantu 

antar anggota kelompok menjadikan pola komunikasi pada saat proses 

diskusi menjadi lebih hidup. Berdasarkan hasil catatan siklus II 

menjelaskan bahwa anggota disetiap kelompok sudah mengalami 

peningkatan proses diskusi, dimana siswa yang pintar sudah mulai 

membantu anggotanya yang belum paham terhadap apa yang dipelajari 

dan anggota kelompok yang belum paham sudah berani untuk 

mendiskusikan dengan anggota kelompok yang lainya. Hal ini menjadikan 

konsep-konsep materi menjadi lebih mudah untuk dipahami oleh siswa. 

Menurut Mukhton,dkk (2012: 5) menjelaskan bahwa pada saat siswa 

ditempatkan pada kelompok belajar siswa akan lebih dapat menyelesaikan 

tugasnya, karena materi yang belum dipahami dapat dibantu oleh teman 

lainnya yang lebih memahami melalui aktivitas di dalam kelompoknya.  

Selain itu, Armita (2014: 58) penerapan pembelajaran STAD dapat 

menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar. Hal ini didukung dengan 

pendapat Ghullam Hamdu (2011 : 82 ) dengan adanya motivasi, siswa 

akan belajar lebih keras, ulet, tekun dan memiliki konsentrasi penuh dalam 

proses belajar pembelajaran. Dorongan motivasi dan belajar merupakan 

salah satu hal yang dibangkitkan dalam upaya pembelajaran di sekolah. 

Ainun Sampade dkk (2013: 11), menyatakan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat menambah pengalaman belajar, memotivasi 

siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan dapat meningkatkan 

hasil belajar. Hal ini menjadikan konsep-konsep materi dapat dikuasai oleh 

siswa secara maksimal. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Armita (2014) 

menjelaskan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi animalia di 

SMA N 1 Sungai Raya.  

 

3. Aktivitas Belajar 

Pengambilan data aktivitas belajar siswa dilakukan dengan 

menggunakan lembar observasi yang dilakukan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung baik disklus I maupun di sklus yang ke II.  

Setelah dianalisa dari hasil lembar observasi yang telah dilakukan untuk 

mengetahui aktivitas belajar siswa setelah diterapkanya pola pembelajaran 

kooperatif tipe STAD, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan akyivitas 

belajar siswa dari siklus I ke siklus II. Berdasarkan perencanaan yang 

sudah dilaksanakan diawal, aktivitas yang diobservasi yaitu aktivitas 

visual (memperhatiakn guru menjelaskan pada saat pembelajaran 

berlangsung dan memperhatikan saat teman mempresentasikan jawaban), 

aktivitas oral (bertanya kepada guru dan teman sekelompok mengenai 

materi yang tidak dipahami), aktivitas menulis (mengerjakan tugas LKS), 

dan aktivitas mental (menanggapi presentasi dari teman). Secara 

keseluruhan peningkatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Menunjukkan aktivitas belajar siswa melalui implementasi 

model    pembelajaran kooperatif tipe STAD 

 

Data yang 

diperoleh 

Hasil Peningkatan 

Siklus I Siklus II 

Frekuensi (%) Frekuensi (%) 

∑ siswa yang 

aktif 
14 46,67% 23 76,66% 23,33% 

Indikator ketercapaian 70% 
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Hasil peningkatan aktivitas belajar siswa melalui implementasi 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD siklus I dan siklus II dapat 

diamati dalam gambar 4.2 di bawah ini. 

 
Gambar 4.2. Histogram peningkatan aktivitas belajar siswa melalui 

implementasi model    pembelajaran kooperatif tipe STAD 

 

Berdasarkan histogram pada gambar 2 terlihat adanya peningkatan 

aktivitas belajar siswa. Siklus I siswa yang mempunyai aktivitas belajar 

sangat tinggi hanya 14 siswa (46,67%) yang berarti belum mencapai 

indikator yang ditentukan, namun pada siklus II siswa yang mempunyai 

aktivitas belajar sangat tinggi meningkat menjadi 23 siswa (76,66%) yang 

berarti terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa sebesar (29,99%) yang 

berarti bahwa telah mencapai indikator yang ditentukan yaitu ≥70% 

dengan kategori baik atau aktif. 

  Model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu 

model pembelajaran yang di dalam langkah-langkah pembelajarannya 

menginstruksikan kepada seluruh siswa untuk belajar aktif. Berdasarkan 

hasil pelaksanaan pembelajaran siklus I pada saat proses pembelajaran 

berlangsung masih banyak siswa yang belum terlibat secara penuh dalam 

proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena siswa belum memahami 

betul penerapan pembelajaran STAD yang dilaksanakan oleh guru. Selain 

itu, cara mengajar guru yang belum maksimal menjadikan aktivitas belajar 
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siswa menjadi tidak berkembang. Berdasarkan hasil catatan lapangan pada 

siklus I yaitu penguasaan kelas yang dilakukan guru pada saat proses 

pembelajaran masih kurang baik ditandai dengan siswa yang ramai tidak 

ditegur guru pada pembelajaran berlangsung. Pada saat kegiatan apersepsi 

yang dilakukan guru pada tahap awal pembelajaran hanya terdapat satu 

mahasiswa yang berani untuk menanggapi apersepsi guru yaitu siswa 

dengan inisial YF. Selain itu, pada saat proses diskusi berlangsung masih 

didominasi oleh siswa yang pintar, anggota kelompok masih 

menggantungkan kepada anggota yang lainya, dan masih sangat minim 

siswa yang melakukan aktivitas bertanya yang ditandai hanya satu 

mahasiswa yang bertanya yaitu siswa dengan inisial YF. 

 Pada pembelajaran siklus II aktivitas belajar sudah mengalami 

peningkatan sebesar 29.99%. Peningkatan prosentase aktivitas siswa dari 

siklus I ke siklus II tidak terlepas dari cara guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran. Berdasarkan hasil catatan pada siklus yang ke II secara 

keseluruhan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sudah baik 

Guru mampu menciptakan suasana belajar yang lebih baik dan 

menerapkan strategi pembelajaran yang dapat mendorong siswa menjadi 

lebih aktif dalam pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD.  

Siklus yang ke II ini guru benar-benar memahamkan terlebih 

dahulu bagaimana penerapan langkah-langkah dari STAD ini. Hal ini 

berdampak dari aktivitas belajar yang ditimbulkan oleh siswa pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil catatan lapangan yang 

dilakukan pada siklus yang ke II yaitu siswa yang tidak aktif pada saat 

proses pembelajaran sisklus I sudah mengalami perubahan aktivitas pada 

saat proses pembelajaran.  

Saat proses diskusi berlangsung siswa sudah mulai berinteraksi 

dengan anggota kelompoknya sehingga konsep-konsep materi dapat 

diselesaikan dengan baik oleh siswa, meskipun masih ada siswa yang 

masih belum memaksimalkan dalam melakukan aktivitas belajarnya 
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seperti siswa yang berinisial CS, HAP, CA, dan NS. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru matapelajaran di SMA N 1 Serasan menjelaskan 

bahwa siswa dengan inisial di atas merupakan siswa yang memiliki tingkat 

kepandian  rendah dan motivasi rendah dibandingkan dengan siswa yang 

lainya. 

Selain itu siswa sudah berani untuk bertanya terhadap apa saja yang 

belum dipahami oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

Menurut Widyaningsih (2012: 268) aktivitas merupakan suatu kunci untuk 

mendorong keterlibatan siswa untuk berinteraksi dengan rekan-rekanya 

dan guru secara aman dan nyaman. Aktivitas belajar sangat diperlukan 

untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran karena dalam belajar 

diperlukan aktivitas sebab belajar adalah berbuat. Maka dalam belajar 

sangat diperlukan adanya peningkatan aktivitas, agar proses pembelajaran 

yang telah dilaksanakan menjadi lebih baik dan berkualitas (Sardiman, 

2010: 97). Melalui aktivitas seperti ini maka dalam diri siswa terjadi 

proses membangun konsep-konsep materi yang dipelajari. Pada tahap guru 

memberikan kuis kepada setiap anggota kelompok aktivitas belajar siswa 

semakin meningkat. Hal ini dikarenakan, guru menginstruksikan kepada 

siswa untuk belajar terlebih dahulu untuk membaca serta memahami 

materi yang sedang dipelajari sebelum kuis dimulai. Pada tahap ini, siswa 

dituntut siap dari segi materi sehingga pada saat pemberian kuis 

berlangsung siswa di setiap anggota kelompoknya diharapkan mampu 

untuk menjawab.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Armita (2014) 

”memperoleh hasil bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA khususnya biologi”. 

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Hindarso (Setiogohadi, 2014) 

”pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa dari siklus I 63,33% meningkat menjadi 83,33% pada siklus II”. 

 

 



68 
 

 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dalam 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar  siswa pada materi jaringan 

tumbuhan kelas XI IPA dengan judul Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Student Team Achievment Division  untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengimplementasian model pembelajar kooperatif tipe student team 

(STAD) meliputi lima tahapan, yaitu : 1 tahap penyajian materi, 2 tahap 

kerja kelompok (tim), 3 tahapan kuis individu, 4 tahapan pengembangan 

skor individu dan 5 tahapan penghargaan. 

2. Aktivitas siswa kelas XI IPA Sekolah Menengah Atas Negeri I Serasan 

Kabupaten Natuna pada materi jaringan tumbuhan dapat ditingkatkan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievment 

Division (STAD), ditunjukan oleh aktivitas siswa meningkat dari 46,67% 

pada siklus I menjadi 76,66%. Persentasi keaktifan secara klasikal 76,66% 

termasuk dalam kategori baik. 

3.  Persentase ketuntasan belajar siswa juga meningkat dari 63,33% pada 

siklus I menjadi 80% pada siklus II. Persentase ketuntasan sebesar 80% 

termasuk dalam kategori baik. 

 

B. Saran 

Berdasrkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan : 

1. Bagi guru  

Guru dianjurkan mengikuti cara-cara penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD). Penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini diharapkan dapat menjadi 

alternatif dalam meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam 

proses pembelajaran. 
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2. Bagi siswa  

Agar siswa selalu mengikuti proses pembelajaran dengan baik serta aktif 

dalam kegiatan pembelajaran supaya dapat meningkatkan hasil 

pembelajaran. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Agar dapat melaksanakan penelitian lanjutan untuk materi yang lain 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperati tipe  Student Team 

Achievement Division (STAD) untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa di sekolah. 

4. Bagi sekolah  

Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, 

memberikan sumbangan model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran di sekolah khususnya pada pembelajaran biologi. 
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