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ABSTRAK 

 
Sulistyowati Winasis. PENERAPAN METODE STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT 
DIVISIONS (STAD) DISERTAI AUTHENTIC ASSESSMENT UNTUK 
MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN PENGUASAAN KONSEP DALAM 
PEMBELAJARAN BIOLOGI SISWA KELAS VII A SMP NEGERI 3 NGUTER. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Februari 2010. 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan penguasaan 
konsep siswa dalam pembelajaran biologi di kelas VII A SMP Negeri 3 Nguter 
dengan penerapan metode pembelajaran Student Teams Achievement Divisions 
(STAD) disertai authentic assessment.  

Penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) ini terdiri dari dua 
siklus dan tiap siklus terdapat 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 
refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas VII A SMP Negeri 3 Nguter tahun 
pelajaran 2008/2009 yang berjumlah 40 orang. Teknik pengumpulkan data yang 
digunakan meliputi angket, observasi, wawancara dan tes. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yang terdiri dari 
reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran STAD 
disertai authentic assessment dapat meningkatkan partisipasi dan penguasaan konsep 
siswa dalam pembelajaran biologi. Peningkatan partisipasi dan penguasaan konsep 
siswa dapat dilihat melalui hasil angket dan observasi mulai dari pra siklus sampai 
dengan siklus II. Rata-rata nilai persentase capaian setiap indikator dari angket 
partisipasi siswa pada pra siklus sebesar 75,48%, pada siklus I sebesar 79,06%, dan 
pada siklus II sebesar 86,31%. Rata-rata nilai persentase capaian setiap indikator dari 
observasi partisipasi siswa pada pra siklus adalah 40%, pada siklus I sebesar 65,5% 
dan pada siklus II sebesar  76,16%. Hasil penelitian menunjukka bahwa prestasi 
belajar siswa mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari hasil tes kognitif 
sebagai nilai ulangan harian siswa, rata-rata nilai ulangan harian siswa pada pra 
siklus, siklus I dan siklus II antara lain 58.5, 72.25, dan 80.5.  
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                                                     MOTTO 

 

”Guru adalah orang yang menyediakan diri mereka sebagai jembatan dan mengundang 
murid mereka untuk menyeberang, dan setelah memudahkan penyeberangan itu ia akan 

runtuh dengan suka cita dan mendorong  
sang murid untuk membangun jembatan mereka sendiri” 

(Nikos Kazantzakis) 
 

”I hear and I know, I see and I remember, I do and I understand” 
(Confucius) 

 
”Sedikit pengetahuan yang digunakan mempunyai nilai yang jauh lebih besar daripada 

pengetahuan yang tidak digunakan” 
(Kahlil Gibran) 

 
”Waktu adalah sehelai kertas kehidupan yang harus ditulis dengan 

 kalimat kerja dan prestasi” 
(K. H Toto Tasmara) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

            Proses pembelajaran yang dilakukan dalam kelas merupakan aktivitas 

mentransformasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengajar sebaiknya dapat 

mengembangkan kapasitas belajar, kompetensi dasar, dan potensi yang dimiliki oleh 

siswa secara penuh. Sehingga proses pembelajaran yang dilakukan lebih berpusat 

pada siswa. Proses pembelajaran seperti ini ditandai dengan partisipasi siswa dalam 

proses pembelajaran, siswa mampu mengembangkan cara-cara belajar mandiri, 

berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian proses pembelajaran itu sendiri, 

sehingga dalam pembelajaran ini lebih mengutamakan pengalaman siswa dalam 

memutuskan titik tolak kegiatan.  

Pembelajaran yang dilakukan antara guru dan siswa di titikberatkan pada 

peningkatan aktivitas dan partisipasi siswa. Guru tidak hanya melakukan kegiatan 

penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada siswa, akan tetapi guru 

harus mampu membawa siswa untuk aktif dalam berbagai bentuk belajar, berupa 

belajar penemuan, belajar mandiri, belajar kelompok, belajar memecahkan masalah, 

dan sebagainya. 

Proses pembelajaran juga sangat dipengaruhi oleh guru dalam menyusun 

silabus, sistem penilaian dan penggunaan metode pembelajaran.  Penguasaan dan 

pemahaman suatu ilmu yang akan diajarkan seorang guru kepada siswa harus 

menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik, mudah untuk dipahami 

dan dimengerti siswa.  Selain itu, seorang guru dituntut untuk mengenal berbagai 

jenis metode pembelajaran yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.  

Metode pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan tingkat pemahaman serta 

kemampuan dan perkembangan siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

1 
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Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di kelas  pada umumnya 

menggunakan metode ceramah atau kuliah mimbar.  Keberhasilan penerapan metode 

ini sangat bergantung pada kemampuan guru dalam menguasai bahan, forum atau 

audience dan ketrampilan bahasa serta intonasi.  Penerapan metode ceramah dapat 

menimbulkan kejenuhan pada siswa, kurang merangsang partisipasi sehingga proses 

belajar hanya terjadi satu arah, yaitu dari guru ke siswa. 

Fenomena pembelajaran dengan metode ceramah masih dijumpai di SMP 

Negeri 3 Nguter khususnya kelas VII A. Hasil observasi yang telah dilakukan yaitu 

tanggal 17-20 Februari 2009 menunjukkan kurangnya partisipasi dalam proses 

pembelajaran siswa yang menyebabkan tujuan pembelajaran biologi belum tercapai 

secara optimal. Fakta yang terlihat pada proses pembelajaran sebelum diadakannya 

tindakan adalah, hanya terdapat 55% siswa yang memperhatikan pelajaran pada saat 

KBM, siswa yang berani mengajukan pertanyaan dan permasalahan belajarnya 

sebesar 35%, siswa yang terlibat dan ikut serta dalam persiapan kegiatan belajar 

sebesar 20%, siswa yang memiliki usaha dan kreativitas dalam belajar sebesar 60%, 

sedangkan kemandirian belajar siswa hanya sebesar 30%.  Sehingga rata-rata hasil 

observasi partisipasi pra siklus sebesar 40%. Pada saat observasi berlangsung terdapat 

beberapa siswa yang mengantuk, melamun, bahkan ada pula yang sibuk bermain baik 

sendiri ataupun dengan teman sebangku. Hasil observasi yang berlangsung 

menunjukkan bahwa pada proses pembelajaran tersebut, siswa kurang berpartisipasi 

dalam kegiatan pembelajaran. 

Pada proses belajar mengajar tersebut, tidak semua siswa ikut aktif dalam 

tanya jawab yang dibuat oleh guru. Keterlibatan siswa masih kurang dan belum 

menyeluruh, hanya didominasi oleh siswa-siswa tertentu. Kurangnya keterlibatan 

siswa tersebut tampak dari perilaku siswa yang masih terlihat ramai sendiri, bermain-

main, sibuk dengan kegiatannya sendiri atau berbicara dengan teman. Dari observasi 

tampak bahwa partisipasi siswa dalam proses pembelajaran masih kurang, hal ini 

dapat disebabkan karena siswa kurang percaya diri dengan konsep yang dimilikinya 

sehingga siswa sangat pasif, tidak berani mengemukakan pendapat maupun 
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mengajukan pertanyaan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Di samping 

partisipasi siswa yang masih kurang,  penguasaan konsep siswa  kelas VII A terhadap 

materi pembelajaran khususnya biologi juga masih rendah. Data yang diperoleh 

adalah hasil ulangan harian siswa sebelum tindakan dimana hanya terdapat 22 siswa 

(55%) telah mencapai nilai KKM dan 18 siswa (45%) belum mencapai nilai KKM 

sekolah yaitu 60. Nilai ulangan harian ini berkisar antara 55-95 dengan rata-rata kelas 

sebesar 58,5.  

Kondisi pembelajaran di atas menunjukkan bahwa pembelajaran belum 

berjalan secara efektif. Keefektifan belajar merupakan implementasi yang berhasil 

dari komponen pengajaran. Masing-masing komponen pengajaran mempunyai 

hubungan dengan keterampilan guru. Guru harus memiliki strategi agar siswa dapat 

belajar secara efektif dan efisien serta mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah 

satu langkah untuk memenuhi strategi itu ialah harus menguasai teknik-teknik 

penyajian, atau biasa disebut dengan metode mengajar. 

Melalui pembelajaran yang tepat diharapkan siswa mampu memahami dan 

menguasai materi ajar sehingga dapat berguna dalam kehidupan nyata. Salah satu 

indikator keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilihat dari hasil belajar yang 

dicapai siswa. Hasil  belajar adalah cermin dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang diperoleh siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Untuk meningkatkan 

keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang bertujuan meningkatkan aktivitas siswa. Salah satu metode 

pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas siswa terdapat dalam 

pendekatan konstruktivisme. Metode ini merupakan strategi pembelajaran yang dapat 

mendorong siswa mengkonstruksi pengetahuannya, menerapkan dan mempunyai 

keberanian untuk menyampaikan ide pengetahuannya, belajar memecahkan masalah, 

mendiskusikan masalah pelajaran. Teori pembelajaran konstruktivisme menggunakan 

pendekatan pembelajaran kooperatif.  Hal ini dikarenakan siswa menjadi lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit apabila mereka dapat saling 

mendiskusikan masalah-masalah tersebut dengan temannya (Slavin, 1995). 
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Salah satu alternatif untuk mengatasi yang ada pada kelas VII A adalah 

melalui penerapan model pembelajaran kooperatif, yaitu model pembelajaran yang 

lebih menekankan pada proses kerjasama dalam kelompok.. Model pembelajaran 

kooperatif terdiri dari beberapa macam, salah satunya adalah metode  Student Team 

Achievement Divisions (STAD). 

Metode STAD adalah metode yang dikembangkan oleh Slavin (2008), 

merupakan metode yang didasarkan pada teori belajar kognitif.  Pendidik hanya 

berperan sebagai fasilitator dan bukan sebagai pemberi informasi, maka guru hanya 

menciptakan suatu lingkungan yang konduksif  bagi peseta didik.  STAD merupakan 

salah satu metode pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan 

metode kooperatif yang paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru 

menerapkan model pembelajaran kooperatif. Pelaksanaan metode ini dapat 

meningkatkan partisipasi karena siswa belajar melalui kelompok diskusi, pada 

kegiatan diskusi menuntut siswa untuk berpartisipasi dan terlibat secara aktif dalam 

tim untuk mendapatkan skor yang tinggi bagi masing-masing kelompok. Tim. Skor 

yang didapatkan menentukan reward yang diberikan guru kepada tim yang mampu 

memberikan nilai perkembangan tinggi dari anggota timnya reward yang diberikan 

dalam bentuk kartu dan terbagi menjadi 3 jenis, antara lain super team, great team 

dan good team (Slavin: 2008) 

Alasan menggunakan metode STAD dikarenakan adanya reward dalam 

metode ini dapat meningkatkan partisipasi siswa. Pada proses pembelajaran dengan 

metode STAD, masing-masing kelompok termotivasi untuk berkompetisi secara aktif 

dalam kegiatan diskusi  sehingga dapat memperoleh  reward dari guruPada 

pelaksanaan metode STAD dituntut adanya hubungan kerja sama yang baik serta 

keterampilan siswa dengan kelompoknya sehingga siswa dapat meningkatkan hasil 

belajarnya. 

Partisipasi siswa pada proses pembelajaran dapat ditingkatkan melalui 

penerapan metode STAD, dimana siswa dituntut untuk bersibuk diri dan berpartisipasi 

secara aktif dalam kegiatan diskusi untuk medapatkan skor yang tinggi bagi  
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kelompok  mereka masing-masing. Berdasarkan skor tersebut, guru menentukan 

kelompok mana yang mendapatkan reward untuk tim hebat dan tim super. Tujuan 

pemberian reward adalah masing-masing kelompok saling berkompetisi dan 

berpartisipasi aktif untuk mendapatkan reward bagi kelompok yang paling istimewa 

atau super team.  Pemberian reward didasarkan atas adanya penilaian autentik atau 

dikenal sebagai authentic assesment. Hal-hal yang dinilai  melalui authentic 

assesment adalah pada kegiatan presentasi dan hasil diskusi.  . Authentic assesment 

menurut Mueller (2007) adalah suatu bentuk penilaian di mana siswa diminta untuk 

melakukan tugas-tugas dunia nyata yang menunjukkan aplikasi bermakna dari 

pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan siswa dapat diamati 

dalam kegiatan pembelajaran melalui penerapan metode STAD. Guru dapat 

memberikan authentic assesment pada kegiatan presentasi kelas, diskusi kelompok, 

kuis maupun pada saat siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

Authentic assesment pada kegiatan pembelajaran didukung dengan adanya 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS). LKS merupakan salah satu sarana untuk menilai dan 

memacu peran aktif siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar yang berupa 

media cetak sehingga  mampu memperagakan simbol-simbol verbal, representasi 

gambar dan coretan-coretan tangan dan grafik. LKS ini berisi petunjuk-petunjuk 

kerja, tabel dan penelitian demonstrasi, serta pertanyaan diskusi.  Oleh karena itu, 

siswa terpacu untuk mengerjakan soal yang ada di dalam LKS dan guru dapat 

mengamati serta memberikan penilaian terhadap peningkatan partisipasi dan 

penguasaan konsep siswa. Penilaian ini dilakukan melalui pengamatan terhadap 

argumen-argumen yang dikembangkan siswa melalui tulisan-tulisan yang mereka 

hasilkan sebagai hasil diskusi. 

Sebagai upaya memperbaiki proses pembelajaran biologi yang ditandai 

dengan meningkatnya partisipasi dan penguasaan konsep siswa, maka dilakukan 

penelitian dengan judul PENERAPAN METODE STUDENT TEAMS 

ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) DISERTAI AUTHENTIC ASSESMENT 

UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN PENGUASAAN KONSEP 
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DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI SISWA KELAS VIIA SMP  NEGERI 3 

NGUTER. 

 

 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Pada proses pembelajaran, partisipasi siswa kurang karena hanya mendengar dan 

mencatat  materi yang diberikan oleh guru. 

2. Penggunaan metode pembelajaran yang kurang bervariasi sehingga siswa merasa 

jenuh dan bosan pada saat proses pembelajaran berlangsung, hal ini berpengaruh 

pada semangat belajar siswa yang kurang dan selanjutnya berdampak pada 

penguasaan konsep siswa yang masih rendah. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan 

dapat dirumuskan yaitu apakah partisipasi siswa dan penguasaan konsep dalam 

pembelajaran biologi dapat ditingkatkan dengan penerapan metode pembelajaran  

Student Teams Achievement Divisions (STAD) disertai authentic assesment  pada 

pokok bahasan pencemaran dan kerusakan lingkungan di kelas VIII A SMP Negeri 3 

Nguter tahun ajaran 2008/2009? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Mengetahui bahwa penerapan metode pembelajaran STAD (Student Teams 

Achievement Divisions) disertai authentic assesment dapat meningkatkan partisipasi 

siswa dan penguasaan konsep dalam proses pembelajaran biologi siswa kelas VII A 

SMP Negeri 3 Nguter.  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa 
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a) Memberikan suasana baru dalam pembelajaran sehingga siswa lebih aktif dan 

berpartisipasi dalam proses pembelajaran. 

b) Siswa lebih mudah dalam menerima atau menyerap materi pelajaran sehingga 

diharapkan agar tujuan pembelajaran biologi dapat tercapai secara optimal. 

 

 

 

2. Bagi guru 

Sebagai masukan bagi guru untuk dapat memilih metode pembelajaran yang 

tepat sehingga dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran . 

3. Bagi sekolah 

Dapat meningkatkan efektifitas  proses pembelajaran di sekolah yang 

bersangkutan, khususnya mata pelajaran biologi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Pembelajaran Kooperatif 

Trianto (2007) mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan 

sebuah model pembelajaran yang dilakukan secara bekelompok atau kolaborasi siswa 

yang 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 

siswa yang berbeda latar belakangnya, hal ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan 

bersama. 

Pembelajaran kooperatif menurut Slavin (2008) adalah pembelajaran yang 

dilakukan oleh siswa secara berkelompok dimana masing-masing kelompok hanya 

terdiri dari 4 sampai 5 siswa secara heterogen sebagai wadah siswa dalam 

bekerjasama dan memecahkan suatu masalah melalui interaksi sosial dengan teman 

sebayanya, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mempelajari sesuatu 

dengan baik pada waktu yang bersamaan dan ia menjadi narasumber bagi teman yang 

lain, hal ini bertujuan untuk untuk memahami konsep yang difasilitasi oleh guru. 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengutamakan 

kerjasama diantara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

Model pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri diantaranya, siswa belajar  secara 

berkelompok dan mengutamakan kerjasama yang baik dalam tim, masing-masing  

kelompok terdiri dari siswa-siswa yang heterogen dari sisi kemampuan belajar, jenis 

kelamin, status sosial, rs,suku, budaya, agama dan lain-lain, dan penghargaan lebih 

ditekankan pada kerja kelompok daripada perorangan. 

Macam-macam metode dalam model pembelajaran kooperatif yang telah 

dikembangkan dikemukakan oleh Arends (2001) antara lain: Student Teams 
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Achievement Divisions (STAD), Jigsaw, Group Investigation (GI), dan metode 

struktural.  Perbandingan model pembelajaran kooperatif tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1.  Perbandingan Model Pembelajaran Kooperatif  

 

Model pembelajaran kooperatif memiliki beberapa kelebihan diantaranya, 

mampu meningkatkan kemampuan akademik siswa, memperbaiki hubungan antar 

kelompok, meningkatkan kemampuan siswa dalam berdiskusi, meningkatkan rasa 

STAD JIGSAW GI Metode 
Struktural 

Informasi akademik 
sederhana 

Informasi 
akademik 
sederhana 

Informasi akademik 
komplek dan 
keterampilan inkuiri  

Informasi akademik 
sederhana 

Kelompok belajar dan 
kooperatif 

Kelompok 
belajar dan 
kooperatif  

Kooperatif dalam 
kelompok yang 
komplek 

Kelompok dan 
keterampilan sosial 

Kelompok belajar terdiri 
dari 4-5 anggota yang 
heterogen 

Kelompok 
belajar terdiri 
dari 5-6 anggota 
yang heterogen 
dan ada tim ahli 
(expert team) dan 
tim biasa (home 
team) 
 

Kelompok belajar 
terdiri dari 5-6 anggota 
mungkin homogen 

Bervariasi, 
berpasangan, bertiga 
atau 4-6 anggota 
kelompok 
 
 
 
 

Biasanya dilakukan oleh 
guru  

Biasanya 
dilakukan oleh 
guru 

Biasanya dilakukan 
oleh siswa 

Biasanya dilakukan 
oleh guru 

Siswa dapat 
menggunakan lembar 
kerja dan saling 
membantu dalam 
memahami materi 

Siswa 
mendiskusikan 
materi dalam 
kelompok ahli 
(expert team) dan 
kemudian 
membantu. 

Siswa dengan 
keterampilan inkuiri 
secara lengkap 

Siswa diberi tugas 
kognitif dan social 

Tes mingguan Bervariasi, dapat 
dengan tes 
mingguan 

Setelah selesai materi 
dan pelaporan, 
mungkin dengan tes 
esay 

Bervariasi 

Laporan berkala dan 
publisitas lainnya 

Laporan berkala 
dan publisitas 
lainnya 

Setelah selesai materi 
dan pelaporan, 
mungkin dengan tes 

Bervariasi  
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percaya diri siswa, meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas, dan 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam bersosialisasi dengan siswa lain. 

Trianto (2007) juga menjelaskan bahwa struktur tujuan pembelajaran 

kooperatif dapat terjadi apabila tujuan pembelajaran tersebut dicapai oleh siswa yang 

dikerjakan secara bersama-sama, tujuan pembelajaran tersebut mencakup 3 tujuan 

penting, antara lain hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keberagaman atau 

heterogenitas siswa, serta pengembangan keterampilan sosial. Pembelajaran 

kooperatif dapat meningkatkan kinerja dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. 

Membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit, dan membantu siswa 

menumbuhkan kemampuan untuk berpikir secara kritis. 

 

2. Metode Pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

Metode STAD dikembangkan oleh Slavin (2008), metode pembelajaran ini 

merupakan metode yang dirdasarkan pada teori belajar kognitif.  Pendidik hanya 

berperan sebagai fasilitator dan bukan sebagai pemberi informasi, maka guru hanya 

menciptakan suatu lingkungan yang konduksif  bagi peseta didik.  Siswa harus 

mampu menemukan sendiri dan memecahkan masalahnya sendiri dalam proses 

pembelajaran. Dalam hal ini peserta didik diberi kesempatan agar menggunakan 

strategi sendiri dalam belajar dan pendidik dituntut untuk bisa membimbing peserta 

didik ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Siswa hendaknya bekerja keras untuk 

menyelesaikan masalah dan kesulitan yang ada melalui ide-ide dan kemampuannya 

sehingga dapat memahami materi pelajaran.  Pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif STAD mempunyai langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Tahap penyajian materi pelajaran 

Bahan-bahan atau materi pelajaran biologi diperkenalkan oleh guru melalui 

penyajian materi atau presentasi kelas.  Penyajian materi pelajaran dilakukan 

dengan pengajaran secara langsung.  Penyajian materi ini perlu menekankan pada 

3 tahap,antara lain:  pendahuluan, guru harus menekankan pada apa yang akan 

dipelajari oleh siswa dan mengapa hal itu penting pada tahap pendahuluan, hal ini 
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bertujuan untuk memotivasi siswa dalam mempelajari konsep yang akan 

diajarkan. Tahap yang ke-dua adalah pengembangan, pada tahap ini guru harus 

menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dimana pada pembelajaran 

kooperatif lebih menekankan bahwa belajar adalah memahami makna, 

mengontrol pemahaman peserta didik sesering mungkin, memberikan penjelasan 

apakah jawaban pertanyaan tersebut benar atau salah, dan beralih pada konsep 

yang lain jika siswa telah menguasai pokok masalahnya.  Tahap yang ke-tiga 

adalah praktek terkendali, pada tahap ini guru harus aktif menyuruh siswa 

mengerjakan soal atau pertanyaan yang diberikan, memanggil peserta didik secara 

random untuk menyelesaikan soal, dan memberikan tugas kelas.  

b. Kegiatan kelompok 

Kelompok dibentuk oleh guru secara heterogen, sehingga pada saat kegiatan 

diskusi akan dimulai semua siswa duduk sesuai dengan kelompok masing-

masing. Semua siswa mempelajari materi yang telah disajikan oleh guru. Sebelum 

kegiatan diskusi dimulai, guru memberikan lembar kegiatan siswa (LKS) 

kemudian siswa mengerjakan secara mandiri dan selanjutnya saling mencocokkan 

jawabannya dengan teman dalam satu kelompok. Anggota kelompok yang lain 

harus saling membantu jika ada teman yang mendapatkan kesulitan. 

Guru harus menekankan bahwa lembar kegiatan untuk dipelajari bukan untuk 

diisi atau diserahkan pada guru apabila peserta didik mempunyai satu 

permasalahan, sebaiknya ditanyakan dulu pada anggota kelompoknya kemudian 

jika benar-benar tidak mampu, baru ditanyakan kepada guru.  Selama peserta 

didik bekerja dalam kelompok, guru bertindak sebagai fasilitator yang 

memonitoring kegiatan masing-masing kelompok.   

c. Pelaksanaan kuis individu 

Pelaksanaan kuis individual dilaksanakan setelah satu atau dua periode 

penyampaian materi oleh guru, kemudian setelah satu atau dua periode kerja 

kelompok. Setiap siswa dituntut untuk menguasai materi dalam pelaksanaan kuis 
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individual,  karena hasil kuis individual akan menentukan keberadaan kelompok 

tersebut diantara kelompok-kelompok lain. 

d. Nilai perkembangan individu 

Pemberian nilai perkembangan individu bertujuan untuk memberikan hasil 

akhir yang maksimal pada peserta didik. Hal ini dapat diperoleh jika siswa 

bekerja keras dalam mengerjakan kuis 

e. Reward 

Reward merupakan suatu pengakuan atau penghargaan dalam belajar. 

Dalam hal ini, guru tidak hanya sekedar memberikan ucapan “benar”, “bagus”, 

“sempurna”, “pintar”, dan lain sebagainya. Penghargaan ini bisa diwujudkan 

dengan memberikan sesuatu barang yang diharapkan berguna bagi pembelajaran 

selanjutnya. Pemberian penghargaan juga tidak serta merta berdasarkan 

pengamatan saja, guru juga dapat menerapkan prinsip poin individu dan poin 

kelompok, yang mana secara individual siswa akan memperoleh poin individu. 

Demikian juga dengan poin kelompok yang merupakan gabungan dari poin 

individu yang diperoleh oleh setiap anggota kelompok (Nizland: 2007 ). 

Pemberian  sumbangan kepada skor kelompok berdasarkan rentang skor 

yang diperoleh pada kuis sebelumya dengan skor kuis terakhir.  Berdasarkan nilai 

perkembangan yang diperoleh kelompok , terdapat tiga tingkat penghargaan yang 

diperoleh kelompok, yaitu kelompok istimewa, kelompok hebat dan kelompok 

baik.  Nilai perkembangan yang diperoleh kelompok dimasukkan dalam tiga 

tingkat penghargaan untuk prestasi kelompok, yaitu:  super team atau tim 

istimewa, diberikan kepada kelompok yang memperoleh skor rata-rata lebih besar 

atau sama dengan 25 poin, great team atau tim hebat, diberikan kepada kelompok 

yang memperoleh skor rata-rata antara 20 sampai 25 poin, dan good team atau tim 

baik, diberikan kepada kelompok yang memperoleh skor rata-rata 15 sampai 20 

poin. Guru memberikan penghargaan pada masing-masing tim dalam bentuk 

kartu penghargaan (Slavin: 2008). Adapun contoh kartu penghargaan dapat dilihat 

pada Gambar 1.   
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 Gambar 1. Contoh Kartu Penghargaan  Kelompok                                         
        

                  
         a. Tim   Super                               b. Tim Hebat                c. Tim Baik       

     

Menurut Trianto (2007), langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD 

didasarkan langkah-langkah kerja sama yang terdiri atas enam langkah. Langkah-

langkah dalam pempelajaran ini disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Langkah Kegiatan Guru 
Langkah 1 
Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 
 
 
 
Langkah 2 
Menyajikan atau menyampaikan informasi 
 
 
Langkah 3 
Mengorganisasikan siswa dalam kelompok-
kelompok belajar 
 
 
Langkah 4 
Membimbing kelompok bekerja dan belajar 
 
Langkah 5 
Evaluasi 
 
 
 
Langkah 6 
Memberikan Penghargaan 

 
Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapai pada saat proses pembelajaran 
berlangsung dan memberikan motivasi siswa 
sebelum pelajaran dimulai. 
 
Guru menyampaikan informasi kepada siswa 
dengan cara medemonstrasikan atau  melalui 
bahan bacaan dan sumber belajar 
 
Guru menjelaskan kepada siswa mengenai cara 
pembentukan kelompok belajar dan membantu 
setiap kelompok agar melakukan transisi secara 
efisien. 
 
Guru membimbing kelompok-kelompok belajar 
pada saat siswa mengerjakan tugas kelompok 
tesebut. 
 
Guru membimbing masing-masing kelompok 
untuk mempresentasikan hasil diskusinya serta 
memberikan evaluasi tentang materi yang telah 
diajarkan. 
 
Guru memberikan penghargaan kepada siswa 
baik secara individu maupun kelompok. 
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3. Authentic Assesment 

Authentic assessment menurut Mueller (2007) adalah suatu bentuk penilaian 

dimana siswa harus melakukan tugas-tugas nyata yang menunjukkan aplikasi yang 

bermakna dari pengetahuan  dan keterampilan yang diperoleh pada proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. Penilaian otentik biasanya meliputi tugas bagi 

siswa disertai  rubrik mengenai  kinerja mereka pada tugas yang akan dievaluasi. 

Guru-guru menggunakan strategi pengujian yang tidak fokus sepenuhnya pada 

pemahaman materi. Sebaliknya, mereka meminta siswa untuk menunjukkan 

keterampilan dan konsep yang telah mereka pelajari. 

Mueller (2007) Authentic assessment bertujuan untuk mengevaluasi 

kemampuan siswa pada kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, siswa belajar 

bagaimana menerapkan keterampilan mereka untuk tugas otentik dan proyek. 

Authentic assessment tidak mendorong siswa belajar hafalan dan pasif tes. 

Sebaliknya, berfokus pada kemampuan analisis siswa untuk mengintegrasikan apa 

sedang mereka pelajari, kreativitas, kemampuan untuk bekerja sama, dan 

keterampilan baik secara lisan maupun tertulis.  

Mueller (2007) mengemukakan bahwa pada authentic assessment siswa dapat 

melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti, melakukan percobaan atau 

eksperimen, mengadakan penelitian, membuat atau menulis laporan kegiatan, 

memecahkan masalah dalam pembelajaran melalui aplikasi dalam kehidupan sehari-

hari, dan lain-lain. Authentic assessment  menggunakan sampel kinerja dalam bentuk 

aktivitas belajar yang mendorong siswa untuk menggunakan keterampilan pemikiran 

yang lebih tinggi. Ada lima jenis utama dari sampel kinerja antara lain, performance 

assessment atau penilaian kinerja, short  investigations atau  penyelidikan pendek, 

open response questions atau pertanyaan dan respon terbuka, penilaian portofolio, 

dan self assessment atau penilaian diri. 

a. Performance assessment atau penilaian kinerja 

Penilaian terhadap tes kemampuan kinerja siswa menggunakan keterampilan 

dalam berbagai konteks yang otentik. Guru mengharuskan siswa untuk bekerja sama 
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dan menerapkan keterampilan dan konsep untuk memecahkan masalah yang 

kompleks. Tugas jangka panjang maupun jangka pendek dalam penilaian ini meliputi 

kegiatan seperti, menulis, merevisi, dan penyajian laporan ke kelas, melakukan 

percobaan ilmiah selama seminggu dan menganalisis hasil, serta bekerja dengan tim 

untuk mempersiapkan presentasi kelas. 

b. Short Investigations atau Penyelidikan Pendek 

Banyak guru menggunakan investigasi singkat untuk menilai kemampuan siswa 

telah menguasai konsep dasar dan keterampilan. Guru dapat meminta siswa untuk 

menafsirkan, menjelaskan, menghitung, menjelaskan, atau memprediksi suatu materi 

atau bahan ajar. Investigasi tersebut dapat disempurnakan dengan memberikan 

pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. 

c. Open Response Questions atau Pertanyaan Respon 

Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pendek lalu meminta siswa untuk 

memberikan tanggapan atau respon.  Tanggapan-tanggapan tersebut dapat berupa 

jawaban tertulis  ataupun lisan, membuat suatu gambar ,  bagan, charta, diagram 

maupun grafik, atau mengemukakan solusi atau pemecahan masalah. 

d. Portofolio 

Portofolio merupakan sebuah dokumen pembelajaran yang dibuat oleh siswa dari 

waktu ke waktu. Portofolio siswa dapat berupa karya seni, diagram, bagan, dan 

grafik, laporan kelompok, catatan harian siswa, dan lain-lain. 

e. Self Assessment atau Penilaian Diri 

Self assessment menuntut siswa untuk mengevaluasi partisipasi mereka sendiri, 

proses, dan produk. pertanyaan evaluatif merupakan alat dasar penilaian diri. Siswa 

memberikan tanggapan tertulis atau lisan untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

oleh guru. 

Mueller (2007) mengatakan bahwa authentic assessment direferensikan 

berdasarkan ukuran criteria terhadap bakat dan tugas yang ditentukan oleh siswa 

dengan cara mencocokkan kinerja siswa terhadap seperangkat kriteria untuk 

menentukan derajat siswa. Untuk mengukur kinerja ditentukan seperangkat kriteria, 
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rubrik, atau skala penilaian. Rubrik  biasanya berisi kriteria penting untuk tugas dan 

tingkat kinerja yang sesuai untuk kriteria masing-masing. Contoh rubrik (skala 

penilaian) pada kegiatan pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 5. 

 

Tabel 3. Rubrik Penilaian Presentasi 
No. Dimensi Deskriptor Skor  
1. Kualitas Presentasi Penyampaian sistematis 

Penggambaran  tepat, 
Bahasa baik dan variatif 

1 
1 
1 

2. Kemampuan Menjawab 
Pertanyaan 

Menjawab pertanyaan 
dengan baik  
Menjawab pertanyaan 
dengan benar 
Menjawab pertanyaan 
dengan lengkap 
Menjawab pertanyaan 
dengan sistematis 
Menjawab pertanyaan 
dengan tepat  

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

3. Etika Presentasi Tegas dan luwes 
Sopan dan tertib 

1 
1 

 
 
Tabel 4. Checklist Kegiatan Presentasi 

No. Dimensi Deskriptor Cek 
1. Kualitas Presentasi Penyampaian 

sistematis 
Penggambaran tepat 
Bahasa baik dan 
variatif 

 

2. Kemampuan 
Menjawab Pertanyaan 

Menjawab pertanyaan 
dengan baik  
Menjawab pertanyaan 
dengan benar 
Menjawab pertanyaan 
dengan lengkap 
Menjawab pertanyaan 
dengan sistematis 
Menjawab pertanyaan 
dengan tepat 

 

3. Etika Presentasi Tegas dan luwes 
Sopan dan tertib 
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Tabel 5. Rubrik Penilaian Hasil Diskusi 
No. Dimensi Deskriptor Skor 
1. Kelengkapan Bahan Draft  

Bahan 
1 
1 

2. Relevansi Hasil 
Diskusi 

Isi  saling berkaitan 
Hasil diskusi 
memadai 

3 
2 

3. Ketajaman Analisis Fokus permasalahan 
jelas 
Dukungan teori dan 
fakta tepat 
Solusi berkaitan 
dengan permasalahan 

1 
 
2 
 
2 

4. Evaluasi diri dan 
Refleksi 

Kualitas isi 
Kuantitas isi 

2 
1 

 
 
Tabel 6. Checklist Hasil Diskusi 

No. Dimensi Deskriptor Cek 
1. Kelengkapan bahan Draft 

Bahan 
 

2. Relevansi Hasil 
Diskusi 

Isi saling berkaitan 
Hasil diskusi 
memadai 

 

3. Ketajaman Analisis Fokus permasalahan 
jelas 
Dukungan teori dan 
fakta tepat 
Solusi berkaitan 
dengan permasalahan  

 

4. Evaluasi diri dan 
Refleksi 

Kualitas isi 
Kuantitas isi 

 

 

4. Partisipasi Siswa 

Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu participation yang artinya 

pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Kata partisipasi mempunyai pengertian 

yang luas. Menurut Suryosubroto (2002) partisipasi merupakan penyertaan mental 

dan emosi seseorang di dalam kelompok yang mendorong mereka untuk 

mengembangkan daya pikir dan perasaan mereka bagi tercapainya  suatu tujuan 

bersama dan  berani mempertanggung jawabkan tujuan tersebut secara bersama pula. 

Adapun konsep partisipasi menurut Ensiklopedia Pendidikan, partisipasi merupakan 
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suatu gejala demokratis yang membutuhkan keikutsertaan seseorang dalam 

perencanaan serta pelaksanaan serta ikut bertanggung jawab sesuai dengan tingkat 

kematangan dan tingkat kewajibannya atas kegiatan tersebut.  

Pengertian partisipasi atau keterlibatan siswa menurut Suparno (2001) adalah 

suatu kegiatan yang digambarkan terdiri dari subjek atau siswa yang belajar dengan 

cara mempraktekkan sesuatu baik di dalam ruangan tertutup ataupun di luar ruangan 

atau tempat terbuka, keterlibatan siswa secara aktif dapat dijadikan sebagai tolok ukur 

keberhasilan dari kualitas pembelajaran.  

Mulyasa (2006) juga mengemukakan tentang pembelajaran yang partisipatif, 

dimana belajar merupakan intraksi antara peserta didik dengan lingkungan di 

sekitarnya, sehingga untuk mencapai hasil belajar yang optimal maka diperlukan 

keterlibatan dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Keterlibatan dan 

partisipasi siswa dapat didorong dengan berbagai cara, diantaranya adalah 

memberikan pertanyaan dan menanggapi respon siswa secara positif, menggunakan 

beberapa instrument, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi yang dapat 

melibatkan peserta didik secara aktif, dan lain-lain. 

Pendapat tentang partisipasi juga disampaikan oleh Dimyati dan Mudjiono 

(1994), yang menyatakan bahwa partisipasi mencakup kerelaan, kesediaan 

memperhatikan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Berdasarkan pendapat 

tersebut, partisipasi memiliki aspek-aspek yaitu ketersediaan memperhatikan dan 

berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan siswa 

selama proses pembelajaran. Dimyati dan Mudjiono (1994) juga menyatakan bahwa 

keterlibatan siswa dalam belajar tidak hanya diartikan keterlibatan fisik semata, tetapi 

juga keterlibatan emosional, keterlibatan dalam kegiatan kognitif, dalam pencapaian 

dan perolehan pengetahuan, dalam penghayatan dan internalisasi nilai-nilai, dalam 

pembentukan sikap dan nilai, serta pada saat mengadakan latihan-latihan dalam 

pembentukan keterampilan. 

Keterlibatan siswa dalam pembelajaran mencakup dua hal pokok, yaitu 

keterlibatan fisik dan psikis siswa. Keterlibatan secara fisik dapat dilihat dari kegiatan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 34 

siswa seperti membaca, mendengarkan, menulis, berlatih keterampilan dan lainnya. 

Sedangkan keterlibatan secara psikis dapat dilihat dari kegiatan siswa seperti 

mengungkapkan pendapat, memecahkan masalah yang dihadapi, menyimpulkan hasil 

kegiatan pembelajaran dan lainnya. 

Yamin (2007) pembelajaran merupakan istilah yang menggambarkan peran 

yang lenih banyak terletak pada siswa, guru sebagai pembimbing dalam terjadinya 

pengalaman belajar dan tercapainya suatu indikator yang dikehendaki. Maka siswa 

sebagai subjek yang banyak berperan dalam mengembangkan cara-cara belajar 

mendiri, tidak hanya sebagai siswa pasif akan tetapi sebagai siswa yang juga berperan 

membuat perencanaan, pelaksanaan dan tercapainya suatu hasil yang bertitik tolak 

pada kreativitas dan partisipasinya dalam kegiatan pembelajaran. Skema hubungan 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 

 

Gambar 2 . Skema Hubungan Partisipasi antara Guru dan Siswa  
              

Berdasarkan skema hubungan partisipasi antara guru dan siswa di atas, dapat 

dijelaskan bahwa dalam proses pembelajaran seorang guru diharapkan mampu 

menciptakan suatu kondisi kelas yang dapat merangsang peran aktif dan partisipasi 

siswa. Proses pembelajaran yang berlangsung harus berpusat pada siswa, sehingga 

siswa ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Pola aktivitas dan partisipasi siswa ini dijelaskan lebih lanjut oleh Yamin 

(2007) yaitu peran aktif dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran adalah 

untuk tercapainya suatu indikator dari kompetensi dasar yang telah dikembangkan 

dari materi pokok, hal ini sesuai dengan Gambar 3. 

Guru 
 

Siswa 
Merangsang 
peran aktif 

dan 
partisipasi 
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Gambar 3 . Pola Aktivitas dan Partisipasi Siswa dalam Pembelajaran 
 
Seorang guru diharapkan mampu menemukan kemampuan minimal siswa 

atau kompetensi dasar yang dikembangkan dari materi pokok pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar. Selanjutnya dari kompetensi dasar yang diperoleh, akan 

dapat dijabarkan beberapa indikator yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas dan partisipasi tersebut merupakan 

penekanan pembelajaran kompetensi, dimana proses yang dilakukan menekankan 

tercapainya suatu tujuan atau indikator yang telah ditetapkan. 

Partisipasi siswa dalam pembelajaran berdasarkan pendapat di atas mencakup 

jenis kegiatan yang beragam. Partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran tersebut 

tidak hanya dalam kegiatan fisik saja, tetapi juga mencakup kegiatan mental dan 

emosional siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila 

partisipasi siswa dalam belajar ini mendapat perhatian yang cukup dari pihak sekolah 

atau guru sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan 

memuaskan sebagaimana yang diharapkan. 

Suryosubroto (1997) mengemukakan mengenai manfaat partisipasi yang 

paling prinsipil yaitu, lebih memungkinkan diperolehnya keputusan yang besar 

karena banyaknya sumbangan pikiran, pengembangan potensi diri dan kreativitas, 

adanya penerimaan yang lebih besar tehadap perintah yang diberikan dan adanya 

Peran Aktif dan Partisipasi Siswa 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator 

Peran Aktif dan Partisipasi Siswa 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator 
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perasaan diperlukan, serta dapat melatih siswa untuk bertanggung jawab serta 

mendorong untuk membangun kepentingan bersama. 

Partisipasi dalam proses pembelajaran dapat mengembangkan potensi diri dan 

kreativitas siswa serta dapat melatih siswa untuk bertanggung jawab terhadap proses 

dan hasil belajar yang dijalaninya. Adanya partisipasi siswa dalam pembelajaran di 

kelas akan memberikan peranan yang penting bagi keberhasilan tujuan dari proses 

pembelajaran tersebut. 

5. Penguasaan Konsep 

Selain itu Yunia Mulyani Azia (2009) menjelaskan bahwa konsep adalah ide 

abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang 

pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Berdasarkan 

definisi yang dijelaskan maka dapat diketahui bahwa konsep merupakan suatu ide 

yang biasa digunakan untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan dengan kata 

maupun rangkaian kata. Konsep tersebut mewakili objek-objek yang masih memiliki 

ciri-ciri yang umum.  

Penguasaan konsep adalah kemampuan siswa untuk menguasai dan 

memahami suatu ide abstrak pada proses pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu.  Seorang siswa yang memiliki penguasaan konsep yang baik, akan 

mendapatkan hasil belajar yang baik pula. Hal ini bisa terjadi ketika dengan 

menguasai konsep maka siswa akan lebih mudah belajarnya dan mampu memahami 

secara mendalam apa yang sedang dipelajari, sehingga konsep bisa juga digunakan 

sebagai alat untuk memahami materi. 

Proses pembelajaran bisa dikatakan berhasil tidak hanya dilihat dari 

partisipasi siswa yang aktif, akan tetapi dilihat pula pada hasil belajar siswa. 

Penguasaan konsep siswa terhadap materi akan mempengaruhi pemenuhan nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hamalik (2003), keberhasilan siswa dalam 

menguasai konsep terlihat pada kemampuan siswa dalam memberikan contoh dari 

konsep yang sedang dipelajari, dapat menjelaskan ciri dari konsep dan mampu 

membedakan dan memilih antara contoh dan yang bukan contoh.  
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B. KERANGKA PEMIKIRAN 

Keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar dipengaruhi oleh banyak 

faktor, baik faktor intern maupun ekstern. Faktor input atau masukan dan faktor 

proses.  Apabila input berkualitas namun proses belajar mengajar tidak mendukung, 

maka outputnya belum tentu berkualitas pula.  Proses belajar mengajar berperan 

penting dalam menghasilkan output yang berkualitas.  

Guru sebagai pengajar mempunyai tanggung jawab yang besar dalam proses 

kegiatan belajar siswa disekolah. Setiap guru harus mengetahui besar kecilnya 

partisipasi siswa. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar melibatkan berbagai 

kegiatan dan tindakan yang harus dilakukan seorang guru. Guru dapat menggunakan 

metode dan media pembelajaran yang merupakan salah suatu upaya dalam 

meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran pada kelas VII A SMP Negeri 3 Nguter masih terdapat 

kekurangan dari segi proses, yaitu pada saat penyampaian materi biologi yang masih 

menggunakan metode ceramah.  Siswa bersifat pasif karena hanya mendengar dan 

mencatat materi yang diberikan oleh guru, sehingga diadakan suatu pembaharuan 

dalam dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran 

yang inovatif  yaitu  metode pembelajaran STAD disertai authentic assessment yang 

bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa melalui kegiatan diskusi untuk 

menciptakan situasi pembelajaran yang lebih menarik dan hidup. Pada kegiatan 

pembelajaran dengan metode pembelajaran STAD disertai authentic assessment 

terjadi peningkatan partisipasi serta penguasaan konsep siswa terhadap materi 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sehingga berdampak terhadap output yang 

baik pula.  Kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

INPUT 
 

PROSES 

Proses 
pembelajaran 

Metode ceramah 
disertai tanya 

jawab  

Partisipasi 
siswa kurang 

 Penerapan 
metode STAD 

disertai authentic 
assessment 

 

OUTPUT  

Penguasaan 
konsep siswa 

meningkat 

Penguasaan 
konsep siswa 
masih rendah 

Partisipasi 
siswa 

meningkat 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Kelas VII A SMP Negeri 3 Nguter tahun ajaran 2008/2009. 

2. Waktu Penelitian 

Dilaksanakan secara bertahap mulai dari bulan mei 2009 sampai selesai.  

B.  Bentuk dan Strategi Penelitian 

Penelitian berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research), yaitu kajian sistematik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktek 

pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan dalam 

pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan 

tersebut Wiriaatmadja (2007). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

kesulitan-kesulitan yang dialami oleh guru dalam pembelajaran biologi di sekolah 

dan untuk memberikan alternatif usaha guna mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. 

Susilo (2009) menjelaskan bahwa ada 4 tahap penting dalam penelitian 

tindakan kelas,antara lain: 

1 Tahap perencanaan (planning), harus menjelaskan dengan lengkap dan rinci 

tentang identifikasi masalah, analisis penyebab adanya masalah dan 

pengembangan bentuk tindakan sebagai pemecahan masalah. 

2 Tahap pelaksanaan tindakan (acting), dalam menentukan bentuk tindakan yang 

dipilih maka perlu membuat suatu hipotesis tindakan, yaitu suatu alternatif 

tindakan yang dipandang paling tepat atau dipercaya oleh peneliti akan mampu 

memecahkan masalah yang sedang dihadapi. 

3 Tahap observasi (observing), hal ini dilakukan untuk mengetahui dan 

memperoleh gambaran lengkap secara objektif tentang perkembangan proses 

pembelajaran, dan pengaruh tindakan yang dipilih terhadap kondisi kelas dalam 

bentuk data.  Data yang dihimpun melalui pengamatan atau observasi ini, 
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meliputi data kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan indikator-indikator yang 

talah ditetapkan. 

4 Tahap refleksi (reflecting), dilakukan untuk mengadakan upaya evaluasi yang 

dilakukan guru dan tim pengamat dalam penelitian tindakan kelas.  Refleksi 

dilakukan dengan cara berdiskusi terhadap berbagai masalah yang muncul di 

kelas penelitian yang diperoleh dari analisis data sebagai bentuk dari pengaruh 

tindakan yang telah dirancang.  Pada kegiatan ini, juga ditelaah aspek-aspek 

mengapa, bagaimana, dan sejauh mana tindakan yang dilakukan mampu 

memperbaiki masalah secara bermakna.  Berdasarkan masalah-masalah yang 

muncul pada refleksi hasil perlakuan tindakan pada siklus I, maka akan 

ditentukan apakah tindakan yang dilaksanakan sebagai pemecahan masalah sudah 

mencapai tujuan atau belum.  Melalui refleksi inilah, maka ditentukan keputusan 

untuk melakukan siklus lanjutan ataukah berhenti karena masalahnya telah 

terpecahkan.  Jika hasil yang diharapkan belum memenuhi target, maka perlu 

dilakukan tindaka perbaikan (replanning) pada siklus II. 

Keempat komponen tersebut merupakan tahapan-tahapan yang harus 

ditempuh pada penelitian tindakan kelas.  Penelitian tindakan sekurang-kurangnya 

terdapat 2 siklus, mulai dari perencanaan sampai dengan refleksi.  Tahapan tersebut 

diulang sampai sekurang-kurangnya dua kali, dengan catatan bahwa perencanaan 

pada siklus berikutnya harus didasarkan atas masukan dari siklus sebelumnya, dengan 

menunjukkan apa saja kelemahan siklus tersebut, kemudian penjelasan tentang 

bagaimana hal tersebut akan diperbaiki.  Tahapan penelitian tindakan kelas menurut 

Arikunto (2007) dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Perencanaan 

 

             Refleksi                               SIKLUS I                              Pelaksanaan 

 

                                                       Pengamatan 

 

                                                        Perencanaan 

 

              Refleksi                            SIKLUS II                              Pelaksanaan 

 

                                                        Pengamatan 

 

                                   ?  

 

Gambar 5. Skema Kegiatan Inti Penelitian  

 

C. Data dan Sumber Data Penelitian  

Data penelitian adalah deskripsi kualitatif yang diperoleh dari data catatan 

lapangan tentang pelaksanaan pembelajaran, hasil observasi dan pemberian angket 

yang menggambarkan kegiatan pembelajaran oleh siswa di dalam kelas. 

Ada 3 sumber data penting yang dijadikan sebagai sasaran penggalian dan 

pengumpulan data serta informasi dalam penelitian ini.  Sumber data tersebut 

meliputi : 

1. Tempat dan peristiwa yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, yakni 

kegiatan yang dialami oleh siswa dalam pembelajaran biologi yang berlangsung 

di dalam kelas yaitu proses pembelajaran dengan menggunakan metode STAD 

disertai authentic assessment. 

2. Informan dalam penelitian ini adalah guru biologi dan siswa kelas VII A SMP 

Negeri 3 Nguter. 
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3. Dokumen yang berupa silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, buku pelajaran 

biologi kelas VII, buku penilaian, hasil tes, hasil observasi dan hasil angket yang 

telah terisi oleh siswa. 

D. Objek Kajian  

Objek kajian yang digunakan adalah peningkatan partisipasi dan penguasaan 

konsep pada proses pembelajaran biologi pada siswa kelas VII A SMP Negeri 3 

Nguter, dengan jumlah siswa 40 orang. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data diperoleh dari observasi langsung terhadap kegiatan pembelajaran, 

pemberian angket, pemberian tes, untuk mengetahui peningkatan partisipasi dan 

penguasaan konsep siswa dalam proses pembelajaran dan kajian terhadap berbagai 

dokumen yang mendukung. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan selama proses penelitian 

meliputi:  

1. Metode observasi 

Metode ini digunakan dengan tujuan agar dapat mengetahui proses 

pembelajaran Biologi menggunakan metode pembelajaran STAD disertai authentic 

assessment. Aspek yang diobservasi difokuskan pada partisipasi siswa dalam diskusi 

yang dituangkan dalam bentuk lembar observasi tertulis yang memuat skala sikap 

siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran melalui diskusi kelompok tersebut. 

Pengisian dilakukan dengan membubuhkan cek (ü) pada pilihan yang tepat. 

2.    Metode angket 

Menurut Arikunto (2002), angket atau kuesioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal lain yang ia ketahui.  Metode 

pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meminta informan untuk menjawab 

beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan. Teknik 

ini digunakan untuk mengumpulkan data dari informan yang jumlahnya banyak dan 
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tidak memungkinkan untuk diwawancarai satu persatu. Angket dalam penelitian ini 

diterapkan pada siswa kelas VII A yang berjumlah 40 orang. 

Sebelum menyusun angket, terlebih dahulu dibuat konsep alat ukur yang 

mencerminkan isi kajian teori. Konsep alat ukur tersebut berisi kisi-kisi angket. 

Konsep selanjutnya dijabarkan dalam variabel dan indikator yang disesuaikan dengan 

tujuan penilaian yang hendak dicapai, selanjutnya indikator ini digunakan sebagai 

pedoman dalam menyusun item-item angket. Responden atau siswa hanya dibenarkan 

dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang telah disediakan. Teknik penilaian 

atau pemberian skor angket mengacu pada Sudjana (2009) yang disajikan dalam 

Tabel 7. 

Tabel 7. Teknik Penilaian Angket 
 
        Pernyataan Sangat 

Setuju 
Setuju Kurang 

Setuju 
Tidak 
Setuju 

Sangat Tidak 
Setuju 

Pernyataan positif 5 4 3 2 1 
Pernyataan negatif 1 2 3 4 5 

 

Arikunto (2006: 245), mengemukakan bahwa terdapat beberapa skala dalam 

mengolah nilai, diantaranya skala bebas, skala 1-10, skala 1-100, dan skala huruf.  

Konversi skor dalam peengolahan nilai dapat dilihat pada Tabel 8.  

Tabel 8. Konversi Skor dalam Pengolahan Nilai 

Angka 100 Angka 10 IKIP Huruf Keterangan 

80 – 100 8.0 – 10 8.1 – 10 A  Baik Sekali 

66 – 79 6.6 – 7.9 6.6 – 8.0  B  Baik 

56 – 65 5.6 – 6.5 5.6 – 6.5 C  Cukup  

40 – 55 4.0 – 5.5 4.1 – 5.5  D  Kurang 

30 - 39 3.0 – 3.9 0 – 4.0 E  Gagal  
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3.    Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mengkaji berbagai arsip yang 

digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu silabus pembelajaran, rencana 

pelaksanaan pembelajaran, buku ajar yang digunakan, buku penilaian, hasil tes siswa, 

hasil observasi dan hasil angket yang telah diisi oleh siswa. Kajian dokumen 

dilakukan juga terhadap berbagai arsip yang digunakan dalam proses pembelajaran, 

misalnya dalam penelitian ini adalah daftar nilai siswa pada materi sebelumnya. 

Menurut Mulyasa (2005) proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila 

terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau 

setidak-tidaknya sebagian besar (75%). Apabila setiap indikator partisipasi dan 

keaktifan berdiskusi siswa telah mencapai nilai sama dengan atau lebih dari 75% 

dapat dikatakan bahwa pembelajaran berjalan dengan baik. Daftar target dari masing-

masing variabel yang akan diukur dapat dilihat pada Tabel 9.  

 Apabila setiap indikator dari aspek yang diukur sudah mencapai target yang 

ditentukan maka penelitian dihentikan, sebaliknya jika masing-masing variabel yang 

diukur belum memenuhi target capaian maka dilanjutkan siklus berikutnya untuk 

mencapai target yang telah ditetapkan.  

Tabel 9.  Daftar Persentase Target Capaian dari Masing-masing Variabel  yang  
Akan Diukur  

Aspek Target yang harus dicapai 
Observasi Partisipasi Siswa ≥ 75 % 
Angket Partisipasi siswa ≥ 75 % 
Penguasaan Konsep Siswa ≥ 75 % 

 

F. Uji Validitas Data 

Menurut Sutopo (2002), untuk menjaga kevalidan data dalam penelitian 

digunakan teknik trianggulasi, yaitu pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data itu. Trianggulasi dalam penelitian ini adalah trianggulasi 

metode. Artinya dari data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya 

bila digali menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda. Skema metode 
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pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, angket, tes hasil tindakan 

atau tes kognitif dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Wawancara 

 

Data                                        Observasi                                       Siswa 

 

Angket 

 

Gambar 6. Skema Trianggulasi Metode 

G. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dimulai sejak awal sampai pengumpulan 

data. Data-data dari hasil penelitian di lapangan maupun angket diolah dan dianalisis 

secara kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif  berdasarkan hasil observasi dan refleksi dari tiap-tiap siklus. 

Teknik analisis kualitatif mengacu pada model analisis Miles dan Huberman (1992: 

16-19) yang dilakukan dalam 3 komponen yaitu: 

1. Reduksi data yang meliputi penyeleksian data melalui ringkasan atau uraian 

singkat dan penggolongan data ke dalam pola yang lebih luas. 

2. Penyajian data dilakukan dalam rangka mengorganisasikan data yang merupakan 

penyusunan informasi secara sistematik dari hasil reduksi data dimulai dari 

perencanaan, pelaksanaan tindakan observasi dan refleksi pada masing-masing 

siklus. 

3. Penarikan kesimpulan merupakan upaya pencarian makna data, mencatat 

keteraturan dan penggolongan data. Data yang terkumpul disajikan secara 

sistematis dan bermakna. 
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H. Prosedur Penelitian 

Prosedur dan langkah-langkah yang digunakan dalam melaksanakan 

tindakan ini mengikuti model yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart  

(2005). Perencanaan Kemmis menggunakan sistem spiral refleksi diri, yang dimulai 

dengan rencana, tindakan, pengamatan, refleksi, dan perencanaan kembali merupakan 

dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan permasalahan. 

Tahapan pelaksanaan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 

1 Tahap Perencanaan 

a. Pada tahap ini, disiapkan beberapa instrumen penelitian yang digunakan 

dalam tindakan dengan menggunakan pembelajaran kooperatif metode 

STAD disertai authentic assessment. 

b. Instrumen penelitian terdiri dari silabus, LKS, soal tes kognitif, soal kuis 

siklus I dan siklus II, hasil tes kognitif, lembar observasi partisipasi siswa, 

angket partisipasi siswa. 

2 Tahap Pelaksanaan Tindakan  

Tahap pelaksanaan tindakan pada setiap Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

antara lain: 

a. Siklus I 

1) KBM Pertemuan 1 

a) Pembagian kelompok dan pengarahan pembelajaran kooperatif 

metode STAD disertai authentic assessment. 

b) Presentasi kelas oleh guru tentang pokok-pokok materi yang 

akan dipelajari, setelah itu siswa disuruh mempelajari sendiri. 

c) Tanya jawab tentang materi pertemuan pertama 

2) KBM Pertemuan 2 

a) Pengarahan LKS dan diskusi kelompok 

b) Presentasi hasil kerja kelompok 

c) Pembahasan dan kesimpulan materi oleh guru secara 

keseluruhan. 
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d) Pemberian reward dan authentic assessment kepada siswa 

3) KBM Pertemuan 3 

a) Ulangan harian pertama. 

b) Siswa mengisi angket partisipasi siswa untuk siklus1. 

b. Siklus II 

1) KBM Pertemuan 4 

a) Guru mengadakan presentasi kelas tentang pokok-pokok 

materi yang akan dipelajari. 

b) Tanya jawab materi pertemuan ke empat. 

2) KBM Pertemuan 5 

a) Pengarahan LKS dan diskusi kelompok 

b) Presentasi hasil kerja kelompok 

c) Guru memberikan penilaian diskusi dan presentasi berdasarkan 

rubrik authentic assessment. 

d) Pembahasan dan kesimpulan materi oleh guru secara 

keseluruhan. 

e) Pemberian reward dan kepada siswa 

3) KBM Pertemuan 3 

a) Ulangan harian ke dua. 

b) Siswa mengisi angket partisipasi siswa untuk siklus1. 

3 Tahap Observasi atau Observing 

Observer menghimpun data melalui pengamatan atau observasi yang 

meliputi data kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan indikator-indikator yang 

telah ditetapkan. 

4 Tahap refleksi atau Reflecting 

a) Observer dan Guru melakukan evaluasi dalam penelitian tindakan kelas, 

dengan cara berdiskusi terhadap berbagai masalah yang muncul di kelas 

penelitian yang diperoleh dari analisis data sebagai bentuk dari pengaruh 

tindakan yang telah dirancang. 
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b) Pada kegiatan ini, peneliti dan guru juga menelaah aspek-aspek mengapa, 

bagaimana, dan sejauh mana tindakan yang dilakukan mampu 

memperbaiki masalah secara bermakna. 

c) Peneliti menentukan keputusan untuk melakukan siklus lanjutan ataukah 

berhenti karena masalahnya telah terpecahkan. 

Langkah-langkah pelaksanaan tindakan pembelajaran kooperatif metode 

STAD  disertai authentic assessment pada siklus I dan siklus II secara rinci sebagai 

berikut: 

1. Guru menerangkan pokok-pokok materi yang akan dipelajari melalui presentasi 

kelas. 

2. Guru memberikan pengarahan tentang pelaksanaan pembelajaran kooperatif 

metode STAD disertai authentic assessment.  

3. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok, dan setiap kelompok beranggotakan 

4-5 orang dan memberikan materi yang harus didiskusikan oleh masing-masing 

kelompok. 

4. Setiap kelompok diberi LKS, dimana materi diskusi terdapat pada LKS tersebut. 

Tiap individu harus berpartisipasi dalam kegiatan diskusi karena skor tiap 

individu sangat menentukan skor kelompok mereka. 

5. Guru memberikan penghargaan individu berupa pujian kepada siswa-siswa yang 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. 

6. Tiap-tiap kelompok menyiapkan jawaban dari LKS yang berupa hasil akhir 

dengan menunjuk salah satu anggota untuk mempresentasikan tentang hasil 

diskusi dan setiap anggota kelompok yang lain mendengarkan. 

7. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi akhir di depan kelas, sedangkan 

kelompok yang lain dapat aktif melakukan evaluasi laporan tiap-tiap kelompok 

dengan berbagai pertanyaan serta kritik dan saran. 

8. Guru melakukan penilaian autentik atau authentic assessment terhadap kinerja 

siswa pada masing-masing kelompok serta hasil diskusi mereka, lalu menentukan 

kelompok mana yang berhak mendapatkan penghargaan berupa kartu reward. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Pra Siklus 

Berdasarkan hasil observasi sebelum diterapkan metode STAD disertai 

authentic assessment terdapat beberapa hal yang menggambarkan partisipasi siswa 

yang masih kurang pada kegiatan pembelajaran di kelas. Kegiatan yang bertujuan 

untuk mengetahui kondisi awal mengenai partisipasi siswa terhadap kegiatan belajar 

mengajar di kelas dilakukan dengan menggunakan angket partisipasi dan lembar 

observasi. Hasil observasi menunjukkan bahwa hanya terdapat 55% siswa yang 

memperhatikan pelajaran pada saat KBM, siswa yang berani mengajukan pertanyaan 

dan permasalahan belajarnya sebesar 35%, siswa yang terlibat dan ikut serta dalam 

kegiatan diskusi sebesar 20%, siswa yang memiliki usaha dan kreativitas dalam 

belajar hanya sebesar 60%, sedangkan siswa yang memiliki kemandirian dalam 

belajar adalah 30%, sehingga diketahui rata-rata partisipasi siswa menurut hasil 

observasi adalah 40%. Partisipasi siswa yang tergolong rendah ini ditujukkan dengan 

kurangnya keaktifan atau keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Keadaan 

yang tampak pada proses pembelajaran antara lain, siswa kurang berani 

mengemukakan pendapat, jawaban maupun mengajukan pertanyaan mengenai materi 

yang belum dipahami. 

Data pendukung yang digunakan dalam observasi ini adalah angket. Angket 

diisi oleh siswa sebelum memasuki siklus I, hal ini bertujuan untuk mengetahui 

kondisi awal siswa. Persentase angket partisipasi siswa pra siklus dapat dilihat pada 

Tabel 10. Pada Tabel 10 menunjukkan bahwa indikator 1 (siswa memperhatikan 

pelajaran pada saat KBM) adalah sebesar 76.41%, indikator 2 (siswa berani 

mengemukakan permasalahan belajarnya) sebesar 66.75%, indikator 3 (siswa 

berpartisipasi atau ikut serta dalam kegiatan diskusi) sebesar 85.5%, indikator 4 

(siswa memiliki usaha dan kreativitas dalam belajar) sebesar 78.5%, dan indikator 5 
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(siswa memiliki kemandirian dalam belajar) adalah sebesar 70.25%. Berdasarkan 

hasil identifikasi melalui angket didapatkan rata-rata partisipasi siswa sebesar 

75,48%. Meskipun persentase partisipasi siswa menurut angket tergolong tinggi, 

namun angket hanyalah data pendukung sehingga lebih mengutamakan data dari hasil 

observasi. 

Tabel 10.  Persentase Capaian Indikator Angket Partisipasi Siswa Pra Siklus 

No Indikator Capaian Indikator (%) 
1. Siswa memperhatikan pelajaran pada saat 

KBM 
76.41 

2. Siswa berani mengemukakan permasalahan 
belajarnya 66.75 

   3. Siswa berpartisipasi dalam kegiatan diskusi 85.5 
4. Siswa memiliki usaha dan kreativitas dalam 

belajar 78.50 

5. Siswa memiliki kemandirian dalam belajar 70.25 
Rata-rata 75.48 

 
Di samping partisipasi siswa yang masih kurang dalam proses pembelajaran 

,penguasaan konsep siswa terhadap materi pelajaran juga masih rendah. Penguasaan 

konsep yang rendah ini disebabkan karena siswa kurang termotivasi dan bosan 

dengan proses KBM yang telah berjalan, hal ini mengakibatkan proses pembelajaran 

belum dapat dinyatakan berhasil seutuhnya. Keadaan ini diperkuat dengan hasil 

ulangan harian sebelum tindakan yang belum maksimal, dimana hanya terdapat 22 

siswa (55%) telah mencapai nilai KKM dan 18 siswa (45%) belum mencapai nilai 

KKM sekolah yaitu 60. Nilai ulangan harian ini berkisar antara 55-95 dengan rata-

rata kelas sebesar 58,5. Hasil ulangan harian siswa pra siklus dapat dilihat pada Tabel 

11. Nilai ulangan harian pra siklus disajikan pada daftar nilai ulangan harian pada 

Lampiran 2. 

Tabel 11. Hasil Ulangan Harian Siswa Pra Siklus 

No Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 Tuntas 22 55 

2 Tidak Tuntas 18 45 
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2. Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan  

Pada tahap ini dipersiapkan beberapa instrumen penelitian dalam tindakan 

dengan penerapan metode pembelajaran STAD disertai authentic assessment, 

diantaranya silabus mata pelajaran biologi untuk pokok bahasan Pencemaran 

Lingkungan, rencana pembelajaran untuk tiap pertemuan, soal-soal evaluasi, angket 

partisipasi siswa, dan lembar observasi partisipasi siswa. 

Siklus I terdiri dari 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama berlangsung selama 

1X40 menit, pertemuan ke-dua berlangsung selama 2X40 menit dan pertemuan ke-

tiga berlangsung selama 1X40 menit. Kegiatan pembelajaran pada  masing-masing 

pertemuan antara lain: 

1) Pertemuan pertama yaitu pengarahan metode STAD disertai authentic 

assessment, pembagian kelompok STAD, presentasi atau penyajian materi 

oleh guru. 

2) Pertemuan ke-2 yaitu, diskusi kelompok  dengan mengerjakan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) dan presentasi hasil diskusi siswa. 

3) Pertemuan ke-3 yaitu pelaksanaan evaluasi/ kuis individual serta 

pemberian authentic assessment. Pada akhir siklus I diadakan kegiatan 

pengisian angket partisipasi oleh siswa. 

Kegiatan pembelajaran yang diamati adalah aktivitas siswa dan guru selama 

proses pembelajaran berlangsung. Perilaku siswa terdiri dari perhatian siswa terhadap 

materi pelajaran yang disampaikan oleh guru pada saat KBM dan partisipasi siswa 

dalam pembelajaran, antara lain: keberanian siswa dalam mengemukaan 

permasalahan belajarnya, siswa berpartisipasi dalam kegiatan diskusi , usaha dan 

kreativitas siswa dalam belajar, dan kemandirian siswa dalam belajar. Guru juga 

memberikan penilaian atau authentic assessment kepada siswa pada kegiatan diskusi. 

Penilaian tersebut dilakukan melalui pengamatan secara langsung mengenai kegiatan 
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presentasi dan penilaian hasil diskusi, hal ini didasarkan atas rubrik authentic 

assessment yang telah dibuat. 

Pada siklus ini dipersiapkan lembar observasi partisipasi yang akan diisi oleh 

observer sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan berdasarkan pengamatan 

keadaan sesungguhnya di kelas, selain itu angket dibagikan kepada siswa untuk 

mengetahui partisipasi siswa terhadap materi yang disampaikan guru.   

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pada pelaksanaan tindakan, diterapkan metode pembelajaran STAD disertai 

authentic assessment dengan pokok bahasan Pencemaran Lingkungan. Kegiatan awal 

yang dilakukan adalah pemberikan pengarahan dalam pelaksanaan metode 

pembelajaran STAD disertai authentic assessment,  kemudian pembagian kelas 

menjadi 8 kelompok diskusi dimana masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang 

siswa. Pembagian kelompok didasarkan pada perbedaan kemampuan siswa dengan 

melihat hasil nilai mid semester, perbedaan jenis kelamin, serta melihat heterogenitas 

siswa melalui daftar presensi siswa. Selanjutnya guru melakukan presentasi kelas 

dengan menerangkan materi Pencemaran Lingkungan secara singkat. Materi yang 

disampaikan berupa pengertian pencemaran lingkungan, pengertian lingkungan alami 

dan tercemar, macam-macam pencemaran berdasarkan sifat zat pencemar (polutan), 

serta macam-macam pencemaran berdasarkan lingkungan yang tercemar, setelah itu 

siswa mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang telah disiapkan oleh guru dalam 

kelompok. Setiap siswa dalam kelompoknya harus mendiskusikan jawaban yang 

paling tepat untuk setiap pertanyaan pada LKS, karena pertanyaan-pertanyaan 

berhubungan dengan evaluasi atau ulangan harian yang akan diberikan guru. Nilai 

evaluasi masing-masing anggota kelompok ikut menyumbangkan skor untuk skor 

total kelompok, sehingga hal itu dapat menentukan apakah kelompoknya termasuk 

dalam super team, great team atau good team sehingga setiap siswa dalam kelompok 

mempunyai kesempatan yang sama dalam menyumbangkan skor untuk 

kelompoknya. Dasar pengelompokan siswa ke dalam kategori super team, great team 

atau good team sesuai dengan kriteria pada rubrik authentic assessment. Guru 
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mencatat seluruh skor yang didapatkan oleh masing-masing kelompok dan 

menjumlahnya sebagai skor total kelompok. Reward diberikan kepada masing-

masing kelompok sesuai dengan jumlah skor total masing-masing, untuk kelompok 

yang mendapatkan skor 25 mendapatkan reward sebagai super team atau tim 

istimewa, untuk kelompok yang mendapatkan skor 20-24 mendapatkan reward 

sebagai great team atau tim hebat, sedangkan untuk kelompok yang mendapatkan 

skor kurang dari 20 mendapatkan reward sebagai good team atau tim baik. Reward 

diberikan dalam bentuk kartu yang di dalamnya diberikan bonus nilai kepada masing-

masing anggota tim. Setelah pemberian reward, guru mengadakan evaluasi atau kuis 

dan pengisian angket partisipasi siswa terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. 

c. Observasi  

Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran diukur melalui kegiatan 

observasi selama proses pembelajaran berlangsung. Kegiatan observasi dilakukan 

oleh tiga observer, yaitu observer 1, observer 2, dan dibantu oleh guru. Persentase 

capaian masing-masing indikator partisipasi siswa pada lembar observasi siklus I 

setelah diadakan proses reduksi disajikan dalam Tabel 12. Tabel ini menunjukkan 

persentase capaian indikator bahwa siswa berpartisipasi dengan baik pada proses 

pembelajaran biologi baik pada saat guru melakukan presentasi kelas maupun pada 

saat kegiatan diskusi, masing-masing indikator partisipasi siswa mengalami 

peningkatan apabila dibandingkan dengan pra siklus. Aspek yang diukur pada 

partisipasi ini terdiri dari 2 aspek yaitu: perhatian siswa dan partisipasi siswa dalam 

proses pembelajaran. 

Pada aspek yang pertama diukur melalui indikator siswa yang memperhatikan 

pelajaran pada saat KBM sebesar 86.67%. Aspek yang ke dua diukur melalui 4 

indikator, antara lain: siswa yang berani mengemukakan permasalahannya adalah 

58.33%, siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan diskusi adalah 60.83%, siswa yang 

memiliki usaha dan kreativitas dalam belajar adalah 57.50%, dan siswa yang 

memiliki kemandirian dalam belajar sebesar 64.17%.  
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Tabel 12.  Persentase Capaian Indikator Observasi Partisipasi Siswa pada 
Siklus 1 

No Indikator Capaian Indikator (%) 
1 Siswa memperhatikan pelajaran pada saat 

KBM 
86.67 

2 Siswa berani mengemukakan permasalahannya 58.33 
3 Siswa yang berpartisipasi dalam dalam 

kegiatan diskusi 
60.83 

4 Siswa memiliki usaha dan kreativitas dalam 
belajar 57.50 

5 Siswa memiliki kemandirian dalam belajar 64.17 
Rata-rata 65.5 

 

Data lain yang digunakan pada penelitian ini adalah angket partisipasi siswa. 

Angket diisi oleh semua siswa untuk mengetahui tingkat partisipasi siswa menurut 

pendapatnya masing-masing. Siswa mengisi angket pada akhir siklus I atau setelah 

diterapkannya metode pembelajaran STAD disertai authentic assesment. Hasil 

pengisian angket partisipasi siswa diolah sehingga didapatkan persentase angket 

partisipasi siswa siklus I. Persentase capaian masing-masing indikator disajikan 

dalam Tabel 13. 

Tabel 13.  Persentase Angket Partisipasi Siswa pada Siklus 1 

No Indikator Capaian Indikator (%) 
1 Siswa memperhatikan pelajaran pada saat 

KBM 
78.58 

2 Siswa berani mengemukakan permasalahannya 70.50 
3 Siswa berpartisipasi dalam kegiatan diskusi 88.50 
4 Siswa memiliki usaha dan kreativitas dalam 

belajar 
84.00 

5 Siswa memiliki kemandirian dalam belajar 73.75 
Rata-rata 79.06 

 

Hasil analisis angket partisipasi siswa pada siklus I diketahui bahwa masing-

masing indikator pada tiap aspek telah mengalami peningkatan. Berdasarkan Tabel 13 

masing-masing indikator mengalami peningkatan yang tinggi. Pada indikator siswa 

yang memperhatikan pelajaran pada saat KBM sebesar 78.58%, sedangkan aspek 

partisipasi dalam proses pembelajaran juga mengalami peningkatan untuk masing-
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masing indikatornya antara lain, siswa yang berani mengemukakan permasalahannya 

adalah 70.50%, siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan diskusi adalah 88.50%, 

siswa yang memiliki usaha dan kreativitas dalam belajar adalah 84.00%, dan siswa 

yang memiliki kemandirian dalam belajar sebesar 73.75%. Rata-rata hasil capaian 

indikator sebesar 79.06%. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan angket partisipasi 

siswa siklus I maka peningkatan partisipasi siswa pada siklus I telah mencapai 3.58%. 

Akan tetapi penelitian masih akan dilanjutkan pada siklus II karena angket 

merupakan data pendukung, data pokok adalah hasil observasi. Sehingga hasil 

analisis angket hanya digunakan untuk memperkuat hasil observasi.  

Data yang diperoleh mengenai nilai ulangan harian siswa yang diadakan pada 

akhir siklus I menunjukkan bahwa terdapat 32 siswa yang telah mencapai KKM yaitu 

60. Sedangkan 8 siswa yang lain belum mencapai KKM. Hasil nilai evaluasi siswa 

siklus I dapat dilihat pada Tabel 14. Rata-rata nilai ulangan harian pasca siklus I 

adalah 72.25, nilai yang dicapai oleh siswa berkisar antara 35-100. Rata-rata nilai 

ulangan mengalami peningkatan sebesar 13.75 dari nilai ulangan harian sebelum 

tindakan yaitu dari 58.5 menjadi 72.25. Peningkatan nilai ulangan harian siswa pada 

siklus I menunjukkan bahwa siswa tertarik dan senang dengan kegiatan pembelajaran 

melalui penerapan metode STAD disertai authentic assesment, siswa lebih antusias 

dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Hal ini berdampak pada peningkatan 

penguasaan konsep siswa terhadap materi pembelajaran biologi, hal ini dapat dilihat 

dari peningkatan hasil nilai ulangan siswa pada siklus I. Hasil ulangan siswa dapat 

dilihat pada daftar nilai ulangan harian siswa dilampirkan pada Lampiran 2. 

Tabel 14. Hasil Ulangan Harian Siswa pada Siklus I 

No Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 Tuntas 32 80 

2 Tidak Tuntas 8 20 
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d.  Refleksi 

Hasil refleksi siklus I diketahui bahwa proses pembelajaran sudah berjalan 

lebih baik dan partisipasi siswa terhadap materi yang disampaikan guru telah 

mengalami peningkatan, akan tetapi masih ada beberapa kekurangan yang harus 

diperbaiki pada siklus selanjutnya. Kekurangan yang ditemukan tersebut adalah: 

a) Beberapa siswa terlihat belum paham mengenai penerapan metode STAD disertai 

authentic assesment, hal ini terlihat ketika kegiatan diskusi dimulai siswa mulai 

gaduh dan saling bertanya dengan teman lain. Beberapa siswa terlihat bingung 

karena pada saat LKS dibagikan ada beberapa kelompok yang tidak segera 

mengerjakan tugas yang ada, hal ini terlihat dari lembar hasil diskusi yang masih 

kosong. 

b) Efisiensi waktu yang masih kurang dalam mengelola diskusi kelas, dimana 

kegiatan diskusi memekan waktu lebih dari 40 menit sehingga waktu untuk 

presentasi hasil diskusi berkurang. Hal ini mengakibatkan presentasi hasil diskusi 

menjadi kurang maksimal. 

c) Siswa terlalu gaduh pada saat diskusi kelas karena ada beberapa siswa yang 

merasa kurang cocok dengan anggota kelompoknya, ada pula yang kebingungan 

karena tidak membawa buku referensi. 

d) Siswa masih malu dalam mengemukan permasalahan pada kegiatan 

pembelajaran. Fakta yang terlihat hanya ada beberapa siswa yang berani 

menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas pada LKS, padahal pada 

saat kegiatan diskusi terdapat beberapa kelompok yang masih bingung mengenai 

pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas dalam diskusi. 

e) Hasil diskusi pada beberapa kelompok masih bersifat monoton dan kurang 

berkembang sehingga banyak terdapat kalimat yang diulang-ulang.  

Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada siklus I, maka guru 

merencanakan perbaikan pada siklus II antara lain: memberikan pengarahan 

mengenai pelaksanaan metode pembelajaran STAD disertai authentic assesment 

secara lebih rinci, menentukan batasan waktu kegiatan bertujuan untuk menjaga 
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efisiensi waktu, lebih mengawasi dan mengontrol kegiatan diskusi serta lebih 

mengendalikan kelas agar tidak terlalu gaduh, guru banyak memberikan petanyaan 

pancingan kepada siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa, selain itu guru 

juga lebih membimbing siswa untuk mengumpulkan buku referensi dan sumber 

belajar lain sebanyak-banyaknya yang dapat membantu dalam pembahasan materi 

diskusi sehingga hasil diskusi siswa lebih bervariasi dan lebih baik. 

 

3. Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan 

Materi yang diberikan pada siklus II adalah sub bab Pencemaran Lingkungan 

yaitu Kerusakan Lingkungan. Kegiatan yang dilakukan pada siklus II terdiri dari 3 

kali pertemuan, pertemuan pertama berlangsung selama 1X40 menit, pertemuan ke-2 

berlangsung selama 2X40 menit dan pertemuan ke-3 berlangsung selama 1X40 

menit. Pelaksanaan kegiatan pada siklus II menggunakan instrumen penelitian yang 

sama antara lain: silabus mata pelajaran biologi untuk pokok bahasan Kerusakan 

Lingkungan, rencana pembelajaran untuk tiap pertemuan, soal-soal evaluasi/kuis, 

angket partisipasi siswa, dan lembar observasi partisipasi siswa 

Berkaitan dengan hasil refleksi pada siklus I, guru melakukan beberapa 

perbaikan sebagai berikut:  

1) Guru memberikan pengarahan mengenai pelaksanaan metode pembelajaran STAD 

disertai authentic assesment secara lebih rinci dan lebih jelas sehingga siswa yang 

kurang paham menjadi lebih mengerti. 

2) Guru menentukan batasan waktu kegiatan pada pertemuan ke-2 yaitu 40 menit 

untuk kegiatan diskusi dan 40 menit untuk presentasi hasil diskusi. Guru tidak 

memberikan tambahan waktu, hal ini bertujuan untuk menjaga efisiensi waktu. 

3) Guru lebih mengawasi dan menguntrol kegiatan diskusi dengan cara berjalan 

keliling kepada masing-masing kelompok dan mengendalikan kelas agar tidak 

terlalu gaduh. 
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4) Guru memberikan pertanyaan yang lebih banyak untuk memancing siswa dalam 

menyampaikan pendapat, ide, gagasan atau pertanyaan yang berhubungan dengan 

bahan diskusi. Selain memberikan pertanyaan-pertanyaan guru juga mendorong  

siswa untuk berani mengungkapkan pendapat berdasarkan pengetahuan yang 

dimiliki. Guru memberikan kesempatan yang lebih banyak juga kepada siswa 

untuk menanyakan materi yang belum dipahami, sehingga guru dapat 

memberikan penjelasan yang berfungsi sebagai pemantapan dan peningkatan 

pemahaman siswa terhadap materi. 

5) Hasil diskusi siswa pada siklus I yang masih bersifat monoton disebabkan karena 

referensi dan sumber belajar yang kurang. Masalah ini diatasi dengan cara 

meningkatkan persiapan siswa pada saat sebelum kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Guru menghimbau siswa untuk membawa ataupun menyiapkan 

buku-buku selain buku paket dan LKS dari sekolah. Guru juga memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk meminjam buku referensi dari kelas lain maupun 

buku-buku perpustakaan yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan dan 

kerusakan hutan. Usaha-usaha ini dilakukan siswa sebelum proses pembelajaran 

berlangsung sehingga tidak mengganggu kelangsungan kegiatan pembelajaran. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Proses pembelajaran pada siklus II masih berpusat pada aktivitas siswa dan 

guru seperti pada siklus I.  Materi yang digunakan adalah Kerusakan Hutan. Kegiatan 

pembelajaran pada siklus II antara lain: 

1) Pertemuan pertama yaitu pemberian pengarahan metode STAD disertai authentic 

assesment oleh guru. Hal ini bertujuan untuk memperjelas pengarahan yang telah 

diberikan pada siklus I, sehingga siswa lebih paham dan mengerti mengenai 

metode pembelajaran STAD. Kelompok yang digunakan pada siklus II sama 

dengan kelompok pada siklus I, maka pada siklus ini tidak diadakan pembagian 

kelompok lagi. Kegiatan pengarahan mengenai metode STAD disertai authentic 

assesment dilanjutkan pada kegiatan presentasi kelas atau penyajian materi oleh 
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guru. Materi yang digunakan pada siklus II adalah sub bab materi pencemaran 

lingkungan yaitu materi kerusakan hutan. 

2) Pertemuan ke-2 adalah diskusi kelompok  dengan mengerjakan Lembar Kerja 

Siswa (LKS) dilanjutkan dengan presentasi hasil diskusi siswa. Siswa berdiskusi 

seperti kegiatan diskusi pada siklus I dengan kelompok yang sama. Kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan ke-dua dilanjutkan dengan presentasi hasil diskusi. 

Guru membuat catatan kecil yang berisi nilai atas hasil diskusi yang 

dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Guru memberikan poin tambahan 

bagi kelompok yang berpartisipasi secara aktif pada kegiatan diskusi. Catatan ini 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian reward pada 

pertemuan ke-3. 

3) Pertemuan ke-3 yaitu pelaksanaan evaluasi/ kuis serta pemberian reward. Siswa 

mengerjakan evaluasi/ kuis secara perorangan dan tidak diperbolehkan untuk 

saling membantu. Pertemuan ini diakhiri dengan kegiatan pengisian angket 

partisipasi oleh siswa. 

c. Observasi  

Partisipasi siswa siklus II dalam proses pembelajaran diukur melalui kegiatan 

observasi selama proses pembelajaran berlangsung. Kegiatan observasi dilakukan 

oleh dua observer yang sama seperti pada siklus I dan dibantu oleh guru. Persentase 

capaian tiap-tiap indikator partisipasi siswa pada lembar observasi siklus II setelah 

proses reduksi dapat dilihat pada Tabel 15.  

Pada aspek yang pertama pada indikator 1 siswa yang memperhatikan 

pelajaran pada saat KBM sebesar 86.67%, aspek yang ke-2 diukur melalui 4 

indikator, antara lain: siswa yang berani mengemukakan permasalahannya adalah 

71.67%, siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan diskusi adalah 75%, siswa yang 

memiliki usaha dan kreativitas dalam belajar adalah 74.17%, dan siswa yang 

memiliki kemandirian dalam belajar sebesar 73.33%. Rata-rata semua indikator yang 

telah dicapai pada siklus ini adalah 76.17%.  
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Tabel 15.  Persentase Capaian Indikator Observasi Partisipasi Siswa Siklus 1I 

No Indikator Capaian Indikator (%) 
1 Siswa yang memperhatikan pelajaran pada saat 

KBM 
86.67 

2 Siswa berani mengemukakan permasalahannya 71.67 
3 Siswa berpartisipasi dalam kegiatan persiapan, 

proses dan kelanjutan belajar 75.00 

4 Siswa memiliki usaha dan kreativitas dalam 
belajar 74.17 

5 Siswa memiliki kemandirian dalam belajar 73.33 
Rata-rata 76.16 

 

Persentase capaian masing-masing indikator disajikan dalam Tabel 15, 

sedangkan persentase angket partisipasi siswa pada siklus II disajikan pada Tabel 16. 

Tabel 16 menunjukkan bahwa pada aspek kesediaan siswa untuk memperhatikan atau 

perhatian siswa mengalami peningkatan. Pada indikator 1 siswa yang memperhatikan 

pelajaran pada saat KBM adalah sebesar 84.33%, Pada aspek partisipasi dalam proses 

pembelajaran juga mengalami peningkatan untuk masing-masing indikatornya yaitu: 

siswa yang berani mengemukakan permasalahannya adalah 82.25%, siswa yang 

berpartisipasi dalam kegiatan diskusi adalah 90.25%, siswa yang memiliki usaha dan 

kreativitas dalam belajar adalah 89%, dan siswa yang memiliki kemandirian dalam 

belajar sebesar 85.75%. Rata-rata hasil capaian seluruh indikator sebesar 86.31%, hal 

ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi siswa pada siklus II adalah 7.25% 

jika dibandingkan dengan partisipasi siswa siklus I. 

Tabel 16.  Persentase Angket Partisipasi Siswa Siklus II 

No Indikator Capaian Indikator (%) 
1 Siswa yang memperhatikan pelajaran pada saat 

KBM 
84.33 

2 Siswa berani mengemukakan permasalahannya 82.25 
3 Siswa berpartisipasi dalam kegiatan diskusi 90.25 
4 Siswa memiliki usaha dan kreativitas dalam 

belajar 
89.00 

5 Siswa memiliki kemandirian dalam belajar 85.75 
Rata-rata 86.31 
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Penguasaan konsep siswa yang semakin baik terhadap materi pelajaran 

ditunjukkan oleh peningkatan nilai ulangan harian siswa pada siklus II. Hasil ulangan 

harian siswa pada siklus ini menunjukkan bahwa melalui penerapan metode STAD 

disertai authentic assesment mampu meningkatkan semangat belajar siswa dan 

membantu siswa dalam menguasai konsep materi biologi. Tabel 17 menunjukkan 

bahwa seluruh   siswa telah mencapai KKM yaitu 60. Rata-rata nilai ulangan harian 

siswa pada siklus II adalah 80.5. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

pada nilai ulangan harian siswa sebesar 8.25 dari nilai ulangan harian siklus I. Nilai 

ulangan harian siklus 1 disajikan pada daftar nilai ulangan harian siswa pada 

Lampiran 2. 

Tabel 17. Hasil Nilai Evaluasi Siswa pada Siklus II 

No Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 Tuntas 40 100 

2 Tidak Tuntas 0 0 

 
d. Refleksi  

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi pada siklus II, maka dapat 

disampaikan hal-hal seperti di bawah ini: 

a) Persentase tiap indikator partisipasi siswa dari kegiatan observasi pada proses 

pembelajaran termasuk dalam kategori yang sangat baik. Siswa terlihat 

antusias dan merasa senang pada saat proses pembelajaran dengan metode 

STAD berlangsung. Siswa-siswa yang sebelumnya diam dan pasif telihat lebih 

aktif dan mau bekerja sama dengan teman-teman kelompoknya dalam 

kegiatan diskusi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penerapan metode 

STAD disertai authentic assesment mampu menarik perhatian siswa untuk 

berpartisipasi dalam proses pembelajaran. 

b) Peningkatan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran mampu 

meningkatkan penguasaan konsep siswa terhadap materi pelajaran. Fakta yang 
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terlihat pada hasil tes di akhir siklus II yang menunjukkan bahwa keseluruhan 

siswa telah mencapai nilai KKM sekolah. 

c) Batasan waktu yang diberikan oleh guru kepada siswa pada masing-masing 

kegiatan pembelajaran sudah efektif. Hal ini terbukti bahwa masing-masing 

kegiatan pembelajaran pada tiap pertemuan selalu diselesaikan tepat waktu. 

d) Pengawasan guru yang lebih dengan cara berjalan keliling ke masing-masing 

kelompok terbukti dapat mengurangi kegaduhan siswa, kegiatan diskusi pada 

siklus II berjalan dengan baik dan tenang. 

e) Pertanyaan pancingan yang dilontarkan guru bertujuan untuk mengetahui 

tingkat pemahaman siswa. Guru juga memberikan kesempatan yang lebih 

besar kepada siswa untuk menanyakan hal-hal mengenai materi diskusi yang 

kurang jelas. Pada siklus II ini terlihat bahwa siswa lebih berani menjawab 

pertanyaan maupun menanyaakan hal-hal yang kurang dimengerti oleh siswa. 

f) Keanekaragaman sumber belajar dan buku referensi lain mengenai materi 

pembelajaran sangat mempengaruhi kualitas hasil diskusi siswa. Hal ini 

terbukti bahwa hasil diskusi siswa pada siklus II  lebih berisi dan lebih 

bervariasi jika dibandingkan dengan hasil diskusi pada siklus I. 

4. Deskripsi Antar Siklus 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tindakan melalui penerapan 

metode STAD disertai authentic assesment dapat meningkatkan partisipasi siswa 

dalam proses pembelajaran dan meningkatkan penguasaan konsep siswa terhadap 

materi pembelajaran yang berdampak pada ketuntasan belajar siswa. Hasil observasi 

partisipasi siswa sebelum tindakan tergolong rendah. Persentase hasil observasi 

partisipasi siswa pada pra siklus, siklus 1 dan siklus 2 disajikan pada Gambar 7.     
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       Keterangan: 

§ Indikator 1: siswa memperhatikan pelajaran pada saat KBM 
§ Indikator 2: siswa berani mengemukakan permasalahan belajarnya 
§ Indikator 3: siswa berpartisipasi dalam kegiatan diskusi 
§ Indikator 4: siswa memiliki usaha dan kreativitas dalam belajar 
§ Indikator 5: siswa memiliki kemandirian dalam belajar 

 
Gambar 7. Persentase Hasil Observasi Partisipasi Siswa Tiap Siklus 

Gambar 7 menunjukkan bahwa untuk aspek perhatian siswa pada indikator 1 

siswa memperhatikan pelajaran pada saat KBM mengalami peningkatan secara 

berturut-turut dari pra siklus ke siklus I adalah sebesar 31.67%, dan siklus I ke siklus 

II tidak mengalami peningkatan. Aspek partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, 

pada indikator 2 siswa yang berani mengemukakan permasalahannya pada pra siklus 

ke siklus I mengalami peningkatan sebesar 23.33%, sedangkan dari siklus I ke siklus 

II mengalami peningkatan sebesar 13.34%. Indikator 3 siswa yang berpartisipasi 

dalam kegiatan diskusi mengalami peningkatan peningkatan sebesar 40.83% dari pra 

siklus ke siklus I, sedangkan pada siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 

13.34%. Indikator 4 siswa yang memiliki usaha dan kreativitas dalam belajar 

mengalami penurunan sebesar 2.50% pada siklus I dan meningkat sebesar 16.67% 

pada siklus II . Pada indikator 5 siswa yang memiliki kemandirian dalam belajar juga 
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mengalami peningkatan yaitu sebesar 4.17% dan pada siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 9.16%.  

Partisipasi siswa pada proses pembelajaran juga diukur melalui angket. Hasil 

angket partisipasi siswa pada pra siklus, siklus I dan siklus II diambil dari data angket 

yang diisi oleh siswa. Hasil angket partisipasi siswa masing-masing indikator pada 

tiap siklus disajikan dalam Gambar 8. 

Gambar 8 menunjukkan bahwa tiap indikator pada masing-masing aspek 

mengalami peningkatan. Aspek perhatian siswa indikator 1 siswa yang 

memperhatikan pelajaran pada saat KBM meningkat sebesar 2.17%, kemudian pada 

siklus II meningkat lagi sebesar 5.75%. Aspek partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran,juga mengalami peningkatan untuk tiap-tiap indikatornya antara lain, 

indikator 2 siswa yang berani mengemukakan permasalahannya mengalami 

peningkatan sebesar 3.75% sedangkan pada siklus berikutnya mengalami peningkatan 

yang cukup tinggi yaitu 11.75%. Indikator 3 siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan 

diskusi meningkat sebesar 3% dan pada siklus II meningkat sebesar 1.75%. 

Indikator4 siswa yang memiliki usaha dan kreativitas dalam belajar juga mengalami 

peningkatan, berturut-turut dari pra siklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II 

adalah 5.5% dan 5%. Indikator 5 siswa yang memiliki kemandirian dalam belajar 

juga mengalami peningkatan sebesar 3.5%, sedangkan pada siklus berikutnya 

mengalami peningkatan sebesar 12%. 
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Persentase Hasil Angket Partisipasi Siswa pada 
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Keterangan: 
§ Indikator 1: siswa memperhatikan pelajaran pada saat KBM 
§ Indikator 2: siswa berani mengemukakan permasalahan belajarnya 
§ Indikator 3: siswa berpartisipasi dalam kegiatan diskusi 
§ Indikator 4: siswa memiliki usaha dan kreativitas dalam belajar 
§ Indikator 5: siswa memiliki kemandirian dalam belajar 
 

                Gambar 8. Hasil Angket Partisipasi Siswa pada Setiap Siklus 

Penguasaan konsep materi oleh siswa dapat diketahui dari rata-rata hasil 

ulangan harian siswa pada tiap siklus. Rata-rata nilai ulangan harian siswa tiap siklus 

mengalami peningkatan, hal ini juga dapat dilihat dengan membandingkan nilai 

ulangan harian siswa dengan nilai KKM. Siswa yang dikatakan tuntas pada proses 

pembelajaran adalah siswa yang mencapai nilai KKM yang ditetapkan sekolah.Nilai 

ulangan harian siswa pada tiap siklus disajikan pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Diagram Nilai Rata-rata Kelas Ulangan Harian Antar Siklus 

Gambar 9 menunjukkan bahwa pada setiap siklusnya antara lain pra siklus ke 

siklus 1, prestasi belajar siswa mengalami kenaikan yang ditunjukkan oleh nilai rata-

rata kelas ulangan harian pra siklus 58.5 sedangkan pada siklus 1 nilai rata-rata kelas 

menjadi 72.25, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai ulangan harian siswa 

mengalami peningkatan sebesar 13.75. Nilai rata-rata kelas pada  siklus 1 selanjutnya 

juga mengalami peningkatan pada siklus 2 menjadi 80.5, sehingga pada siklus II 

terjadi peningkatan sebesar 8.25. 

Hasil observasi dan angket partisipasi siswa pada siklus II mengalami 

peningkatan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan sebelum diadakannya 

tindakan atau pra siklus. Hasil observasi dan angket menunjukkan bahwa masing-

masing indikator partisipasi telah mencapai capaian minimal 75% partisipasi siswa 

pada pembelajaran biologi. Berdasarkan data tersebut, maka penelitian dihentikan 

pada siklus II karena semua indikator keberhasilan telah tercapai. 
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B. PEMBAHASAN 

 

Penerapan metode STAD disertai authentic assesment terbukti mampu 

meningkatkan partisipasi siswa serta penguasaan konsep siswa terhadap materi 

pelajaran yang disampaikan oleh guru. Peningkatan partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran biologi ditunjukkan oleh hasil kegiatan observasi selama proses 

pembelajaran dan angket, sedangkan penguasaan konsep materi siswa ditunjukkan 

pada ketercapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata pelajaran biologi. 

Hasil observasi sebelum diberikan tindakan menunjukkan bahwa partisipasi 

dan penguasaan konsep siswa dalam proses pembelajaran biologi masih kurang. 

Fakta yang dapat diamati adalah perhatian siswa dan partisipasi atau keterlibatan 

siswa juga masih kurang, sehingga pada siklus I diberikan tindakan untuk 

meningkatkan partisipasi siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif 

metode STAD disertai authentic assesment. Hal ini sesuai dengan pernyataan Slavin 

(2008) bahwa STAD adalah salah satu bentuk dari model pembelajaran kooperatif 

yang paling sederhana jika dibandingkan dengan jenis metode yang lain dan terdiri 

atas lima komponen utama antara lain, presentasi kelas, pembentukan kelompok atau 

tim, pelaksanaan kuis, pemberian skor kemajuan individual dan rekognisi tim atau 

penghargaan kelompok. STAD dapat menciptakan suasana belajar yang lebih 

kondusif serta dapat meningkatkan  partisipasi siswa dan penguasaan konsep biologi 

siswa dengan cara terlibat secara aktif pada masing-masing komponen STAD dan 

saling berkompetisi untuk mendapatkan penghargaan kelompok. 

Partisipasi atau keterlibatan siswa pada proses pembelajaran merupakan faktor 

yang paling penting dalam menentukan keberhasilan dalam pembelajaran yang di 

dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara siswa dengan lingkungan sekitarnya, 

sehingga untuk mencapai hasil belajar yang optimal diperlukan partisipasi atau 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, hal ini sesuai dengan pendapat 

Mulyasa (2006). Pengertian tentang partisipasi siswa didukung oleh pendapat 

Dimyati dan Mudjiono (1994),  yang membagi partisipasi siswa ke dalam 3 aspek, 
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antara lain: kerelaan, kesediaan untuk memperhatikan, dan berpartisipasi dalam suatu 

kegiatan. Partisipasi dalam kegiatan pembelajaran dapat dilihat dari berbagai aspek 

yaitu kesediaan untuk memperhatikan atau perhatian siswa dan berpartisipasi dalam 

kegiatan belajar mengajar di kelas. Aspek kesediaan untuk memperhatikan dapat 

diukur melalui indikator siswa memperhatikan pelajaran pada saat KBM, aspek 

berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dapat diukur melalui 3 

indikator yaitu, keberanian siswa dalam mengemukakan permasalahannya, siswa ikut 

serta atau berpartisipasi dalam kegiatan persiapan, proses dan kelanjutan belajar, 

usaha dan kreativitas siswa dalam pembelajaran, dan kemandirian siswa dalam 

belajar. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam 

memahami konsep seperti yang dikemukakan oleh Oemar Hamalik (2003: 166) 

antara lain: dapat menyebutkan nama contoh-contoh konsep bila dia melihatnya, 

dapat menyatakan ciri-ciri konsep yang ada, serta dapat memilih dan membedakan 

antara contoh-contoh dari yang bukan contoh. 

Penguasaan konsep siswa terhadap materi pelajaran ini ditunjukkan oleh 

ketuntasan belajar siswa, hal ini dapat diamati dari hasil evaluasi siswa. Hasil 

evaluasi yang lebih besar atau sama dengan nilai KKM sekolah menunjukkan bahwa 

penguasaan konsep materi siswa sudah terpenuhi dan siswa telah mencapai 

ketuntasan belajarnya. Ulangan harian siklus I dilaksanakan di pertemuan ketiga, 

dengan cakupan materi mengenai pencemaran lingkungan. Dari hasil ulangan harian 

di akhir siklus I didapatkan hasil bahwa  32 siswa telah mencapai nilai KKM sekolah 

yaitu 60, sedangkan 8 siswa belum mencapai nilai KKM. Hasil ini menunjukkan pada 

siklus I terjadi penurunan jumlah siswa yang belum tuntas belajarnya dibandingkan 

pada jumlah siswa yang belum tuntas belajar pada pra siklus, yaitu jumlah siswa yang 

belum mencapai KKM adalah  18 siswa dan pada siklus I mengalami penurunan 

menjadi 8 siswa. 

Penerapan metode STAD disertai authentic assesment pada siklus II 

dilaksanakan dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang masih terjadi 
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pada siklus I. Pada siklus II, guru memberikan pengarahan mengenai pelaksanaan 

metode pembelajaran STAD secara lebih rinci, menentukan batasan waktu kegiatan 

bertujuan untuk menjaga efisiensi waktu, lebih mengawasi dan menguntrol kegiatan 

diskusi serta lebih mengendalikan kelas agar tidak terlalu gaduh, guru banyak 

memberikan petanyaan pancingan kepada siswa untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa, selain itu guru juga lebih membimbing siswa untuk 

mengumpulkan buku referensi dan sumber belajar lain sebanyak-banyaknya yang 

dapat membantu dalam pembahasan materi diskusi sehingga hasil diskusi siswa lebih 

bervariasi dan lebih baik. 

Penerapan metode STAD disertai authentic assesment pada siklus II 

menunjukkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran siswa sudah mampu terlibat secara 

aktif di dalam kelas. Pelaksanaan metode STAD oleh guru juga sudah sesuai dengan 

langkah yang seharusnya dan tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaannya. Siswa 

dalam kegiatan pembelajaran sudah tidak malu dalam menyampaikan pendapat, ide, 

gagasan atau pertanyaan. Berdasarkan observasi yang dilakukan, diketahui pula 

bahwa kegiatan belajar mengajar juga tampak lebih baik dibandingkan pada siklus I, 

kegiatan diskusi kelompok dan kelas terasa lebih hidup, perhatian siswa tercurah pada 

penyampaian materi dari presentasi kelompok lain, setiap kelompok yang menerima 

pertanyaan dengan aktif mencari jawaban yang tepat dengan berdiskusi dengan 

anggota kelompok yang lain atau bertanya kepada guru ketika masih ragu-ragu 

mengenai jawabannya. Setiap kelompok juga dengan antusias dan yakin 

menyampaikan jawabannya, sedangkan kelompok yang lain juga dengan aktif 

memberikan tanggapan atau pertanyaan kembali ketika jawaban yang disampaikan 

masih belum terjawab dengan tuntas. Kegiatan pembelajaran pada siklus II ini terasa 

lebih hidup daripada kegiatan pembelajaran pada siklus sebelumnya yaitu siklus I. 

Penguasaan konsep ini ditunjukkan pada hasil ulangan harian yang 

diberikan di akhir pertemuan. Hal ini ditunjukkan pada hasil ulangan harian yang 

diadakan di akhir siklus II yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prestasi 

belajar siswa bila dibandingkan pada siklus I. Pada siklus II keseluruhan siswa kelas 
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VII A telah mencapai nilai KKM. Masing-masing indikator partisipasi siswa dalam 

pembelajaran biologi telah mengalami peningkatan dan keseluruhan siswa telah 

mencapai nilai KKM pada hasil ulangan harian akhir siklus,  maka pemberian 

tindakan dihentikan pada siklus II. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa 

dengan menggunakan metode STAD disertai authentic assesment mampu 

memberikan dampak positif bagi kegiatan belajar mengajar di kelas khususnya pada 

mata pelajaran biologi. Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran biologi selama 

pemberian tindakan mengalami peningkatan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari 

peran guru dalam mengoptimalisasikan penggunaan metode STAD sehingga dapat 

menarik minat siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga partisipasi 

siswa meningkat. Pelaksanaan metode ini dilakukan melalui kegiatan diskusi 

kelompok dengan perluasan materi secara bebas dari berbagai macam sumber, 

sehingga memungkinkan siswa lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

Penerapan metode STAD ini terbukti dapat meningkatkan partisipasi siswa antara 

lain, siswa menjadi lebih memperhatikan pelajaran pada saat KBM, siswa lebih 

berani dalam mengemukakan permasalahannya, siswa lebih berpartisipasi dalam 

kegiatan diskusi, usaha dan kreativitas siswa dalam pembelajaran, serta kemandirian 

siswa dalam belajar. 

Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran telah mengalami peningkatan dengan kategori sangat baik, ini berarti 

telah terjadi peningkatan kualitas proses pembelajaran seperti yang dijelaskan oleh 

Mulyasa (2006) bahwa suatu pembelajaran dapat dinyatakan berhasil dan berkualitas 

apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%) siswa terlibat secara 

aktif, baik fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran. Terjadinya 

peningkatan partisipasi siswa pada masing-masing indikator dalam pembelajaran 

biologi membuktikan bahwa penerapan metode STAD disertai authentic assesment 

mampu meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran biologi. Hal ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Susan Bawn (2007) yang menyimpulkan bahwa 
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STAD adalah suatu metode pembelajaran koopertif  yang mampu mempengaruhi 

siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Hal yang sama dinyatakan pula oleh 

Francis A. Adesoji, dan Tunde L. Ibraheem (2009) yang menemukakan bahwa 

strategi pembelajaran kooperatif STAD melebihi teknik konvensional dan dapat 

dihubungkan dengan fakta bahwa strategi ini membuat siswa mengembangkan sikap 

yang lebih positif terhadap dirinya sendiri, sesama siswa, orang yang lebih dewasa 

dan pembelajaran secara umum. 

Pemberian tindakan dengan menerapkan metode STAD disertai authentic 

assesment dalam proses pembelajaran mampu  melatih siswa untuk belajar lebih 

bermakna sehingga dapat memahami materi dan menguasai konsep-konsep yang sulit 

dan tidak sekedar menghapalkan, serta membantu siswa meminimalisir adanya 

miskonsepsi pada materi. Hal ini sesuai dengan pendapat Trianto (2007), bahwa 

pembelajaran kooperatif STAD dapat meningkatkan kinerja dalam menyelesaikan 

tugas-tugas akademik. Membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit, dan 

membantu siswa menumbuhkan kemampuan untuk berpikir secara kritis. Dampak 

akhir dari penerapan metode ini  akan mempengaruhi penguasaan konsep materi. 

Indikator penguasaan konsep siswa adalah terpenuhinya nilai batas tuntas secara 

menyeluruh, hal tersebut terbukti pada hasil ulangan harian siswa di akhir siklus yang 

mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2 menjadi 100% siswa telah mencapai 

batas tuntas.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan uraian 

pembahasan bahwa terdapat keuntungan-keuntungan yang lebih dengan menerapkan 

metode STAD antara lain, mampu meningkatkan kemampuan akademik siswa, 

memperbaiki hubungan antar kelompok, meningkatkan kemampuan siswa dalam 

berdiskusi, meningkatkan rasa percaya diri siswa, meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan tugas, dan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

bersosialisasi dengan siswa lain. Di samping itu, metode STAD disertai authentic 

assesment juga dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran 

biologi ditunjukkan oleh proses pembelajaran berjalan yang berjalan lebih aktif, 
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dimana terjadi peningkatan perhatian siswa dalam bentuk  siswa lebih fokus terhadap 

materi pelajaran, sorot mata siswa tertuju ke arah kegiatan belajar mengajar, siswa 

tidak melamun saat pelajaran berlangsung serta meningkatkan partisipasi atau 

ketrelibatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar di kelas yang dapat dilihat dalam 

bentuk keberanian siswa dalam mengemukakan permasalahannya, siswa ikut serta 

atau berpartisipasi dalam kegiatan persiapan, proses dan kelanjutan belajar, usaha dan 

kreativitas siswa dalam pembelajaran, serta kemandirian siswa dalam belajar. 

Penguasaan konsep dampak dari peningkatan partisipasi siswa ditunjukkan pada hasil 

ulangan harian siswa dimana 100% siswa telah mencapai nilai batas tuntas. 

Penerapan metode STAD disertai authentic assesment mampu membuat materi 

pelajaran menjadi bentuk sajian yang berbeda atau bahan diskusi yang menarik untuk 

lebih mudah dipahami, melatih siswa untuk lebih aktif dan terampil mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber belajar, serta sebagai langkah belajar bermakna 

sehingga penguasaan konsep siswa terhadap materi juga lebih mendalam.  

Berdasarkan pendapat siswa, dengan kegiatan diskusi pada metode STAD disertai 

authentic assesment mereka menjadi lebih termotivasi untuk belajar secara 

berkelompok untuk mendapatkan reward, di samping itu siswa menjadi lebih mudah 

dalam memahami materi dan bisa belajar dengan cara yang berbeda. Pernyataan 

tersebut menunjukkan bahwa belajar secara bermakna dengan siswa yang terlibat 

secara penuh dalam kegiatan belajar mengajar membuat penguasaan konsep siswa 

pada materi semakin mendalam, pemahaman siswa menjadi lebih dalam jika 

dibandingkan dengan belajar dengan menghafal yang kemudian memberikan dampak 

pada hasil prestasi belajar siswa yang meningkat menjadi lebih baik. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan oleh 

peneliti di kelas VII A SMP Negeri 3 Nguter, maka dapat ditarik simpulan bahwa: 

1. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran STAD 

disertai authentic assessment terbukti dapat meningkatkan partisipasi siswa 

ditunjukkan dengan hasil observasi dan angket yang selalu mengalami 

peningkatan pada setiap siklusnya. Nilai partisipasi siswa pada siklus II telah 

mencapai indikator capaian minimal yaitu 75%. 

2. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran STAD 

disertai authentic assessment terbukti dapat meningkatkan penguasaan konsep 

siswa dalam kegiatan pembelajaran dan ditunjukkan dengan keseluruhan siswa 

yang telah mencapai nilai Kriteria Ketuntasann Minimal (KKM) yang dibuat 

oleh sekolah yaitu 60. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian ini, maka akan disampaikan 

implikasi yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis dalam upaya 

meningkatkan partisipasi dan penguasaan konsep siswa dalam pembelajaran biologi. 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk: 

a. Memperluas wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai arti pentingnya 

penerapan metode pembelajaran yang bervariasi untuk meningkatkan partisipasi 

dan penguasaan konsep siswa dalam proses pembelajaran biologi. 

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

penelitian mengenai masalah ini lebih lanjut. 
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2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada kegiatan 

pembelajaran Biologi di SMP Negeri 3 Nguter, yaitu dengan penerapan metode 

STAD disertai authentic assessment dapat memperbaiki kualitas proses pembelajaran 

khususnya pada partisipasi dan penguasaan konsep siswa terhadap materi 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. 

 

C. Saran 

Berdasarkan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan di kelas VII A 

SMP Negeri 3 Nguter, maka dapat diberikan beberapa saran, antara lain: 

1. Kepada Guru 

1. Guru lebih memperhatikan metode mengajar yang tepat yang akan diterapkan 

dalam proses pembelajaran yaitu yang mampu melibatkan siswa secara aktif dan 

meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, salah satu strategi 

mengajar yang bisa digunakan adalah metode STAD disertai authentic 

assessment. 

2. Kepada Siswa 

1. Siswa sebaiknya lebih aktif  dalam proses pembelajaran, tidak malu untuk 

bertanya ketika merasa kurang paham terhadap suatu materi, dan tidak segan 

dalam memberikan pendapat, saran atau kritik dalam proses diskusi pada kegiatan 

belajar mengajar. 

2. Siswa tidak hanya bergantung pada materi yang diberikan oleh guru, tetapi juga 

harus aktif dalam mencari informasi materi dari sumber lain yang relevan dan 

mendukung. 
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3. Kepada Sekolah 

Perlu adanya bimbingan kepada guru IPA khususnya mata pelajaran biologi 

agar lebih memperhatikan metode mengajar yang tepat yang akan diterapkan dalam 

proses pembelajaran sehingga mampu melibatkan siswa secara aktif dan dapat 

meningkatkan partisipasi dan penguasaan konsep siswa dalam proses pembelajaran, 

khususnya inovasi pembelajaran dengan penerapan metode STAD disertai authentic 

assessment. 
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