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ABSTRAK 
 

Arifah Rahmawati. METODE PEMBELAJARAN STUDENT TEAM 
ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) DISERTAI MACROMEDIA FLASH 
DALAM UPAYA UNTUK PENINGKATAN PENGUASAAN KONSEP 
BIOLOGI SISWA SMA NEGERI 3 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2008/ 
2009. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Februari 2010. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman metode 

pembelajaran Student Team Achivement Divisions (STAD) disertai macromedia 

flash dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran khususnya pada 

penguasaan konsep Biologi.  

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa 

kelas XI IPA2 SMA Negeri 3 Surakarta. Sumber data yang digunakan berupa: (1) 

informasi dari guru dan siswa, (2) tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas 

pembelajaran, serta (3) dokumen. Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai 

dengan Mei 2009. Data tentang penguasaan konsep siswa dikumpulkan melalui 

tes kognitif, observasi dan angket dengan target untuk efektifitas tindakan 

terhadap hasil kognitif siswa adalah 100% KKM, sedangkan masing-masing 

indikator yang diukur sebesar 75%. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 

model analisis interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, verifikasi/ 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan persentase 

ketercapaian setiap indikator penguasaan konsep siswa dari tes kognitif, observasi 

maupun hasil angket. Persentase rata-rata capaian setiap tes kognitif pra siklus 

sebesar 75% dan pada siklus akhir 100%. Persentase rata-rata capaian setiap 

konsep siswa untuk pra siklus sebesar 75,8% dan meningkat pada akhir siklus II 

menjadi sebesar 87,5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada 

peningkatan penguasaan konsep siswa melalui metode pembelajaran Student 

Teams-Achivement Divisions (STAD) disertai macromedia flash.  
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MOTTO 

 

 

 

Dan sesungguhnya, setelah kesulitan itu ada kemudahan... 

(QS. Al Insyirah : 6) 

 

 

Memberi teladan itu mudah tetapi menjadi teladan itu tidak mudah. 

(M. Furqon Hidayatullah) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan usaha sadar dan disengaja oleh guru untuk 

membuat siswa belajar dengan jalan mengaktifkan faktor intern dan faktor ekstern 

dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran siswa mempunyai hak dan 

kebebasan untuk bersuara, berpendapat, dan berargumen di dalam kelas yang 

berkaitan dengan materi pelajaran. Saat proses pembelajaran sebenarnya yang 

aktif bukanlah gurunya saja, yang mana siswa seakan-akan hanya dianggap 

sebagai suatu benda pasif, yang hanya mendengarkan dan mematuhi apa yang 

disampaikan oleh guru. Seharusnya dalam proses pembelajaran antara siswa dan 

guru sama-sama aktif, dalam hal transfer ilmu pengetahuan baik dari guru ke 

siswa atau sebaliknya dari siswa ke guru dan dapat pula transfer ilmu pengetahuan 

antar siswa satu ke siswa lainnya. Sehingga pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan (PAIKEM), serta tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Penguasaan konsep setiap materi pelajaran selalu ditekankan oleh guru. 

Melalui penguasaan konsep yang benar, guru akan lebih mudah untuk 

mengembangkan pembelajaran pada siswa ke materi yang lebih dalam. Meskipun 

dalam satu kelas yang sama masing-masing siswa akan memiliki penguasaan 

konsep yang berbeda. 

Berdasarkan hasil observasi kelas ditemukan beberapa permasalahan 

yang dihadapi adalah sebagai berikut: interaksi siswa kurang dalam proses 

pembelajaran, hal tersebut terlihat pada saat proses pembelajaran siswa lebih 

banyak diam mendengarkan penjelasan guru, pada saat diskusi kelompok belum 

lancar karena yang aktif hanya siswa tertentu saja; materi yang abstrak belum 

terkuasai dengan maksimal, terbukti pada materi semester I ada siswa yang belum 

mencapai nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal mata pelajaran Biologi untuk 

kelas XI IPA di SMA Negeri 3 Surakarta adalah 67) sejumlah 2,5% pada materi 

yang abstrak. Permasalahan-permasalahan tersebut berpengaruh terhadap 

penguasaan konsep Biologi siswa terbukti pada tes kemampuan awal siswa pada 
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materi sistem saraf dan indera yang belum mencapai nilai KKM yaitu 25%. 

Materi sistem koordinasi dianggap dapat mewakili materi yang abstrak. 

Fakta-fakta di atas diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan guru Biologi yang mengajar di kelas itu. Guru tersebut 

membenarkan kondisi tentang belum optimalnya proses pembelajaran Biologi 

yang berhubungan dengan rata-rata hasil belajar Biologi kelas XI IPA 2 yang 

masih belum mencapai KKM 100%. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan 

penguasaan konsep siswa. 

Didukung sarana dan prasarana yang lengkap, namun tidak semua siswa 

dapat memanfaatkannya hanya siswa akselerasi dan SBI yang mendapat fasilitas 

penuh. Ada ruang multimedia walaupun baru separo jumlah meja yang dilengkapi 

dengan komputer terutama SMA N 3 Surakarta yang beralamat di jalan Prof. WZ. 

Johanes 58 Kerkop. Dalam proses pembelajaran guru di SMA tersebut masih 

belum optimal dalam menggunakannya. Metode pembelajaran sebelumnya adalah 

ceramah menggunakan LCD. Metode pembelajaran belum sesuai dengan kelas 

yang bersangkutan. Jadi, metode pembelajaran belum begitu tampak yang juga 

berpengaruh pada penguasaan konsep biologi siswa. 

Berdasarkan analisis secara mendalam terhadap hasil observasi dan 

wawancara, dapat diketahui kurangnya penguasaan konsep disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu: 

1. Materi yang abstrak belum terkuasai dengan maksimal 

2. Proses pembelajaran yang ada belum dapat meningkatkan interaksi siswa 

3. Pemanfaatan sarana prasarana sebagai media pembelajaran belum optimal 

termasuk didalamnya peralatan multimedia yang bervariasi pada proses 

pembelajaran 

4. Metode pembelajaran yang digunakan belum tepat dan belum berdasarkan 

kebutuhan dari kelas bersangkutan, tetapi lebih karena tuntutan menyelesaikan 

materi. 

Hasil observasi tersebut, maka solusi untuk memperbaiki pembelajaran 

di SMA Negeri 3 Surakarta adalah dengan peningkatan kualitas proses 

pembelajaran dan penguasaan konsep. Aspek tersebut ditunjang dengan 
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memperbaiki pada segi: proses pembelajaran dengan menggunakan metode 

maupun media penunjang pembelajaran difokuskan pada penguasaan konsep 

biologi siswa. 

Media yang dapat menunjang dan dapat diaktualisasikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini terutama di SMA 

Negeri 3 Surakarta adalah penggunaan media audiovisual dengan memanfaatkan 

sarana prasarana yang sudah ada di SMA tersebut. Adapun ciri yang dapat 

dimunculkan dari media audiovisual ini adalah dapat memeberikan efek 

ketertarikan dengan adanya suara dan gambar. Salah satu program software yang 

dapat digunakan adalah Macromedia Flash. Macromedia Flash merupakan salah 

satu program software yang mampu menyampaikan pesan audio dan visual secara 

menarik kepada siswa dan materi dapat disampaikan perbagian dengan cara 

mengoperasikan bagian yang diinginkan dengan mudah dan praktis. 

Berorientasi pada media, penggunaan media yang menarik perhatian saja 

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

pembelajaran yang diberikan melalui media selesai, tidak sepenuhnya siswa 

menyerap pelajaran yang telah diberikan. Hal ini dikarenakan siswa hanya fokus 

pada media penunjangnya saja sebagai suatu cara untuk menghilangkan kejenuhan 

dari pembelajaran sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut guru perlu 

mengaplikasikan suatu metode yang dapat membuat siswa menjadi aktif dan 

kreatif. Metode yang dikembangkan juga harus mempertimbangkan keadaan 

siswa dan kemampuan siswa di SMA Negeri 3 Surakarta yang heterogen dan latar 

belakang siswa yang beranekaragam. Perlu adanya situasi yang memungkinkan 

siswa tergerak untuk berinteraksi dan saling mengkomunikasikan pengetahuan 

dalam proses pembelajaran melalui pembelajaran kooperatif. 

Metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengantisipasi 

keadaan tersebut adalah metode pembelajaran kooperatif yang dipandang efektif 

dapat menciptakan interaksi yang positif dan terstruktur dalam menciptakan 

masyarakat belajar (Learning Community). Siswa tidak hanya belajar dari guru, 

tetapi juga dari teman (Tutorial Sebaya). Bentuk dari metode tersebut adalah 

Student Teams-Achievement Divisions (STAD) yang telah dikembangkan dan di 
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teliti secara luas. Menurut Slavin (2008 : 143) bahwa penjabaran STAD terdiri atas 

lima komponen utama yaitu presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual, 

dan rekognisi tim. Metode STAD digunakan agar dapat meningkatkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran. Keunngulan metode STAD terdapat presentasi kelas 

yang berfokus pada unit STAD, sehingga siswa harus benar-benar memberikan 

perhatian penuh selama presentasi kelas; tim ini mempunyai fungsi utama yaitu 

memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar belajar dan lebih khususnya 

lagi adalah untuk mempersiapkan anggotanya untuk bisa mengerjakan kuis 

dengan baik;  kuis harus dikerjakan sendiri-sendiri; skor kemajuan individual 

adalah untuk memberikan kapada tiap siswa tujuan kinerja yang aka dapat dicapai 

apabila mereka bekerja lebih giat dan memberikan kinerja yang lebih baik 

daripada sebelumnya; terakhir rekognisi tim adalah tim akan mendapatkan 

sertifikat atau bentuk penghargaan yang lain apabila skor rata-rata mereka 

mencapai kriteria tertentu, penghargaan dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu 

penghargaan dengan sebutan tim super, tim sangat baik, dan tim baik.  

Penyampaian materi dibatasi pada salah satu pokok bahasan pelajaran 

biologi, yaitu pokok bahasan Sistem Koordinasi. Sejalan dengan hal-hal yang 

diuraikan di atas, maka dilaksanakan penelitian yang berjudul: “METODE 

PEMBELAJARAN STUDENT TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) 

DISERTAI MACROMEDIA FLASH DALAM UPAYA UNTUK 

MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP BIOLOGI SISWA SMA 

NEGERI 3 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2008/2009”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka permasalahan yang 

menjadi pokok penelitian adalah ”Bagaimana metode pembelajaran Student 

Teams-Achievement Divisions (STAD) disertai Macromedia Flash dapat 

meningkatkan penguasaan konsep biologi siswa SMA Negeri 3 Surakarta tahun 

ajaran 2008/ 2009? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan dimuka maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Mengoptimalkan peningkatan 

penguasaan konsep biologi siswa SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2008/ 

2009 dengan metode pembelajaran Student Teams-Achievement Divisions (STAD) 

disertai Macromedia Flash. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diupayakan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi guru 

a. Memberikan solusi terhadap kendala terhadap pelaksanaan pembelajaran 

Biologi, khususnya terkait dengan penguasaan konsep siswa. 

b. Menambah wawasan metode yang tepat untuk meningkatkan penguasaan 

konsep biologi oleh siswa. 

2. Bagi siswa 

a. Meningkatkan penguasaan konsep siswa dalam pembelajaran biologi. 

b. Meningkatkan hasil belajar biologi seiring dengan meningkatnya penguasaan 

konsep siswa dalam pembelajaran biologi. 

3. Bagi Instansi 

a. Memberikan masukan atau saran dalam upaya mengembangkan suatu proses 

pembelajaran yang mampu meningkatkan penguasaan konsep siswa di SMA 

Negeri 3 Surakarta. 

b. Memberi masukan atau saran dalam mengupayakan sarana dan prasarana 

multimedia yang lengkap agar pemanfaatan fasilitas sama bagi setiap siswa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. Kajian Teori 

 

1. Pembelajaran Kooperatif Metode Student Team Achievement Divisions 

(STAD) 

a. Pembelajaran Kooperatif (Cooperatif Learning) 

Slavin (2008:8) mengatakan bahwa ”Dalam metode pembelajaran 

kooperatif, para siswa akan duduk bersama dalam kelompok yang beranggotakan 

empat orang untuk menguasai materi atau konsep yang disampaikan oleh guru”. 

Pengertian yang dikemukakan oleh Etin Solihatin dan Raharjo (2007: 4) 

bahwa ”Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) mengandung pengertian 

sebagai suatu sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara 

sesama dalam struktur kerja sama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari 

dua orang atau lebih dimana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh 

keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri”.  

Menurut Munawir Yusuf, Sunardi dan Mulyono Abdurrahman 

(2003:170-171) struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok agar lebih 

produktif memerlukan elemen-elemen sebagai berikut :  

Ada empat elemen dasar yang memungkinkan terciptanya suasana belajar 
kooperatif. Keempat elemen dasar tersebut adalah sebagai berikut :  
1. saling ketergantungan positif (...);  
2. interaksi tatap muka (...);  
3. akuntabilitas individual (...); 
4. keterampilan menjalin hubungan interpersonal (...). 

 
Saling ketergantungan positif dapat dicapai melalui saling 

ketergantungan tujuan, saling ketergantungan tugas, saling ketergantungan bahan 

atau sumber, dan saling ketergantungan peran; sedangkan interaksi tatap muka 

memungkinkan terciptanya sumber belajar yang bervariasi sehingga 

mengoptimalkan hasil belajar. Akuntabilitas individual yaitu penilaian kelompok 

secara individual, sedangkan keterampilan menjalin hubungan interpersonal dapat 
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dicapai melalui sikap tenggang rasa, bekerjasama, sopan terhadap teman, tidak 

mendominasi orang lain, dan mandiri. 

Menurut Mohamad Nur (2005:1-2) pengertian model pembelajaran 

kooperatif adalah sebagai berikut :             

Model pembelajaran kooperatif merupakan teknik-teknik kelas praktis yang 
dapat digunakan guru setiap hari untuk membantu siswanya belajar setiap 
mata pelajaran, mulai dari keterampilan-keterampilan dasar sampai 
pemecahan masalah yang kompleks. Dalam model pembelajaran kooperatif, 
siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dan saling membantu antara 
satu sama lainnya. Kelompok-kelompok tersebut beranggotakan siswa 
dengan hasil belajar tinggi, rata-rata, dan rendah; laki-laki dan perempuan; 
siswa dengan latar belakang suku berbeda yang ada di kelas; dan siswa 
penyandang cacat bila ada. Kelompok beranggotakan heterogen ini tinggal 
bersama selama beberapa minggu, sampai mereka dapat belajar bekerja 
sama dengan baik sebagai sebuah tim.  
  

Menurut Nurhadi (2004:112), pembelajaran kooperatif adalah 

pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa 

untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan 

belajar. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar sengaja 

mengembangkan interaksi yang silih asuh untuk menghindari ketersinggungan 

dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuhan, sebagai latihan hidup 

di masyarakat. Lebih Lanjut Maridi (2008:90) melengkapi, pembelajaran 

kooperatif menciptakan interaksi yang asah, asih, asuh sehingga tercipta 

masyarakat belajar (Learning Community). Siswa tidak hanya belajar dari guru 

tetapi juga dari sesama siswa. 

1) Keuntungan metode pembelajaran kooperatif 

Keuntungan pembelajaran kooperatif dalam Nurhadi (2004:116) 

menyebutkan empat keuntungan yaitu sebagai berikut :  

Ada banyak alasan mengapa pembelajaran kooperatif dikembangkan. 
Berikut beberapa keuntungannya. 
1. Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial. 
2. Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, 

informasi, perilaku social, dan pandangan-pandangan. 
3. Memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial.  
4. Memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai social dan 

komitmen.  
5. Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois.  
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6. Membangun persahabatan yang dapat berlanjut hingga dewasa.  
7. Berbagai keterampilan sosial yang diperlukan untuk memlihara 

hubungan saling membutuhkan dapat diajarkan dan dipraktekkan.  
8. Meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia.  
9. Meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari 

berbagai perspektif.  
10. Meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang dirasakan 

lebih baik. 
11. Meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang perbedaan 

kemampuan, jenis kelamin, normal atau cacat, etnis, kelas sosial, agama 
dan orientasi tugas.  

 
2) Kelemahan metode pembelajaran kooperatif  

Maridi (2008: 89) menyebutkan kelemahan dari metode pembelajaran 

kooperatif ini, adalah: 

a) Memerlukan persiapan yang rumit untuk pelaksanaannya. 

b) Bila terjadi persaingan yang negative maka hasilnya akan buruk. 

c) Bila ada siswa yang malas atau ada yang ingin berkuasa dalam kelompoknya 

sehingga menyebabkan usaha kelompok tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

d) Adanya siswa yang tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam belajar 

kelompok. 

 

b. Metode Student Team Achievement Divisions (STAD) 

Metode STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan kawan-kawan dari 

Universitas John Hopkins. Metode ini dipandang paling sederhana dan paling 

langsung dari pendekatan pembelajaran kooperatif. 

Slavin (2008:13) mengatakan ”STAD lebih merupakan metode umum 

dalam mengatur kelas daripada metode komprehensif dalam mengerjakan mata 

pelajaran tertentu. Guru menggunakan pelajaran mereka sendiri dan materi-materi 

lain”. 
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Metode STAD digunakan oleh guru untuk mengajakan informasi 

akademik baru kepada siswa setiap minggu dalam Nurhadi (2004:116-117) adalah 

Para guru menggunakan metode STAD untuk mengajarkan informasi 
akademik baru kepada siswa setiap minggu, baik melalui penyajian verbal 
maupun tertulis. Para siswa di dalam kelas dibagi menjadi beberapa 
kelompok atau tim, masing-masing terdiri atas 4 atau 5 anggota kelompok. 
Tiap tim memiliki anggota yang heterogen, baik jenis kelamin, ras, etnik, 
maupun kemampuan (tinggi, sedang, rendah).  
 

Mohamad Nur (2005:6) mengemukakan “Ide utama dibalik STAD adalah 

untuk memotivasi siswa saling memberi semangat dan membantu dalam 

menuntaskan keterampilan-keterampilan yang dipresentasikan guru”. Apabila 

siswa menginginkan tim mereka mendapatkan penghargaan tim, mereka harus 

membantu teman satu tim dalam mempelajari bahan ajar tersebut. Siswa bekerja 

sama setelah guru mempresentasikan pelajaran. 

Penelitian Armstrong (2008) menyebutkan penerapan metode STAD 

cocok untuk jadwal pelajaran yang kompleks, yaitu : 

The STAD technique was easy to implement and administer and was 
particularly suited a block schedule timetable (fewer classes with larger 
amounts of time during the day). Metode STAD mudah untuk diterapkan dan 
dilaksanakan dan sangat cocok untuk jadwal pelajaran yang kompleks 
(sedikit kelas dengan jam pelajaran yang lebih lama dalam sehari).  
 

Menurut Slavin (2008:143-146) menyebutkan “STAD terdiri atas lima 

komponen utama: presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual, rekognisi 

tim”. 

Materi dalam STAD pertama-tama diperkenalkan dalam presentasi di 

dalam kelas. Perbedaan presentasi kelas dengan pengajaran biasa yaitu presentasi 

tersebut haruslah benar-benar berfokus pada unit STAD. Dengan cara ini, para 

siswa akan menyadari bahwa siswa harus benar-benar memberi perhatian penuh 

selama presentasi kelas, dengan demikian akan sangat membantu siswa 

mengerjakan kuis-kuis, dan skor kuis siswa menentukan skor tim siswa. Tim 

terdiri empat atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian dari kelas dalam hal 

kinerja akademik, jenis kelamin, ras, dan etnisitas. Fungsi utama dari tim ini 

adalah untuk memastikan semua anggota tim benar-benar belajar, dan lebih 
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khususnya lagi adalah untuk mempersiapkan anggota tim untuk bisa mengerjakan 

kuis dengan baik. Tim adalah fitur yang paling penting dalam STAD. Pada tiap 

poinnya, yang ditekankan adalah membuat anggota tim melakukan yang terbaik 

untuk tim, dan tim harus melakukan yang terbaik untuk membantu tiap anggota 

timnya. Setelah sekitar satu atau dua periode setelah guru memberikan presentasi 

dan sekitar satu atau dua periode praktik tim, para siswa akan mengerjakan kuis 

individual. Para siswa tidak diperbolehkan untuk saling membantu dalam 

mengerjakan kuis. Sehingga, tiap siswa bertanggung jawab secara individual 

untuk memahami materinya. Gagasan dibalik skor kemajuan individual adalah 

untuk memberikan kepada tiap siswa tujuan kinerja yang akan dapat dicapai 

apabila siswa bekerja lebih giat dan memberikan kinerja yang lebih baik daripada 

sebelumnya. Tiap siswa dapat memberikan kontribusi poin yang maksimal kepada 

timnya dalam sistem skor ini, tetapi tak ada siswa yang dapat melakukannya tanpa 

memberikan usaha mereka yang terbaik. Para siswa mengumpulkan poin untuk 

tim siswa berdasarkan tingkat dimana skor kuis siswa (persentase yang benar) 

melampui skor awal siswa. Poin kemajuan siswa berdasarkan skor kuis yang 

didikumpulkan siswa dalam Slavin (2008:159) sebagai berikut : 

Skor Kuis Poin Kemajuan 
Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 
10 - 1 poin di bawah skor awal 
skor awal sampai 10 poin di atas skor awal 
Lebih dari 10 poin di atas skor awal 
Kertas jawaban sempurna (terlepas dari skor awal) 

5 
10 
20 
30 
30 

 
Tim akan mendapatkan penghargaan yang lain apabila skor rata-rata tim 

mencapai kriteria tertentu. Skor tim siswa dapat juga digunakan untuk 

menentukan 20% dari peringkat tim. Tiga macam penghargaan diberikan pada 

rekognisi tim. Ketiga penghargaan tersebut didasarkan pada rata-rata skor tim 

dalam Slavin (2008:160) sebagai berikut : 

Kriteria (Rata-rata Tim) Penghargaan  
15 
16 
17 

TIM BAIK 
TIM SANGAT BAIK  
TIM SUPER 
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Penelitian Norman (2005) dapat mempercepat prestasi akademis dan 

memiliki pengaruh positif terhadap faktor-faktor non-akademis, sebagai berikut : 

…., the result clearly support earlier research on cooperative learning and 
STAD which found that it accelerates academic achievement as well has 
having positive effects on important non-academic factors such as 
motivation, liking of school and working with others in cooperative learning 
groups. …., hasil yang jelas mendukung penelitian awal tentang 
pembelajaran kooperatif dan STAD yang menemukan bahwa hal ini 
mempercepat prestasi akademis serta memiliki pengaruh positif terhadap 
faktor-faktor non-akademis seperti motivasi, kesukaan terhadap sekolah dan 
bekerja sama dengan orang lain dalam kelompok belajar kooperatif.  
 

2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. 

Dalam konteks pembelajaran, Arief S. Sadiman, R. Rahardjo, Anung 

Haryono dan Rahardjito (2005:6) menyatakan “Media adalah berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar”. 

Sementara itu dalam buku yang sama terdapat bahwa “Media adalah segala alat 

fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar”. 

Apapun batasan yang diberikan, ada persamaan-persamaan diantaranya yaitu 

bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi.  

Basuki Wibawa dan Farida Mukti (2001:12)  mengemukakan bahwa 

“Media adalah pembawa pesan yang berasal dari suatu sumber pesan (yang dapat 

berupa orang atau benda) kepada penerima pesan”. Dalam proses belajar 

mengajar, penerima pesan itu ialah siswa. Pembawa pesan atau media itu 

berinteraksi dengan siswa melalui indera mereka. Siswa dirangsang oleh media itu 

untuk menggunakan inderanya untuk menerima informasi.  
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b. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Jenis media pembelajaran yang lazim digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar menurut Basuki Wibawa dan Farida Mukti (2001: 49-79) antara lain:  

1) transparansi (…);  

2) bagan (chart) (…); dan  

3) media tiga dimensi (…).   

Transparansi atau biasanya disebut Over Head Transparancy (OHP) adalah media 

visual yang dibuat di atas bahan transparan, sedangkan bagan berfungsi untuk 

memvisualisasikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit bila hanya disampaikan 

dalam bentuk lisan atau tulisan saja. Media tiga dimensi dapat memberikan suatu 

perasaan akan realita, karena media ini melibatkan lebih banyak pengertian dan 

perasaan dibandingkan dengan media lainnya, media tiga dimensi yang biasa 

digunakan antara lain: model atau mock-ups (…) dan realita (…). Model adalah 

perwujudan suatu benda secara terskala, yang ukurannya mungkin sama, lebih 

kecil atau lebih besar dari aslinya, dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu:  

1) model padat;   

2) model penampang potong;  

3) model konstruksi; dan  

4) model kerja, sedangkan realita adalah benda-benda nyata seperti apa adanya 

atau aslinya, tanpa perubahan (…). 

c. Manfaat Media dalam Kegiatan Pembelajaran 

Kemp dan Dayton dalam Martinis Yamin (2007:200-203) 

mengidentifikasi tidak kurang dari delapan manfaat media dalam kegiatan 

pembelajaran, yaitu:  

1. penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan (…). 
2. proses pembelajaran menjadi lebih menarik (…). 
3. proses belajar siswa menjadi interaktif (…). 
4. jumlah waktu belajar-mengajar dapat dikurangi (…). 
5. kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan (…).                    
6. proses belajar dapat terjadi dimana saja dan kapan saja (…).  
7. sikap positif siswa terhadap bahan pelajaran maupun terhadap proses 

belajar itu sendiri dapat ditingkatkan (…), dan  
8. peran guru dapat berubah  ke arah yang lebih positif dan produktif (…). 
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Guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam tentang 

sesuatu hal. Melalui media, penafsiran yang beragam ini dapat direduksi dan 

disampaikan kepada siswa secara seragam. Media dapat membantu guru 

menghidupkan suasana kelasnya dan menghindar suasana monoton dan 

membosankan, sehingga proses pembelajaran mejadi lebih menarik. Dengan 

media, para guru dapat mengatur kelas sehingga bukan hanya kelas yang 

didominasi guru atau guru yang aktif, tetapi siswa juga lebih banyak berperan. 

Sehingga, proses belajar siswa lebih interaktif. Dengan memanfaatkan media, 

guru dapat menyampaikan materi pelajaran lebih cepat sehingga tidak 

memerlukan waktu yang lama untuk menjelaskan materi. Penggunaan media tidak 

hanya membuat proses belajar mengajar lebih efisien, tetapi juga membantu siswa 

menyerap materi pelajaran lebih mendalam dan utuh, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas belajar siswa. Media pembelajaran dapat dirancang 

sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar dimana saja dana kapan saja. 

Dengan media, proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, sehingga siswa 

merespons materi pelajaran dengan baik dengan demikian, kualitas pembelajaran 

juga meningkat. Penggunaan media oleh guru dapat mengubah peran guru, 

sehingga peran guru tidak lagi sekedar “pengajar”, tetapi juga konsultan, 

penasihat, atau manajer pembelajaran. 

d. Macromedia Flash Sebagai Salah Satu Media Pembelajaran 

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, proses 

pembelajaran tidak lagi dimonopoli oleh guru di dalam kelas. Siswa dapat belajar 

dimana saja dan kapan saja. Siswa dapat belajar apa saja sesuai dengan minat dan 

gaya belajar. Seorang guru dituntut untuk dapat merancang pembelajaran dengan 

memanfaatkan berbagai jenis media dan sumber belajar yang sesuai agar proses 

pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien. 

Berkaitan dengan media maka Martinis Yamin (2007:197) 

mengemukakan “Media adalah kata jamak dari medium berasal dari kata latin 

memiliki arti perantara (between). Secara definisi media adalah suatu perangkat 

yang dapat menyalurkan informasi dari sumber ke penerima informasi”. 
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Dalam pembelajaran guru harus mempresentasikan materi pelajaran. 

Agar materi menarik perhatian siswa maka guru harus pandai memilih media 

presentasi yang menarik dan inovatif.  Salah satu inovasi tersebut adalah dengan 

penggunaan program software. Program software yang dapat membantu 

menampilkan presentasi yang menarik adalah program macromedia flash.   

Untuk memperoleh rangsangan dalam belajar maka media yang 

digunakan disesuaikan dengan lingkungan belajar peserta didik. Arief S, Sadiman, 

R. Raharjo, Anung Haryono, dan  Rahardjito (2005:6) menyatakan “Media adalah 

berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya 

untuk belajar”. 

Azhar Arsyad (2005:15) menyatakan “Pemakaian media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitan keinginan dan minat yang 

baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa”. Selain membangkitkan 

motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa 

meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, 

memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi. 

Ariasto Hadi Sutopo (2003:60) mengemukakan bahwa “Macromedia 

flash adalah software aplikasi untuk animasi yang digunakan untuk internet. 

Dengan macromedia Flash, aplikasi web dapat dilengkapi dengan beberapa 

macam animasi, audio, interaktif animasi dan lain-lain”. Pembelajaran berbasis 

multimedia dapat menyajikan materi pelajaran yang lebih menarik, tidak 

monoton, dan memudahkan penyampaian”.  

Keunggulan program Macromedia Flash dibanding program lain yang 

sejenis dalam Andi (2006:1-2) antara lain: 

· Dapat membuat tombol interaktif dengan sebuah movie atau objek yang 
lain. 

· Dapat membuat perubahan transparansi warna dalam movie.  
· Membuat perubahan animasi dari satu bentuk ke bentuk lain.  
· Dapat membuat gerakan animasi dengan mengikuti alur yang telah 

ditetapkan.  
· Dapat dikonversi dan dipublikasikan (publish) ke dalam beberapa tipe, 

diantaranya .swf, .html, .gif, .jpg, .png, .exe, .mov.   
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Dengan adanya berbagai kelebihan Macromedia Flash sebagai media 

interaktif, penulis berpendapat bahwa hal ini akan sangat membantu guru terutama 

dalam materi-materi  yang sulit untuk di sampaikan pada konsep-konsep yang 

abstrak. Dengan menggunakan Macromedia Flash guru dapat berinteraksi secara 

langsung dengan siswa dan materi yang dipelajari akan lebih menarik. Dalam 

proses pembelajaran pemanfaatan program software dengan Macromedia Flash 

digunakan komputer sebagai alat bantu dan juga media proyeksi berupa Liquid 

Crystal Display (LCD). LCD mampu memproyeksikan gambar dari komputer ke 

layar, dengan demikian dapat dilihat dan diamati oleh seluruh siswa dalam kelas.  

Ciri-ciri umum dari media pendidikan dalam Oemar Hamalik (1989:11) 

adalah : 

Ciri-ciri umum dari media pendidikan adalah sebagai berikut:  
(a) media pendidikan identik artinya dengan pengertian keperagaan yang 

berasal dari kata”raga”, artinya suatu benda yang dapat diraba, dilihat, 
didengar, dan yang dapat diamati melalui panca indera kita;  

(b) tekanan utama terletak pada benda atau hal-hal yang bisa dilihat dan 
didengar;  

(c) media pendidikan digunakan dalam rangka hubungan (komunikasi) 
dalam pengajaran, antara guru dan siswa;  

(d) media pendidikan adalah semacam alat bantu belajar mengajar, baik di 
luar kelas;  

(e) berdasarkan c) dan d), maka pada dasarnya media pendidikan 
merupakan suatu “perantara” (medium, media) dan digunakan dalam 
rangka pendidikan;  

(f) media pendidikan mengandung aspek, sebagai alat dan sebagai teknik, 
yang sangat erat pertaliannya dengan metode mengajar.  

 
Jenis dan macam media yang digunakan dalam pembelajaran sangatlah 

beragam disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Menurut 

Kemp & Dayton dalam Azhar Arsyad (2005:37) mengelompokkan media ke 

dalam delapan jenis, yaitu: 

(1) media cetakan, (2) media pajang, (3) overhead transparacies, (4) 
rekaman audiotape, (5) seri slide dan filmstrips, (6) penyajian multi-image, 
(7) rekaman video dan film hidup, dan (8) komputer.  

 
Pada permulaan pembelajaran, siswa perlu diberi tahu tentang 

pengetahuan yang akan diperoleh siswa atau keterampilan yang akan dipelajari 

siswa. Kepada siswa harus dipertunjukkan sesuatu yang diharapkan dari siswa, 
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apa yang harus dapat siswa lakukan untuk menunjukkan bahwa siswa telah 

menguasai bahan pelajaran dan tingkat kemahiran yang diharapkan. Salah satu 

peran yang umum dari media komunikasi adalah memotivasi siswa. Tanpa 

motivasi, sangat mungkin pembelajaran tidak menghasilkan belajar. Usaha untuk 

memotivasi siswa sering kali dilakukan dengan menggambarkan sejelas mungkin 

keadaan di masa depan, dimana siswa perlu menggunakan pengetahuan yang telah 

diperoleh siswa. Jika siswa menjadi yakin tentang relevansi pembelajaran dengan 

kebutuhannya di masa depan, siswa akan termotivasi mengikuti pembelajaran.  

3. Penguasaan Konsep 

a. Pengertian Konsep  

Secara harfiah kata konsep mempunyai arti mempunyai keunggulan 

kecakapan dalam ilmu pengetahuan. Suatu konsep merupakan elemen dari 

proposisi seperti kata adalah elemen dari kalimat. Jos Daniel Parera (1993:82) 

konsep adalah citra mental atau persepsi yang diabstraksikan dalam bentuk sebuah 

simbol bahasa. Sedangkan dalam www.wikipedia.com tanggal 6 Januari 2010, 

Konsep adalah abstrak di mana mereka menghilangkan perbedaan dari segala 

sesuatu dalam ekstensi, memperlakukan seolah-olah mereka identik. Konsep 

adalah universal di mana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap 

extensinya. Konsep adalah abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk 

pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. 

Faqih Samlawi dan Bunyamin Maftuh (2001:10) mengungkapkan, 

”Konsep secara sederhana adalah penamaan (pemberi label) untuk sesuatu yang 

membantu seseorang mengenal, mengerti dan memahami sesuatu”. 

Lebih lanjut tentang konsep, beberapa karakteristik konsep yaitu:  

1) merupakan suatu abstraksi, 

2) mencerminkan pengelompokkan/klasifikasi benda (kegiatan, peristiwa 

ataupun gagasan) yang mempunyai karakteristik atau kualitas tertentu yang 

umum, 

3) bersifat pribadi, latar belakang dan pengalaman pribadi kemungkinan bisa 

agak berbeda antar personal, contoh konsep yang difahami seorang 

ahli/professor dengan yang difahami siswa kelas III SD, 
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4) dipelajari melalui pengalaman, dan  

5) bukan sekedar suatu kata-kata. 

Mulyani Sumantri dan Johar Permana (2001:42) menyatakan bahwa 

konsep mempunyai lima elemen yaitu:  

1) nama,  

2) contoh-contoh (positif dan negatif), 

3) atribut (esensial dan non-esensial), 

4) nilai-nilai atribut, 

5) aturan. 

Sedangkan menurut Oemar Hamalik (2004:162-163), yang disebut 

konsep atau ciri konsep itu adalah : 

1) Atribut konsep adalah suatu sifat yang membedakan antara konsep satu 

dengan konsep lainnya. 

2) Atribut nilai-nilai, adanya variasi-variasi yang terdapat dalam suatu atribut. 

3) Jumlah atribut yang bermacam-macam antara satu konsep dengan konsep 

lainnya. 

4) Kedominanan atribut, menunjuk pada kenyataan bahwa beberapa atribut lebih 

dominan (abvious) daripada yang lainnya. 

 

b. Penguasaan Konsep 

Menurut Mulyani Sumantri dan Johar Permana (2001:41) mendifinisikan 

penguasaan konsep adalah individu mampu menyebutkan kesamaan-kesamaan 

dan perbedaan-perbedaan dari contoh-contoh yang menyajikan informasi tentang 

karakteristik dan nilai atribut dari konsep, kemudian dirumuskan kembali tentang 

konsep itu. 

Menurut Syaiful Sagala (2009:71) bahwa konsep merupakan buah 

pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan dalam definisi 

sehingga melahirkan produk pengetahuan meliputi prinsip, hukum, dan teori. 

Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi dan 

berfikir abstrak, kegunaan konsep untuk menjelaskan dan meramalkan. 
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Menurut Oemar Hamalik (2004:166) menyebutkan bahwa untuk 

penguasaan konsep ada beberapa hal yang harus dikuasai yaitu :  

1) Dapat mendefinisikan konsep; 

2) Dapat memilih, membedakan antara contoh-contoh dari yang bukan contoh; 

3) Mampu menyebutkan nama contoh-contoh serta ciri-ciri (properties) konsep 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari; 

4) Dapat lebih mampu memecahkan masalah yang berkenaan dengan konsep 

tersebut. 
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B. Kerangka Pemikiran 

Peningkatan penguasaan konsep oleh siswa dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, faktor tersebut antara lain adalah input (masukan) dan faktor proses. 

Apabila input bagus dan proses kurang mendukung, maka hasil akhir (output) 

belum tentu maksimal, sehingga dalam hal ini proses pembelajaran menjadi hal 

yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan dalam pembelajaran. 

Berdasarkan analisis secara mendalam terhadap hasil observasi dan 

wawancara, ditemukan kenyataan bahwa masih terjadi permasalahan dalam proses 

pembelajaran, yaitu 1) Materi yang abstrak belum terkuasai dengan maksimal; 2) 

Proses pembelajaran yang ada belum dapat meningkatkan interaksi siswa; 3) 

Pemanfaatan sarana prasarana sebagai media pembelajaran belum optimal 

termasuk didalamnya peralatan multimedia yang bervariasi pada proses 

pembelajaran; 4) Metode pembelajaran yang digunakan belum tepat dan belum 

berdasarkan kebutuhan dari kelas bersangkutan, tetapi lebih karena tuntutan 

menyelesaikan materi. Sebagai akibatnya adalah penguasaan konsep siswa masih 

kurang. 

Sebagai solusi permasalahan tersebut, peneliti akan mengadakan 

perbaikan dalam proses pembelajaran, yaitu dengan penggunaan media interaktif 

yang mampu menampilkan animasi sehingga materi menjadi lebih menarik dan 

berurutan. Media tersebut adalah macromedia flash. Macromedia flash melalui 

metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah Student Teams-Achievement 

Divisions (STAD) dimana siswa akan belajar dalam kelompok-kelompok kecil 

terdiri dari 4-5 anggota yang bersifat heterogen dan setiap anggota yang lebih tahu 

berkewajiban untuk menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua anggota 

dalam kelompok itu mengerti. Dengan perbaikan proses pembelajaran ini 

diharapkan akan dapat meningkatkan penguasaan konsep biologi pada materi 

yang abstrak sehingga implikasinya output juga akan meningkat. 

 

 

 

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



 xxxv

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dibuat, maka dapat 

digambarkan urutan alur pemikiran pada Gambar 1. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Paradigma Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1.  Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Surakarta 

tahun Pelajaran 2008/2009. SMA Negeri 3 Surakarta merupakan salah satu 

sekolah negeri yang berada di lingkup wilayah Surakarta. Memiliki dua lokasi 

yang beralamat di jalan Prof. WZ. Johanes 58 Kerkop Tep/Fax. (0271) 648681 

dan di jalan Laks. RE. Martadinata 143 Telp. (0271) 656851, Telp/Fax  (0271) 

656949. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian bertahap dari bulan Januari 2009 sampai 

27 Mei 2009.  

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2008/2009 dimulai pada bulan Januari 2009. Berikut ini tahap-tahap pelaksanaan 

penelitian yang dilakukan secara bertahap. 

a. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan meliputi: observasi, identifikasi masalah, penentuan 

tindakan, pengajuan judul skripsi, penyusunan proposal, penyusunan instrumen 

penelitian, seminar proposal, dan pengajuan perijinan penelitian. Tahap ini 

dilaksanakan pada bulan Januari 2009 sampai dengan Maret 2009.  

b. Tahap Penelitian 

Tahap penelitian meliputi kegiatan yang berlangsung di lapangan, yaitu 

pengambilan data. Tahap ini dilaksanakan pada bulan Maret 2009 sampai dengan 

Mei 2009. 

c. Tahap Penyelesaian 

Tahap penyelesaian meliputi analisis data dan penyusunan laporan. Tahap 

ini dilaksanakan pada bulan Mei 2009 sampai dengan selesai. 

 

 

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



 xxxvii

B. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research), yaitu penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki 

kualitas pembelajaran yang meliputi proses dan hasil pembelajaran di kelas. 

Rancangan penelitian dan solusi disusun sesuai dengan permasalahan yang terjadi 

di kelas. Berdasarkan tujuan penelitian, maka jelas bahwa penelitian ini tidak 

menguji secara kuantitatif, akan tetapi lebih mendeskripsikan data, fakta, dan 

keadaan yang ada.  

Model penelitian kualitatif ini dikembangkan oleh Kemmis dan Mc. 

Taggar dalam Zainal Aqib (2007, 22-23) yang didasarkan atas konsep pokok 

bahwa penelitian tindakan kelas terdiri dari empat komponen pokok, yaitu: 

1) perencanaan atau planning, 

2) tindakan atau acting, 

3) pengamatan atau observing, dan 

4) refleksi atau reflecting. 

 

C. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Penelitian 

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan penelitian adalah deskripsi 

keadaan pembelajaran yang sebenarnya (deskripsi kualitatif). Aspek kualitatif 

mencakup kualitas pembelajaran yaitu  berupa keadaan pada saat berlangsungnya 

proses pembelajaran, hasil observasi berdasarkan lembar observasi, dan 

pemberian angket yang menggambarkan kegiatan pembelajaran oleh siswa di 

dalam kelas. Data penguasaan konsep adalah berupa prosentase kenaikan 

penguasaan konsep dari prasiklus, siklus I, siklus II dan evaluasi akhir yang 

diperoleh melalui tes diagnostik. 

Sumber data dalam penelitian berasal dari beberapa sumber, yaitu : 

a. Informasi dari hasil wawancara dengan guru dan siswa 

b. Tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas pembelajaran. 

Semua data yang diambil dan teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada Tabel 2.  
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Data diperoleh dari observasi langsung terhadap kegiatan pembelajaran, 

pemberian angket, pemberian tes untuk mengetahui peningkatan penguasaan 

konsep biologi pada materi sistem saraf dan indera dan kajian terhadap berbagai 

dokumen yang mendukung. 

Data kemudian dikumpulkan menjadi : 

a. Konsep awal siswa tentang Sistem saraf. Data tersebut dikumpulkan melalui 

tes kemampuan awal yakni dengan tes tertulis pra tindakan 

b. Konsep siswa setelah mengikuti pembelajaran. Data diperoleh melalui tes 

kognitif siklus I dan tes kognitif siklus II. 

c. Aktivitas siswa selama mengikuti proses pembelajaran diperoleh dengan cara 

mengamati dan menyebar angket. Pengamatan dan penilaian kerja kelompok 

dan hasilnya yang berdasarkan pada penilaian diskusi kelompok dan 

presentasi. Penyebaran angket kepada siswa dilakukan untuk mengetahui 

keaktifan siswa dalam diskusi-presentasi dan penguasaan konsep biologi 

siswa.  

Secara lengkap teknik pengumpulan data selama proses penelitian adalah 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi sistematik dimana 

peneliti bersama guru telah merancang bentuk instrumen pengamatan yang akan 

dilakukan di dalam proses pembelajaran beserta aspek-aspek yang akan diteliti. 

Hal ini akan sangat membantu peneliti di dalam memfokuskan apa yang akan 

diteliti. Rancangan ini dituangkan dalam bentuk lembar observasi tertulis yang 

memuat skala sikap siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran melalui 

diskusi-presentasi dan penguasaan konsep. Pengisian dilakukan dengan 

membubuhkan check (√) pada pilihan yang tepat. Fokus dalam observasi adalah 

peran aktif siswa dalam kelompok diskusi-presentasi dan penguasaan konsep 

siswa. Lembar observasi ini hanya untuk observer termasuk peneliti. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari subjektifitas dalam penelitian serta validitas data 

yang diperoleh. 
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Lembar observasi ini digunakan untuk menilai keaktivan siswa dalam 

diskusi-presentasi dan penguasaan konsep siswa. Kisi-kisi penilaian keaktivan 

siswa dalam diskusi-presentasi mengacu pada Winkel (2007:283-285) yang 

meliputi persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan 

kompleks, penyesuaian pola gerakan dan kreativitas. Sedangkan, kisi-kisi 

penilaian penguasaan konsep siswa mengacu pada Winkel (2007: 280-281) yang 

meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. 

Aspek-aspek tersebut di tuangkan dalam pernyataan lembar observasi. 

Skor penilaian lembar observasi tersebut menurut Suharsimi Arikunto 

(2006: 195) adalah sebagai berikut: 

1) skor 1 untuk jawaban ya, dan 

2) skor 0 untuk jawaban tidak. 

b. Angket 

Angket disusun untuk mengukur kektivan siswa dalam diskusi-presentasi 

dan angket penguasaan konsep biologi siswa. Teknik angket digunakan untuk 

mengumpulkan tanggapan siswa tentang  proses pembelajaran yang dilakukan 

dalam penelitian. Penyusunan angket menggunakan skala Likert yaitu dengan 

menggunakan rentang mulai dari pernyataan sangat positif sampai pernyataan 

sangat negatif, alternatif pilihan jawaban adalah sangat setuju (SS), setuju (S), 

kurang setuju (KS), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). Validitas 

angket diuji dengan mengadakan try out yang diadakan di kelas lain, pemilihan 

kelas try out dalam satu sekolahan dianggap lebih valid karena kondisi kelas akan 

lebih seimbang. 

Angket ini disusun oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai 

sumber mengenai: 

1) Penilaian siswa dalam pelaksanaan diskusi-presentasi mereka. 

2) Penilaian siswa terhadap penguasaan konsep diri mereka. 

Teknik penilaian/pemberian skor angket mengacu pada Nana Sudjana 

(2006:81) yang disajikan dalam Tabel 1. 
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Tabel 1. Teknik Penilaian Angket 

Pernyataan Sangat 
setuju 

Setuju Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Sangat tidak 
setuju 

Pernyataan  positif 
Pernyataan negatif 

5 
1 

4 
2 

3 
3 

2 
4 

1 
5 

(Nana Sudjana, 2006:81) 

c. Tes 

Tes digunakan untuk mengetahui implikasi dari tindakan yang telah 

dilakukan terhadap tingkat penguasaan konsep pada materi Sistem Saraf dan 

Sistem Indera. Tes dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu : tes kemampuan awal 

dilakukan untuk mengetahui konsep awal siswa, pasca siklus I untuk mengetahui 

capaian materi Sistem Saraf, pasca siklus II untuk mengetahui capaian materi 

Sistem Indera dan evaluasi akhir untuk mengetahui capaian materi Sistem Saraf 

dan Sistem Indera. 

d. Kajian dokumen 

Kajian dokumen dilakukan terhadap berbagai arsip yang digunakan 

dalam proses pembelajaran, misalnya dalam penelitian ini adalah hasil diskusi 

kelompok pada setiap siklus, buku ajar yang digunakan, silabus penelitian serta 

presensi siswa. 

e. Wawancara atau diskusi 

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara pembicaraan di 

luar jam pelajaran. Wawancara tersebut dilakukan terhadap guru pada setiap akhir 

pembelajaran mengenai kekurangan pada pelaksanaan pembelajaran sekaligus 

masukan untuk kegiatan siklus selanjutnya. Hasil wawancara tersebut kemudian 

disepakati hal-hal yang perlu dilakukan pada siklus berikutnya untuk 

meningkatkan keefektifan pelaksanaan pembelajaran. 

Tabel 2.  Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 
No Sumber Data Teknik Pengumpulan Data 
1 
 
2 
 
3 

Tes kognitif  
 
Lembar Observasi  
 
Angket 

Tes kemampuan awal, tes kognitif siklus I dan tes 
kognitif siklus II  
Lembar observasi diskusi-presentasi dan lembar 
obervasi penguasaan konsep 
Angket diskusi-presentasi dan angket penguasaan 
konsep 
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D. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan peningkatan penguasaan konsep biologi siswa 

mengacu pada Enco Mulyasa (2006:101-102) yang disajikan dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Indikator Keberhasilan Peningkatan Penguasaan Konsep Biologi  
Instrumen Indikator/ aspek Target 

1. Tes kognitif 
a. Tes kemampuan 
b. Konsep 

 
 
 
 

2. Lembar observasi  
a. Diskusi-presentasi 
 
 
 
 
 
 
 
b. Penguasaan konsep 
 
 

 
 
 
 
3. Angket 

a. Diskusi-presentasi 
 
 
 
 
 
 
 

b. Penguasaan konsep  
 

 

 
Capaian ketuntasan 
a. Struktur  
b. Fungsi  
c. Proses  
d. Kelaianan (Silabus SMA 

Negeri 3 Surakarta, 2009). 
 
a. Persepsi 
b. Kesiapan 
c. Gerakan terbimbing 
d. Gerakan terbiasa 
e. Gerakan Komplek 
f. Penyesuaian Pola Gerakan 
g. Kreativitas (Winkel, 2007: 283-

285). 
a. Pengetahuan 
b. Pemahaman 
c. Penerapan 
d. Analisis 
e. Sintesis 
f. Evaluasi (Winkel, 2007: 280-

281). 
 
a. Persepsi 
b. Kesiapan 
c. Gerakan terbimbing 
d. Gerakan terbiasa 
e. Gerakan Komplek 
f. Penyesuaian Pola Gerakan 
g. Kreativitas (Winkel, 2007: 283-

285). 
a. Belajar (Winkle, 2007 : 59). 
b. Pemahaman (Winkle, 2007 : 

274). 

 
100 % KKM 
Rata-rata 
indikator 
kelas ≥75%   
 
 
 
Rata-rata 
indikator 
kelas ≥75%   
 
 
 
 
 
Rata-rata 
indikator 
kelas ≥75%    
 
 
 
 
 
Rata-rata 
indikator 
kelas ≥75%    
 
 
 
 
 
Rata-rata 
indikator 
kelas ≥75%  

(Enco Mulyasa, 2006:101-102) 
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E. Analisis Data 

Dalam kegiatan penelitian tindakan kelas analisis data dilakukan sejak 

awal sampai berakhirnya kegiatan pengumpulan data. Data-data dari hasil 

penelitian di lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif.  Proses analisis data 

menurut Miles dan Huberman dalam Sutopo (2002:91-92) mencakup tiga 

komponen utama, yaitu : reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan 

dari data lapangan (field note) yang berlangsung sepanjang kegiatan pelaksanaan 

penelitian, penyajian data merupakan pemaparan atas semua data yang telah di 

seleksi dan di reduksi yang dirangkai secara urut dan sistematis ,dan penarikan 

kesimpulan merupakan upaya pencarian makna data, mencatat keteraturan dan 

penggolongan data.  Dalam analisis lapangan data-data berupa catatan lapangan 

dari peneliti disajikan dalam narasi informasi untuk mengadakan refleksi yang 

jelas. 

 
F. Validitas Data 

Teknik triangulasi data digunakan untuk menjaga validitas data. Menurut 

Sutopo (2002: 78-81) teknik triangulasi merupakan cara yang paling umum 

digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif. Triangulasi  

yang digunakan dalam penelitian adalah triangulasi metode. Penekanan 

trianggulasi metode adalah penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda, 

dan bahkan lebih jelas untuk diusahakan mengarah pada sumber data yang sama 

untuk menguji kemantapan informasinya. Metode trianggulasi adalah cara 

pengumpulan data dengan menggunakan teknik yang berbeda-beda untuk 

mengkaji kemantapan data, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah 

angket, observasi selama KBM dan pemberian tes kognitif. 

Perhitungan secara kuantitatif dilakukan hanya untuk mendapatkan rata-

rata nilai tes pada tiap pokok bahasan dan analisa dapat dilakukan secara 

kualitatif.  
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G. Prosedur Penelitian 

Prosedur dan langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas ini 

mengikuti model yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc. Taggar  dalam 

Zainal Aqib (2007:22-23) yang berupa model spiral yang terdiri dari perencanaan, 

tindakan, observasi dan refleksi. Kemudian setelah adanya refleksi maka akan 

diikut dengan perencanaan kembali yang merupakan dasar pemecahan masalah 

berikutnya. Secara operasional, langkah-langkah penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Tahap Persiapan 

a. Permintaan ijin pada kepala sekolah dan guru Biologi  SMA Negeri 3 

Surakarta 

b. Observasi pra tindakan terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Observasi 

dilakukan dengan mengikuti pembelajaran Biologi dikelas. Observasi 

diadakan di kelas XI IPA 2. 

c. Identifikasi masalah pembelajaran biologi di kelas XI IPA 2. Identifikasi 

permasalahan dilakukan bersama-sama dengan guru biologi. 

2. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti menyusun instrumen penelitian yang akan 

digunakan dalam tindakan dengan metode pembelajaran Student Team 

Achievement Divisions (STAD) disertai Macromedia Flash. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian meliputi: Silabus Biologi materi Sistem Koordinasi 

sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), LKS Sistem Saraf 

dan Indera, soal tes kemampuan awal, soal tes kognitif siklus I, soal tes kognitif 

siklus II, soal tes evaluasi akhir, angket penguasaan konsep, angket diskusi-

presentasi, lembar observasi diskusi- presentasi dan lembar observasi penguasaan 

konsep.  

3. Tahap Pelaksanaan/Tindakan 

Hal-hal yang dilakukan dalam tindakan adalah metode pembelajaran 

Student Team Achievement Divisions (STAD) disertai Macromedia Flash. 

Pelaksanaan tindakan penelitian meliputi 2 siklus (Siklus I dan II). Skenario untuk 

setiap siklus adalah sebagai berikut:  
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Pembelajaran siklus I 

a. Tahap Perencanaan 

             Pada tahap ini peneliti menyusun beberapa instrumen penelitian yang 

akan digunakan dalam tindakan metode Student Team Achievement Divisions 

(STAD) disertai Macromedia Flash. Instrumen penelitian tersebut terdiri dari 

silabus, RPP, LKS, soal tes kemampuan awal, soal tes kognitif siklus I, angket 

penguasaan konsep, angket diskusi-presentasi, lembar observasi penguasaan 

konsep dan lembar observasi diskusi-presentasi. 

b. Tahap Pelaksanaaan atau Tindakan 

Pada tahap ini pelaksanaan tindakan yang dilakukan adalah metode 

pembelajaran Student Team Achievement Divisions (STAD) disertai Macromedia 

Flash. Langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1) Melaksanakan silabus yang telah dibuat. 

2) Melakukan tes kemampuan awal sebelum metode STAD dimulai untuk 

mengetahui konsep awal siswa tentang Sistem Saraf dan indera. 

3) Pelaksanaan metode STAD dan penggunaan macromedia flash. 

4) Pelaksanaan tes kognitif siklus I. 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan tindakan metode pembelajaran 

kooperatif Student Team Achievement Divisions (STAD) pada setiap siklusnya 

adalah sebagai berikut: 

a) Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok dan tiap kelompok beranggotakan 5 

orang. 

b) Guru menerangkan pokok-pokok materi yang akan dipelajari melalui 

presentasi kelas dengan penggunaan macromedia flash. 

c) Pengarahan terhadap pelaksanaan pembelajaran kooperatif metode Student 

Team Achievement Divisions (STAD). 

d) Setiap kelompok diberi LKS dan nantinya siswa saling mencocokkan jawaban 

dengan teman sekelompok. 

e) Setiap kelompok menyiapkan jawaban dari LKS yang berupa hasil akhir 

dengan menunjuk salah satu anggota untuk mempresentasikan tentang hasil 

diskusi yang kemudian setiap anggota mendengarkan. 
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f) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi akhir mereka di depan kelas, 

sedangkan kelompok yang lain dapat berperan aktif mengevaluasi laporan 

hasil kelompok dengan berbagai tanya jawab, kritik, dan saran. 

Tahap pelaksanaan tindakan dijabarkan dalam pertemuan: 

(1) PBM pertemuan I 

(a) Pengarahan tentang materi yang akan diberikan yaitu materi pokok Sistem 

Saraf. 

(b) Melaksanakan tes kemampuan awal. 

(c) Pembagian kelompok dan pembagian LKS konsep Sistem Saraf. 

(d) Melaksanakan diskusi yang diawali dengan menampilkan materi pada 

tampilan macromedia flash konsep Sistem Saraf. 

(e) Pelaksanaan diskusi tiap kelompok, setiap anggota kelompok mengerjakan 

LKS, kemudian saling mencocokkan jawaban antar anggota kelompok, 

apabila diantara anggota kelompok ada yang belum jelas maka anggota 

kelompok yang lain dalam satu kelompok tersebut wajib memberikan 

penjelasan. 

(2) PBM pertemuan II 

(a) Pelaksanaan presentasi kelompok, setiap kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi yang telah dibahas dalam kelompok tersebut. 

(b) Menyuruh setiap kelompok untuk mengajukan pertanyaan apabila ada yang 

belum jelas kepada kelompok yang maju presentasi demikian seterusnya. 

(c) Pembahasan materi dengan menampilkan tampilan macromedia flash. 

(d) Memberikan kesimpulan pada materi yang telah dibahas yaitu Sistem Saraf. 

(3)  PBM pertemuan III 

(a) Kilas balik pertemuan kedua dengan menampilkan tampilan macromedia flash 

(b) Pelaksanaan tes kognitif siklus I materi Sistem Saraf. 

(c) Menyebar angket penguasaan konsep dan diskusi-presentasi. 

c. Tahap Observasi dan Evaluasi 

Guru sebagai pelaksana tindakan pembelajaran, peneliti sebagai 

pengamat jalannya pelaksanaan proses pembelajaran dan fokus pengamatan 

ditekankan pada metode pembelajaran Student Teams-Achievement Divisions 
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(STAD) disertai Macromedia Flash terhadap kualitas pembelajaran secara 

menyeluruh yang meliputi penguasaan konsep biologi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

d. Tahap Refleksi 

Pada tahap siklus I ini dilaksanakan pengamatan terhadap pelaksanaan 

proses pembelajaran, dan hasil penguasaan konsep (nilai tes) dan tanggapan siswa 

(persepsi siswa) terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Berdasarkan 

pelaksanaan tahap observasi dan evaluasi sebelumnya. Data yang diperoleh 

selanjutnya menjadi bahan refleksi bagi peneliti untuk perbaikan metode 

pembelajaran berikutnya yaitu pada siklus II. 

Pembelajaran Siklus II 

a. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan ini peneliti kembali menyiapkan instrumen 

pembelajaran untuk siklus II dengan materi Sistem Indera. Namun demikian ada 

beberapa perbedaan dari siklus I. 

b.  Tahap Pelaksanaan Tindakan  

Pada tahap ini pelaksanaan tindakan yang dilakukan adalah metode 

pembelajaran Student Team Achievement Divisions (STAD) disertai Macromedia 

Flash. Langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1) Melaksanakan silabus yang telah dibuat. 

2) Pelaksanaan metode STAD dan penggunaan macromedia flash. 

3) Pelaksanaan tes kognitif siklus II. 

4) Pelaksanaan tes kognitif evaluasi akhir. 

Tahap pelaksanaan tindakan dijabarkan dalam pertemuan: 

(1) PBM pertemuan I 

(a) Pengarahan tentang materi yang akan diberikan yaitu materi pokok Sistem 

Indera. 

(b) Pembagian kelompok sesuai dengan siklus I dan pembagian LKS konsep 

Sistem Indera. 

(c) Melaksanakan diskusi yang diawali dengan menampilkan materi pada 

tampilan macromedia flash konsep Sistem Indera. 
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(d) Pelaksanaan diskusi tiap kelompok, setiap anggota kelompok mengerjakan 

LKS, kemudian saling mencocokkan jawaban antar anggota kelompok, 

apabila diantara anggota kelompok ada yang belum jelas maka anggota 

kelompok yang lain dalam satu kelompok tersebut wajib memberikan 

penjelasan. 

(2) PBM pertemuan II 

(a) Pelaksanaan presentasi kelompok, setiap kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi yang telah dibahas dalam kelompok tersebut. 

(b) Menyuruh setiap kelompok untuk mengajukan pertanyaan apabila ada yang 

belum jelas kepada kelompok yang maju presentasi demikian seterusnya. 

(c) Pembahasan materi dengan menampilkan tampilan macromedia flash. 

(d) Memberikan kesimpulan pada materi yang telah dibahas yaitu Sistem Indera. 

(e) Pelaksanaan tes kognitif siklus I materi Sistem Indera. 

(3)  PBM pertemuan III 

(a) Kilas balik pertemuan kedua dengan menampilkan tampilan macromedia flash 

(b) Pelaksanaan tes evaluasi akhir materi Sistem Saraf dan Sistem Indera. 

(c) Menyebar angket penguasaan konsep dan diskusi-presentasi. 

c. Tahap Observasi dan Evaluasi 

Guru sebagai pelaksana tindakan pembelajaran dan peneliti sebagai 

pengamat jalannya pelaksanaan proses pembelajaran, fokus pengamatan 

ditekankan pada metode pembelajaran Student Team Achievement Divisions 

(STAD) disertai Macromedia Flash terhadap kualitas pembelajaran secara 

menyeluruh yang meliputi penguasaan konsep biologi dalam kegiatan 

pembelajaran. 

d.  Tahap Refleksi 

Pada tahap siklus II ini dilaksanakan pengamatan terhadap pelaksanaan 

proses pembelajaran dan hasil penguasaan konsep (nilai tes) dan tanggapan siswa  

terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Berdasarkan pelaksanaan tahap 

observasi dan evaluasi sebelumnya. Data yang diperoleh selanjutnya menjadi 

bahan refleksi bagi peneliti untuk perbaikan metode pembelajaran berikutnya. 
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e.  Tahap Tindak Lanjut 

Akhir pelaksanaan kegiatan penelitian ini diharapkan ada tindak lanjut 

dan dapat sebagai motivator dari guru bidang studi Biologi tempat penelitian 

(SMA Negeri 3 Surakarta) untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran 

secara terus menerus serta mengembangkan strategi pembelajaran agar 

kompetensi pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan dapat berjalan secara 

optimal. 

Urutan masing-masing tahapan jalannya penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 2. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Deskripsi Kondisi Awal (Pra Siklus) 

Kegiatan observasi dilakukan pada tanggal Januari sampai Maret 2009. 

Kegiatan penelitian diawali dengan observasi dan wawancara dengan guru Biologi 

kelas XI IPA 2 untuk mengetahui kondisi awal kelas terutama yang berkaitan 

dengan pembelajaran Biologi. 

Hasil observasi menunjukkan bahwa proses pembelajaran siswa lebih 

banyak di tempat duduknya mendengarkan penjelasan guru, begitu juga dalam 

diskusi kelompok belum berjalan lancar karena yang aktif hanya siswa tertentu 

saja. Beranjak dari penjelasan tersebut dapat dilihat hasil belajar siswa untuk 

kemampuan awal sebelum tindakan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Nilai Tes Kemampuan Awal (Pra Siklus) 
 

No. Uraian Pencapaian Hasil Jumlah/ Nilai 
1 
2 
 
3 
4 

Jumlah Siswa mendapat nilai kurang dari KKM  
Jumlah Siswa mendapat nilai lebih besar atau sama 
dengan KKM  
Rata-rata nilai tes kognitif  
Prosentase Ketuntasan klasikal 

10  
 

30  
76,00 

75  
 

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa sebanyak 10 siswa mendapat 

nilai tes kurang dari 67 sehingga belum mencapai KKM. Nilai ketuntasan klasikal 

sebesar 75 %. Data hasil nilai kognitif siswa pra siklus merupakan bukti bahwa 

prestasi belajar siswa kelas XI A2 belum mencapai target yang diinginkan sekolah 

yakni 100% siswa mencapai nilai KKM. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

diketahui bahwa semua usaha pembelajaran dan metode yang dilakukan guru 

belum dapat memberikan hasil yang maksimal. Prestasi belajar siswa yang belum 

maksimal perlu ditingkatkan dengan penerapan metode dan penggunaan media 

yang tepat dalam pembelajaran di kelas XI A2.  

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa penguasaan konsep siswa pada 

setiap konsepnya terlihat masih ada yang di bawah target yang 
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diharapkanBeranjak dari penjelasan tersebut dapat dilihat capaian konsep siswa 

untuk kemampuan awal sebelum tindakan pada Tabel 5. 

Tabel  5.  Capaian Setiap Konsep Tes Kognitif Siswa Pra Siklus  
No Konsep Capaian (%) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Struktur sistem saraf  
Fungsi saraf  
Proses bekerjanya saraf 
Kelainan pada sel saraf 
Struktur indera 
Fungsi indera 
Proses bekerjanya indera 
Kelainan pada alat indera 

77.5 
85 

72.5 
72.5 
60 
70 
85 

83.75 
Rata-rata 75.8 

 
Berdasarkan hasil observasi kelas ditemukan beberapa permasalahan 

yang dihadapi adalah sebagai berikut: interaksi siswa kurang dalam proses 

pembelajaran, terbukti siswa lebih banyak diam mendengarkan penjelasan guru, 

begitu juga dalam diskusi kelas dengan pembentukan kelompok belum berjalan 

lancar karena yang aktif hanya siswa tertentu saja; materi yang abstrak belum 

terkuasai dengan maksimal, terbukti pada materi semester I ada siswa yang belum 

mencapai nilai KKM sejumlah 2,5% pada materi yang abstrak pula. Hal ini 

berpengaruh terhadap penguasaan konsep biologi siswa terbukti pada tes 

kemampuan awal siswa yang belum mencapai nilai KKM masih 25%. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru 

Biologi yang mengajar di kelas itu. Guru tersebut membenarkan kondisi tentang 

belum optimalnya proses pembelajaran Biologi serta rata-rata hasil belajar Biologi 

kelas XI A2 masih belum mencapai KKM 100% sehingga sangat perlu dilakukan 

peningkatan proses pembelajarannya. 

Didukung sarana dan prasarana yang lengkap, namun tidak semua siswa 

dapat memanfaatkannya hanya siswa akselerasi dan SBI yang mendapat fasilitas 

penuh.  Ada ruang multimedia walaupun baru separo jumlah meja yang 

dilengkapi dengan komputer terutama SMA N 3 Surakarta yang beralamat di jalan 

Prof. WZ. Johanes 58 Kerkop.  Proses pembelajaran guru di SMA tersebut masih 

belum optimal dalam menggunakannya.  Metode pembelajaran sebelumnya 

adalah ceramah menggunakan LCD. Metode pembelajaran belum sesuai dengan 
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kelas yang bersangkutan. Jadi, metode pembelajaran belum begitu tampak yang 

juga berpengaruh pada penguasaan konsep biologi siswa. 

Berdasarkan analisis secara mendalam terhadap hasil observasi dan 

wawancara, bahwa kurangnya penguasaan konsep disebabkan oleh beberapa 

faktor yaitu: 1.Materi yang abstrak belum terkuasai dengan maksimal; 2. Proses 

pembelajaran yang ada belum dapat meningkatkan interaksi siswa; 3. 

Pemanfaatan sarana prasarana sebagai media pembelajaran belum optimal 

termasuk didalamnya peralatan multimedia yang bervariasi pada proses 

pembelajaran; 4. Metode pembelajaran yang digunakan belum tepat dan belum 

berdasarkan kebutuhan dari kelas bersangkutan, tetapi lebih karena tuntutan 

menyelesaikan materi. 

Tindakan diberikan dengan cara penggunaan metode Student Teams-

Achievment Divisions (STAD) disertai Macromedia Flash untuk meningkatkan 

penguasaan konsep. Pemilihan tindakan didasarkan pada asumsi bahwa 

penguasaan konsep siswa dapat ditingkatkan dengan cara memberikan 

kesempatan lebih kepada siswa untuk berinteraksi dengan temannya, berdiskusi, 

memecahkan masalah, presentasi serta peran aktif siswa lainnya dalam 

pembelajaran. Peran serta siswa yang dilakukan secara sadar dalam setiap 

pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa. Selain 

itu metode STAD merupakan teknik pembelajaran kooperatif yang mempunyai 

tiga konsep penting yaitu penghargaan bagi tim, tanggung jawab individu, dan 

kesempatan sukses yang sama. Metode pembelajaran yang seperti ini diharapkan 

mampu menumbuhkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dan 

memberikan dampak yang baik untuk hasil yang didapatkan. Penerapan metode 

STAD disertai penggunaan Macromedia Flash merupakan paduan yang tepat. 

Pembelajaran kooperatif metode STAD mampu membentuk kerja sama siswa baik 

dengan teman sejawatnya dan merupakan salah satu metode yang dapat 

diterapkan dalam proses pembelajaran siswa yang menyenangkan. Metode 

tersebut akan merangsang siswa dalam mengungkapkan pendapat baik dalam 

bentuk pertanyaan maupun jawaban sehingga akan terjadi timbal balik antara guru 

dengan siswa serta siswa dengan siswa di dalam setiap kegiatan pembelajaran. 
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Penggunaan Macromedia Flash dalam proses belajar mengajar 

dimaksudkan agar lebih menarik perhatian sekaligus menstimulasi siswa untuk 

lebih menguasai konsep dimana materi yang abstrak dapat dikonkretkan. Dengan 

penggunaan metode STAD dan macromedia flash diharapkan siswa lebih dapat 

memahami dan menguasai konsep pelajaran Biologi yang ada sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. 

 
B. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian tindakan kelas. Tujuan 

dari penelitian ini untuk menyelesaikan dan menjawab permasalahan yang terjadi 

di dalam kelas dari hasil observasi awal. Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam 

rangkaian siklus yang berkelanjutan sampai mendapatkan perbaikan untuk 

kualitas pembelajaran siswa. Penelitian yang dilakukan terdiri atas dua siklus, 

masing-masing mencakup 4 tahapan yakni: (1) tahap perencanaan tindakan, (2) 

tahap pelaksanaan tindakan, (3) tahap observasi dan evaluasi, dan (4) tahap 

analisis dan refleksi. Pembahasan dari tiap-tiap siklus dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Siklus I                 

a. Perencanaan Tindakan I 

Perencaan yang matang dalam kegiatan belajar mengajar akan 

memperlancar langkah guru melaksanakan pembelajaran. Perencanaan dalam 

penelitian ini lebih ditekankan pada penggunaan metode Student Teams-

Achievement Divisions (STAD) disertai Macromedia Flash. Pelaksanaan siklus I 

dalam dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan. Alokasi waktu untuk setiap 

pertemuan adalah 2 X 45 menit. Persiapan yang dilakukan adalah pembuatan RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) berdasar silabus dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP).  

Pada siklus ini siswa diberi LKS (Lembar Kerja Siswa) untuk 

didiskusikan dengan kelompok mereka, selanjutnya hasil diskusi dipresentasikan 

di depan kelas. Selain itu, dipersiapkan juga soal tes kemampuan awal, soal tes  
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kognitif siklus I, lembar observasi diskusi-presentasi, lembar observasi 

penguasaan konsep, angket diskusi-presentasi, dan angket penguasaan konsep. 

b. Pelaksanaan Tindakan 1 

Pada pelaksanaan tindakan 1, guru menerapkan metode Student Teams-

Achievement Divisions (STAD) disertai Macromedia Flash. Kegiatan 

pembelajaran pada siklus I ini dilaksanakan dalam tiga kali tatap muka 

(pertemuan) seperti yang telah diuraikan dalam RPP.  

Materi pembelajaran pada siklus I adalah sistem saraf. Pelaksanaan 

tindakan pada pertemuan ke-1 diawali dengan pemberian soal kemampuan awal 

kepada siswa dan presensi siswa. Pemberian soal ini bertujuan uantuk mengetahui 

kemampuan siswa sebelum dilakukan tindakan. Selanjutnya guru memberikan 

penjelasan mengenai tujuan pembelajaran dengan metode Student Teams-

Achievement Divisions (STAD) disertai Macromedia Flash. Penjelasan diberikan 

sejelas mungkin agar siswa tidak kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran.  

Kegiatan selanjutnya guru mempresentasikan secara singkat materi 

dengan menggunakan Macromedia Flash. Guru memberikan penjelasan materi 

hanya garis besarnya saja. Hal ini agar siswa terangsang untuk mengajukan 

pertanyaan bila siswa belum faham dengan materi yang ada. Siswa dikumpulkan 

pada kelompok masing-masing. Pembagian kelompok berdasarkan pada tingkat 

prestasi siswa yaitu diambil dari nilai tengah semester I. Setelah presentasi selesai, 

guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. Siswa mendiskusikan bahan 

pertanyaan yang sudah tercantum pada LKS. Alokasi waktu yang digunakan 

untuk kegiatan ini adalah 45 menit. Pembelajaran pada petemuan ini diakhiri 

dengan penarikan kesimpulan dilakukan bersama-sama antara guru dengan siswa, 

dengan begitu siswa akan lebih paham terhadap materi yang telah dipelajari pada 

pertemuan ini.  

Pertemuan ke-2 diawali dengan penjelasan secara singkat tujuan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan dan guru mengadakan presensi siswa. Guru 

dengan terbuka memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya bila ada hal-

hal yang masih belum paham. Pada pembelajaran pertemuan ke-1, guru telah 

meminta siswa untuk melakukan diskusi kelas. Pertemuan ke-2 ini, setiap 
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kelompok mempersiapkan hasil diskusi yang telah mereka diskusikan pada siklus 

sebelumnya untuk dipresentasikan di depan kelas. Setiap siswa diharapkan 

mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hasil yang dibacakan. Pada akhir waktu 

sebelum menarik kesimpulan, guru mengulas sedikit tentang kegiatan yang telah 

dilakukan oleh siswa. Guru menjawab pertanyaan bila pada proses diskusi tidak 

ditemukan pemecahan permasalahan. Guru meluruskan konsep bila masih ada 

pemahaman siswa yang salah terhadap materi yang disampaikan. Guru juga 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk bertanya bila belum 

paham. Pembelajaran pada pertemuan ini diakhiri dengan menarik kesimpulan 

secara bersama-sama antara guru dan siswa. 

Pembelajaran pada pertemuan ke-3, guru memberikan tes kognitif pasca 

siklus I. Tes pasca siklus ini dilaksanakan setelah guru selesai memberikan 

penguatan materi kepada siswa. Jumlah soal yang diberikan pada tes pasca siklus I 

sebanyak 20 soal dengan model soal pilihan ganda. Proses belajar yang 

berlangsung diobservasi dengan menggunakan lembar observasi diskusi dan 

presentasi serta lembar observasi penguasaan konsep. Respons siswa terhadap 

proses pembelajaran dapat diketahui dengan pemberian angket penguasaan 

konsep dan angket diskusi-presentasi untuk setiap siswa.  

c. Observasi dan Evaluasi Tindakan I 

Pada proses pembelajaran yang berlangsung dilakukan observasi dan 

penilaian terhadap jalannya proses pembelajaran dengan menggunakan tes 

kognitif siswa, observasi diskusi-presentasi, observasi penguasaan konsep siswa, 

angket diskusi-presentasi dan angket penguasaan konsep. Berdasarkan hasil 

penelitian, proses pembelajaran dengan menggunakan metode STAD disertai 

macromedia flash  adalah sebagai berikut: 

1) Hasil Tes Kognitif Siklus I 

Tes kognitif pasca siklus I diujikan kepada siswa untuk mengetahui 

penguasaan konsep siswa terhadap materi sistem saraf yang telah diberikan. Tes 

diberikan dalam bentuk tes pilihan ganda dengan jumlah soal 20 butir. Sebelum 

digunakan soal telah diuji reliabilitas dan validitas. Setiap pertanyaan disesuaikan 

dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya, sehingga diharapkan siswa tidak 
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kesulitan untuk mengerjakan soal tersebut. Hasil yang didapatkan dapat disajikan 

dalam Tabel 6. 

Tabel  6.  Uraian Nilai Tes Kognitif Siswa Siklus I 
No Uraian Pencapaian Hasil Jumlah/Nilai 
1 
2 
 
3 
4 

Jumlah Siswa mendapat nilai kurang dari KKM  
Jumlah Siswa mendapat nilai lebih besar atau 
sama dengan KKM  
Rata-rata nilai tes kognitif  
Prosentase Ketuntasan klasikal 

6  
 

34  
77,25 

85  
 

Berdasarkan hasil tes kognitif pasca siklus I dapat diketahui persentase 

rata-rata capaian konsep siswa pada materi sistem saraf yang dapat disajikan pada 

Tabel 7. 

Tabel  7.  Capaian Prosentase Tiap Konsep Tes Kognitif Siswa Siklus I 
No Konsep Capaian (%) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Struktur dalam sistem saraf  
Fungsi saraf  
Proses bekerjanya saraf 
Kelainan pada sel saraf 
Struktur indera 
Fungsi indera 
Proses bekerjanya indera 
Kelainan pada alat indera 

75.4 
76.3 
82.5 
78.1 

- 
- 
- 
- 

Rata-rata 78 
 

2) Hasil Observasi Diskusi-Presentasi Siswa 

Lembar observasi diskusi-presentasi siswa digunakan untuk mengetahui 

informasi mengenai proses pembelajaran dengan penggunanaan metode Student 

Team Achievement Divisions (STAD) disertai Macromedia Flash pada siklus I. 

Hasil observasi diskusi-presentasi siswa untuk setiap indikator dapat disajikan 

pada Tabel 8.  
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Tabel 8. Persentase Tiap Indikator pada Observasi Diskusi-Presentasi Siswa 
Siklus I 

No Aspek  Capaian (%) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Persepsi 
Kesiapan 
Gerakan terbimbing 
Gerakan terbiasa 
Gerakan Komplek 
Penyesuaian Pola Gerakan 
Kreativitas 

72.5 
57.5 
85 

52.5 
57.5 
85 

42.5 
Rata-Rata 64.4 

 
 3) Hasil Observasi Penguasaan Konsep Siswa 

Hasil observasi penguasaan konsep siswa dalam pembelajaran Biologi 

pada siklus I dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Persentase Capaian Setiap Indikator pada Observasi Penguasaan Konsep 
Siklus I 

No Indikator Capaian (%) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Pengetahuan 
Pemahaman 
Penerapan 
Analisis 
Sintesis 
Evaluasi 

72.5 
70 

64.1 
83.3 
78.3 
75.8 

Rata-rata  74.1 
 

4) Hasil Angket Diskusi-Presentasi Siswa 

Angket diskusi-presentasi siswa digunakan untuk mengetahui respon 

siswa dalam proses pembelajaran dengan penggunanaan metode Student Team 

Achievement Divisions (STAD) disertai Macromedia Flash pada siklus I. Hasil 

angket diskusi-presentasi siswa untuk setiap indikator dapat disajikan pada Tabel 

10. 
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Tabel 10. Persentase Tiap Indikator pada Lembar Angket Diskusi-Presentasi 
Siswa Siklus I 

No Aspek  Capaian (%) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Persepsi 
Kesiapan 
Gerakan terbimbing 
Gerakan terbiasa 
Gerakan Komplek 
Penyesuaian Pola Gerakan 
Kreativitas 

78.5 
74.2 
62 
64 
77 

74.5 
80 

Rata-Rata 72.9 
 

5) Hasil Angket Penilaian Penguasaan Konsep 

Penilaian penguasaan konsep siswa dilakukan agar terjadi kelengkapan 

validitas data, sehingga siswa yang diberi penilaian sebagai bahan refleksi dalam 

mengajar selanjutnya. Hasil penilaian penguasaan konsep dapat dilihat pada Tabel 

11. 

Tabel 11. Persentase Capaian Tiap Indikator pada Angket Penguasaan Konsep 
Siklus I 

No Aspek  Capaian (%) 
1 
2 

Belajar  
Pemahaman 

73.8 
73.3 

Rata-rata 73.55 
 
d. Analisis Tindakan I 

Setelah proses pembelajaran pada siklus I berakhir, maka diadakan 

analisis terhadap semua data yang diperoleh di lapangan melalui proses observasi 

dan evaluasi. 

1) Hasil Tes Kognitif Siklus I 

Data yang ditampilkan pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai tes 

kognitif siswa pada siklus I rata-rata kompetensi kognitifnya adalah 77,25. 

Sedangkan nilai tes kemampuan awal prasiklus berkisar rata-rata kompetensi 

kognitifnya 76. Jumlah siswa yang mencapai KKM pada siklus I adalah 34 siswa 

dan 6 siswa belum mencapai nilai KKM. Pada prasiklus hanya 30 siswa yang 

mencapai nilai KKM. Sehingga ketuntasan klasikal siklus I mencapai 85% dan 

prasiklus 75%.  
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Pada tabel 7 menunjukkan bahwa capaian konsep antara 75,4% – 82,5% 

dan rata-rata prosentasenya adalah 78%.  

2) Hasil Observasi Diskusi-Presentasi Siswa 

Data yang ditampilkan pada tabel 8 menunjukkan bahwa prosentase 

indikator pada siklus I berkisar antara 42,5% - 85%, dengan nilai rata-rata kelas 

sebesar 64,4%.  

3) Hasil Observasi Penguasaan Konsep Siswa 

Data yang ditampilkan pada tabel 9 menunjukkan bahwa prosentase 

penguasaan konsep siswa pada siklus I berkisar antara 64,1% - 83,3%, dengan 

nilai rata-rata kelas sebesar 74,1%.  

4) Hasil Angket Diskusi-Presentasi Siswa 

Data yang ditampilkan pada tabel 10 menunjukkan bahwa prosentase 

Indikator pada siklus I berkisar antara 62% - 80%, dengan nilai rata-rata kelas 

sebesar 72,9%.  

5) Hasil Angket Penilaian Penguasaan Konsep 

Data yang ditampilkan pada tabel 11 menunjukkan bahwa prosentase 

Penguasaan Konsep siswa pada siklus I berkisar antara 73,8% - 73,3%, dengan 

nilai rata-rata kelas sebesar 73,55%. 

Secara umum, melalui tindakan yang diberikan pada siklus I yakni 

dengan metode pembelajaran Student Teams-Achievment Divisions (STAD) 

disertai macromedia flash, penguasaa konsep siswa mengalami peningkatan 

meskipun tidak secara signifikan. Peningkatan Penguasaan konsep siswa tampak 

pada nilai rata-rata ketercapaian target keberhasilan yaitu: 

1) Pada rata-rata Tes kemampuan awal siswa perolehan nilai hanya 76 

(prasiklus) menjadi 77,25 pada siklus I dan kenaikannya 1,25. Siswa yang 

belum mencapai KKM tinggal 6 siswa. Capaian nilai yang terendah adalah 

55 dan capaian nilai yang belum mencapai KKM antara 55-65. Sedangkan 

sisanya 34 siswa sudah mencapai KKM.  

2) Pada rata-rata capaian nilai konsep pra siklus hanya 75,78 menjadi 77,18 

pada siklus I dan kenaikannya 1,4. Walaupun sudah mencapai ≥ 75 % 

sesuai target tetapi masih ada konsep yang belum memenuhi target yaitu 
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konsep fungsi sistem saraf sebagai nilai konsep terendah, perolehan 

nilainya 73,02. Hal ini dikarenakan dalam mempelajaari fungsi sistem 

saraf lebih banyak mencari pada sumber bahan ajar. Dan nilai konsep yang 

tertinggi adalah 81.67 pada konsep kelainan sistem saraf. Dari keseluruhan 

konsep yang di ukur nampak bahwa konsep kelainan sistem saraf 

mencapai persentase paling tinggi hal ini di karenakan saat pembelajaran 

dengan metode STAD berlangsung, masing-masing siswa diberi 

kesempatan untuk saling berdiskusi dalam kelompok, mempresentasikan 

hasil diskusinya dan mendapatkan penghargaan untuk timnya. Sehingga 

siswa benar-benar mempelajari konsep yang dipelajari berdasarkan LKS 

yang telah diberikan oleh guru dan juga dapat menemukan kelainan-

kelainan sistem saraf dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Sedangkan untuk hasil observasi penguasaan konsep, hasil observasi 

diskusi-presentasi sesuai dengan hasil observasi siklus I, data yang digali 

melalui pengamatan secara langsung dalam pembelajaran juga 

menunjukkan bahwa pemberian tindakan pada siklus I mampu 

meningkatkan interaksi belajar siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan, meskipun peningkatannya tidak secara signifikan. Dari 

indikator yang diukur, indikator yang telah mencapai target hanya 

beberapa point saja untuk observasi diskusi-presentasi, sedangkan 

observasi penguasaan konsep belum mencapai target dari dua indikator 

yang ditentukan. 

Catatan lapangan terhadap proses pembelajaran siklus I menunjukkan  

beberapa kekurangan dalam metode pembelajaran STAD disertai macromedia 

flash, antara lain: pertama, siswa belum dapat melakukan diskusi secara mandiri, 

melainkan masih harus dibimbing oleh guru. Kedua, keaktifan siswa dalam 

menanggapi berbagai fenomena yang ditampilkan belum menyeluruh, hanya 

sebagian siswa saja yang tampak begitu antusias mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Sebagian yang lain kurang memperhatikan pelajaran, ditandai 

dengan masih ada siswa yang melakukan kegiatan lain di luar materi.  
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Metode pembelajaran STAD disertai macromedia flash membutuhkan 

usaha dari masing-masing siswa untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dari 

LKS yang di berikan. Untuk itu siswa dituntut mampu bersikap aktif dan kreatif 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang berlangsung.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan penilaian yang dilakukan selama 

berlangsungnya siklus I, dapat diidentifikasi beberapa temuan yaitu: 

1) Siswa masih cukup tergantung pada instruksi guru pada saat memecahkan 

permasalahan yang timbul dalam pembelajaran. Inisiatif siswa dalam 

pembelajaran belum maksimal, siswa lebih banyak menunggu perintah 

guru dalam melakukan sesuatu atau menjawab pertanyaan. Hal tersebut 

menyebabkan interaksi siswa dalam belajar menjadi kurang. 

2) Guru kurang terampil dalam mengorganisasikan siswa sehingga siswa 

kurang dapat berinterasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran.  

3) Siswa kadang masih asyik dengan aktivitas lain selain aktivitas 

pembelajaran di kelas yang sedang berlangsung. 

e.  Refleksi Tindakan I 

Refleksi dalam tindakan ini adalah memikirkan ulang untuk mencari dan 

menemukan kekurangan-kekurangan yang dilakukan mulai tahap persiapan 

sampai pelaksanaan tindakan kelas. Refleksi dilaksanakan agar tidak terjadi 

kesalahan yang berulang pada tindakan kelas berikutnya. Melalui refleksi inilah 

maka peneliti akan menentukan keputusan untuk melakukan siklus lanjutan, 

dimana hasil yang refleksi yang akan dilakukan untuk perbaikan pada siklus II 

adalah sebagai berikut: 

1) Guru menegaskan kembali bahwa pada akhir pembelajaran akan diberikan 

rekognisi tim berupa sertifikat penghargaan sesuai hasil tim mereka. 

2) Guru meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan siswa dengan 

lebih aktif mengingatkan siswa dalam pelaksanaan diskusi dan presentasi 

sehingga semua siswa dapat berinteraksi secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran.  

3) Guru meningkatkan pemantauan terhadap setiap aktivitas siswa selama 

pembelajaran berlangsung. 
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2. Siklus II 

a.  Perencanaan Tindakan II 

Perencanaan untuk siklus II ini disusun berdasarkan hasil evaluasi dan 

refleksi pada siklus I. Rencana perbaikan dari siklus I ini dilakukan untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik, agar dalam tindakan II pelaksanaanya lebih 

terarah maka diadakan perencanaan tindakan secara matang. Proses kegiatan 

pembelajaran masih berpusat pada aktivitas guru dan siswa seperti pada siklus I. 

Pada siklus II materi yang diberikan adalah sistem indera. Pelaksanaan kegiatan 

pada siklus II menggunakan instrumen penelitian yang sama dengan instrumen 

penelitian yang digunakan pada siklus I, yaitu dengan menyusun angket 

penguasaan konsep, angket diskusi-presentasi,  lembar observasi penguasaan 

konsep, lembar observasi diskusi-presentasi, sedang tes kognitif yang digunakan 

pasca siklus II berbeda dengan siklus sebelumnya.   

Penyelesaian refleksi pada siklus I dapat dilakukan dengan pembuatan 

rencana berikut: 

1) Guru akan menegaskan kembali bahwa pada akhir pembelajaran akan 

diberikan rekognisi tim berupa sertifikat penghargaan sesuai hasil tim 

mereka. 

2) Guru harus berusaha lebih terampil dalam mengorganisasikan siswa 

sehingga semua siswa dapat berinteraksi secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran.  

3) Guru harus berusaha lebih jeli dalam memantau setiap aktivitas siswa 

selama pembelajaran berlangsung. 

a. Tahap pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan siklus II sama dengan pelaksanaan tindakan pada 

siklus I yang masih menggunakan metode STAD dan macromedia flash. Anggota 

kelompok pada siklus II sama dengan kelompok pada siklus sebelumnya. Hal ini 

dimaksudkan untuk memudahkan siswa dalam berdiskusi dan beradaptasi dengan 

siswa dalam satu kelompok. Selain itu pegelompokan dengan anggota yang sama 

pada siklus sebelumnya bertujuan untuk memudahkan guru dalam penilaian 

kelompok sehingga guru dapat mengetahui ada tidaknya peningkatan dalam 
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masing-masing kelompok. Pelaksanaan siklus II ini dilakukan sebanyak tiga kali 

pertemuan.  

Materi pembelajaran pada siklus II adalah sistem indera. Pelaksanaan 

tindakan pada pertemuan ke-1 diawali dengan presensi siswa. Selanjutnya guru 

memberikan penjelasan kembali mengenai tujuan pembelajaran dengan metode 

Student Teams-Achievement Divisions (STAD) disertai Macromedia Flash. 

Penjelasan diberikan sejelas mungkin agar siswa tidak kesulitan dalam 

melaksanakan pembelajaran.  

Kegiatan selanjutnya guru mempresentasikan secara singkat materi 

dengan menggunakan Macromedia Flash. Guru memberikan penjelasan materi 

hanya garis besarnya saja. Hal ini agar siswa terangsang untuk mengajukan 

pertanyaan bila siswa belum faham dengan materi yang ada. Siswa dikumpulkan 

pada kelompok masing-masing seperti pada siklus I. Setelah presentasi selesai, 

guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. Siswa mendiskusikan bahan 

pertanyaan yang sudah tercantum pada LKS. Alokasi waktu yang digunakan 

untuk kegiatan ini adalah 60 menit. Pembelajaran pada petemuan ini diakhiri 

dengan penarikan kesimpulan dilakukan bersama-sama antara guru dengan siswa 

berdasarkan hasil diskusi siswa, dengan begitu siswa akan lebih paham terhadap 

materi yang telah dipelajari pada pertemuan ini.  

Pertemuan ke-2 diawali dengan penjelasan secara singkat tujuan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan dan guru mengadakan presensi siswa. Guru 

dengan terbuka memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya bila ada hal-

hal yang masih belum paham. Pada pembelajaran pertemuan ke-1, guru telah 

meminta siswa untuk melakukan diskusi kelas. Pertemuan ke-2 ini, setiap 

kelompok mempersiapkan hasil diskusi yang telah mereka diskusikan pada siklus 

sebelumnya untuk dipresentasikan di depan kelas. Setiap siswa diharapkan 

mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hasil yang dibacakan. Pada akhir waktu 

sebelum menarik kesimpulan, guru mengulas sedikit tentang kegiatan yang telah 

dilakukan oleh siswa. Guru menjawab pertanyaan bila pada proses diskusi tidak 

ditemukan pemecahan permasalahan. Guru meluruskan konsep bila masih ada 

pemahaman siswa yang salah terhadap materi yang disampaikan. Guru juga 
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memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk bertanya bila belum 

paham. Pembelajaran pada pertemuan ini diakhiri dengan menarik kesimpulan 

secara bersama-sama antara guru dan siswa berdasarkan hasil presentasi, selain itu 

juga dilaksanakan tes kognitif siklus II dengan alokasi waktu 20 menit. 

Pembelajaran pada pertemuan ke-3, guru memberikan penguatan materi 

kepada siswa dan menampilkan kembali macromedia flash materi sistem indera. 

memberikan tes kognitif pasca siklus II. Tes pasca siklus ini dilaksanakan setelah 

guru selesai menyimpulkan secara bersama-sama antara guru dan siswa 

berdasarkan hasil proses pembelajaran pertemuan 1 dan 2 pada materi sistem 

indera ini. Jumlah soal yang diberikan pada tes pasca siklus II sebanyak 20 soal 

dengan model soal pilihan ganda. Proses belajar yang berlangsung diobservasi 

dengan menggunakan lembar observasi diskusi-presentasi serta lembar observasi 

penguasaan konsep. Respons siswa terhadap penampilan guru dalam 

pembelajaran dapat diketahui dengan pemberian angket diskusi-presentasi serta 

angket penguasaan konsep untuk setiap siswa.  

c.  Tahap Observasi dan Evaluasi 

Tahap observasi dan evaluasi tindakan II peneliti melakukan kegiatan 

pengamatan terhadap proses belajar siswa, pengamatan ditekankan pada diskusi 

siswa, kerjasama siswa dalam kelompok, dan peran serta siswa pada waktu 

kegiatan pembelajaran. Setelah kegiatan observasi selesai kemudian dilakukan 

evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran. Pada tindakan siklus II selama proses 

pembelajaran ditemukan hasil observasi sebagai berikut: 

1) Penguasaan konsep siswa mulai tampak dimana para siswa lebih mudah 

dalam menjelaskan istilah-istilah dalam pembelajaran, lebih berani 

memberikan contoh-contoh dari materi yang dipelajari, lebih terampil dalam 

menghubung-hubungkan materi bagian satu dengan lainnya, lebih terampil 

dalam membuat diagram skema materi, semakin pandai berargumentasi dan 

menyimpulkn materi yang dipelajari. 

2) Dalam pelaksanaan diskusi-presentasi siswa tampak lebih dapat 

mempersiapkan kegiatan diskusi, lebih tepat waktu, lebih aktif, semakin 

tanggap, pandai menjawab, presentasi berjalan dengan sangat memuaskan, 
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bahasa yang digunakan mudah ditangkap dan dapat menyampaikannya 

kembali dengan sangat baik. 

3) Metode  STAD disertai Macromedia Flash mampu menguasai kelas, 

memotivasi siswa untuk belajar, tidak mendominasi kelas dan mampu 

mengaktifkan siswa sehingga interaksi antar siswa dan guru sudah tampak. 

4) Siswa mudah memahami Metode STAD disertai Macromedia Flash dan 

tampak antusias saat pembelajaran dengan Metode STAD disertai 

Macromedia Flash ini. 

5) Siswa sudah menunjukkan interaksi antar teman dan guru saat berdiskusi 

dan terlihat lebih  kompak serta mulai belajar mengorganisasi kelompoknya 

dengan baik saat berdiskusi. 

Penggunaan metode STAD disertai macromedia flash ini memberikan 

dampak yang positif dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dengan 

adanya peningkatan penguasaan konsep siswa yang diperoleh dalam siklus II ini. 

Beberapa temuan yang muncul selama proses pembelajaran dapat dilihat pada 

Tabel berikut ini : 

1) Hasil Tes Kognitif Siklus II 

Tes kognitif pasca siklus II dan evaluasi akhir diberikan kepada siswa 

untuk mengetahui penguasaan konsep siswa terhadap materi yang telah diberikan. 

Jumlah soal dalam masing-masing tes ini adalah 20 soal dengan bentuk tes pilihan 

ganda. Setiap pertanyaan disesuaikan dengan materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Secara klasikal hasil yang didapatkan dapat disajikan dalam Tabel 

12. 

Tabel  12.  Uraian Nilai Tes Kognitif Siswa Siklus II 
No Uraian Pencapaian Hasil Jumlah/Nilai 
1 
2 
 
3 
4 

Jumlah siswa mendapat nilai kurang dari KKM 
Jumlah siswa mendapat nilai lebih besar atau sama dengan 
KKM 
Rerata kompetensi kognitif 
Prosentase Ketuntasan klasikal 

- 
40 

84.62 
100  
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Tabel  13.  Uraian Nilai Tes Kognitif Siswa Evaluasi Akhir 
No Uraian Pencapaian Hasil Jumlah/Nilai 
1 
2 
 
3 
4 

Jumlah siswa mendapat nilai kurang dari KKM 
Jumlah siswa mendapat nilai lebih besar atau sama dengan 
KKM 
Rerata kompetensi kognitif 
Prosentase Ketuntasan klasikal 

- 
40  

88.1 
100   

 
Berdasarkan hasil tes kognitif pasca siklus II dapat diketahui persentase rata-rata 

capaian konsep siswa pada materi sistem indera yang dapat disajikan pada Tabel 

14. 

Tabel  14.  Capaian Setiap Konsep Tes Kognitif Siswa Siklus II 
No Konsep Capaian (%) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Struktur dalam sistem saraf  
Fungsi saraf  
Proses bekerjanya saraf 
Kelainan pada sel saraf 
Struktur indera 
Fungsi indera 
Proses bekerjanya indera 
Kelainan pada alat indera 

- 
- 
- 
- 

86.7 
83.3 
84.4 
83.8 

Rata-rata 84.5 
 
Berdasarkan hasil tes evaluasi akhir dapat diketahui persentase rata-rata capaian 

konsep siswa pada materi sistem saraf dan sistem indera yang dapat disajikan 

pada Tabel 175. 

Tabel  15.  Capaian Setiap Konsep Tes Kognitif Siswa Evaluasi Akhir 
No Konsep Capaian (%) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Struktur dalam sistem saraf  
Fungsi saraf  
Proses bekerjanya saraf 
Kelainan pada sel saraf 
Struktur indera 
Fungsi indera 
Proses bekerjanya indera 
Kelainan pada alat indera 

80 
88.1 
86.3 
92.5 
88.3 
85 
90 
90 

Rata-rata 87.5 
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2) Hasil Observasi Diskusi-Presentasi Siswa 

Lembar observasi diskusi presentasi siswa digunakan untuk mengetahui 

informasi mengenai proses diskusi dan presentasi dalam pembelajaran dengan 

penggunanaan metode Student Team Achievement Divisions (STAD) disertai 

Macromedia Flash pada siklus II. Hasil observasi diskusi-presentasi siswa untuk 

setiap indikator Tabel 16. 

 

Tabel 16. Persentase Tiap Indikator pada Observasi Diskusi-Presentasi Siswa 
Siklus II 

No Indikator Capaian (%) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Persepsi 
Kesiapan 
Gerakan terbimbing 
Gerakan terbiasa 
Gerakan Komplek 
Penyesuaian Pola Gerakan 
Kreativitas 

77.5 
75 
85 
75 
80 
85 

92.5 
Rata-Rata 82.7 

 
3) Hasil Observasi Penguasaan Konsep Siswa 

Hasil observasi terhadap penguasaan konsep siswa dalam pembelajaran 

Biologi pada siklus II dapat dilihat pada Tabel 17. 

 

Tabel 17. Persentase Capaian Tiap Indikator pada Observasi Penguasaan Konsep 
Siklus II 

No Indikator Capaian (%) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Pengetahuan 
Pemahaman 
Penerapan 
Analisis 
Sintesis 
Evaluasi 

86.7 
79.2 
75 
85 

89.2 
92.5 

Rata-rata  84.6 
 
 

4) Hasil Angket Diskusi-Presentasi Siswa 

Angket diskusi-presentasi siswa digunakan untuk mengetahui respon 

siswa mengenai proses diskusi dan presentasi dalam pembelajaran dengan 

penggunanaan metode Student Team Achievement Divisions (STAD) disertai 
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Macromedia Flash pada siklus II. Hasil angket diskusi-presentasi siswa untuk tiap 

indikator Tabel 18. 

Tabel 18. Persentase Tiap Indikator pada Angket diskusi-presentasi Siswa Siklus 
II 

No Aspek  Capaian (%) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Persepsi 
Kesiapan 
Gerakan terbimbing 
Gerakan terbiasa 
Gerakan Komplek 
Penyesuaian Pola Gerakan 
Kreativitas 

78.5 
77.5 
79 
79 

81.5 
80 

85.5 
Rata-Rata 80.1 

 
5) Hasil Angket Penilaian Penguasaan Konsep 

Penilaian penguasaan konsep siswa dilakukan agar terjadi kelengkapan 

validitas data, sehingga siswa yang diberi penilaian  sebagai bahan refleksi dalam 

mengajar selanjutnya. Hasil penilaian penguasaan konsep dapat dilihat pada Tabel 

19. 

Tabel 19. Persentase Capaian Setiap Indikator pada Angket Penguasaan Konsep 
Siklus II 

No Aspek  Capaian Aspek (%) 
1 
2 

Belajar  
Pemahaman 

75.3 
77.3 

Rata-rata 76.3 
 
d. Analisis dan Refleksi Tindakan II 

Setelah proses pembelajaran pada siklus I berakhir, maka diadakan 

analisis terhadap semua data yang diperoleh di lapangan melalui proses observasi 

dan evaluasi. 

1) Hasil Nilai Kognitif Siswa 

Data yang ditampilkan pada Tabel 12 menunjukkan bahwa semua siswa 

telah mendapat nilai lebih besar atau sama dengan KKM, sehingga dapat 

dikatakan bahwa 100% siswa mencapai batas tuntas. Rerata kompetensi kognitif 

yang didapat siswa adalah 84,62. Sedangkan pada Tabel 13 menunjukkan bahwa 

semua siswa telah mendapat nilai lebih besar atau sama dengan KKM, sehingga 
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dapat dikatakan bahwa 100% siswa mencapai batas tuntas. Rerata kompetensi 

kognitif yang didapat siswa adalah 88,1. 

Data yang ditampilkan pada Tabel 14 menunjukkan bahwa capaian rata-

rata konsep pada materi sistem indera sebesar 84,5% dengan perolehan nilai yang 

berkisar antara 83,3% - 86,7%. Nilai tertinggi siswa pada konsep struktur sistem 

indera sedangkan perolehan nilai terendah siswa pada konsep fungsi sistem 

indera. Perolehan nilai rata-rata konsep pada siklus II ini meningkat 6,5% dari 

siklus sebelumnya, yang semula 78% meningkat menjadi 84,5%. 

Data yang ditampilkan pada Tabel 17 menunjukkan bahwa capaian rata-

rata konsep pada materi sistem indera sebesar 87,5% dengan perolehan nilai yang 

berkisar antara 80% - 92,5%. Nilai tertinggi siswa pada konsep kelaianan sistem 

saraf sedangkan perolehan nilai terendah siswa pada konsep Struktur sistem saraf. 

Perolehan nilai rata-rata konsep pada evaluasi akhir ini meningkat 3% dari siklus 

sebelumnya, yang semula 84,5% meningkat menjadi 87,5%. 

2) Hasil Observasi Diskusi-Presentasi  

Tabel 16 menunjukkan bahwa proses pelaksanaan metodee STAD disertai 

macromedia flash meningkatkan kuantitas siswa dalam diskusi maupun presentasi 

yang dilakukan siswa saat pembelajaran berlangsung. Berdasar tabel tersebut rata-

rata capaian tiap indikator mengalami peningkatan sebesar 18,3% dari siklus 

sebelumnya yang semula 64,4% menjadi 82,7%. Rentang nilai observasi diskusi 

dan presentasi pada siklus II antara 75%-92,5%. Perolehan indikator tertinggi 

dalam observasi diskusi-presentasi ini adalah indikator kreativitas. Hal ini 

dikarenakan dengan pemberian penghargaan membuat siswa lebih termotivasi 

dalam berkreasi. Siswa berlomba menunjukkan hasil presentasi yang terbaik 

untuk mendapat penghagaan super team yang akan diberikan kepada kelompok 

terbaik dala pembelajaran. Sedangkan perolehan indikator terendah dalam 

observasi ini adalah indikator kesiapan dan indikator gerakan terbiasa. 

3) Hasil Observasi Penguasaan Konsep 

Berdasar Tabel 17 hasil dari observasi yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa penguasaan konsep siswa dalam pembelajaran mengalami peningkatan. 

Capaian rata-rata indikator penguasaan konsep pada siklus II mencapai 84,6% 
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dengan nilai berkisar antara 75% - 92,5%. Perolehan nilai ini meningkat 17,5% 

dari siklus sebelumnya. Perolehan indikator tertinggi dalam observasi penguasaan 

konsep ini  adalah indikator evaluasi. Sedangkan perolehan indikator terendah 

dalam observasi ini adalah indikator penerapan. 

4) Hasil Angket Diskusi-Presentasi  

Tabel 18 menunjukkan bahwa proses pelaksanaan metodee STAD disertai 

macromedia flash meningkatkan kuantitas siswa dalam diskusi maupun presentasi 

yang dilakukan siswa saat pembelajaran berlangsung. Berdasar tabel tersebut rata-

rata capaian setiap indikator mengalami peningkatan sebesar 7,2% dari siklus 

sebelumnya yang semula 72,9% menjadi 80,1%. Rentang nilai observasi diskusi-

presentasi antara 73,3%-91,6%. Perolehan aspek tertinggi dalam observasi 

diskusi-presentasi ini adalah indikator kreativitas. Hal ini dikarenakan dengan 

pemberian penghargaan membuat siswa lebih termotivasi dalam melakukan 

presentasi. Siswa berlomba menunjukkan hasil presentasi yang terbaik untuk 

mendapat penghagaan super team yang akan diberikan kepada kelompok terbaik 

dala pembelajaran. Sedangkan perolehan aspek terendah dalam observasi ini 

adalah kesiapan. 

5) Hasil Angket Penguasaan Konsep 

Data yang ditampilkan pada tabel 19 menunjukkan bahwa nilai 

Penguasaan Konsep siswa pada siklus II berkisar antara 75,3% - 77,3%, dengan 

nilai rata-rata kelas sebesar 76.3%. Sedangkan nilai Penguasaan Konsep pada 

siklus I berkisar antara 73.3% - 73,8% dengan nilai rata-rata kelas sebesar 

73.55%. Hal ini berarti pada siklus II ini perolehan nilai Penguasaan Konsep 

meningkat 2,75% dari siklus sebelumnya. Perolehan nilai Penguasaan Konsep 

yang meningkat ini berarti penguasaan konsep siswa dalam belajar dan 

pemahaman dalam proses pembelajaran dikelas semakin baik. Perbaikan ini tidak 

terlepas dari upaya yang dilakukan guru yang bersangkutan dalam memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada peserta didik guna tercapainya tujuan dari 

pembelajaran.  

Secara umum persentase capaian setiap indikator dari semua angket dan 

lembar observasi pada siklus II yang telah diperoleh mengalami peningkatan yang 
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cukup berarti jika dibandingkan pada siklus sebelumnya. Berdasarkan data pada 

tabel tampak bahwa nilai angket dan observasi persentase rata-rata capaian setiap 

indikatornya meningkat secara sigfnifikan. Sebagaimana data yang diperoleh 

melalui angket  dan lembar observasi siklus II, semua indikator yang diukur juga 

telah mencapai target minimal 75% dan target penelitian 100% siswa tuntas 

belajar atau diatas KKM yang ditetapkan dari pihak sekolah telah tecapai sehingga 

pemberian tindakan tidak perlu dilanjutkan pada siklus berikutnya dengan kata 

lain tindakan dihentikan pada siklus II. 

Dalam proses pembelajaran pada siklus II guru sangat terampil dalam 

mengorganisasikan siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Peran serta 

guru dalam proses belajar mengajar tidak lebih sebagai fasilitator yang 

membimbing siswa untuk dapat mengungkap sendiri permasalahan yang muncul 

dari fenomena yang diberikan, sekaligus menemukan jawaban atas permasalahan 

yang muncul tersebut. Guru memberi sertifikat penghargaan kepada tim yang 

mendapat julukan tim super, tim sangat baik dan tim baik.  

Kemampuan guru dalam memelihara keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran pada siklus II sangat baik. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

oleh guru untuk mengarahkan siswa pada konsep materi yang sedang dipelajari 

secara kualitas juga lebih baik daripada siklus-siklus sebelumnya. Kondisi 

tersebut menyebabkan kajian materi menjadi lebih efektif dan penggunaan waktu 

pembelajaran menjadi lebih efisien. 

Hasil observasi terhadap proses pembelajaran pada siklus II 

menunjukkan bahwa siswa lebih tertarik mengikuti pelajaran karena sudah 

terbiasa dengan model pembelajaran yang diterapkan. Siswa cukup terlatih untuk 

berpikir kritis dan analitis terhadap masalah yang ditampilkan serta terampil 

dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Interaksi belajar 

siswa yang tinggi dalam kegiatan pembelajaran menyebabkan situasi kelas 

menjadi kondusif sehingga kualitas pembelajan biologi menjadi baik. 

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi pada siklus II, dapat 

disampaikan hasil sebagai berikut: 
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1) Secara keseluruhan kegiatan pembelajaran berlangsung baik dan dapat 

meningkatkan aspek yang diukur dalam penguasaan konsep siswa terhadap 

materi yang dipelajari. Target penelitian telah tecapai yaitu 100% siswa 

mencapai KKM yang ditetapkan dari pihak sekolah.  

2) Kualitas peran serta siswa dalam diskusi-presentasi meningkat. 

Sebagaimana data yang diperoleh melalui angket dan lembar observasi 

siklus II, semua indikator yang diukur juga telah mencapai target minimal 

75%. Data yang diperoleh melalui angket meningkat sebesar 7,2% dari 

siklus sebelumnya yang semula 72,9% menjadi 80,1%. Data yang 

diperoleh dari lembar observasi meningkat sebesar 18,3% dari siklus 

sebelumnya yang semula 64,4% menjadi 82,7%. 

 

C. Deskripsi Antar Siklus 

Pengguanaan metode pembelajaran Student Teams-Achievment Divisions 

(STAD) disertai macromedia flash merupakan penelitian tindakan kelas yang 

bertujuan untuk mengetahui peningkatan penguasaan konsep biologi siswa. 

Peningkatan penguasaan konsep biologi siswa pada siklus I dan siklus II dapat 

kita lihat dari Tabel 20. 

1. Hasil Tes Kognitif  

Tabel  20.  Uraian Capaian Nilai Setiap Tes Kognitif Siswa  
Jumlah/Nilai No Uraian Pencapaian Hasil 

Pra 
siklus 

Siklus I Siklus II Evaluasi 
akhir 

1 
 
2 
 
 
3 
4 

Jumlah siswa mendapat nilai 
kurang dari KKM 
Jumlah siswa mendapat nilai 
lebih besar atau sama dengan 
KKM 
Rerata kompetensi kognitif 
Prosentase Ketuntasan 
klasikal 

 
10 
 
 

30  
76 
 

75 

 
6 
 
 

34  
77.25 

 
85 

 
- 
 
 

40  
84.62 

 
100 

 
- 
 
 

40  
88.13 

 
100 

 
Berdasarkan data pada tabel 20 di atas tampak bahwa nilai penguasaan 

konsep siswa dalam pembelajaran Biologi (pra siklus) sebelum diberi tindakan 
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berupa metode pembelajaran STAD disertai macromedia flash cukup bagus, 

namun tetap belum 100% mencapai KKM. Nilai penguasaan konsep siswa 

mengalami peningkatan secara bertahap setelah diterapkannya tindakan pada 

siklus I dan II. Pemberian tindakan pada siklus I mampu meningkatkan nilai 

penguasaan konsep siswa meskipun belum secara signifikan. Prosentase 

peningkatan keuntasan klasikal pra siklu 75%, siklus I 85% dan siklus II 100% 

serta dibuktikan pada evaluasi akhir 100%. Dengan kata lain, 10 siswa yang 

belum tuntas pada pra siklus. Siklus I siswa yang tuntas bertambah sebesar 40% 

dari siswa yang belum tuntas dan siklus berikutnya bertambah lagi sebesar 60% 

dari siswa yang belum tuntas. Sehingga siswa yang belum tuntas menjadi 0%. 

Diagram perbandingan prosentase penguasaan konsep siswa pada pra 

siklus, siklus 1, siklus II dan pasca siklus (Gambar 3). 

 
Gambar 3.  Diagram ketuntasan klasikal penguasaan konsep siswa 

 

Berdasarkan diagram terlihat sangat jelas prosentase capaian ketuntasan 

nilai materi sistem koordinasi pada tahapan siklusnya. Pada prasiklus ditampilkan 

siswa yang belum tuntas dengan warna biru ada 25% dan siswa yang tuntas 

berwarna merah 75%,  pada siklus I ditampilkan siswa yang belum tuntas dengan 

warna biru ada 15% dan siswa yang tuntas berwarna merah 85%, pada siklus II 

ditampilkan siswa yang belum tuntas dengan warna biru ada 0% dan siswa yang 
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tuntas berwarna merah 100%, dan pada pasca siklus dibuktikan semua siswa 

melewati batas tuntas yaitu siswa yang tuntas mencapai 100%.   

Tabel  21.  Capaian Setiap Konsep Tes Kognitif Siswa  
Capaian (%) No Konsep 

Pra siklus Siklus I & 
Siklus II 

Evaluasi 
akhir 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Struktur dalam sistem saraf 
Fungsi saraf 
Proses bekerjanya saraf 
Kelainan sel saraf 
Struktur sistem indera 
Fungsi alat indera 
Proses bekerjanya alat indera 
Kelainan pada alat indera 

77.5 
85 

72,5 
72,5 
60 
70 
85 

83.75 

75.4 
76.3 
82.5 
78.1 
86.7 
83.3 
84.4 
83.8 

80 
88.1 
86.3 
92.5 
88.3 
85 
90 
90 

Rata-rata 75.8 81.3 87.5 
 
Berdasarkan data pada tabel 21 di atas tampak bahwa capaian nilai konsep 

siswa dalam pembelajaran Biologi (prasiklus) sebelum diberi tindakan berupa 

metode pembelajaran STAD disertai macromedia flash cukup bagus, namun harus 

ditingkatkan karena dari tiap item konsep masih ada empat konsep yang belum 

mencapai target yang ditetapkan (sebesar 75% untuk masing-masing indikator). 

Capaian nilai konsep siswa mengalami peningkatan secara bertahap setelah 

diterapkannya tindakan pada siklus I dan II serta dibuktikan optimal pada pasca 

siklus II. Pemberian tindakan pada siklus I mampu meningkatkan nilai 

penguasaan konsep siswa yang cukup signifikan. Persentase ketercapaian setiap 

konsep mengalami peningkatan walaupun pada konsep ke 2 justru mengalami 

penurunan. 

Pada siklus II, semua konsep sudah mencapai target yang ditetapkan 

(sebesar 75% signifikan untuk masing-masing indikator). Sedangkan pada pasca 

siklus II terbukti semua konsep telah mencapai target dengan sangat memuaskan. 

Nilai penguasaan konsep siswa meningkat lebih setelah diberikannya 

tindakan pada siklus ke II. Rata-rata persentase semua konsep yang diukur 

mengalami peningkatan yang berarti, yakni sebesar 81,50% pada siklus II. Nilai 

semua konsep telah mencapai target yang ditetapkan. Tingginya persentase rata-

rata capaian setiap konsep pada siklus II sebagaimana tampak pada tabel 21 
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menunjukkan bahwa tindakan yang diberikan sudah cukup efektif dalam 

meningkatkan penguasaan konsep siswa dalam pembelajaran Biologi. Tindakan 

yang diterapkan dalam kedua siklus tersebut sudah mampu memberikan perbaikan 

terhadap masalah yang terjadi di dalam kelas. 

 Diagram perbandingan capaian konsep siswa pada pra siklus, siklus I, 

siklus II, dan Pasca Siklus (Gambar 4). 

 

Gambar 4.  Diagram perbandingan capaian konsep siswa pada pra siklus, siklus 1, 
siklus 2 dan pasca siklus 

 

Gambar 4 tampak sangat jelas perbandingan persentase nilai penguasaan 

konsep siswa. Pada Prasiklus digambarkan dengan diagram berwarna biru 

menunjukkan hampir semua konsep mencapai target. Pada siklus I dan II 

digambar dengan diagram warna merah setelah diberi tindakan telah mengalami 

peningkatan dan mencapai target yang ditetapkan. Pada pasca siklus digambarkan 

dengan diagram berwarna hijau terlihat bukti bahwa terjadi peningkatan yang 

sangat berarti dimana semua indikator telah mencapai target yang telah di 

tetapkan sehingga tidak perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya dan metode 

pembelajaran STAD disertai macromedia flash bisa di katakan berhasil.  
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2. Hasil Observasi Diskusi Presentasi Siswa 

Tabel 22. Persentase Tiap Indikator pada Observasi diskusi presentasi Siswa  
Capaian (%)  No Indikator 

Siklus I Siklus II 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Persepsi 
Kesiapan 
Gerakan terbimbing 
Gerakan terbiasa 
Gerakan Komplek 
Penyesuaian Pola Gerakan 
Kreativitas 

72.5 
57.5 
85 

52.5 
57.5 
85 

42.5 

77.5 
75 
85 
75 
80 
85 

92.5 
Rata-Rata 64.4 82.7 

 
Berdasarkan data pada tabel 22 di atas tampak bahwa nilai observasi 

diskusi-presentasi siswa dalam pembelajaran Biologi diberi tindakan berupa 

metode pembelajaran STAD disertai macromedia flash pada siklus I dan siklus II. 

Nilai observasi diskusi-presentasi siswa mengalami peningkatan setelah 

diterapkannya tindakan pada siklus I dan II. Pemberian tindakan pada siklus I 

mampu meningkatkan nilai observasi diskusi-presentasi siswa. Berawal dengan 5 

indikator pada siklus I yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 

indikator dengan no item 1 (Persepsi), 2 (Kesiapan), 4 (Gerakan terbiasa), 5 

(gerakan komplek) dan 7 (Kreativitas), sedangkan 2 indikator lainnya telah 

mencapai target yang ditetapkan.  Pada siklus II terjadi peningkatan nilai yang 

cukup berarti yakni semua aspek telah mencapai target yang telah ditetapkan 

dengan sangat baik. Tingginya persentase rata-rata capaian setiap indikator 

diskusi-presentasi siswa pada siklus II sebagaimana tampak pada tabel 22 

menunjukkan bahwa tindakan yang diberikan sudah cukup efektif dalam 

meningkatkan interaksi diskusi-presentasi siswa dalam pembelajaran Biologi. 

Tindakan yang diterapkan dalam kedua siklus tersebut sudah mampu memberikan 

perbaikan terhadap masalah yang terjadi di dalam kelas. 
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 Diagram perbandingan capaian observasi diskusi-presentasi siswa pada 

siklus 1 dan siklus II (Gambar 5). 

 

Gambar 5.  Diagram perbandingan capaian prosentase observasi Diskusi-
Presentasi siswa pada siklus 1 dan siklus 2 

 

Gambar 5 tampak sangat jelas perbandingan persentase nilai observasi 

diskusi-presentasi siswa. Pada siklus I digambar dengan diagram warna biru 

setelah diberi tindakan 5 dari 7 indikator hanya 2 diantaranya yang telah mencapai 

target yang ditetapkan. Pada siklus II digambarkan dengan diagram berwarna 

merah terlihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup berarti dimana semua aspek 

telah mencapai target yang telah di tetapkan, walaupun 2 indikator awal siklus I 

yang telah mencapai target tidak mengalami peningkatan. Sehingga siklus 

dihentikan tidak perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya dan metode pembelajaran 

STAD disertai macromedia flash bisa di katakan berhasil.  
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3. Hasil Observasi Penguasaan Konsep Siswa 

Tabel 23. Persentase Capaian Setiap Indikator pada Observasi Penguasaan 
Konsep 

Capaian (%) No Indikator 
Siklus I Siklus II 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Pengetahuan 
Pemahaman 
Penerapan 
Analisis 
Sintesis 
Evaluasi 

72.5 
70 

64.1 
83.3 
78.3 
75.8 

86.6 
79.2 
75 
85 

89.2 
92.5 

Rata-rata  74.1 84.6 
 

Berdasarkan data pada tabel 23 di atas tampak bahwa prosentase capaian 

setiap indikator pada observasi penguasaan konsep siswa dalam pembelajaran 

Biologi diberi tindakan berupa metode pembelajaran STAD disertai macromedia 

flash diharapkan pada siklus I dan siklus II mencapai target. Prosentase capaian 

setiap indikator pada observasi penguasaan konsep siswa mengalami peningkatan 

setelah diterapkannya tindakan pada siklus I dan II. Pemberian tindakan pada 

siklus I, indikator pencapai target yang telah ditetapkan adalah 3 indikator  yaitu 

no item 1 (Pengetahuan), 2 (Pemahaman) dan 3 (Penerapan) belum mencapai 

target, sedangkan ketiga indikator lainnya telah mencapai target.  Pada siklus II 

terjadi peningkatan nilai yang cukup berarti yakni semua indikator telah mencapai 

target yang telah ditetapkan dengan sangat baik. Tingginya persentase rata-rata 

capaian setiap indikator observasi penguasaan konsep siswa pada siklus II 

sebagaimana tampak pada tabel 23 menunjukkan bahwa tindakan yang diberikan 

sudah cukup efektif dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa dalam 

pembelajaran Biologi. Tindakan yang diterapkan dalam kedua siklus tersebut 

sudah mampu memberikan perbaikan terhadap masalah yang terjadi di dalam 

kelas. 

  

 

 

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



 lxxix

 Diagram perbandingan persentase capaian observasi penguasaan konsep 

siswa pada siklus 1 dan siklus II (Gambar 6). 

 

Gambar 6.  Diagram perbandingan capaian prosentase observasi penguasaan 
konsep siswa pada siklus 1 dan siklus 2. 

 

Gambar 6 tampak sangat jelas perbandingan capaian prosentase observasi 

penguasaan konsep. Pada siklus I digambar dengan diagram warna biru setelah 

diberi tindakan telah mengalami peningkatan terbukti 3 dari 6 item indikator telah 

mencapai target sedangkan 3 item diantaranya belum mencapai target yang 

ditetapkan. Pada siklus II digambarkan dengan diagram berwarna merah terlihat 

bahwa terjadi peningkatan yang cukup berarti dimana semua indikator telah 

mencapai target yang telah di tetapkan sehingga tidak perlu dilanjutkan ke siklus 

berikutnya dan metode pembelajaran STAD disertai macromedia flash bisa di 

katakan berhasil.  
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4. Hasil Angket Diskusi-Presentasi Siswa 

Tabel 24. Persentase Tiap Indikator pada Angket diskusi-presentasi Siswa  
Capaian (%)  No Indikator 

Siklus I Siklus II 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Persepsi 
Kesiapan 
Gerakan terbimbing 
Gerakan terbiasa 
Gerakan Komplek 
Penyesuaian Pola Gerakan 
Kreativitas 

78.5 
74.2 
62 
64 
77 

74.5 
80 

78.5 
77.5 
79 
79 

81.5 
80 

85.5 
Rata-Rata 72.9 80.1 

 
Berdasarkan data pada tabel 24 di atas tampak bahwa nilai observasi 

diskusi-presentasi siswa dalam pembelajaran Biologi diberi tindakan berupa 

metode pembelajaran STAD disertai macromedia flash pada siklus I ada yang 

belum mencapai target dan mencapai target pada siklus II. Nilai observasi diskusi-

presentasi siswa mengalami peningkatan setelah diterapkannya tindakan pada 

siklus I dan II. Pemberian tindakan pada siklus I mampu meningkatkan nilai 

observasi diskusi-presentasi siswa dengan 4 indikator belum mencapai target yang 

ditetapkan yaitu indikator dengan no item 2 (Kesiapan), 3 (Gerakan terbimbing), 4 

(Gerakan terbiasa) dan 6 (Penyesuaian pola gerakan), sedangkan ketiga indikator 

lainnya telah mencapai target yang ditetapkan.  Pada siklus II terjadi peningkatan 

nilai yang cukup berarti yakni semua indikator telah mencapai target yang telah 

ditetapkan dengan sangat baik. Tingginya persentase rata-rata capaian setiap 

indikator diskusi-presentasi siswa pada siklus II sebagaimana tampak pada tabel 

24 menunjukkan bahwa tindakan yang diberikan sudah cukup efektif dalam 

meningkatkan interaksi diskusi-presentasi siswa dalam pembelajaran Biologi. 

Tindakan yang diterapkan dalam kedua siklus tersebut sudah mampu memberikan 

perbaikan terhadap masalah yang terjadi di dalam kelas. 
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 Diagram perbandingan capaian angket diskusi-presentasi siswa pada siklus 

1 dan siklus II (Gambar 7). 

 

Gambar 7.  Diagram perbandingan capaian prosentase angket Diskusi-Presentasi 
siswa pada siklus 1 dan siklus 2. 

 

Dari gambar diagram tampak sangat jelas perbandingan persentase nilai 

observasi diskusi-presentasi siswa. Pada siklus I digambar dengan diagram warna 

biru setelah diberi tindakan 4 dari 7 item indikator telah mencapai target yang 

ditetapkan. Pada siklus II digambarkan dengan diagram berwarna merah terlihat 

bahwa terjadi peningkatan yang cukup berarti dimana semua aspek telah 

mencapai target yang telah di tetapkan. Sehingga tidak perlu dilanjutkan ke siklus 

berikutnya dan metode pembelajaran STAD disertai macromedia flash bisa di 

katakan berhasil.  
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5. Hasil Angket Penilaian Penguasaan Konsep 

Tabel 25. Persentase Capaian Setiap Indikator pada Angket Penguasaan Konsep  
Capaian (%) No Indikator 

Siklus I  Siklus II 
1 
2 

Belajar  
Pemahaman 

73.8 
73.3 

75.3 
77.3 

Rata-rata 73.55 76.3 
 
Berdasarkan data pada tabel 25 di atas tampak bahwa capaian prosentase 

setiap indikator pada angket penguasaan konsep dalam pembelajaran Biologi  

setelah diberi tindakan berupa metode pembelajaran STAD disertai macromedia 

flash pada siklus I dan siklus II. Prosentase capaian angket penguasaan konsep 

siswa mengalami peningkatan setelah diterapkannya tindakan pada siklus I dan II. 

Pemberian tindakan pada siklus I capaian angket penguasaan konsep dari 2 

indikator belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada siklus II terjadi 

peningkatan nilai yang cukup berarti yakni semua aspek telah mencapai target 

yang telah ditetapkan dengan sangat baik. Tingginya persentase rata-rata capaian 

setiap indikator penguasaan konsep siswa pada siklus II sebagaimana tampak pada 

tabel 25 menunjukkan bahwa tindakan yang diberikan sudah cukup efektif dalam 

meningkatkan penguasaan konsep dalam pembelajaran Biologi. Tindakan yang 

diterapkan dalam kedua siklus tersebut sudah mampu memberikan perbaikan 

terhadap masalah yang terjadi di dalam kelas. 

 Diagram perbandingan persentase capaian Penguasaan Konsep pada siklus 

I dan siklus II (Gambar 8). 

71
72
73
74
75
76
77
78

Prosentase

Belajar Pemahaman 

Indikator

Prosentase Capaian Angket Penguasaan Konsep

Siklus I

Siklus II

 

Gambar 8.  Diagram perbandingan capaian prosentase angket penguasaan konsep 
pada siklus 1 dan siklus 2. 
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Gambar 8 tampak sangat jelas perbandingan persentase angket Penguasaan 

Konsep. Pada siklus I digambar dengan diagram warna biru setelah diberi 

tindakan dari 2 aspek belum mencapai target yang ditetapkan. Pada siklus II 

digambarkan dengan diagram berwarna merah terlihat bahwa terjadi peningkatan 

yang cukup berarti dimana semua aspek telah mencapai target yang telah di 

tetapkan, sehingga tidak perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya dan metode 

pembelajaran STAD disertai macromedia flash bisa di katakan berhasil.  

Secara umum, metode pembelajaran STAD disertai macromedia flash 

merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan 

penguasaan konsep siswa. Peningkatan penguasaan konsep siswa pada siklus I 

dan siklus II dapat di lihat dari pembahasan di atas. Perbaikan belajar ini juga 

sesuai dengan pendapat Mulyono (2003: 23) yang mengatakan bahwa materi yang 

dilakukan berulang-ulang akan lebih mudah dikuasai oleh siswa. Selain tugas dan 

pengulangan guru juga memberikan pujian bagi siswa yang bertanya atau 

berpendapat. Menurut Nasution (1995) dalam Suprijanto (2007: 41) beberapa cara 

yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan motivasi siswa antara lain yaitu 

dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memberikan hadiah 

atau pujian pada siswa. Melalui pujian ini siswa merasa senang dan termotivasi 

untuk belajar lebih banyak lagi. Pujian ini juga menimbulkan kompetisi antar 

siswa.  

Cooperative learning approaches like STAD, take advantage of this 

heterogeneity, by encouraging students to learn from one another and from more 

and less knowledgeable peers. The bonds developed in this process can lead to 

increased understanding and acceptance of all members of society, a benefit of 

cooperative learning which extends well beyond the walls of the school itself.  

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan persepsi Dion G. Norman bahwa 

Pendekatan pembelajaran kooperatif seperti STAD memanfaatkan heterogenitas 

ini, dengan mendorong siswa untuk saling belajar dari yang lain dan dari rekan-

rekan yang lebih dan kurang tahu. Ikatan-ikatan yang dikembangkan dalam proses 

ini dapat melahirkan pemahaman dan penerimaan yang semakin besar dari semua 
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anggota masyarakat, suatu manfaat dari pembelajaran kooperatif yang 

menjangkau keluar dinding sekolah itu sendiri. 

Peningkatan penguasaan konsep siswa dalam kegiatan pembelajaran pada 

setiap siklus disebabkan karena siswa memiliki rasa percaya diri yang tinggi. 

Usaha lain yang dilakukan untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa dalam 

proses pembelajaran adalah dengan memberikan stimulus dan umpan balik. Selain 

itu, peningkatan penguasaan konsep dikarenakan siswa sudah mampu beradaptasi 

terhadap metode pembelajaran STAD disertai macromedia flash. metode 

pembelajaran STAD disertai macromedia flash lebih menekankan pada 

keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses 

pembelajarannya. Siswa bertanggung jawab pada proses belajar. Siswa diberikan 

wewenang untuk kritis, guru lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, 

menghormati ide-ide siswa, memberi pilihan dan memberi kesempatan pada siswa 

untuk memutuskan sendiri. Dengan demikian, peran guru dalam pembelajaran 

hanya sebagai fasilitator, katalisator dan motivator bagi siswa. Menurut Gino, dkk 

(2000: 39), kegiatan pembelajaran lebih menekankan pada peranan dan partisipasi 

siswa, bukan peran guru yang dominan, tetapi guru lebih berperanan sebagai 

fasilitator (memberi kemudahan pada siswa untuk belajar), motivator dan sebagai 

pembimbing (memberi bimbingan kepada siswa yang memerlukan). 

Secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa metode pembelajaran STAD 

disertai macromedia flash dapat meningkatkan penguasaan konsep Biologi siswa. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan 

dalam dua siklus yang berkelanjutan, maka dapat disimpulkan bahwa metode 

Student Teams-Achievement Divisions (STAD) disertai Macromedia Flash mampu 

meningkatkan penguasaan konsep siswa materi Sistem Saraf dan Sistem Indera. 

Peningkatan penguasaan konsep siswa sebesar 11,7% sampai akhir siklus II. 

Ketuntasan klasikal mengalami peningkatan 40% pada siklus I dan 60% pada 

siklus II.  

 

B. Implikasi 

Metode Student Teams-Achievement Divisions (STAD) disertai 

Macromedia Flash terbukti dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa dalam 

pembelajaran. Keberhasilan Metode Student Teams-Achievement Divisions 

(STAD) disertai Macromedia Flash telah mampu mengubah paradigma tentang 

peran guru di dalam proses pembelajaran. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya 

sumber ilmu dalam pembelajaran melainkan telah beralih menjadi siswa sebagai 

pusat kegiatan pembelajaran. Peran guru tidak lebih sebagai mediator, fasilitator 

serta motivator yang membimbing siswa menjalani proses belajarnya. 

Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas bahwa keberhasilan 

proses pembelajaran bergantung pada beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut 

berasal dari pihak guru maupun siswa. Faktor-faktor dari siswa mencakup 

keterlibatan siswa secara fisik dan mental selama proses pembelajaran. Faktor –

faktor tersebut saling mendukung satu sama lain, sehingga harus diupayakan agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. 
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C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dikemukakan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada Sekolah. 

Perlu adanya bimbingan kepada para guru agar lebih terampil 

menggunakan metode Student Teams-Achievement Divisions (STAD) disertai 

Macromedia Flash dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

khususnya penguasaan konsep siswa. 

2. Kepada Guru Pengajar 

 Terkait dengan hasil penelitian ini maka diharapkan kepada guru Biologi 

SMA Negeri 3 Surakarta, khususnya yang mengajar di kelas XI IPA agar 

senantiasa berupaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, khususnya 

meningkatkan penguasaan konsep siswa dalam pembelajaran yang diantaranya 

dapat dilakukan dengan cara mengaplikasikan metode Student Teams-

Achievement Divisions (STAD) disertai Macromedia Flash dan karena metode 

Student Teams-Achievement Divisions (STAD) disertai Macromedia Flash 

membutuhkan persiapan dan kesiapan maka diharapkan senantiasa 

menerapkannya dalam setiap pembelajaran agar menjadi lebih terampil dan mahir 

dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

3. Kepada Siswa 

Mengingat pentingnya penguasaan konsep siswa dalam pencapaian tujuan 

belajar yaitu kulitas pembelajaran yang optimal maka diharapkan kepada segenap 

siswa kelas XI IPA SMA Negeri 3 Surakarta agar senantiasa mengkondisikan diri 

dengan baik pada saat mengikuti pembelajaran, antara lain dengan berusaha untuk 

terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran yang berlangsung. 
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