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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dunia abad 21 mengalami perkembangan yang signifikan dan menjadi lebih 

kompleks, beberapa hal yang sebelumnya dianggap cukup bagi seseorang untuk 

mencapai keberhasilan, menjadi tidak lagi cukup. Begitu juga dalam dunia 

pendidikan, semakin terlihat nyata bahwa kemampuan seseorang secara akademis 

saja tidak cukup untuk membuat seseorang mampu bertahan, berkembang, dan 

memenuhi tantangan serta persaingan di dunia kerja nyata. Dunia membutuhkan 

manusia yang tidak hanya memiliki kemampuan baik dalam bidang akademis, 

melainkan juga memiliki berbagai keterampilan lunak untuk menunjang 

penggunaan pengetahuan bidang akademis tersebut.  

Presiden Amerika Serikat ke-44, Barack Obama dalam pidatonya pada 

tanggal 10 Maret 2009 (Office of the Federal Register, National Archives and 

Records Administration 2010, 205) menyampaikan pendapatnya mengenai 

pendidikan sebagai berikut 

I am calling on our nation's governors and state education chiefs to develop 
standards and assessments that don't simply measure whether students can fill in 
a bubble on a test, but whether they possess 21st century skills like problem-
solving and critical thinking, entrepreneurship and creativity.  

 

Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo dalam pidatonya pada Sidang 

Tahunan MPR RI tanggal 16 Agustus 2018 (ANTARANEWS 2018) juga 

mengatakan hal yang serupa mengenai pendidikan khususnya di Indonesia 

sebagai berikut  
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Pendidikan adalah tangga penting bagi manusia Indonesia untuk meraih 
kesejahteraan yang lebih baik. Proses pendidikan harus mampu membuat 
manusia Indonesia lebih produktif dan berdaya saing. Maka dari itu, empat tahun 
ini, kita fokus untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi untuk 
melahirkan sumber daya manusia yang terampil, yang siap memasuki dunia 
kerja. 

 

Berdasarkan kondisi kebutuhan dan hasil yang diharapkan melalui 

pendidikan abad 21, Bialik & Fadel (2015, 1) dan NEA yaitu National Education 

Association (2010, 3) merangkum empat keterampilan lunak yang paling penting 

dan paling diperlukan. Empat keterampilan lunak tersebut secara spesifik 

disebutkan sebagai 4C yaitu critical thinking (berpikir kritis), communication 

(komunikasi), collaboration (kolaborasi), dan creativity (kreativitas). Empat 

keterampilan lunak tersebut terbukti bermanfaat bagi seseorang dalam 

menghadapi tantangan dan bersaing dalam dunia kerja yang nyata. 

Keterampilan berpikir kritis menjadi salah satu keterampilan yang penting 

dan dapat memberikan manfaat bagi orang yang memilikinya untuk menunjang 

keberhasilan dalam hidup. Berpikir kritis juga membantu siswa untuk 

mengembangkan keterampilan lainnya seperti kemampuan analitis yang lebih 

mendalam dan kemampuan dalam proses berpikir (NEA 2010, 8-9). Oleh karena 

itu, banyak orang yang berusaha meningkatkan keterampilan berpikir kritis dalam 

diri mereka dengan mengikuti seminar, pelatihan, dan membaca artikel tips 

berpikir kritis. Namun, keterampilan berpikir kritis sama seperti keterampilan 

berpikir lain pada umumnya, harus dikembangkan dengan cara membiasakan diri 

untuk berperilaku dan bersikap kritis dalam berbagai situasi (Ruggiero 2010, 6-8). 

Komunikasi dan kolaborasi adalah keterampilan lunak yang saling 

berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Professor Carol Seefeldt (dalam NEA 
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2010, 14) mengatakan bahwa komunikasi dan kolaborasi berkaitan erat dengan 

keterampilan sosial di mana umumnya keberaadaan ketiga keterampilan tersebut 

akan saling menunjang satu dengan yang lainnya. Keterampilan sosial adalah 

keterampilan yang menekankan pada kemampuan untuk menjalin dan memelihara 

interaksi serta komunikasi dengan orang lain (Zwaans et al. 2006, 183-184). 

Seseorang dengan keterampilan sosial yang baik akan memiliki hubungan 

interpersonal yang positif, empati yang baik, kemampuan berkolaborasi yang 

sehat dan bersifat mutual, serta mereka juga akan lebih mudah disukai dan 

diterima dalam masyarakat (Gokel & Dagli 2017, 7366; Daniel Pink (dalam NEA 

2010, 14); Cartledge & Milburn 1978, 133). 

Dalam pendidikan, tentu saja kemampuan intelektual siswa tidak dapat 

dilupakan begitu saja dan digantikan dengan berbagai keterampilan lunak lainnya. 

Kemampuan intelektual siswa diukur melalui penguasaan konsep yang dimiliki 

oleh masing-masing siswa. Penguasaan konsep diartikan sebagai kemampuan 

siswa untuk memahami suatu materi baik secara teori maupun melalui 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Dahar 2003, 24).  

Biologi adalah ilmu dalam kategori sains yang mempelajari mengenai 

kehidupan dan organisme hidup yang terdapat di dalamnya. Biologi dalam 

tingkatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) termasuk ke dalam mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang menjadi salah satu mata pelajaran wajib yang 

diujikan dalam Ujian Nasional (UN). Mayoritas orang berpikir bahwa Biologi 

adalah mata pelajaran yang hanya membutuhkan kemampuan menghafal sehingga 

siswa dengan kemampuan menghafal yang baik akan mampu menguasai materi 

Biologi yang dipelajarinya tersebut. Akan tetapi, kemampuan menghafal saja 
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tidaklah cukup, diperlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk mampu 

menguasai konsep dari pelajaran Biologi secara keseluruhan. 

Berdasarkan silabus kurikulum yang digunakan di SPK SMPK PENABUR 

yaitu kurikulum Cambridge Assessment International Education (CAIE) pada 

silabus Internationl General Certificate of Secondary Education (IGCSE) Biology 

0610, kompetensi yang ingin dicapai pada akhir pembelajaran adalah kemampuan 

berpikir tingkat tinggi. Dalam penguasaan konsep, siswa diharapkan mampu 

mendemonstrasikan pengetahuan dan pemahamannya dalam fenomena sains, alat-

alat eksperimen sains, membuat rancangan eksperimen, melakukan pengukuran 

data eksperimen, menginterpretasikan data, mengevaluasi metode, dan 

memberikan usulan untuk perbaikan dalam metode tersebut serta 

mengaplikasikannya pada implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun 

tidak hanya itu, siswa juga diharapkan mampu menyampaikan kembali sebuah 

informasi, membuat hipotesis, mengidentifikasi sebuah pola, menyelesaikan 

masalah (CAIE 2014, 12). 

Jajak pendapat sederhana dilakukan kepada delapan narasumber, yaitu para 

guru yang mengajar di kelas VII A untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas 

guna mempelajari secara lebih mendalam mengenai kondisi kelas. Enam dari 

delapan narasumber mengatakan bahwa siswa kelas VII A adalah kelas yang 

cukup ramai, suka bertanya dan memberikan pendapat, namun pendapat yang 

diberikan tidak sepenuhnya mengarah kepada pendapat yang berdasarkan 

keterampilan berpikir kritis. Mayoritas siswa masih bersikap pasif karena terbiasa 

dengan proses pembelajaran yang didominasi oleh guru sebagai satu-satunya 

sumber pengetahuan di kelas. Meskipun ada beberapa siswa yang memang sering 
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bertanya, akan tetapi pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan yang berkisar 

tentang sebuah materi yang telah dijelaskan oleh guru, bukan berupa pertanyaan 

yang muncul akibat proses berpikir kritis siswa. Observasi beberapa narasumber 

terhadap kondisi siswa kelas VII A memperlihatkan bahwa kemampuan berpikir 

kritis yang dimiliki belum cukup baik. Berdasarkan hasil jajak pendapat, seluruh 

guru setuju bahwa keterampilan berpikir kritis adalah salah satu keterampilan 

yang sangat penting bagi siswa untuk mampu menganalisis suatu masalah, 

mampu berargumentasi, mampu berpikir menggunakan logika, dan memecahkan 

suatu masalah. Ironisnya, hanya lima dari delapan guru yang sudah menerapkan 

metode yang mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam 

proses pembelajaran.  

Keterampilan sosial siswa kelas VII A dikatakan belum cukup baik oleh 

lima dari delapan guru dengan alasan masih ada siswa dengan sikap dan tata 

krama yang kurang baik, tingkat keacuhan terhadap lingkungan yang masih cukup 

tinggi, dan sempitnya pergaulan di mana mayoritas siswa hanya bermain dengan 

teman yang duduk berdekatan dengannya. Selain itu, masalah yang juga cukup 

sering ditemui adalah cara berkomunikasi yang masih kurang baik khususnya 

dalam pemilihan dan penggunaan kata yang masih kurang sopan santun, ditambah 

nada bicara yang kurang menghargai orang lain. 

Isu terakhir yang menjadi pembahasan pada jajak pendapat sederhana ini 

berkaitan dengan penguasaan konsep yang dimiliki siswa di mana keseluruhan 

guru berpendapat bahwa penguasaan konsep di kelas VII A masih tidak merata. 

Kesenjangan nilai siswa dapat dikatakan cukup lebar, terbukti dengan adanya 

beberapa siswa yang nilainya sangat baik dan bahkan pernah mendapatkan nilai 
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sempurna untuk suatu mata pelajaran, akan tetapi juga ada siswa yang hampir 

selalu mendapatkan skor di bawah skor standar kelulusan yang dimiliki oleh SPK 

SMPK PENABUR Kelapa Gading. Perbedaan kemampuan akademis dari setiap 

siswa adalah hal yang normal dan pasti terjadi pada setiap kelas, namun alangkah 

baiknya jika kesenjangan tersebut dapat dipersempit.  

Proses peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan dimulai dengan 

meningkatkan kualitas siswa di dalam kelas. Seorang guru sepatutnya terus 

berusaha mencari metode pembelajaran terbaik untuk digunakan di dalam kelas 

guna membantu siswa berkembang secara maksimal dalam bidang akademis dan 

juga dalam berbagai keterampilan. Metode pembelajaran kooperatif adalah salah 

satu metode yang dianggap mampu menaungi dua kebutuhan tersebut. Menurut 

Slavin (dalam Ong & Borich 2006, 107) metode pembelajaran kooperatif 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja bersama dengan tujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar dan hubungan interpersonal.  

Metode pembelajaran kooperatif yang digunakan adalah metode yang 

termasuk dalam kategori studi kelompok, yaitu Student Teams-Achievement 

Divisions (STAD) yang dicetuskan oleh Robert E. Slavin pada tahun 1986. 

Metode STAD menempatkan siswa dalam kelompok kecil untuk bekerja secara 

bersama-sama guna mencapai keberhasilan kelompok melalui tanggung jawab 

siswa terhadap pencapaian dirinya sendiri dan juga pencapaian anggota kelompok. 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan penguasaan konsep pada 

siswa kelas VII SPK SMPK PENABUR dalam mata pelajaran Biologi dengan 

penerapan metode pembelajaran kooperatif STAD. 
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1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka berikut adalah 

beberapa masalah yang teridentifikasi: 

1) siswa masih beranggapan bahwa untuk menguasai Biologi, metode menghapal 

adalah cara yang paling baik. 

2) siswa kurang mampu berpendapat dan bertanya secara kritis mengenai suatu 

topik pembelajaran. 

3) mayoritas siswa bersikap pasif dan menganggap guru adalah satu-satunya 

sumber pengetahuan dalam kelas. 

4) siswa masih mengalami kesulitan berpikir secara lebih rinci dan mendalam 

mengenai topik pembelajaran Biologi. 

5) siswa masih mengalami kesulitan dalam memilih dan menggunakan kata-kata 

yang baik dan sopan dalam berkomunikasi. 

6) siswa kurang mampu bekerja sama secara netral, mereka memiliki 

kecenderungan yang tinggi untuk bekerja sama hanya dengan teman-teman 

yang sudah mereka anggap nyaman. 

7) sikap individualitas siswa masih tinggi sehingga sulit berempati dan membantu 

temen yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. 

8) penguasaan konsep masih tidak merata, beberapa siswa mampu mendapatkan 

nilai yang sangat tinggi, namun banyak siswa juga dengan nilai yang sangat 

rendah.  
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1.3 Batasan Masalah  

Penelitian tindakan kelas ini dibatasi untuk fokus pada penerapan metode 

pembelajaran kooperatif Student Teams-Achievement Divisions (STAD) sebagai 

upaya untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, keterampilan sosial 

siswa, dan penguasaan konsep siswa pada mata pelajaran Biologi. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

1)   apakah penerapan metode pembelajaran kooperatif STAD pada proses 

pembelajaran Biologi di kelas VII A SPK SMPK PENABUR mampu 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa? 

2) apakah penerapan metode pembelajaran kooperatif STAD pada proses 

pembelajaran Biologi di kelas VII A SPK SMPK PENABUR mampu 

meningkatkan keterampilan sosial siswa? 

3) apakah penerapan metode pembelajaran kooperatif STAD pada proses 

pembelajaran Biologi di kelas VII A SPK SMPK PENABUR mampu 

meningkatkan penguasaan konsep siswa? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: 

1) peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa melalui penerapan pembelajaran 

kooperatif STAD pada proses pembelajaran biologi 

2) peningkatan keterampilan sosial siswa melalui penerapan pembelajaran 

kooperatif STAD pada proses pembelajaran biologi 
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3) peningkatan penguasaan konsep siswa melalui penerapan pembelajaran 

kooperatif STAD pada proses pembelajaran biologi 

 

1.6 Manfaat Hasil Penelitian 

Berikut dipaparkan beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari 

penelitian ini ke dalam dua bagian, yaitu: 

 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dengan 

memperlihatkan kelebihan dan kekurangan Student Teams-Achievement Divisions 

sebagai salah satu metode pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan penguasaan 

konsep siswa pada proses pembelajaran biologi di SPK SMPK PENABUR Kelapa 

Gading. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa 

pihak sebagai berikut: 

1) bagi guru, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai metode alternatif 

yang dapat digunakan untuk menggantikan pembelajaran tradisional yang 

dapat membantu meningkatkan keterampilan berpikir kritis, keterampilan 

sosial, serta penguasaan konsep pada siswa 
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2) bagi pihak sekolah, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai ide 

pembelajaran baru guna meningkatkan kualitas proses belajar dan hasil belajar 

siswa 

3) bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai referensi 

penelitian lain yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif STAD 

 

1.7 Sistematika Penelitian 

Bab I diawali dengan menjelaskan pemikiran yang menjadi latar belakang 

dari penelitian ini yaitu pentingnya keterampilan lunak abad 21 dalam dunia 

pendidikan yang dirangkum sebagai 4C yaitu critical thinking, communication, 

collaboration, dan creativity untuk mempersiapkan siswa dalam persaingan dunia 

kerja secara nyata. Namun masalah yang terjadi adalah sekolah seringkali hanya 

fokus pada bidang akademis siswa dan mengesampingkan keterampilan lunak 

yang justru dibutuhkan siswa untuk bersaing dan berkembang di dunia nyata. 

Masalah ini menjadi latar belakang untuk melakukan penelitian yang difokuskan 

pada penggunaan metode pembelajaran kooperatif STAD dengan tujuan untuk 

mengukur peningkatan yang diharapkan terjadi pada keterampilan berpikir kritis, 

keterampilan sosial, dan penguasaan konsep siswa. Diharapkan penelitian ini 

mampu menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari metode yang digunakan, 

serta dapat bermanfaat bagi pihak sekolah, guru-guru yang berada di sekolah, dan 

juga bagi para peneliti lain untuk dapat dikembangkan secara lebih luas. 

Bab II berisikan tentang teori dari variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu teori mengenai metode pembelajaran kooperatif STAD, keterampilan 

berpikir kritis, keterampilan sosial, dan penguasaan konsep. STAD adalah metode 
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yang dianggap mampu berpengaruh bukan hanya pada kemampuan akademis 

melainkan juga pada keterampilan lunak siswa. Keterampilan berpikir kritis 

adalah keterampilan berpikir yang dapat membantu seseorang untuk dapat 

melakukan evaluasi secara logis sehingga dapat menyelesaikan sebuah 

permasalahan, sedangkan keterampilan sosial adalah kemampuan dari individu 

untuk dapat melakukan interaksi dengan orang lain dan menciptakan suatu relasi. 

Penguasaan konsep diartikan sebagai kemampuan individu yang berkaitan 

langsung dengan kemampuan intelektual dari seseorang yang didasari oleh Teori 

Taksonomi Bloom Revisi. Bab II juga berisikan beberapa penelitian terdahulu 

yang telah dilakukan terkait dengan variabel keterampilan sosial dan penguasaan 

konsep menggunakan metode STAD oleh Pawattana et al. 2014, variabel 

keterampilan sosial dengan metode jigsaw oleh Boosyen dan Grosser pada tahun 

2018, serta variabel keterampilan berpikir kritis dengan metode Remap-STAD 

pada tahun 2018 oleh Zubaidah et al. Kerangka berpikir penelitian memaparkan 

tiga variabel yaitu keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan 

penguasaan konsep dari siswa yang diharapkan dapat mengalami peningkatan 

melalui penerapan metode STAD. 

Bab III dari penelitian ini menjelaskan mengenai rancangan dari metode 

penelitian yang digunakan, informasi mengenai tempat, waktu, dan subjek 

penelitian, serta instrumen dan cara penggunaan instrumen penelitian tersebut 

dalam proses pengumpulan data. Selanjutnya juga dijelaskan prosedur penelitian 

yang memilik tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan pengamatan, 

dan tahapan refleksi. Bab III diakhiri dengan penjelasan metode yang digunakan 

untuk melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. 
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Bab IV memaparkan hasil penelitian yang dimulai dari Siklus I hingga 

Siklus III. Pada Siklus I, hasil keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, 

dan penguasaan konsep yang masih rendah dengan rata-rata kelas belum 

mencapai nilai 80 sehingga penelitian dilanjutkan ke Siklus II. Pada Siklus II, 

meskipun hasil sudah mengalami peningkatan yang cukup baik, namun rata-rata 

kelas belum mencapai nilai 80 sehingga dilanjutkan ke Siklus III. Siklus III adalah 

siklus terakhir dari penelitian ini karena hasil yang diperoleh sudah baik yaitu 

nilai rata-rata untuk setiap variabel sudah mencapai 80. Selain itu, pelaksanaan 

penelitian sudah memenuhi jumlah siklus maksimal berdasarkan rancangan 

penelitian ini yaitu sebanyak tiga siklus. Dalam proses pelaksanaannya, meskipun 

sudah dilakukan sebaik mungkin namun tetap penelitian tidak terhindar dari 

kendala dan kekurangan sehingga dipaparkan beberapa hal yang menjadi 

keterbatasan penelitian. 

Bab V berisikan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu 

penerapan metode pembelajaran kooperatif STAD berhasil meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan penguasaan konsep siswa 

dalam mata pelajaran biologi di SPK SMPK PENABUR Kelapa Gading. 

Beberapa saran untuk penelitian lebih lanjut mengenai topik yang sama baik 

dengan metode yang sama maupun metode berbeda diberikan agar penelitian 

selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik. Berikut adalah beberapa saran yang 

diberikan, yaitu memperpanjang durasi penelitian, meningkatkan jumlah subjek 

penelitian, menggunakan metode kuantitatif agar memiliki kelas kontrol, 

meningkatkan kreativitas pengajar, dan memberikan bimbingan kepada siswa 

dalam melakukan proses penilaian.  


