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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran aktif merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih 

banyak melibatkan aktivitas peserta didik dalam mengakses berbagai 

informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses 

pembelajaran di kelas, sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman 

yang dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya. Lebih dari itu, 

pembelajaran aktif memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi, seperti menganalisis dan mensistesis, serta melakukan 

penilaian terhadap berbagai peristiwa belajar, dan menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. (Mulyasa, 2006) 

Dalam model pembelajaran aktif, guru lebih memposisikan dirinya 

sebagai fasilitator, yang bertugas memberikan kemudahan belajar kepada 

peserta didik. Peserta didik terlibat secara aktif dan banyak berperan dalam 

proses pembelajaran, sedangkan guru lebih banyak memberikan arahan, dan  

bimbingan, serta mengatur sirkulasi dan jalannya proses pembelajaran. 

(Mulyasa, 2006) 

Harapan yang tidak pernah sirna dan selalu guru tuntut adalah 

bagaimana bahan pelajaran yang disampaikan guru dapat dikuasai oleh anak 

didik secara tuntas. Ini merupakan masalah yang cukup sulit yang dirasakan 

oleh guru. Kesulitan itu dikarenakan anak didik bukan hanya sebagai individu 
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dengan segala keunikannya, tetapi mereka juga sebagai makhluk sosial dengan 

latar belakang yang berlainan. (Syaiful Bahri Djamarah, 1996) 

Peristiwa pendidikan ditandai dengan adanya interaksi edukatif. Agar 

interaksi ini dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai 

tujuan maka disamping dibutuhkan pemilihan bahan atau materi pendidikan 

yang tepat, perlu dipilih metode yang tepat pula. Metode adalah cara yang di 

dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Untuk menentukan 

apakah sebuah metode dapat disebut baik diperlukan patokan (kriterium) yang 

bersumber pada beberapa faktor. Faktor utama yang menentukan adalah 

tujuan yang akan dicapai. (Fuad Ihsan, 2003) 

Sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan di kelas VIII A di SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta, ditemukan permasalahan yang mendasar, yaitu 

timbulnya berbagai permasalahan ditinjau dari kondisi siswa, dalam mengikuti 

pembelajaran yang terlihat kurang tertarik pada mata pelajaran biologi karena 

menganggap pelajaran biologi susah dimengerti dan dihafalkan, tidak mau 

berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, siswa lebih bersifat pasif, enggan, 

takut atau malu untuk mengemukakan pendapatnya. Peran guru masih sangat 

mendominasi di kelas, metode mengajar yang digunakan adalah metode 

konvensional tanpa pemberian model metode pengajaran lain yang lebih 

interaktif menyebabkan siswa merasa bosan selama proses pembelajaran, serta 

kondisi pembelajaran yang kurang kondusif dengan adanya renofasi 

pembangunan gedung mushola dan laboratorium IPA yang baru sangat 

menganggu proses pembelajaran di kelas. 
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Metode mempunyai andil yang cukup besar dalam kegiatan belajar 

mengajar. Kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki anak didik, akan 

ditentukan oleh kerelevasian penggunaan suatu metode yang sesuai dengan 

tujuan. Itu berarti tujuan pembelajaran akan dapat dicapai dengan penggunaan 

metode yang tepat, sesuai dengan standar keberhasilan yang terpatri di dalam 

suatu tujuan. Metode yang dapat dipergunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar bermacam-macam. Penggunaannya tergantung dari rumusan tujuan. 

Dalam mengajar, jarang ditemukan guru menggunakan satu metode, tetapi 

kombinasi dari dua atau beberapa macam metode. Hal tersebut dimaksudkan 

untuk menggairahkan belajar anak didik. Dengan bergairahnya belajar anak 

didik tidak sukar untuk mencapai tujuan pengajaran, karena bukan guru yang 

memaksakan anak didik untuk mencapai tujuan tetapi anak didiklah dengan 

sadar untuk mencapai tujuan. (Syaiful Bahri Djamarah, 1996) 

Prestasi hasil belajar yang dicapai oleh siswa erat kaitannya dengan 

tujuan instruksional yang dirumuskan oleh guru. Tujuan instruksional 

dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni domain kognitif, domain afektif, 

dan domain psikomotorik. Domain kognitif mencakup tujuan yang 

berhubungan dengan ingatan (recall), pengetahuan dan kemampuan 

intelektual. Domain afektif mencakup tujuan-tujuan yang berhubungan dengan 

perubahan-perubahan sikap, nilai dan perasaan. Domain psikomotorik 

mencakup tujuan-tujuan yang berhubungan dengan manipulasi dan lingkup 

kemampuan gerak. (Moh. Uzer Usman, 1993) 



 

 5

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dikemukakan bahwa: “Standar 

kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan ketrampilan” (Mulyasa, 2006). Salah satu metode 

yang tepat untuk mencapai tujuan seperti yang dikemukakan di atas adalah 

dengan metode Discovery Terpimpin. Secara umum pendekatan Discovery 

Terpimpin memberikan kesempatan pada siswa lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Adapun 

keunggulan dalam pendekatan Discovery Terpimpin sebagai berikut : 1) 

Mampu membantu siswa untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan 

serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. 2) Dapat 

membangkitkan kegairahan belajar siswa. 3) Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuannya masing-

masing. 4) Mampu mengarahkan cara belajar siswa, sehingga lebih memiliki 

motivasi yang kuat untuk belajar lebih giat. 5) Membantu siswa untuk 

memperkuat dan menambah kepercayaan diri dengan proses penemuan 

sendiri. 6) Siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi 

sehingga dapat tertinggal mendalam dalam diri siswa tersebut. Dalam 

pendekatan Discovery Terpimpin, guru hanya sebagai fasilitator yang 

memberikan arahan dan bimbingan agar siswa menemukan pemahaman dari 

konsep pelajaran yang dipelajari. 

Pokok bahasan peredaran darah merupakan pokok bahasan kelas VIII 

siswa SMP. Materi peredaran darah di SMP meliputi sistem peredaran darah 
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dan bagian-bagian darah. Dalam pokok bahasan tersebut siswa diharapkan 

mampu mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia dan 

hubungannya dengan kesehatan serta mampu mendeskripsikan bagian-bagian 

darah. Pada saat siswa diajarkan pokok bahasan sistem peredaran darah, masih 

terdapat banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep 

peredaran darah tersebut sehingga siswa masih banyak melakukan kesalahan 

dalam memahami dan mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia. 

Dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan 

pokok bahasan sistem peredaran darah yaitu model pembelajaran 

menggunakan pendekatan Discovery Terpimpin sehingga mampu memberikan 

kesempatan pada siswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Pendekatan 

Discovery Terpimpin terfokus pada cara-cara pemberian masalah yang tepat 

dan sesuai dengan materi yang diajarkan, sehingga proses pembelajaran 

berlangsung aktif dan menyenangkan. Tentunya bimbingan guru dalam 

melakukan tahap demi tahap akan menambah motivasi siswa dalam belajar 

dan akan diikuti pula oleh sikap siswa yang berupa tindakan-tindakan untuk 

lebih aktif, sehingga tercapai hasil belajar siswa meliputi aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor.      

Pengambilan pendekatan pembelajaran tersebut di atas berdasarkan 

hasil diskusi dengan guru biologi dan hasil observasi dapat diambil 

kesimpulan bahwa pembelajaran dilakukan selama ini belum optimal. Guru 

dinilai kurang komunikatif terhadap siswa dan cenderung monoton dalam 

penyampaian materi, sehingga siswa sering merasa bosan dan jenuh dalam 
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mengikuti proses belajar mengajar serta melihat kondisi siswa kelas VIII A 

SMP Muhammadiyah 10 Surakarta yang kurang aktif selama kegiatan belajar 

mengajar dan lebih berprestasi dalam bidang non akademik, yaitu 

kepramukaan, olahraga, baca tulis Al-Qur’an dan lain-lain. SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta menyediakan sarana dan prasarana yang 

mendukung kegiatan belajar mengajar, namun kegiatan penunjang materi 

masih sedikit. Dalam hal ini, kegiatan penelitian tindakan kelas (PTK) dirasa 

sangat tepat sebagai jalan keluar atas permasalahan-permasalahan tersebut. 

Atas dasar pemikiran di atas maka penelitian ini berjudul : 

“PENINGKATAN HASIL BELAJAR BIOLOGI POKOK 

BAHASAN SISTEM PEREDARAN DARAH PADA MANUSIA 

MENGGUNAKAN  PENDEKATAN DISCOVERY TERPIMPIN PADA 

SISWA KELAS VIII A SMP MUHAMMADIYAH 10 SURAKARTA 

TAHUN AJARAN 2007-2008.” 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian memiliki arah dan ruang lingkup yang jelas maka perlu 

adanya suatu pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar 

Biologi menggunakan pendekatan pembelajaran Discovery Terpimpin 

pada siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 10 Surakarta tahun ajaran 

2007-2008. Dengan pokok bahasan sistem peredaran darah pada manusia. 
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Hasil belajar Biologi siswa diambil dari hasil akhir proses belajar 

mengajar dapat ditunjukkan dengan tiga bentuk aspek yaitu kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. 

2. Subjek Penelitian 

Siswa kelas VIII A  semester gasal SMP Muhammadiyah 10 

Surakarta tahun ajaran 2007-2008. 

3. Objek Penelitian 

Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan 

Discovery Terpimpin. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul permasalahan yang 

dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimanakah peningkatan hasil belajar 

siswa biologi menggunakan pendekatan Discovery Terpimpin pada materi 

pokok Sistem Peredaran Darah pada Manusia pada siswa kelas VIII A 

semester gasal SMP Muhammadiyah 10 Surakarta ?” 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya peningkatan hasil 

belajar siswa Biologi pada materi pokok Sistem Peredaran Darah pada 

Manusia menggunakan pendekatan Discovery Terpimpin pada siswa kelas 

VIII A semester gasal SMP Muhammadiyah 10 Surakarta tahun ajaran 2007-

2008. 

 

 



 

 9

E. Manfaat Penelitian 

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Bagi Ilmu Pendidikan 

Sebagai wahana pengetahuan yang dapat memberikan informasi 

tentang peningkatan hasil belajar siswa biologi menggunakan pendekatan 

pembelajaran Discovery Terpimpin. 

2. Bagi Guru Biologi  

Diharapkan dapat memberikan wawasan tentang penerapan 

penggunaan pendekatan Discovery Terpimpin pada saat pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa biologi. 

3. Bagi Pembaca 

Menambah khasanah bacaan dan dapat dijadikan dasar untuk 

penelitian selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




