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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bangsa Indonesia tengah melakukan reformasi menuju kehidupan 

demokratis. Pada penghujung abad 20, harus berfikir bahwa semua institusi 

harus dapat mendukung untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis di 

dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, 

lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Oleh karena itu, sekolah sebagai 

sebuah institusi penting perlu menciptakan kehidupan yang demokratis. 

Democratic teaching merupakan bentuk upaya menjadikan sekolah sebagai 

pusat kehidupan demokratis melalui proses pembelajaran yang demokratis. 

Penghargaan terhadap kemampuan menuju keadilan, menerapkan persamaan 

kesempatan dan memperhatikan keragaman peserta didik (Abu Ahmad dan 

Widodo, 1991: 39). 

Dalam praktiknya para pendidik hendaknya memposisikan peserta 

didik sebagai insan yang harus dihargai kemampuannya dan diberi 

kesempatan untuk mengembangkan potensinya, Oleh karena itu, dalam proses 

pembelajaran perlu adanya suasana yang tebuka, akrab, dan saling 

menghargai. Sebaliknya perlu menghindari suasana bela jar yang kaku, penuh 

dengan ketegangan, dan syarat dengan perintah dan instruksi yang membuat 

peserta didik menjadi pasif, tidak bergairah, cepat bosan, dan mengalami 

kelelahan (Dasim Budimansyah, 2002: 7).  
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Penggunaan metode yang tidak sesuai dengan tujuan akan menjadi 

kendala dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cukup banyak bahan 

pelajaran yang terbuang percuma hanya karena penggunaan metode menurut 

kehendak guru dan mengabaikan kebutuhan siswa, fasilitas, serta situasi kelas. 

Guru yang selalu senang menggunakan metode ceramah sementara tujuan 

pengajarnya adalah kegiatan belajar mengajar yang konduktif. Seharusnya 

penggunaan metode dapat menunjang pencapaian tujuan pengajaran, 

bukannya tujuan yang harus menyesuaikan diri dengan metode. 

Untuk mencapai proses belajar mengajar yang bisa menimbulkan 

komunikasi dua arah serta dapat mencapai tujuan pengajaran yang sesuai 

dengan waktu yang tersedia maka dikembangkan bentuk pengajaran yang 

tidak hanya berpusat pada siswa. Alternatif bentuk pengajaran tersebut 

diantaranya model tipe jigsaw dan model pembelajaran portofolio dalam 

belajar mengajar metode pembelajaran tersebut lebih efektif dan efisien, 

sehingga mutu pendidikan dapat ditingkatkan (Anita Lie, 2002: 68). 

Model berbasis pembelajaran berbasis portofolio merupakan satu 

bentuk perubahan pola pikir, yaitu suatu inofasi pembelajaran yang dirancang 

untuk membantu peserta didik memahami teori secara mendalam melalui 

pengalaman belajar praktik-praktik mendorong kompetensi tanggung jawab 

dan partisipasi peserta didik, belajar menilai dan mempengaruhi kebijaksanaan 

umum memberanikan diri untuk berperan serta dalam kegiatan antar siswa 

antar sekolah, dan antar anggota masyarakat.  



 

 3 

Karena itu, efektifitas penggunaan metode dapat terjadi bila ada 

kesesuaian antara metode dengan semua komponen pengajaran yang telah 

diprogramkan dalam satuan pelajaran sebagai persiapan tertulis.  

Teknik Jigsaw adalah suatu teknik dalam pembelajaran kooperatif atau 

belajar gotong royong dengan membagi dengan sesama siswa dalam suatu 

gotong royong dan mempunyai banyak kesamaan untuk mengolah informasi 

dan meningkatkan ketrampilan berkomunikasi. (Anita Lie, 2002: 68) 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu adanya perbandingan 

antara metode Portofolio dan model Jigsaw sehingga perlu adanya penelitian 

dengan judul PERBANDINGAN PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN 

MODEL PORTOFOLIO DENGAN METODE JIGSAW TERHADAP 

HASIL BELAJAR BIOLOGI POKOK MATERI REPRODUKSI PADA 

SISWA KELAS XI SMA N II BOYOLALI TAHUN AJARAN 2007/2008. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar masalah ini dapat dikaji secara mendalam maka perlu adanya 

pembatasan ruang lingkup. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah perbedaan pembelajaran belajar biologi menggunakan model 

pembelajaran berbasis portofolio dan metode jigsaw kelas XI SMA N II 

Boyolali. Perbedaan hasil akhir dari penggunaan model pembelajaran tersebut 

akan mempengaruhi hasil belajar biologi pokok materi reproduksi pada siswa 

kelas XI SMA N II Boyolali.  
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C. Perumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah, maka dapat di rumuskan masalah sebagai 

berikut : 

“Apakah ada perbedaan hasil belajar biologi pokok materi reproduksi yang 

menggunakan model pembelajaran berbasis portofolio dan metode jigsaw ?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas 

maka penelitian ini bertujuan untuk : 

“Mengetahui perbedaan hasil belajar biologi pokok materi reproduksi siswa 

yang menggunakan model pembelajaran berbasis portofolio dan menggunakan 

metode jigsaw.”  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang diperoleh dari 

praktik penelitian secara langsung dengan menerapkan teori-teori yang 

dapat diperoleh dari bangku kuliah dan telaah kepustakaan. 

2. Bagi ilmu pengetahuan sebagai wahana peningkatan mutu pendidikan 

dengan memberikan informasi tentang peningkatan mutu pendidikan 

dengan model pembelajaran berbasis portofolio dan jigsaw. 

3. Bagi guru diharapkan dapat memberikan wahana ilmu tentang penerapan 

keunggulan dari model pembelajaran berbasis portofolio dan jigsaw, serta 

penggunaan pembelajaran yang tepat. 




