BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan

adalah

wadah

untuk

mencerdaskan

bangsa,

mengembangkan masyarakat dengan berbagai dimensinya, mengembangkan
nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan serta sikap masyarakat. Pendidikan
menempati posisi tersendiri dalam kancah kehidupan masyarakat secara
keseluruhan karena dianggap sebagai alat pengubah taraf hidup manusia dari
kondisi buruk saat ini menuju kondisi yang lebih baik di masa mendatang.
Pemerintah Indonesia telah bertekad untuk memberikan kesempatan
kepada seluruh warga negara Indonesia menikmati pendidikan yang bermutu,
sebagai langkah utama meningkatkan taraf hidup warga negara. Usaha
pemerintah

dalam

diantaranya

dengan

rangka

meningkatkan

melakukan

mutu

pendidikan

perubahan-perubahan

pada

nasional
berbagai

komponen pendidikan. Perubahan komponen pada proses pembelajaran yang
awalnya berpusat pada guru (teacher center), kini beralih dengan proses
pembelajaran berpusat pada siswa (student center). Selanjutnya perubahan
pada peningkatan profesionalitas guru sebagai komponen pelaksana dalam
proses pembelajaran.
Pembelajaran yang berpusat pada siswa menekankan tahap eksplorasi
kemampuan siswa dalam menemukan, menggali serta menerapkan ilmu
pengetahuan. Guru harus mampu membimbing siswa agar potensi yang

1

2

dimiliki siswa lebih terarah pada hal yang positif. Maka dari itu diperlukan
guru yang profesional dan kompeten dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru
dituntut untuk mampu mengelola kelas sehingga tercipta interaksi yang baik
antara guru dengan siswa maupun sesama siswa dalam proses pembelajaran.
Sukmadinata (2003) berpendapat bahwa interaksi yang baik didasari oleh
kemampuan guru untuk berkomunikasi dengan para siswanya, baik secara
lisan, tertulis, menggunakan media pendidikan, maupun aktivitas-aktivitas
kelompok. Interaksi yang dapat diciptakan guru akan memacu siswa
mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa.
Suasana kelas yang interaktif mengindikasikan keberhasilan guru
dalam memberikan pembelajaran yang berkualitas. Keberhasilan itu dapat
dilihat dari tingkat pemahaman, penguasaan materi serta hasil belajar siswa.
Semakin tinggi partisipasi siswa dalam proses pembelajaran maka semakin
tinggi pula tingkat pemahaman, pengusaan materi serta hasil belajar siswa.
Sesungguhnya hasil belajar adalah hasil dari proses pembelajaran yang telah
dilakukan. Sehingga guru tidak boleh hanya mengutamakan hasil belajar dan
mengesampingkan proses pembelajaran atau sebaliknya, karena keduanya
saling berkaitan.
Permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini adalah
belum semua guru memahami pentingnya proses pembelajaran. Guru lebih
terfokus pada hasil akhir yang harus diperoleh siswa dan melupakan tujuan
utama dari pendidikan. Kebanyakan guru masih menggunakan metode
ceramah dalam menyampaikan materi yang membuat siswa merasa jenuh.
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Padahal siswa akan memahami dan mengingat lebih lama jika proses
pembelajaran yang dilakukan memacu siswa untuk menggali pengetahuan.
Permasalahan yang terjadi berdasarkan hasil observasi yang dilakukan
di kelas VII F SMP Muhammadiyah 2 Masaran Sragen tahun ajaran
2011/2012 menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan belum
efektif, interaksi antara guru dan siswa masih kurang. Hal ini disebabkan
jumlah siswa yang terlalu banyak dalam satu kelas sehingga menimbulkan
beberapa permasalahan yang mengganggu proses pembelajaran diantaranya:
1. guru tidak dapat mengawasi siswa secara keseluruhan, 2. siswa yang duduk
di belakang ramai sendiri karena merasa tidak diawasi, 3. konsentrasi siswa
terhadap pelajaran kurang terfokus, dan 4. siswa kurang aktif dalam
mengikuti pembelajaran. Permasalahan pada proses pembelajaran ini
berpengaruh pada hasil belajar siswa yang belum maksimal, yakni 21 dari 45
siswa atau sekitar 47% belum tuntas KKM atau menunjukkan nilai di bawah
70.
Biologi adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mengandung suatu
bahan kajian yang mempelajari tentang makhluk hidup dan aspek
kehidupannya, baik masa lampau ataupun masa sekarang dan akan terus
berkembang. Disamping itu, biologi juga mempelajari tentang penerapan
konsep-konsep biologi dalam mengembangkan teknologi untuk kehidupan
sehari-hari. Siswa menganggap biologi adalah ilmu yang rumit dan banyak
hafalannya, maka diperlukan strategi khusus dalam membelajarkan biologi
pada siswa. Pemilihan strategi pembelajaran menurut Uno (2007) harus
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berorientasi pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selain itu, harus
disesuaikan juga dengan jenis materi, karakteristik peserta didik, serta situasi
atau kondisi proses pembelajaran yang akan berlangsung. Pembelajaran
biologi membutuhkan perhatian yang serius dari guru, yaitu bagaimana
seorang guru harus dapat memberikan materi yang tepat sehingga siswa dapat
menerima dengan mudah dan jelas serta mampu menerapkannya.
Karena itu, guru harus merancang kegiatan pembelajaran yang
memungkinkan siswa melakukan kegiatan belajar secara aktif, baik fisik
maupun mental. Siswa akan belajar secara aktif jika rancangan pembelajaran
yang disusun guru mengharuskan siswa, baik secara sukarela maupun
terpaksa,

menuntut

siswa

melakukan

kegiatan

belajar.

Rancangan

pembelajaran yang mencerminkan kegiatan belajar secara aktif perlu
didukung kemampuan guru memfasilitasi kegiatan belajar siswa selama
proses pembelajaran berlangsung. Fasilitas belajar yang dapat diberikan oleh
guru diantaranya dengan strategi pembelajaran reading guide (panduan
membaca) dengan media student worksheet (lembar kerja siswa) yang dapat
memberikan stimulus agar siswa dapat belajar secara aktif dalam proses
pembelajaran dan memberikan hasil belajar yang memuaskan serta dapat
mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Strategi pembelajaran reading guide adalah strategi yang memandu
siswa untuk membaca panduan yang disiapkan oleh guru sesuai dengan
materi yang akan diajarkan, dengan waktu yang sudah ditentukan. Disisi lain
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guru juga akan memberi pertanyaan yang membahas seputar materi yang
telah dibaca oleh siswa setelah kegiatan membaca tersebut.
Media student worksheet atau lebih dikenal dengan sebutan LKS
(lembar kerja siswa) adalah lembaran-lembaran yang berisi pertanyaanpertanyaan, cara kerja suatu kegiatan hasil pengamatan atau tugas yang
berhubungan dengan aktivitas belajar siswa. Media ini merangsang siswa
untuk membaca atau melaksanakan sesuatu yang berhubungan dengan isi dari
student worksheet yang telah dirancang oleh guru sesuai prosedur penyusunan
student worksheet.
Melalui strategi pembelajaran reading guide dengan media student
worksheet diharapkan siswa lebih konsentrasi dan aktif dalam proses
pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar yang lebih memuaskan.
Siswa akan merasa mempunyai tugas yang harus diselesaikan dan berperan
aktif dalam menyelesaikannya namun tidak merasa terbebani dengan tugas
karena siswa diperbolehkan membaca materi dari buku pegangan siswa.
Waktu yang digunakan akan lebih efisisen karena materi yang disuguhkan
pada siswa dapat dirancang oleh guru sesuai waktu yang tersedia. Tugas guru
disini cukup menjadi fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran.
Untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar siswa maka perlu
diadakan suatu penelitian tindakan. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa, oleh karena itu
harus berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan yang
seperti itu adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
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Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat diartikan sebagai penelitian
tindakan (action research) yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki
kualitas proses dan hasil belajar sekelompok peserta didik. Dalam hal ini
pengertian kelas tidak terbatas pada empat dinding kelas atau ruang kelas
tetapi lebih pada adanya aktifitas belajar dua orang atau lebih peserta didik.
PTK dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mencermati kegiatan belajar
sekelompok peserta didik dengan memberikan sebuah tindakan yang sengaja
dimunculkan. Tindakan tersebut dilakukan oleh guru, oleh guru bersamasama dengan peserta didik, atau peserta didik di bawah bimbingan dan arahan
guru, dengan maksud untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas
pembelajaran (Mulyasa, 2009).
Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud mengadakan penelitian
tentang penerapan strategi pembelajaran reading guide dengan media student
worksheet untuk meningkatkan hasil belajar biologi pada siswa kelas VII F
SMP Muhammadiyah 2 Masaran Sragen tahun ajaran 2011/2012.
B. Pembatasan Masalah
1. Subyek Penelitian
Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII F
SMP Muhammadiyah 2 Masaran Sragen tahun ajaran 2011/ 2012.
2. Obyek Penelitian
Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
strategi pembelajaran reading guide dengan media student worksheet.
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3. Parameter Penelitian
Parameter yang digunakan adalah ditunjukkan dengan adanya
peningkatan hasil belajar biologi dari aspek kognitif dan afektif.
C. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas
maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah melalui
strategi pembelajaran reading guide dengan media student worksheet dapat
meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas VII F SMP Muhammadiyah 2
Masaran Sragen tahun ajaran 2011/ 2012 ?
D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil
belajar biologi siswa kelas VII F SMP Muhammadiyah 2 Masaran Sragen
tahun ajaran 2011/ 2012 melalui strategi pembelajaran reading guide dengan
media student worksheet.
E. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu
pengetahuan pada tingkat teoritis kepada pembaca dan guru untuk
meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran biologi melalui
strategi pembelajaran reading guide dengan media student worksheet.
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2. Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi :
a. Sekolah
Sebagai penentu kebijakan, dalam upaya meningkatkan hasil belajar
siswa khususnya pada mata pelajaran biologi.
b. Guru
1) Sebagai bahan pertimbangan bagi guru atau calon guru untuk
memilih strategi dalam mengajar biologi.
2) Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi guru, khususnya
guru biologi, sebagai salah satu altenatif pembelajaran.
c. Siswa
Bagi siswa terutama subyek penelitian, diharapkan dapat memperoleh
pengalaman secara langsung untuk belajar lebih aktif sehingga dapat
meningkatkan hasil belajar.
d. Peneliti
1) Mengaplikasikan teori yang pernah diperoleh.
2) Menambah pengalaman peneliti dalam penelitian yang berkaitan
dengan penerapan strategi pembelajaran dalam meningkatkan hasil
belajar siswa.

