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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan aktivitas manusia yang penting dan tidak dapat 

dipisahkan dari  kehidupan  manusia,  bahkan  sejak  mereka  lahir  sampai  

akhir  hayat.  Pernyataan tersebut  menjadi  ungkapan  bahwa  manusia  tidak  

dapat  lepas  dari  proses  belajar  itu sendiri sampai kapanpun dan dimanapun 

manusia itu berada dan belajar juga menjadi kebutuhan yang terus meningkat 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan  Ilmu  

Pengetahuan  Alam  (IPA)  telah  melaju  dengan  pesatnya karena  selalu  

berkaitan  erat  dengan  perkembangan  teknologi  yang  memberikan wahana 

yang memungkinkan perkembangan tersebut.  

Perkembangan yang pesat telah menggugah para pendidik untuk dapat 

merancang dan melaksanakan pendidikan yang lebih  terarah  pada  

penguasaan  konsep  IPA  yang  dapat  menunjang  kegiatan  sehari-hari dalam 

masyarakat.  Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ditingkatkan yang 

dapat dilakukan melaui  jalur  pendidikan.  Untuk  meningkatkan  kualitas  

peserta  didik  melalui pengajaran  IPA,  guru  diharapkan  tidak  hanya  

memahami  disiplin  ilmu  IPA,  tetapi hendaknya  juga  memahami  hakikat  

proses  pembelajaran  IPA  yang  mencakup  tiga ranah  kemampuan,  yaitu  

kognitif,  afektif  dan  psikomotor.  Oleh  karena  itu, pengalaman  belajar  

IPA  harus  memberikan  pertumbuhan  dan  perkembangan  siswa pada setiap 

aspek kemampuan tersebut.  
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Kegiatan-kegiatan  di  dalam  pembelajaran  Biologi  merupakan  

upaya  agar siswa dapat memahami konsep-konsep. Pemahaman yang 

diperoleh siswa dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar 

siswa  yang diukur dengan memberikan  tes  kepada  siswa  sehingga  perlu  

diadakan  penelitian  untuk  mencari metode  yang  efektif  dalam  proses  

belajar  di  kelas  sehingga  dapat  memberikan alternatif  pendekatan  atau  

metode  yang  memungkinkan  untuk  diterapkan  dalam proses  pembelajaran  

Biologi  dengan  kekhususan  pokok  bahasan  pada  mata pelajaran Biologi.   

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, diperoleh bahwa hasil 

belajar siswa kelas VIII mata pelajaran IPA Biologi pada Ujian Tengah 

Semester tahun ajaran 2011/2012 kurang memuaskan. Kelas VIII A misalnya,  

dari 30 siswa hanya 14 siswa (46,6%) yang mencapai KKM (70) yang 

ditetapkan sekolah. Dari hasil pengamatan peneliti melalui observasi di dalam 

kelas, dalam proses pembelajaran IPA Biologi siswa kelas VIII terlihat bahwa 

guru dalam melaksanakan pembelajaran masih bersifat menyampaikan 

informasi dari guru kepada siswa, artinya siswa bersifat pasif dalam proses 

pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, hanya siswa yang memiliki 

kemampuan akademis tinggi saja yang bisa menerima materi yang 

disampaikan oleh guru, sementara siswa yang kemampuan akademisnya 

rendah belum dapat menerima materi yang disampaikan.   

Guru menyampaikan materi, memberikan contoh kemudian 

memberikan soal-soal latihan dan pekerjaan rumah kepada siswa, hal ini 

menimbulkan kebosanan kepada siswa.  Banyak siswa yang mengantuk saat 
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kegiatan pembelajaran, mengobrol dengan teman, melamun, ataupun bermain-

main sendiri. Siswa juga masih takut untuk bertanya tentang materi yang 

belum dipahami kepada guru, siswa cenderung bertanya kepada teman 

sebangku atau teman yang lain apabila belum memahami materi yang 

disampaikan oleh guru sehingga kelas menjadi gaduh. Bahkan ketika ditanya 

oleh guru mengenai materi yang disampaikan banyak siswa yang tidak 

merespon atau menanggapi. Guru jarang sekali mengorganisasikan siswa 

untuk terlibat dalam kegiatan diskusi dalam kelompok heterogen sehingga 

interaksi dan komunikasi antar siswa di dalam kelas tidak terlaksana dengan 

baik. Selain itu, pemanfaatan media belajar yang tersedia di sekolah juga 

sangat kurang, padahal di sekolah tersebut tersedia berbagai media 

pembelajaran seperti LCD, torso, charta, dan kartu bergambar. 

Guru dituntut untuk lebih bervariasi dalam menerapkan strategi 

pembelajaran dan tidak hanya menggunakan metode ceramah saja. Dengan  

menggunakan  metode pembelajaran  yang bervariasi  membuat  peserta  didik 

lebih tertarik dalam pelajaran  yang diajarkan  sehingga  metode  pembelajaran  

memiliki  andil  yang cukup besar dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi  

pemilihan strategi  menjadi  sangat  penting untuk diperhatikan, karena  

metode atau strategi pembelajaran  adalah  salah  satu alat  untuk mencapai  

tujuan dengan memanfaatkan  metode  secara  akurat  sehingga  guru akan  

mampu mencapai tujuan pembelajaran. 

Strategi Group to Group Exchange merupakan pembelajaran 

kelompok yang melatih siswa untuk bekerjasama dalam kelompok. Melalui 
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strategi ini, siswa bisa melihat, mendengar, mengajukan pertanyaan tentang 

materi yang dipelajari, dan mendiskusikan materi dengan siswa lain. Strategi 

ini merupakan gabungan dari metode diskusi, tanya jawab dan mengajarkan 

teman sebaya. Dengan strategi ini siswa yang berkarakter pasif akan dituntut 

untuk lebih aktif dalam kegiatan kelompok baik diskusi, presentasi, serta tanya 

jawab. Sehingga melalui strategi ini diharapkan siswa dapat lebih memahami 

materi yang diajarkan. 

Strategi Poster Session merupakan strategi presentasi alternatif sebagai 

cara yang tepat untuk menginformasikan siswa dengan cepat, menangkap 

imajinasi mereka, dan mengundang pertukaran ide mereka. Strategi ini 

bertujuan untuk meningkatkan daya kreatif dan imajinasi siswa terhadap suatu 

persoalan yang terkait dengan materi pembelajaran. Dengan strategi ini siswa 

dituntut untuk berkreativitas di dalam kelompok, menuangkan pendapat 

mereka ke dalam sebuah poster  dan mempresentasikannya. Setiap siswa akan 

memperoleh tugas dalam kelompok sehingga tidak ada siswa yang pasif dalam 

kegiatan belajar mengajar. Melalui strategi ini diharapkan siswa akan lebih 

mudah memahami materi yang diajarkan. 

Menurut Martina (2009), dalam penelitiannya yang berjudul 

“Peningkatan Aktivitas Belajar Biologi dengan Strategi Group To Group 

Exchange pada Pokok Bahasan Pentingnya Keanekaragaman Makhluk Hidup 

Siswa Kelas VIIE SMP Negeri 2 Banyudono Semester II Tahun Ajaran 

2008/2009”, bahwa penerapan strategi Group to Group Exchange dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA Biologi pada ranah kognitif dan afektif. 
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Menurut Susilowati (2011), dalam penelitiannya yang berjudul 

“Penerapan Strategi Pembelajaran Poster Session untuk Meningkatkan 

Keaktifan dan Pemahaman Konsep Sistem Persamaan Linear Dua Variabel”, 

bahwa penerapan strategi pembelajaran Poster Session dapat meningkatkan 

keaktifan dan pemahaman siswa mengenai konsep persamaan linear dua 

variabel. 

Menurut Weredity (2006), dalam penelitiannya yang berjudul 

“Perbandingan antara Model Pembelajaran Kooperatif dan Model Ceramah 

dalam Meningkatkan Hasil Prestasi Belajar Siswa di SMP”, bahwa prestasi 

belajar siswa pada kelas yang memperoleh pengajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif lebih baik daripada kelas yang memperoleh 

pengajaran dengan metode ceramah. Hal ini menunjukkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif memberikan kesempatan berpikir aktif dan sosial 

bagi siswa, baik secara individual maupun secara berkelompok. Sedangkan 

dalam metode ceramah guru mengajar dengan memberikan informasi kepada 

siswa, dalam hal ini guru berperan aktif dibandingkan siswanya. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan melakukan penelitian 

yang berjudul “Perbandingan Hasil Belajar IPA Biologi Menggunakan 

Strategi Group To Group Exchange Dan Poster Session Pada Pokok Bahasan 

Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan Kelas VIII SMP Negeri 3 Sawit 

Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012.” 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar masalah ini dapat dikaji secara mendalam, maka perlu adanya 

pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Sawit 

Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2011/2012. 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah perbandingan antara strategi Group to Group 

Exchange dengan strategi Poster Session pada pokok bahasan Struktur dan 

Fungsi Jaringan Tumbuhan 

3. Parameter 

Parameter yang diukur pada penelitian ini adalah ranah kognitif pada hasil 

belajar biologi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Sawit semester genap pada 

pokok bahasan Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan yang berupa nilai 

ulangan atau postes setelah penerapan strategi Group to Group Exchange 

dan strategi Poster Session dan ranah afektif yang berupa keaktifan siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah diuraikan 

di atas, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut: 

“Bagaimanakah perbandingan hasil belajar IPA Biologi dengan menggunakan 

strategi Group to Group Exchange dan Poster Session pada pokok bahasan 
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Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan kelas VIII SMP Negeri 3 Sawit 

Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2011/2012? 

D. Tujuan Peneletian 

Berdasarkan  latar  belakang masalah  yang dikemukakan diatas  maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hasil belajar IPA 

Biologi dengan menggunakan strategi Group to Group Exchange dan Poster 

Session pada pokok bahasan Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan kelas 

VIII SMP Negeri 3 Sawit Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2011/2012. 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat bermanfaat 

untuk: 

1. Bagi peneliti, menyampaikan informasi tentang pengaruh dari strategi 

Group to Group Exchange dan Poster Session terhadap hasil belajar dan 

perbandingannya. 

2. Bagi guru, khususnya guru mata pelajaran IPA Biologi dapat menjadikan 

kedua strategi tersebut sebagai salah satu alternatif dalam proses belajar 

mengajar. 

3. Bagi siswa, dapat memberikan motivasi belajar, melatih keterampilan, 

bertanggung jawab, menghargai pendapat, bekerja sama, dan 

mengembangkan kemampuan berpikir positif. 

 


