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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak 

didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai 

anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu berada 

(Syaiful  Sagala, 2003). Sedangkan menurut Margono Hadi (1994), pendidikan 

di sekolah mempunyai tujuan untuk mengubah siswa agar dapat memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan sikap belajar sebagai bentuk perubahan perilaku 

hasil belajar. Perubahan dan perilaku hasil belajar siswa biasanya dilakukan oleh 

guru dengan beberapa metode untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar 

sehingga siswa aktif di dalamnya. 

Belajar dan mengajar terjadi pada saat berlangsungnya interaksi antara guru 

dengan siswa untuk mencapai tujuan pengajaran. Sebagai proses, mengajar 

memerlukan perencanaan yang seksama, yakni mengkoordinasikan unsur-unsur 

tujuan dan bahan pengajaran, kegiatan belajar mengajar, metode dan alat bantu 

mengajar serta penilaian atau evaluasi (Nana Sudjana, 2000). 

Di dalam proses pembelajaran guru memegang peranan utama, metode dan 

alat bantu mengajar dapat diterima dengan mudah jika guru dalam menyampaikan 

materi pelajaran dapat dipahami dan dimengerti oleh siswa, sehingga untuk 

menunjang kegiatan pembelajaran, seorang guru dituntut untuk kreatif melakukan 
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berbagai macam metode mengajar yang dapat diterima dengan mudah oleh siswa 

(Muh. Uzer Usman  1990). 

Salah satu usaha yang tidak pernah guru tinggalkan adalah bagaimana 

memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil 

bagian bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar (Syaiful Bahri Djamarah, 

2002). Untuk mengaktifkan belajar siswa dalam proses pembelajaran guru 

menggunakan kombinasi metode mengajar setiap kali mengajar (Sumadi 

Suryasubrata, 2004). 

Hasil belajar yang baik salah satunya didukung oleh penggunaan metode 

yang sesuai. Metode yang baik adalah yang disesuaikan dengan materi yang 

disampaikan, kondisi siswa dan sarana yang tersedia. Oleh karena itu perlu 

mengikutsertakan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, siswa dapat saling 

bekerja sama dalam artian siswa yang cerdas dapat membantu siswa yang lamban 

dalam memahami materi yang disampaikan (Nana Sudjana, 1991). 

Metode mengajar merupakan sarana interaksi guru dengan siswa di dalam 

kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian yang perlu diperhatikan adalah 

ketepatan metode mengajar yang dipilih dengan tujuan, jenis dan sifat materi 

pelajaran serta kemampuan guru dalam memahami dan melaksanakan metode 

tersebut (Muh. Uzer Usman dan Lilis Setiawati, 1997). 

Pembelajaran yang selama ini dilakukan banyak menggunakan metode 

ceramah sehingga siswa hanya menerima materi pelajaran yang diberikan oleh 

guru. Metode ceramah adalah suatu cara penyampaian informasi pelajaran melalui 

penuturan secara lisan yang divariasikan dengan penyampaian lain seperti diskusi 
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tanya jawab dan tugas. Metode ini lebih banyak menuntut keaktifan guru dari 

pada anak didik sehingga anak didik cenderung menjadi pasif (Muh. Uzer Usman 

dan Lilis Setiawati, 1997). 

Berdasarkan hasil observasi pada bulan Februari 2007, dalam proses belajar 

biologi di kelas VII A SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Ajaran 2006/2007 

terdapat beberapa kelemahan antara lain : 1. Siswa selalu ramai pada saat 

pembelajaran berlangsung sehingga konsentrasi siswa kurang terfokus, 2. Guru 

lebih banyak menggunakan metode ceramah sehingga siswa kurang tertarik 

dengan cara guru menyampaikan materi, 3. Siswa menganggap mata pelajaran 

biologi sulit untuk dipahami, 4. Siswa lebih berprestasi dalam bidang non 

akademik bila dibandingkan dengan bidang akademik seperti kepramukaan, tes 

baca tulis Al Qur’an. 

Salah satu metode yang cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti 

yang dikemukakan di atas adalah dengan metode  discovery terpimpin. Metode 

discovery terpimpin memberikan kesempatan pada siswa agar lebih aktif dalam 

kegiatan pembelajaran baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dalam 

metode ini guru hanya sebagai fasilitator yang memberikan arahan agar siswa 

menemukan pemahaman dari konsep yang sedang dipelajari. 

Dari uraian di atas perlu diadakan penelitian tentang: “Meningkatkan Hasil 

Belajar Biologi Menggunakan Metode Discovery Terpimpin pada Siswa 

Kelas VII A SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Ajaran 2006/2007”. 
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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. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar biologi 

menggunakan pendekatan pembelajaran discovery terpimpin pada Siswa Kelas 

VII A SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Ajaran 2006/2007. 

2. Subyek Penelitian 

Siswa Kelas VII A SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Ajaran 

2006/2007. 

3. Obyek Penelitian 

Hasil belajar dari proses pembelajaran menggunakan metode discovery 

terpimpin. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan yaitu: Bagaimana pengaruh pembelajaran biologi 

dengan metode discovery terpimpin pada Siswa Kelas VII A SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Ajaran 2006/2007? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar 

siswa dengan metode discovery terpimpin pada siswa Kelas VII A SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Ajaran 2006/2007. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Bagi Ilmu Pendidikan 

Sebagai wahana pengetahuan yang dapat memberikan informasi tentang 

peningkatan mutu pendidikan menggunakan metode discovery terpimpin. 

2. Bagi Guru Biologi 

Dapat memberikan wawasan tentang penerapan penggunaan metode discovery 

terpimpin pada saat pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

3. Bagi Pembaca 

Menambah khasanah bacaan dan dapat dijadikan dasar untuk penelitian 

selanjutnya. 

 




