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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan dan membina 

potensi sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan belajar mengajar yang 

diselenggarakan pada semua jenjang pendidikan dari tingkat dasar, menengah, 

dan perguruan tinggi. Pendidikan di sekolah mempunyai tujuan untuk 

merubah agar dapat memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap belajar 

sebagai bentuk perubahan perilaku belajar, sehingga tujuan pendidikan 

tercapai (Margono, 2004). Dengan adanya tujuan tersebut, maka mutu 

pendidikan akan dapat ditingkatkan.  

 Dalam perkembangannya, peningkatan mutu pendidikan selalu 

diupayakan baik pada tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi. 

Upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dilaksanakan di segala 

bidang, baik bidang sarana dan prasarana, kurikulum pendidikan, guru atau 

pendidik. Adanya perubahan kurikulum dapat memberikan dampak yang besar 

bagi proses pembelajaran yang sedang berlangsung. 

 Kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami banyak 

perubahan yaitu pada tahun 1968, 1979, 1984, 1994, 1999, 2004 (kurikulum 

berbasis kompetensi), dan 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). 

Selain adanya perubahan kurikulum, juga perlu digunakan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan konsep yang diajarkan. Hal ini bertujuan 
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untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep yang diberikan oleh 

guru. Selain hal-hal tersebut ternyata siswa juga mempunyai peran penting 

dalam peningkatan mutu pendidikan, yaitu dengan merubah pola belajar 

siswa, misalnya siswa yang dulu pasif sekarang harus dituntut lebih aktif 

dalam mengikuti pelajaran, materi pelajaran yang diterima tidak hanya berasal 

dari guru, tetapi siswa juga harus mengembangkannya dari berbagai referensi 

yang ada seperti buku-buku lain di perpustakaan ataupun dari internet. 

Adanya penggunaan metode, strategi serta pendekatan pembelajaran 

yang tepat juga diperlukan dalam peningkatan mutu pendidikan.  Dari 

berbagai macam strategi, metode, atau pendekatan pembelajaran yang 

digunakan salah satunya yaitu pendekatan STM (Sains Teknologi Masyarakat) 

dengan menggunakan studi kuasi eksperimen. Pendekatan ini menggunakan 

metode praktikum atau eksperimen dalam penyampaian materinya. Metode 

praktikum tersebut dilakukan setelah guru memberikan arahan, aba-aba, dan 

petunjuk pelaksanaan praktikum kepada para siswa, serta bentuk kegiatan 

praktikum yang mempergunakan alat-alat tertentu sehingga dapat melatih 

siswa dalam menggunakan alat-alat yang telah diberikan kepadanya dan siswa 

dapat memperoleh hasil dari kegiatan praktikum tersebut (Yamin, 2005). Hal 

ini bertujuan agar siswa lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru dari 

tiap-tiap proses yang ada di dalam praktikum, sehingga hasil yang diperoleh 

oleh siswa tidak hanya nilai yang bagus, tetapi siswa juga lebih memahami 

materi yang telah disampaikan oleh guru.  Hal ini akan terlihat pada nilai yang 

diperoleh siswa sebelum diberi perlakuan yang berupa praktikum dengan 
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pendekatan STM (pre test) dan nilai sesudah diberi perlakuaan (post test). 

Oleh karena itu, hasil yang diharapkan adalah nilai post test lebih tinggi dari 

nilai pre test.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Surtika Resmiati di SMP N 

Ciamis pada tahun Pelajaran 2002/2003 diperoleh hasil bahwa terdapat 

peningkatan hasil belajar siswa pada konsep perkembangbiakan tumbuhan. 

Hal ini  terlihat pada peningkatan hasil tes sesudah diberi perlakuan yaitu pada 

post test yang lebih meningkat dibandingkan dengan hasil pre test atau 

sebelum diberi perlakuan menggunakan pendekatan STM (Sains Teknologi 

Masyarakat) (Studi Kuasi Eksperimen).   

 Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai upaya meningkatkan 

hasil belajar siswa dengan proposal yang berjudul “Upaya Meningkatkan 

Hasil Belajar Biologi Pada Konsep Perkembangbiakan Tumbuhan 

Menggunakan Pendekatan STM (Sains Teknologi Masyarakat) (Studi 

Kuasi Eksperimen) Siswa Kelas IX F SMP Negeri 2 Colomadu Tahun 

Ajaran 2007/2008". 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalahnya 

adalah bagaimana hasil belajar siswa pada konsep perkembangbiakan 

tumbuhan menggunakan pendekatan STM (Sains Teknologi Masyarakat)  

(Studi Kuasi Eksperimen)?  
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C. Pembatasan Masalah 

Agar masalah ini dapat dikaji secara mendalam, maka perlu adanya 

pembatasan ruang lingkup.  Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hasil belajar menggunakan 

pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM) pada kelas IX F SMP 

Negeri 2 Colomadu pada tahun ajaran 2007/2008. 

2. Subjek dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada konsep 

perkembangbiakan tumbuhan menggunakan pendekatan Sains Teknologi 

Masyarakat (STM). 

3. Objek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX F SMP Negeri 2 

Colomadu pada tahun ajaran 2007/2008. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah mengetahui 

peningkatan hasil belajar Biologi pada konsep Perkembangbiakan Tumbuhan 

menggunakan Pendekatan STM (Sains Teknologi Masyarakat) (Studi Kuasi 

Eksperimen) siswa kelas IX F SMP Negeri 2 Colomadu Tahun Ajaran 

2007/2008. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan agar hasilnya dapat bermanfaat : 

1. Bagi Guru dan calon guru : 

a. Memberikan masukan kepada guru atau calon guru Biologi dalam 

menentukan strategi, metode atau pendekatan  pembelajaran yang tepat 

sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 

b. Memberikan informasi kepada guru dan calon guru untuk lebih 

menekankan pada keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

c. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan serta menumbuhkan 

motivasi untuk meneliti pada mata pelajaran lain atau permasalahan 

yang prosedurnya hampir sama. 

2. Bagi Siswa atau peserta didik : 

a. Dapat meningkatkan pemahaman siswa akan materi yang telah 

disampaikan oleh guru. 

b. Dapat meningkatkan hasil belajar yang sejalan dengan meningkatnya 

pemahaman siswa akan materi yang telah disampaikan oleh guru. 

c. Dapat memperoleh bekal ketrampilan yang dapat dimanfaatkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

 




