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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

Pesatnya perkembangan sains dan teknologi telah mempengaruhi 

kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Persiapan sedini mungkin sangat 

dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan yang secara kualitatif 

cenderung meningkat. Berbagai tantangan muncul antara lain menyangkut 

peningkatan hidup, pemerataan hasil pembangunan, partisipasi masyarakat 

dan kemampuan untuk mengembangkan sumber daya alam. Pendidikan adalah 

wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya 

manusia. Pendidikan IPA sebagai bagian dari pendidikan pada umumnya 

memiliki peran penting dalam meningkatkan peserta didik yang berkualitas, 

yaitu manusia yang berfikir krisis, logis, dan berinisiatif dalam menanggapi 

isu di masyarakat yang diakibatkan oleh dampak perkembangan IPA dan 

teknologi. Upaya peningkatan kualitas pembelajaran khususnya dalam mata 

pelajaran Biologi harus terus diupayakan, baik oleh guru maupun semua pihak 

yang terkait langsung dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, hal ini 

disebabkan karena prestasi belajar siswa dalam bidang studi Biologi yang 

kurang menggembirakan. Prestasi belajar siswa dalam Biologi dipengaruhi 

banyak faktor, dua diantaranya adalah cara belajar siswa dan metode mengajar 

guru. Cara belajar yang aktif merupakan cara belajar yang dituntut dari siswa, 

agar mereka dapat meningkatkan prestasi belajar.  
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Pendidikan biologi merupakan bagian dari sains yang menekankan 

pada pemberian pengalaman secara langsung. Karena itu siswa perlu dibantu 

untuk mengembangkan sejumlah ketrampilan supaya mampu menjelajahi dan 

memahami alam sekitar serta dirinya sendiri  (Budimansyah, 2003).  

Biologi adalah salah satu ilmu yang berkaitan dengan cara mencari 

tahu dan memahami tentang alam secara sistematis, dan bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta - fakta, konsep - konsep 

atau prinsip - prinsip saja akan tetapi merupakan suatu proses penemuan. 

Pembelajaran Biologi sebagai salah satu bagian pembelajaran IPA merupakan 

wahana untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, sikap, nilai dan iman 

serta tanggung jawab siswa sebagai warga negara kepada lingkungan, 

masyarakat, dan bangsa. Dampaknya siswa diharapkan mampu mengimbangi 

tantangan di masa depan dan menjadi sumber daya yang berkualitas 

(Depdiknas, 2008). 

Pembelajaran biologi sebagai salah satu bagian pembelajaran IPA 

merupakan wahana untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, sikap, 

nilai dan iman serta rasa tanggung jawab siswa sebagai warga negara kepada 

lingkungan, masyarakat, dan bangsa. Dampak siswa diharapkan mampu 

mengimbangi tantangan di masa depan dan menjadi sumber daya yang 

berkualitas. Kenyataan yang banyak dijumpai di kelas - kelas dalam sekolah 

selama ini adalah pembelajaran IPA berpusat pada guru yang menempatkan 

guru sebagai pemberi pengetahuan bagi siswa, menyampaikan 

pengetahuannya cenderung masih didominasi dengan metode ceramah, siswa 
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kurang berperan aktif dalam proses pembelajaran untuk membangun dan 

menemukan sendiri pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya, 

akibatnya siswa memahami materi karena menghafal fakta - fakta dan bukan 

hasil menemukan serta membangun sendiri pengetahuannya. 

Pada proses pembelajaran mata pelajaran biologi konsep tumbuhan 

paku (Pteridophyta) siswa kelas VIIB di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta, 

menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dari segi pencapaian nilai atau 

prestasi akademik. Berdasarkan hasil pengamatan guru, salah satu penyebab 

sulitnya hafalan sehingga siswa mudah lupa, siswa jarang mengajukan 

pertanyaan walaupun guru sering meminta siswa agar bertanya, keaktifan 

siswa kurang dalam mengerjakan soal – soal, siswa sibuk dengan sendirinya, 

sehingga siswa tidak paham apa yang disampaikan guru, perhatian siswa pada 

materi yang diajarkan kurang, selain itu metode belajar mengajar yang 

diterapkan oleh guru biasanya metode ceramah, sehingga terasa membosankan 

siswa didik. Untuk mengatasi kebosanan siswa dalam mempelajari materi 

yang bersifat hafalan, dikembangkan metode eksperimen dengan strategi 

STAD. 

Dari gambaran permasalahan di atas ,menunjukkan bahwa 

pembelajaran biologi perlu diperbaiki guna meningkatkan kemampuan dan 

prestasi siswa. Dalam pembelajaran biologi idealnya usaha dimulai dari 

pembenahan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara memilih pendekatan atau model pembelajaran yang 

tepat dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan serta dapat meningkatkan 
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kemampuan siswa. Salah satu model pembelajaran tersebut adalah metode 

eksperimen dengan strategi STAD. 

Konsep pembelajaran klasifikasi dan keanekaragaman tumbuhan paku 

(Pteridophyta) yaitu suatu pembelajaran yang mempelajari tentang cara hidup 

tumbuhan paku - pakuan. Tujuan pembelajaran umum (TPU) sub konsep 

Pteridophyta sesuai GBPP Depdikbud (Anonim,2008) adalah sebagai berikut : 

Siswa mampu memahami ciri - ciri dan jenis - jenis tumbuhan  paku 

(Pteridophyta) serta perikehidupan melalui diskusi hasil kegiatan dan 

penugasan. Dalam konsep klasifikasi dan keanekaragaman tumbuhan paku 

(Pteridophyta) banyak materi yang bersifat hafalan sehingga menuntut siswa 

untuk bisa memahami materi yang diajarkan oleh guru.  

Dalam tujuan pembelajaran khusus siswa diharapkan dapat 

menjelaskan ciri - ciri dari tumbuhan paku serta dapat menjelaskan pembagian 

tumbuhan paku berdasarkan jenis spora yang dihasilkan dan berikut contoh - 

contohnya, serta dapat menjelaskan reproduksi tumbuhan paku dan dapat 

menggambarkan metagenesis tumbuhan paku (Pteridophyta). (Anonim, 

2008). Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran khusus tersebut, maka 

penggunaan metode eksperimen dengan strategi STAD yang dilengkapi 

dengan spesimen asli dirasakan sesuai dengan karakteristik materinya. 

Pembelajaran kooperatif dengan STAD (Student Team Achievement 

Division ) merupakan salah satu model pembelajaran dalam kelompok kecil 

yang anggotanya memiliki tingkat prestasi belajar yang berbeda dan setiap 

anggota kelompok kecil anggotanya memiliki tingkat prestasi belajar yang 
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berbeda dan setiap anggota kelompok saling bekerja sama dan membantu 

untuk memahami dan menuntaskan dalam suatu bahan pelajaran. 

Pembelajaran kooperatif ini merupakan suatu model yang dapat diterapkan 

untuk membentuk siswa agar memiliki ketrampilan sosial. Siswa dilatih untuk 

memiliki sikap tanggung jawab, saling bekerja sama. STAD dapat melatih 

siswa menerima seseorang yang memiliki latar belakang yang berbeda untuk 

bekerjasama sehingga menumbuhkan sikap menghargai satu sama lain. 

Melalui pembelajaran dengan strategi STAD diharapkan siswa akan 

lebih tertarik sehingga pembelajaran menjadi lebih mudah, sehingga siswa 

akan menjadi terbiasa berfikir secara kritis dan kreatif. Metode eksperimen 

menuntut siswa untuk bisa menemukan sendiri apa yang dipelajari sehingga 

sikap kritis dan kreatif siswa akan terbentuk. 

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas VIIB SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta. Penelitian ini dilaksanakan secara Kolaborasi 

antara guru dengan peneliti pada mata pelajaran Biologi kelas VIIB SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta, mencoba menerapkan metode eksperimen 

dengan strategi STAD sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran Biologi sub konsep tumbuhan paku (Pteridophyta). 

B.  Perumusan Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dihadapi dalam 

penelitian ini yaitu  apakah melalui metode eksperimen dengan strategi STAD 
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siswa dapat meningkatkan kualitas pada pembelajaran konsep klasifikasi dan 

keanekaragaman tumbuhan paku (Pteridophyta)? 

C.  Pembatasan Masalah 

Agar masalah ini dapat dikaji secara mendalam maka perlu adanya 

pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Subjek penelitian  

Subjek penelitian ini adalah pembelajaran Biologi menggunakan metode 

eksperimen dengan strategi STAD. 

2. Objek penelitian  

Objek penelitian adalah siswa kelas VIIB SMP Muhammadiyah 10 

Surakarta tahun  ajaran 2007 - 2008. 

3.  Hasil belajar biologi kognitif, sikap afektif dan psikomotorik yang dicapai 

siswa kelas  kelas VIIIB SMP Muhammadiyah 10 Surakarta pada pokok 

bahasan klasifikasi dan keanekaragaman tumbuhan  paku (Pteridophyta). 

D.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kualitas 

proses pembelajaran konsep klasifikasi dan keanekaragaman tumbuhan paku 

(Pteridophyta) melalui metode eksperimen dengan strategi STAD di kelas 

VIIB SMP  Muhammadiyah 10 Surakarta. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang berarti 

bagi siswa, guru, dan sekolah yaitu : 
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1. Bagi siswa 

a. Membantu memotivasi siswa agar dapat bertanggung jawab dalam 

proses  kerja sama antar anggota kelompok. 

b. Membantu mengatasi masalah pada siswa yang mengalami kesulitan 

dalam memahami konsep klasifikasi dan keanekaragaman tumbuhan 

paku. 

c. Meningkatkan ketrampilan sosial antara anggota kelompok. 

2. Bagi Guru 

a. Sebagai motivasi untuk meningkatkan ketrampilan dalam memilih 

strategi pembelajaran yang bervariasi sehingga dapat memperbaiki 

sistem pembelajaran yang tentunya berpengaruh pada hasil belajar 

siswa.  

b. Menjadi masukan untuk menerapkan suatu metode yang sesuai dengan 

materi. 

3. Bagi Sekolah  

a. Perbaikan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan potensi 

belajar siswa yang akhirnya berpengaruh pada kualitas lulusan  

sekolah. 

b. Mendorong usaha kolaborasi dalam upaya peningkatan mutu 

pembelajaran. 

 

 

 




