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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam UU RI No 20 pasal 1 ayat 1 tahun 2003 menyebutkan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

kecakapan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa dan negara. 

Salah satu pembelajaran yang menyebabkan kondisi kelas kurang 

menarik dan monoton adalah pembelajaran model ceramah. Pembelajaran 

model ceramah adalah salah satu kegiatan belajar mengajar yang masih 

digunakan. Kelemahan pembelajaran ini diantaranya kurang membuka 

wawasan pengetahuan, sikap dan perilaku siswa. Disamping itu pembelajaran 

model ceramah ini menuntut konsentrasi siswa dengan optimal sehingga siswa 

sulit menyimpan materi pelajaran tersebut dalam ingatan atau memori mereka. 

Kondisi tersebut berakibat pada penurunan hasil prestasi belajar siswa. 

Dalam proses pembelajaran Biologi di kelas VIIC pada kenyataanya 

terdapat beberapa kekurangan yang mempengaruhi hasil belajar yaitu : 1. 

Siswa selalu ramai pada saat pembelajaran berlangsung, sehingga konsenterasi 

siswa tidak terfokus, 2. keberadaan guru pada waktu pembelajaran kurang 

mendapat perhatian siswa, 3. siswa kurang tertarik dengan cara guru 

menyampaikan materi biologi, 4. tidak ada keberanian siswa dalam 
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mengajukan pertanyaan, 5. proses pembelajaran biologi yang masih berpusat 

pada guru, partisipasi siswa pada saat pembelajaran cenderung hanya mencatat 

dan mendengarkan penjelasan guru, siswa cenderung diam sehingga interaksi 

antara guru dan siswa berlangsung satu arah. Disamping itu kentuntasan 

belajar rata-rata 70% dan kentuntasan minimal (KKM) 65%. Kekurangan-

kekuragan diatas merupakan masalah dan perlu penanganan dengan 

menggunakan strategi pembelajaran dikelas yang tepat agar permasalahan 

dapat dipecahkan. 

Pada umumnya banyak guru yang menggunakan metode yang 

monoton yaitu pada pembelajaran sains khususnya biologi, Biologi dianggap 

pelajaran yang hanya hafalan. Jika dikaji lebih lanjut biologi merupakan yang 

pelajaran luas cakupannya tidak hanya hafalan akan tetapi dapat dilakukan 

berbagai macam eksperimen-eksperimen yang dapat menunjang kekreatifan 

siswa. Biologi merupakan mata pelajaran sains yang mempelajari tentang 

kehidupan. Pembelajaran yang tepat untuk biologi adalah pembelajaran yang 

menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung baik menggunakan 

eksperimen maupun observasi atau yang lainnya sehingga data yang diperoleh 

benar-benar valid dan bisa dipertanggung jawabkan. 

Salah satu metode pembelajaran yang efektif dan efisien dalam proses 

pembelajaran bersifat sains, yang memecah kesenjangan antara aktivitas dan 

prestasi belajar siswa adalah menggunakan pembelajaran dengan 

menggunakan metode diskusi CIRC (cooperative integrated and reading 

composition) dengan disertai media audio visual tiga dimensi. 
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Metode diskusi CIRC adalah salah satu metode cooperative yang 

comprehensive untuk mengajari kemampuan memehami bacaan, menulis dan 

seni berbahasa. Pengajaran mekanika bahasa benar-benar terintegrasi dengan 

pengajaran pelajaran memahami bacaan baik dengan keterpaduan kegiatan-

kegiatan proses menulis dalam program membaca maupun dengan 

penggunaan kemampuan memahami bacaan yang baru dipelajari dalam 

pengajaran pelajaran menulis dan dapat diterapkan dalam pelajaran yang lain 

yang membutuhkan pemahaman bacaan. (Brown dan Palinscar dalam Slavin, 

2008:204).  

Media audio-visual merupakan media yang berkaitan dengan indera 

pendengaran dan penglihatan. Dalam media audio pesan yang disampaikan 

dituangkan kedalam lambing-lambang auditif, baik verbal (ke dalam kata-kata, 

bahasa lisan) maupun non verbal sedangkan media visual dapat disajikan 

melalui gambar, charta maupun slide yang dapat dilihat langsung. Media tiga 

dimensi merupakan media yang murah dan mudah dijangkau disekitar 

lingkungan, media ini dapat berupa tiruan maupun yang sesungguhnya 

(Rahardjo, 2002:49). 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Upaya Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi Belajar Siswa 

dalam Pembelajaran Biologi Menggunakan Metode CIRC Disertai Media 

Audio Visual Tiga Dimensi pada siswa kelas VIIC SMP Ta’mirul Islam 

Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat didentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran konvensional ceramah sering digunakan oleh guru, 

menyebabkan kondisi kelas kurang menarik dan monoton, sehingga 

berakibat pada penurunan hasil prestasi belajar siswa. 

2. Siswa selalu ramai pada saat pembelajaran berlangsung. 

3. Siswa kurang tertarik dengan cara guru menyampaikan pembelajaran 

biologi. 

4. Pembelajaran biologi yang masih berpusat pada guru, partisipasi siswa pada 

saat pembelajaran cenderung hanya mencatat dan mendengar penjelasan 

guru, siswa cenderung diam sehingga interaksi guru dengan siswa hanya 

satu arah. 

5. Kentuntasan belajar yang masih kurang rata-rata 70% dengan nilai 

kentuntasan minimal (KKM) 65.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi 

masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIC SMP Ta’mirul Islam 

Surakarta. 

2. Objek dalam penelitian ini adalah hasil belajar dengan metode pembelajaran 

CIRC yang disertai media audio visual tiga dimensi. 
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3. Parameter dalam penelitian ini adalah Peningkatan proses pembelajaran 

ditunjukkan melalui aktivitas siswa, dan hasil belajar IPA ditunjukkan dalam 

aspek afektif dan aspek kognitif dengan tercapainya nilai batas tuntas 65 

sebanyak 90%. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka dapat dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah penerapan model diskusi CIRC (Cooperative Integrated and 

reading Compesition) ? 

2. Bagaimanakah dampak dari metode diskusi CIRC terhadap prestasi belajar 

biologi ? 

3. Bagaimanakah dampak dari metode diskusi CIRC terhadap keaktifan siswa ? 

 

E. Tujuan Masalah 

Sesuai dengan perumusan dan pembatasan masalah yang telah 

dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Menerapkan metode dengan CIRC. 

2. Mengetahui dampak metode diskusi CIRC terhadap prestasi belajar biologi. 

3. Mengetahui dampak metode diskusi CIRC terhadap keaktifan siswa. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Sekolah 

Meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP Ta’mirul Islam Surakarta, 

sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam pengembangan 

kreatifitas guru dan proses pembelajaran. 

2. Bagi Guru 

a. Memberikan inovasi pembelajaran yang lebih tepat dan yang sesuai 

dengan materi yang disampaikan sehingga dapat memperbaiki dan 

meningkatkan pembelajaran di kelas. 

c. Sebagai motivasi guru dalam meningkatkan profesionalisme dalam 

pembelajaran dan meningkatkan kreatifitas serta inovatif dalam metode 

pembelajaran. 

3. Bagi Peneliti 

Meningkatkan pengalaman dalam menggunakan metode pembelajaran 

sehingga hasil pembelajaran akan maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 


