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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat dan sangat penting 

bagi manusia. Pendidikan juga merupakan proses mengubah tingkah laku 

anak didik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai 

anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu 

berada. Pendidikan dilakukan untuk menghasilkan manusia berkualitas, 

mandiri, bersaing, dan memiliki budi pekerti luhur dan moral baik. 

Kualitas pembelajaran yang sesuai dan karakter siswa yang meliputi 

bakat, minat dan kemampuan merupakan faktor yang menentukan kualitas 

pendidikan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jika dilihat pada 

interaksi yang berkualitas dan menyenangkan, peserta didik belajar dengan 

senang untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan di dalam 

kompetensi. Peran guru bukan hanya sebagai pembelajaran, tetapi sebagai 

fasilitator dan pengarah. Guru juga harus dapat menciptakan suasana kelas 

yang aktif dan kondusif. Belajar bersifat individual, oleh karena itu belajar 

merupakan suatu keterlibatan langsung atau memperoleh pengalaman 

individual unik. 

Keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, di 

antaranya peran guru dan siswa, serta penerapan strategi dan metode 

pembelajaran. Guru harus mempertimbangkan hal yang berkenaan dengan 
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masalah kemampuan anak di dalam melakukan aktivitas belajar, dan 

kegiatan pembelajaran yang menarik agar anak termotivasi. Hal ini dianggap 

penting sebab tanpa motivasi kegiatan pembelajaran sulit untuk berhasil. 

Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang digunakan oleh 

pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang sesuai dalam bidang studi 

tersebut yang akan digunakan dalam proses pembelajaran dikelas. Pemilihan 

strategi tersebut harus sesuai dengan situasi, kondisi, sumber belajar, 

kebutuhan, karakteristik peserta didik yang dihadapi dengan harapan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu (Uno, 2007:3) 

Kegiatan belajar bersama dapat membantu memacu siswa belajar aktif. 

Kegiatan belajar dan mengajar di kelas memang dapat menstimulasi siswa 

belajar aktif, tetapi kemampuan untuk mengajar melalui kegiatan belajar 

kelompok kecil akan memungkinkan untuk menggalakkan kegiatan belajar 

aktif dengan cara khusus. ( Silberman, 2009:31) 

Strategi pembelajaran aktif di antaranya mengenai penataan ruang 

kelas. Lingkungan fisik di dalam kelas dapat mendukung atau menghambat 

kegiatan belajar aktif. Cara memanfaatkan lingkungan ruang kelas paling 

tradisional yaitu bentuk “U” dan Lingkaran. Pola “U” merupakan formasi 

serbaguna. Peserta didik memiliki permukaan untuk menulis dan membaca, 

dapat melihat guru atau media visual dengan mudah. Pola lingkaran 

merupakan formasi tempat duduk untuk interaksi hadap-hadapan secara 

langsung dan ideal, untuk diskusi kelompok besar. 
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Menurut hasil penelitian Untari  (2012), penerapan setting kelas “U” 

dalam pembelajaran biologi dapat meningkatkan hasil belajar aspek kognitif 

dengan adanya peningkatan prosentase ketuntasan siklus I sampai siklus II 

yaitu 59,49 % siklus I sampai siklus II yaitu 90,63%. 

Salah satu strategi pembelajaran untuk memecahkan masalah kegiatan 

pembelajaran adalah strategi Instant Assesment . Strategi Instant Assesment 

merupakan pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian 

pertanyaan yang harus segera direspon atau dijawab oleh siswa. Strategi ini 

dapat mengetahui tingkat pemahaman masing-masing siswa mengenai 

materi yang disampaikan. 

Menurut hasil penelitian Sari (2011), penerapan strategi pembelajaran 

aktif Instant Assesment dapat meningkatkan hasil belajar ilmu pengetahuan 

alam siswa kelas VIII A SMP AL Islam Kartasura.  

Hasil observasi di SMP Negeri 1 Jumantono memperlihatkan adanya 

kelemahan-kelemahan antara lain: 1) Siswa kurang aktif dalam proses 

pembelajaran. 2) Kurang adanya motivasi siswa untuk merespon penjelasan 

oleh guru. 3) Tingkat pemahaman materi kurang atau rendah. 4) Siswa 

kurang memperhatikan guru dalam proses pembelajaran. Rendahnya 

motivasi belajar siswa dalam pembelajaran karena anggapan siswa materi 

biologi banyak menghafal juga menyebabkan pembelajaran di kelas belum 

optimal, oleh karena itu munculnya motivasi belajar siswa dan partisipasi 

siswa dalam pembelajaran memerlukan strategi pembelajaran tepat. 
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Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “PERBEDAAN POLA TEMPAT 

DUDUK “U” DAN LINGKARAN DENGAN PENERAPAN 

STRATEGI INSTANT ASSESMENT TERHADAP HASIL BELAJAR 

BIOLOGI MATERI JARINGAN PADA TUMBUHAN SISWA KELAS 

VIII SMP NEGERI 1 JUMANTONO KARANGANYAR TAHUN 

AJARAN 2012 / 2013” Dengan adanya penelitian tentang strategi Instant 

Assesment diharapkan dapat diterapkan dalam  proses pembelajaran pola 

“U” dan Lingkaran sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa baik 

kognitif maupun afektif. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi 

masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII Semester 2 SMP 

Negeri 1 Jumantono Karanganyar Tahun Ajaran 2012/2013 

2. Obyek dalam penelitian ini adalah pembelajaran biologi melalui pola 

tempat duduk “U” dan lingkaran dengan penerapan strategi Instant 

Assesment. 

3. Parameter dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa yang meliputi 

ranah kognitif dan afektif dalam belajar biologi. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut “Apakah ada perbedaan pola tempat duduk “U” 

atau Lingkaran dengan penerapan strategi Instant Assesment terhadap hasil 

belajar biologi materi jaringan tumbuhan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Jumantono Karanganyar Tahun Ajaran 2012/2013”  

 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui adanya perbedaan pola tempat duduk “U” dan 

Lingkaran dengan penerapan strategi Instant Assesment terhadap hasil 

belajar biologi materi jaringan tumbuhan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Jumantono Karanganyar Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 

1. Bagi guru 

a. Memberi gambaran kepada guru dalam menentukan atau memilih 

metode pembelajaran biologi yang tepat sehingga dapat menentukan 

hasil belajar yang diharapkan baik secara kognitif dan afektif. 

b. Meningkatkan profesionalisme guru sehingga guru menjadi lebih 

berpengalaman dalam mengajar. 

2. Sekolah 

a. Untuk bahan masukan dalam meningkatkan mutu sekolah. 
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b. Memberikan strategi pembelajaran alternatif bagi sekolah. 

3. Peneliti 

Dapat memperluas serta memperdalam wawasan dan pengalaman 

dalam ilmu pengetahuan dalam pendidikan, khususnya pada pola tempat 

duduk dengan penerapan strategi pembelajaran tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




