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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu 

dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap 

dan kepercayaan ada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah 

proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

Dalam  proses pembelajaran misalnya, pengembangan suasana kesetaraan 

melalui komunikasi dialogis yang transparan, toleran, dan tidak  arogan 

seharusnya terwujud didalam aktivitas pembelajaran. Suasana yang memberi 

kesempatan luas bagi setiap peserta didik untuk berdialog dan 

mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan diri dan 

potensinya. Hal ini menjadi sangat penting karena para pendidik juga adalah 

pemimpin yang harus mengakomodasi berbagai  pertanyaan  dan kebutuhan 

peserta didik secara transparan,toleran dan tidak arogan,dengan membuka 

seluas-luasnya kesempatan-kesempatan dialog kepada peserta didik 

(Aunurrahman,2009). 

Strategi pembelajaran  yang baik adalah strategi  yang dapat 

menumbuhkan kegiatan belajar siswa. Untuk itu guru harus memahami 

sepenuhnya materi yang akan disampaikan dan memilih strategi  pembelajaran 
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yang tepat untuk menyampaikan materi sehingga dapat menciptakan proses 

belajar mengajar dengan baik. Tujuan utama seorang guru dalam mewujudkan 

tujuan pendidikan di sekolah adalah mengembangkan strategi belajar mengajar 

yang efektif. Strategi pembelajaran aktif yang menggunakan model permainan 

juga bagus untuk menarik minat belajar siswa agar siswa tidak jenuh tapi tetap 

serius dalam mengikuti pelajaran dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh 

guru. Strategi yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan permainan 

ular tangga,dimana permainan ular tangga cukup digemari dikalangan anak-

anak,sehingga tidak ada salahnya mencoba menerapkan permainan tersebut 

dalam proses pembelajaran jadi siswa juga bisa aktif dalam proses 

pembelajaran,serta dapat mengurangi kejenuhan siswa sehingga siswa lebih 

mudah untuk memahami materi yang diajarkan. 

Strategi lain yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan 

permainan  Crossword Puzzle atau teka-teki silang dimana teka-teki silang 

dapat digunakan sebagai strategi pembelajaran yang baik dan menyenangkan 

tanpa kehilangan esensi belajar yang sedang berlangsung.bahkan strategi ini 

dapat melibatkan partisipasi siswa secara aktif semenjak awal (Zaini,2008). 

Strategi  dengan menggunakan permainan ular tangga dan Crossword Puzzle 

dalam pembelajaran IPA diharapkan dapat menghilangkan rasa bosan siswa 

dalam belajar. Siswa dapat saling bertukar pikiran dengan teman. Hal ini dapat 

membuat kelas lebih hidup dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih 

serius belajar. 
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Bersumber dari koran solopos yang terbit pada tanggal 2 Juni 2012, 

bahwasanya ada 25 sekolah satuan pendidikan SMP/MTs yang pada hasil UAN 

tingkat kelulusanya paling menyedihkan karena tingkat kelulusan kurang dari 

25%,pada tahun ajaran 2011/2012, di SMP Terbuka 1 Karangmoncol 

Kabupaten Purbalingga provinsi Jawa Tengah misalnya dengan jumlah peserta 

UAN ada 19 dan tingkat kelulusanya 5,26%,di SMP Negeri Terbuka Alas 

Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan diikuti peserta 

UAN sebanyak 10 orang dan tingkat kelulusanya 10,00% ,di SMP Terbuka 

Pagentan kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 

peserta ada 47 dengan tingkat kelulusan 10,64%,di SMPN Satap 2 Mantangai 

kabupaten kapuas provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah peserta 15 dan 

tingkat kelulusan 13,33 %. Dan masih banyak lagi sekolah yang tingkat 

kelulusan kurang dari 25%,hal ini sangat memprihatinkan mungkin disebabkan 

karena proses pembelajaran yang kurang berhasil atau peran gurudalam proses 

pembelajaran maupun ada kendala dalam hal fasilitas untuk proses 

pembelajaran. 

Peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat salah satunya  dari proses 

pembelajaran  yang berlangsung pada sekolah tersebut, baik metode maupun 

pendekatan yang digunakan. Pembelajaran di SMP Negeri 3 Colomadu 

Karanganyar  pada khususnya kelas VII menunjukan bahwa: (1) nilai rata-rata 

pembelajaran Biologi siswa sebagian masih banyak yang dibawah nilai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal), (2) Masih banyak siswa yang pada saat proses 

pembelajaran sering ramai sendiri dan kurang memperhatikan guru pada saat 
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menjelaskan materi pelajaran, (3) Partisipasi siswa masih rendah dalam proses 

pembelajaran. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya siswa dalam 

persiapan untuk mengikuti pelajaran (belum membaca materi), (4) Keaktifan 

siswa belum optimal baik di dalam bertanya, menjawab dan menanggapi 

pernyataan.  

Menurut hasil penelitian Sari (2011), disimpulkan bahwa dari hasil 

penelitian tindakan kelas  menunjukan bahwa hasil belajar bidang studi biologi 

menggunakan strategi pembelajaran “Instant Assesment” melalui simulasi 

permainan dadu,menunjukan peningkatan baik dari ranah kognitif maupun 

afektif. Hal ini ditunjukan dengan adanya peningkatan rata-rata kognitif siswa 

pada setiap siklusnya hingga memperoleh nilai lebih besar dari 57(KKM), dan 

menurut hasil penelitian Warningsih (2011), disimpulkan bahwa dengan 

menerapkan model crossword Puzzle dengan menggunakan media gambar  di 

SMP negeri 2 Baki Sukoharjo dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik, dimana dalam aspek 

kognitif meningkat dari prosentase ketuntasan 37,84% menjadi 94,59%, dalam 

aspek afektif dari 61,49% meningkat menjadi 95,59% dan dari aspek 

psikomotorik meningkat dari 72,30% menjadi 94,59%. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran menggunakan Crossword Puzzle dan Permainan Ular Tangga 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa, oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan membandingkan dua cara pembelajaran tersebut 
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untuk dterapakan dalam pendalaman materi  ekosistem pada kelas VII SMP 

Negeri 3 Colomadu, Karanganyar. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat diidentifikasikan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

a. Proses pembelajaran biologi di SMP Negeri 3 Colomadu masih 

menggunakan metode pembelajaran konvensional yang menjadikan 

siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

b. Rendahnya tingkat keaktifan, motivasi, dan keberanian siswa di kelas. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar masalah ini dapat dikaji secara mendalam maka perlu adanya 

pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Subyek Penelitian  

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 3 Colomadu 

Karanganyar 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah perbandingan strategi dengan menggunakan 

Crossword Puzzle dan permainan ular tangga. 
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3.  Parameter Penelitian  

Parameter dalam penelitian ini adalah hasil belajar (kognitif) dan afektif 

siswa menggunakan pembelajaran biologi dengan strategi Crossword 

Puzzle dan permainan ular tangga dengan menggunakan media gambar. 

4. Materi  

Biologi Semester II kelas VII pokok bahasan ekosistem 

  KD: Menentukan ekosistem dan saling ketergantungan antara komponen   

ekosistem. 

D. Perumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : “Bagaimanakah perbedaan  pembelajaran strategi Crossword Puzzle 

dan  Permainan Ular Tangga dengan menggunakan media gambar terhadap 

hasil belajar ekosistem siswa kelas VII SMP Negeri 3 Colomadu Karanganyar 

Tahun Ajaran 2012/2013?”. 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan dan pembatasan masalah yang telah 

dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar 

ekosistem dengan  penggunaan strategi pembelajaran dengan Crossword 

Puzzle dan Permainan Ular Tangga pada siswa kelas VII SMP Negeri 3 

Colomadu Karanganyar 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak 

yang berkaitan, diantaranya: 

1. Ditinjau dari segi teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam pengembangan 

pengetahuan tentang penggunaan strategi pembelajaran yang kreatif dan 

inovatif dengan menerapkan pembelajaran Crossword Puzzle dan 

Strategi Permainan Ular Tangga 

2. Ditinjau dari segi praktis 

Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi: 

a. Bagi peneliti 

Bagi peneliti, dari penelitian ini dapat diperoleh ilmu 

pengetahuan yang didapat dari praktek penelitian secara langsung 

dengan cara memilih strategi pembelajaran yang tepat untuk 

diterapkan dalam proses pembelajaran 

b. Bagi siswa 

Bagi siswa, penelitian ini dapat membiasakan siswa untuk 

belajar aktif dan kreatif, dapat meningkatkan pemahaman siswa 

tentang materi yang telah disampaikan oleh guru, meningkatkan 

kemampuan siswa untuk berani bertanya dan mengeluarkan 

pendapat, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa 

untuk mengenali gaya belajar masing-masing, sehingga memberikan 
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motivasi kepada siswa untuk lebih dapat berprestasi dalam belajar 

biologi, khususnya materi ekosistem 

c. Bagi Guru 

Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan alternatif 

kepada guru atau calon guru dalam menentukan strategi, metode atau 

media  pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan materi yang 

akan diajarkan, memberi wacana baru tentang pembelajaran aktif 

melalui strategi pembelajaran aktif  Croosword Puzzle dan  Permainan 

ular tangga, dapat memberikan masukan kepada guru atau calon guru 

untuk terus menambah informasi terbaru dalam dunia pendidikan 

tetapi tidak terfokus pada satu sumber informasi saja, dan dapat 

memberikan informasi kepada guru dan calon guru untuk lebih 

menekankan pada keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

sehingga hasil belajar biologi dapat tercapai dengan maksimal. 

d. Bagi Sekolah 

Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

motivasi dan inovasi baru dalam pembelajaran biologi sehingga 

dapat meningkatkan semangat,minat dan hasil belajar siswa. 

e. Bagi masyarakat 

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberi sumbangan 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan. 

 


