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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam aktivitas kehidupan manusia sehari-hari hampir tidak pernah 

terlepas dari kegiatan belajar, baik ketika seseorang melaksanakan aktivitas 

sendiri, maupun di dalam suatu kelompok tertentu. Dipahami ataupun tidak 

dipahami, sesungguhnya sebagian besar aktivitas di dalam kehidupan sehari-

hari kita merupakan kegiatan belajar. Pembelajaran di sekolah masih 

menjadi suatu hal yang menurut masyarakat adalah paling utama untuk 

meningkatkan sumber daya manusia yang hasilnya akan membantu dalam 

menentukan kehidupan individu yang lebih baik dimasa akan datang. 

Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Uno, 2008). 

Pembelajaran berupaya mengubah masukan berupa siswa yang belum 

terdidik menjadi siswa yang terdidik, siswa yang belum memiliki 

pengetahuan tentang sesuatu menjadi siswa yang memiliki pengetahuan. 

Demikian pula siswa yang memiliki sikap, kebiasaan atau tingkah laku yang 

belum mencerminkan eksistensi dirinya sebagai pribadi baik atau positif, 

menjadi siswa yang memiliki sikap, kebiasaan dan tingkah laku yang baik. 

Sebenarnya belajar dapat saja terjadi tanpa pembelajaran, namun hasil 

belajar akan tampak jelas dari suatu aktivitas pembelajaran. Dengan kata 
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lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat 

belajar dengan baik.(Aunurrahman, 2009). 

Salah satu upaya untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran 

biologi yaitu dengan menggunakan pembelajaran dimana siswa melakukan 

sebagian besar pekerjaan yang harus dilakukan. Siswa menggunakan otak 

untuk melakukan pekerjaannya, mengeluarkan gagasan, memecahkan 

masalah dan dapat menerapkan apa yang mereka pelajari. Pembelajaran aktif 

merupakan salah satu langkah cepat, menyenangkan, mendukung dan 

menarik hati dalam pembelajaran untuk mempelajari sesuatu dengan baik. 

Pembelajaran aktif membantu untuk mendengar, melihat, mengajukan 

pertanyaan tentang pelajaran tertentu dan mendiskusikannya dengan yang 

lain. (Silberman, 2001). 

Biologi merupakan cabang ilmu pengetahuan alam (IPA) yang 

berhubungan langsung dengan alam, semua komponen yang ada di alam 

bahkan yang bersifat renik sekalipun. Biologi juga dapat dikatakan ilmu 

alam yang sangat berpengaruh terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Biologi lebih mengembangkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang logis, 

kegiatan belajar mengajar yang terfokus dan keterampilan proses siswa 

melalui metode pembelajaran yang sesuai sehingga menimbulkan emosional 

siswa yang lebih berkembang. Mata pelajaran ini peserta didik 

dikembangkan sikap ilmiah yang mencakup : 1. jujur dan obyektif; 2. Sikap 
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ingin tahu; 3. Terbuka; 4. Kritis; 5. Peduli terhadap lingkungan sekitar; 6. 

Tekun; dan 7. Tidak percaya tahayul. 

Penggunaan strategi pembelajaran yang tepat pada proses 

pembelajaran akan membuat perolehan hasil belajar siswa meningkat. 

Pemahaman yang diperoleh siswa dalam proses pembelajaran dapat dilihat 

dari hasil belajar siswa yang diukur dengan memberikan tes kepada siswa 

sehingga perlu diadakan penelitian untuk mencari metode yang efektif dalam 

proses belajar di kelas sehingga dapat memberikan alternatif pendekatan atau 

metode yang cocok untuk diterapkan dalam  proses pembelajaran. 

Strategi pembelajaran Puzzle gamez memiliki banyak sekali variasi, 

diantaranya adalah Spelling Puzzle dan Crossword Puzzle. Strategi 

pembelajaran ini sangat cocok digunakan dalam materi ekosistem karena 

dianggap tepat dan salah satu materi yang sangat luas penjabarannya dan 

terdiri dari berbagai sub bab yang dapat diberikan kepada siswa untuk 

dipelajari dengan cara pembelajaran aktif. 

Strategi pembelajaran Spelling Puzzle  merupakan  puzzle yang 

terdiri dari gambar-gambar dan huruf-huruf acak untuk dijodohkan menjadi 

kosakata yang benar. Untuk menemukan potongan gambar dan huruf-huruf 

yang tepat siswa dirangsang berfikir kritis dan aktif.( Tarigan,1986). Strategi 

pembelajaran Crossword Puzzle adalah salah satu pembelajaran aktif bagi 

siswa yang dapat digunakan sebagai alat pembelajaran yang baik tanpa 

kehilangan esensi belajar yang berlangsung (Silberman, 2006). Crossword 
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Puzzle menggunakan pertanyaan- pertanyaan yang harus dijawab dengan 

cara memasukkan jawaban tersebut ke dalam kotak-kotak yang tersedia baik 

secara horizontal maupun vertikal dengan huruf sehingga berbentuk sebuah 

kata sesuai dengan petunjuk. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian 

yang berjudul:“Perbandingan Hasil Belajar Biologi Melalui Pembelajaran 

Spelling Puzzle Dan Crossword Puzzle Kelas VII SMP Negeri 2 Gondang 

Sragen Tahun Ajaran 2012/2013”. 

B. Pembatasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Subjek penelitian 

Subjek penelitiannya adalah seluruh siswa VII SMP Negeri 2 

Gondang. 

2. Objek Penelitian 

Objek Penelitiannya yaitu Pembelajaran Spelling Puzzle dan 

Pembelajaran Crossword Puzzle. 

3. Parameter 

Parameter yang digunakan adalah  hasil belajar, yakni hasil akhir 

(kognitif dan afektif) yang dicapai siswa setelah melakukan proses 

pembelajaran yang dinyatakan dalam nilai post test 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada pembatasan masalah tersebut maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan yaitu: “Bagaimanakah perbandingan hasil 

belajar biologi antara pembelajaran Spelling Puzzle dengan pembelajaran 

Crossword Puzzle kelas VII SMP Negeri 2 Gondang Sragen?” 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian 

ini bertujuan untuk “Mengetahui perbandingan hasil belajar antara 

pembelajaran Spelling Puzzle dengan pembelajaran Crossword Puzzle kelas 

VII SMP Negeri 2 Gondang Sragen.” 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dunia 

pendidikan baik secara langsung maupun tak langsung. Adapun manfaat 

penelitian ini adalah : 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan tentang penggunaan Strategi Spelling Puzzle dan Strategi 

Crossword Puzzle untuk meningkatkan  hasil belajar biologi pada siswa 

sehingga dapat mempengaruhi prestasi siswa. 
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b. Manfaat Praktis 

1. Bagi peneliti dapat dijadikan uji kemampuan terhadap bekal teori 

yang diperoleh di bangku kuliah serta sebagai upaya 

mengembangkan ilmu pengetahuan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan untuk penelitian yang akan 

dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


