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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Proses pendidikan yang berlangsung sekarang ini, kurang 

memperhatikan potensial individu serta kerja otak dan emosional. Kinerja 

otak manusia itu ibarat bola lampu yang mampu mengeluarkan cahaya 

terang. Jika dilatih bisa mengeluarkan cahaya pengetahuan ke segala 

penjuru karena jaringan syaraf otaknya berkesinambungan membentuk 

bulatan bola yang dihubungkan oleh sel-sek syaraf yang milyaran 

jumlahnya. Dalam pendekatan lain, pendidikan yang bagus harus 

mengaktifkan tidak hanya otak kiri tetapi juga dengan otak kanan. Otak 

kanan memiliki kemampuan berfikir imajinatif, holoistik, kreatif dan bisa 

menghasilkan ide-ide di luar pakem yang biasa dianut oleh otak kiri yang 

berciri linear dan analistis. Jadi yang bagus menciptakan keseimbangan 

diantara keduanya baik itu otak kiri maupun otak kanan (Kusumah, 2006). 

Kurikulum IPA menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk 

memahami konsep dan proses pengetahuan alam dan menekankan agar 

peserta didik menjadi pelajar aktif dan kreatif. Hal ini berarti bahwa proses 

belajar mengajar IPA di SMP tidak hanya berlandaskan pada pembelajaran 

afektif, tetapi lebih menekankan pada prinsip-prinsip pembelajaran 

kognitif. 
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Oleh karena itu, tugas guru di kelas tidak hanya sekedar 

menyampaikan imformasi demi pencapaian tujuan pembelajaran, tetapi 

juga (menciptakan pengalaman belajar siswa), guru harus berupaya agar 

kegiatan di kelas dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi 

pengalaman siswa. Guru harus mampu menemukan metode-metode dan 

teknik yang dapat mendukung perannya tersebut, sehingga kegiatan belajar 

mengajar dapat diselenggarakan dengan efektif. Namun pada 

kenyataannya di lapangan proses belajar mengajar masih didominasi 

metode konvensional. 

Biologi merupakan salah satu pelajaran IPA yang berkaitan dengan 

cara mencari tahu dan memahami alam semesta secara sistematis, 

sehingga biologi bukan hanya merupakan penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta- fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses menemukan. Pendidikan Biologi 

diharapkan menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari dirinya sendiri 

dan alam sekitarnya, yang di dalamnya terdapat pokok bahasan yang 

memiliki kekhususan karakter dan konsep- konsep yang harus dipahami 

(Wina, 2005:29). 

Dalam pembelajaran biologi, kemampuan pemahaman konsep 

merupakan syarat mutlak dalam mencapai keberhasilan belajar biologi. 

Hanya dalam penguasaan konsep seluruh permasalahan biologi dapat 

terpecahkan, baik permasalahan biologi yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari, maupun permasalahan dalam bentuk soal-soal di sekolah.  Hal 
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ini menunjukkan bahwa pelaja ran biologi tidak hanya dituntut dalam 

hafalan tetapi lebih menuntut pada penguasaan konsep bahkan aplikasi 

konsep.  

Mata pelajaran biologi ini pada umumnya dikenal sebagai mata 

pelajaran yang kurang disukai siswa. Kecenderungan ini biasanya berawal 

dari pengalaman belajar mereka yang memberikan kesan bahwa pelajaran 

biologi adalah pelajaran yang tidak lepas dari hafalan, penyelesaian soal 

yang rumit, sampai kegiatan praktikum yang menuntut mereka melakukan 

segala sesuatunya dengan sangat teliti dan cenderung membosankan. 

Akibatnya tujuan pembelajaran yang diharapkan menjadi sulit untuk 

dicapai. Hal ini terlihat dari rendahnya nilai rata-rata mata pelajaran 

biologi.  

Belajar aktif merupakan salah satu cara agar kemampuan belajar 

dan hasil belajar siswa dapat maksimum. Belajar aktif menempatkan siswa 

sebagai subjek pendidikan dalam proses belajar bukan sebagai objek 

pendidikan. Guru sebagai fasilitator (penyampai materi) sangat 

membutuhkan model pembelajaran yang tepat dalam penyampaian materi 

agar siswa dapat dengan mudah menguasai materi yang diajarkan. 

Berbagai macam model pembelajaran aktif dalam model pembelajaran 

kooperatif di antaranya Index Card Match(mencari pasangan), Active 

Knowledge Sharing  (saling tukar pengetahuan), Team Quiz (quiz 

kelompok) , Card Sort  (sortir kartu), Numbered Heads (kepala bernomor ), 

dan lain-lain (Hisyam Zaini, 2002:10). 
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Pada penelitian ini peneliti menggunakan kolaborasi dua model 

yaitu model pembelajaran Scramble  dan STAD disertai dengan media 

gambar hal ini diharapkan dapat membantu mempertajam daya ingat siswa 

dan dapat menciptakan suasana belajar siswa yang lebih menyenangkan 

bagi siswa. Dengan menggunakan model pembelajaran yang beragam 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian, 

akan mengubah cara pandang mereka terhadap mata pelajaran ini dan pada 

akhirnya diharapkan para siswa dapat meningkatkan nilai rata-rata pada 

pelajaran biologi.  

Penerapan model ini diaplikasikan pada siswa kelas VIII D di MTs 

Negeri Surakarta 1 khususnya kelas VIII D, karena siswa kelas VIII D 

merupakan siswa yang dianggap kurang dalam hal bekerjasama dengan 

teman sekelasnya, siswa cenderung bekerja sendiri-sendiri atau secara 

individual, kelas ini juga dianggap sebagai kelas yang paling ramai 

sehingga kurang dalam penguasaan materi.  

Setelah melakukan observasi terhadap siswa, guru, dan suasana 

pembelajaran kelas VIII MTs Negeri Surakarta 1, hasil observasi 

pembelajaran biologi pada kelas VIII didapat antara lain: Pengetahuan 

guru akan metode pembelajaran masih kurang, guru cenderung masih 

menggunakan metode yang sama dari waktu ke waktu.  Strategi atau 

metode pembelajaran yang digunakan pada saat ini masih konvensional 

yaitu metode ceramah, tugas rumah atau mengerjakan soal-soal sehingga 

dianggap kurang dalam memvariasikan metode pembelajaran.  Sarana dan 
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prasarana yang ada di sekolah cukup memadai, misalnya sudah adanya 

kipas angin, tersedianya laboratorium IPA, tersedianya LCD, tetapi hanya 

saja dalam penggunaannya atau pengoperasiannya kurang maksimal, dan 

juga kurang lengkapnya  penyedian buku-buku di perpustakaan. sehingga 

membuat siswa kurang nyaman dengan keadaan yang seperti ini secara 

tidak langsung bisa  mengurangi minat belajar siswa. Siswa ramai sendiri 

saat diterangkan guru, siswa pasif dan jenuh dalam nengikuti 

pembelajaran, siswa tidak memperhatikan pelajaran, siswa kurang 

berminat dalam mengikuti pembelajaran. Berdasarkan data observasi yang 

diperoleh masih rendahnya tingkat kedisiplinan siswa yaitu 16,66%, 

kegiatan lisan 16,66%, perhatian siswa 27,77%, kegiatan menulis 25%, 

kegiatan motorik 36,11%, kegiatan mental 22,22%, kegiatan emosional 

25%. Hal itu sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Salah satu materi pelajaran yang ada di kelas VIII D di MTs Negeri 

Surakarta 1 pada semester genap adalah gerak pada tumbuhan. Materi ini 

memuat pengertian-pengertian yang panjang dan terdiri dari beberapa 

macam dari gerak pada tumbuhan tersebut, siswa yang memiliki 

kemampuan sulit menghafal akan malas untuk mempelajarinya. Pokok 

materi yang cukup banyak ini memerlukan suatu tindakan yang tepat agar 

mudah untuk dipahami oleh siswa. Pembelajaran yang baik memerlukan 

metode dan interaksi pembelajaran yang tepat pula, oleh karena itu metode 

pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa biologi 

yaitu model pembelajaran sramble dan STAD dengan menggunakan 
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media gambar melalui penelitian tindakan kelas.  Wiriaatmaja (2008:29), 

menyatakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu penelitian 

tindakan yang akar permasalahnnya muncul di kelas dan dirasakan 

langsung oleh guru yang bersangkutan. 

Berdasarka uraian di atas peneliti akan melakukan penelitian 

dengan mengangkat judul penelitian “Penerapan model pembelajaran 

scramble dan STAD (Student team achievement divisions) disertai dengan 

media gambar untuk meningkatkan hasil belajar biologi siswa di MTs 

Negeri Surakarta 1”.  

B. Pembatasan Masalah 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII D di MTs Negeri 

Surakarta 1 tahun ajaran 2012/2013.  

2. Objek Penelitian 

Objek da lam penelitian ini adalah model pembelajaran Scramble dan 

STAD disertai dengan media gambar. 

3. Parameter yang diukur 

Skor dari postes hasil belajar biologi dengan KKM 65 dan target yang 

diinginkan 80%. 
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C. Rumusan Masalah 

Apakah model pembelajaran scramble dan STAD disertai dengan 

media gambar dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas VIII D 

di MTs Negeri Surakarta 1 tahun ajaran 2012/2013? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan 

penelitian yang akan dicapai adalah: 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi. 

2. Tujuan Khusus  

Untuk meningkatkan hasil belajar biologi dengan penerapan model 

pembelajaran scramble dan STAD disertai dengan media gambar pada 

siswa kelas VIII di MTs Negeri Surakarta 1. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

Guru terdorong untuk memilih dan menggunakan pendekatan atau 

metode yang tepat dalam meningkatkan minat, kreatifitas dan 

semangat belajar siswa melalui pembelajaran yang mengundang siswa 

untuk aktif.  

2. Bagi Siswa 

Siswa dapat meningkatkan sendiri kemampuan berfikir tingkat tinggi 

belajar secara aktif dan mandiri. Mengembangkan kemampuan 
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kreatifitasnya serta meningkatkan aktivitas belajar dalam membahas 

sebuah konsep biologi. 

3. Bagi Sekolah 

PTK ini akan sangat bermanfaat bagi sekolah untuk meningkatkan 

kwalitas pembelajaran yang bermutu di MTs Negeri Surakarta 1.  

 


