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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan 

di setiap Negara, karena dengan pendidikan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta untuk 

menyiapkan generasi masa kini sekaligus masa yang akan datang. Pendidikan 

yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya mempersiapkan para siswanya 

untuk sesuatu profesi tetapi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 

dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan 

hendaknya tidak hanya berorientasi pada masa lalu dan masa kini tetapi 

merupakan proses yang mengantisipasi dan menyiapkan peserta didik pada 

generasi masa depan. Di setiap negara akan selalu berusaha untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan supaya tidak ketinggalan dengan negara 

lain.  

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pendidikan merupakan 

usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki 

peserta didik melalui proses pembelajaran. Pendidikan bertujuan untuk 

mengembangkan potensi anak agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, berkepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta 

memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan 

warga negara. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang mulia ini disusunlah 
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kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, bahan dan metode pembelajaran. Oleh karena itu, peran guru dalam 

mengajar dituntut untuk membantu, membimbing, mengarahkan, memotivasi 

dan memfasilitasi siswa agar berperan aktif dalam proses pembelajaran guna 

tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan.  

Demi tecapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan maka 

perencanaan kegiatan pembelajaran seharusnya tidak tergantung semata-mata 

hanya pada guru, tetapi harus mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa. 

Salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa dalam 

kegiatan pembelajaran adalah dengan melibatkan siswa berperan aktif dalam 

proses pembelajaran. Keaktifan siswa berperan penting dalam mendorong 

siswa untuk melakukan berbagai aktivitas pembelajaran di kelas, sehingga 

dapat menumbuhkan dan memperkuat pemahaman tentang materi pelajaran. 

Namun, pada kenyataannya proses pembelajaran belum sesuai dengan apa 

yang diharapkan, dikarenakan pada  umumnya masih bersifat konvensional, 

dengan menempatkan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Seorang guru 

lebih sering menggunakan metode ceramah tanpa diselingi dengan metode 

pembelajaran aktif, sehingga menyebabkan siswa menjadi pasif dengan hanya 

menerima materi penjelasan dari guru tanpa ikut berperan aktif dalam proses 

pembelajaran, dan menimbulkan rendahnya keaktifan siswa serta tingkat 

perhatian siswa terhadap materi pelajaran menjadi menurun.  

Pemerintah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan yang telah 

melalui berbagai cara misalnya memberikan anggaran pendidikan untuk 
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mengembangkan sarana dan prasarana sekolah, guru yang harus memiliki 

gelar S-1, adanya pergantian kurikulum dan sebagainya. Selain usaha 

pemerintah tersebut salah satu upaya untuk meningkatkan keberhasilan 

pendidikan adalah dengan menggunakan pembelajaran aktif dimana siswa 

melakukan sebagian besar kegiatan proses belajar mengajar.  

Sekolah sebagai institusi pendidikan dan miniatur masyarakat perlu 

mengembangkan pembelajaran sesuai tuntutan era global. Salah satunya 

adalah dengan pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif merupakan suatu proses 

belajar yang menumbuhkan dinamika belajar bagi peserta didik, yang 

dikembangkan dengan cara membantu peserta didik untuk membangun 

keterkaitan antara pengetahuan dan pengalaman. 

Saat ini seorang guru dituntut untuk berkompetensi lebih berat, oleh 

karena itu secara kualitatif guru juga perlu perubahan untuk meningkatkan 

seluruh potensi dan keterampilannya sebagai guru. 

Kenyataan yang banyak dijumpai di kelas-kelas suatu sekolah selama 

ini adalah pembelajaran yang hanya berpusat pada seorang guru (teacher 

centered learning) yang melibatkan guru sebagai sumber pengetahuan bagi 

siswa, dan cara yang digunakan guru cenderung masih menggunakan metode 

ceramah. Penggunaan metode ceramah yang dominan tersebut menyebabkan 

partisipasi siswa, kemajuan siswa, perhatian dan minat siswa tidak dapat 

dipantau. 

Hasil wawancara dengan Drs. Djarot selaku guru IPA Biologi SMK 

Negeri 4 Surakarta pada hari Senin, 10 September 2012 diketahui bahwa 
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dalam proses pembelajaran IPA Biologi terdapat banyak masalah yang 

dihadapi guru di dalam kelas. Salah satu masalahnya yaitu interaksi 

pembelajaran di kelas yang relative masih rendah dan berlangsung satu arah. 

Hal tersebut terjadi karena saat proses pembelajaran IPA Biologi guru sering 

menggunakan metode ceramah yang divariasikan dengan tanya jawab 

sehingga siswa merasa bosan. 

Melihat kelemahan menggunakan metode ceramah banyak siswa yang 

bosan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam proses pembelajaran perlu 

diterapkan strategi yang bisa membangkitkan semangat belajar siswa, melatih 

siswa untuk bertanya, berpendapat, bekerja dalam kelompok yaitu melalui 

penggunaan media audio visual dan strategi small group discussion. 

Penerapan strategi ini diharapkan agar dalam proses pembelajaran siswa itu 

dapat aktif dalam hal bertanya, berpendapat, bekerja dalam kelompok 

sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa. Selain itu guru harus 

memberikan bimbingan, motivasi, penjelasan, mengerjakan soal dalam LKS, 

penugasan, pekerjaan rumah kepada siswa ketika dalam kerja kelompok 

hasilnya kurang maksimal. Hal ini dilakukan agar kelompok yang hasil 

kerjanya kurang maksimal mendapatkan nilai tambahan.  

Berdasarakan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka dilakukan penelitian dengan judul “Penerapan media audio visual dan 

strategi small group discussion untuk Meningkatkan Keaktifan Dalam 

Pembelajaran IPA Biologi Materi Bumi dan Benda Langit Siswa Kelas X 
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Program Keahlian Akomodasi Perhotelan 1 SMK Negeri 4 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2012/2013”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah dalam penelitian dan mencegah perluasan 

masalah serta untuk mempermudah dalam memahami masalah, maka perlu 

adanya pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa dan guru IPA Biologi kelas X 

Program Keahlian Akomodasi Perhotelan 1 SMK Negeri 4 Surakarta. 

2. Objek penelitian  

Objek dalam penelitian ini adalah pembelajaran dengan menggunakan 

media Audio Visual dan Small Group Discussion. 

3. Parameter penelitian 

Parameter dalam penelitian ini adalah keaktifan siswa dalam pembelajaran 

IPA biologi pada materi bumi dan benda langit dengan menggunakan 

media Audio Visual dan Small Group Discussion yang ditujukan dalam 

aspek koknitif dan afektif. 

 

C. Perumusan Masalah 

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka permasalahan dalam 

penelitiann ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah dengan Penerapan 

media audio visual dan strategi small group discussion dapat Meningkatkan 
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Keaktifan Dalam Pembelajaran IPA Biologi Materi Bumi dan Benda Langit 

Pada Siswa Kelas X Program Keahlian Akomodasi Perhotelan 1 SMK Negeri 

4 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013 ?”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 

keaktifan siswa kelas X Program Keahlian Akomodasi Perhotelan 1 SMK N 4 

Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan menggunakan media Audio 

Visual dan Small Group Discussion. 

 

E. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan konsep mengenai media Audio Visual dan 

Small Group Discussion. 

b. Sebagai salah satu alternatif  untuk meningkatkan keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran IPA Biologi melalui  penggunaan media 

Audio Visual dan Small Group Discussion. 

c. Sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis 

mengenai penggunaan Media Audio Visual dan Small Group 

Discussion. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Siswa, dapat sebagai informasi: 

1) Untuk mengembangkan ide dan kreativitas siswa dalam meningkatkan 

keaktifan khususnya bidang studi IPA Biologi sehingga mendapatkan prestasi 

yang maksimal. 

2) Untuk menumbuhkembangkan daya tarik dan perhatian siswa dalam proses 

pembelajaran IPA Biologi. 

3) Untuk mempermudah siswa dalam menerima dan memahami materi pelajaran 

IPA Biologi. 

4) Untuk menumbuh kembangkan keberanian siswa dalam mengungkapkan ide 

atau pendapat dalam pembelajaran IPA Biologi. 

b. Manfaat bagi Guru dapat sebagai masukan dalam: 

1) Menerapkan dan mengembangkan keterampilan guru dalam pemilihan 

strategi pembelajaran yang bervariasi. 

2) Mengembangkan keterampilan guru dalam mengajar agar siswa dapat 

berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

3) Merumuskan dan mengembangkan materi pelajaran sesuai kurikulum yang 

berlaku dengan pencapaian indikator yang diharapkan. 

c. Manfaat bagi Sekolah dapat sebagai masukan: 

1) Untuk meningkatkan keprofesionalan guru di sekolah. 

2) Untuk mengembangkan kinerja guru di sekolah. 

3) Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah sehingga memiliki daya 

saing yang lebih tinggi dari pada sekolah yang lain.  


