
  1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah  

Mutu pendidikan merupakan  salah  satu masalah nasional dan bahkan 

telah lama menjadi bahan perdebatan publik terutama tentang tuntutan akan 

mutu  pendidikan  seiring  dengan  bergulirnya  reformasi  di  segala  bidang. 

Sejalan dengan sumber keberadaannya di masyarakat, sekolah dituntut oleh 

masyarakat  untuk  mempertanggung  jawabkan  tugasnya.  Dengan  kata 

lain  pendidikan dan pengajaran di sekolah dituntut agar dilaksanakan secara 

efektif, sesuai dengan standar‐standar atau syarat‐syarat yang berlaku.     

Kenyataannya,  berdasarkan  hasil  laporan  beberapa  lembaga 

internasional,  perkembangan  pendidikan  di  Indonesia  masih  belum 

memuaskan.  Hal  ini  tercermin  dari  hasil  TIMSS  (Trends  Internasional  in 

Mathematics and Science Study) yang menunjukkan bahwa kemampuan siswa 

Indonesia dalam bidang IPA berada pada urutan ke‐38 dari 40 negara (kajian 

kurikulum  mata  pelajaran  IPA,  2007).  Oleh  karena  itu,  pembaharuan 

pendidikan  di  Indonesia memang  harus  terus  dilakukan.  Rendahnya mutu 

sumber daya manusia  Indonesia  itu memang  tidak  terlepas dari hasil  yang 

dicapai  oleh  pendidikan  kita  selama  ini.  Standar  nasional  pendidikan harus 

disempurnakan  dan  ditingkatkan  secara  berencana,  terarah  dan  berkala 

sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Hal 
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ini  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  19  tahun  2005  tentang 

Standar Nasional Pendidikan.  

   Pendidikan IPA merupakan bagian dari keseluruhan sistem pendidikan 

nasional.  Mutu  pendidikan  IPA   bergantung  pada  manajemen  mutu  yang 

dikembangkan  oleh  tiap  satuan  pendidikan.  Hal  ini  yang  membawa 

konsekuensi, sistem manajemen mutu yang dikembangkan dalam pendidikan 

IPA  seharusnya  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  sistem 

manajemen  mutu  satuan  pendidikannya,  dan  pada  gilirannya  merupakan 

bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Dengan kata lain, salah satu 

indikator  keberhasilan  program mutu  yang  dicanangkan  Depdiknas  adalah 

terciptanya  sistem  penjaminan  mutu  pendidikan  IPA  pada  tingkat  satuan 

pendidikan  yang  merupakan  bagian  dari  sistem  penjaminan  mutu  satuan 

pendidikan tersebut. 

Biologi  merupakan  bagian  dari  IPA  yang  menekankan  pembelajaran 

yang memberikan pangalaman secara langsung, atau siswa ditekankan untuk 

aktif  dalam  proses  belajar  mengajar.  Pembelajaran  biologi  yang  menitik 

beratkan  pada  pengembangan  daya  penalaran  siswa  dapat  dicapai melalui 

berbagai strategi pembelajaran. Strategi dalam penyajian materi merupakan 

salah satu  faktor utama dalam proses pembelajaran karena proses  ini dapat 

dirancang  sebelumnya,  baik  yang  menyangkut  sasaran,  materi,  media 

penunjang, alokasi waktu, sumber belajar,  ruang dan evaluasinya. Pada saat 

proses  pembelajaran  berlangsung  siswa  diharapkan  untuk  berperan  aktif 



3 
 

 
 

dalam  kegiatan  pembelajaran  sedangkan  tugas  guru  salah  satunya 

mengarahkan  kepada  siswa untuk memahami  suatu  konsep  sehingga  siswa 

benar‐benar  memahami kegiatan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 6 pilar 

pendidikan  yang  dicanangkan  UNESCO  yaitu  belajar  untuk  mengetahui  ( 

learning  to know), belajar untuk melakukan  (  learning  to do  ), belajar untuk 

menjadi diri sendiri( learning to be), belajar untuk kebersamaan ( learning to  

live  together), belajar untuk  mengembangkan strategi dan kiat belajar  

(learning how to learn), belajar terus menerus sepanjang hayat (learning 

throughout life).  Dalam  pembelajaran  biologi  perlu  adanya  upaya  alternatif 

strategi  pembelajaran  yang mengkondisikan  cara  belajar  siswa  aktif.  Salah 

satu  indikator  keberhasilan  dalam  pembelajaran  yaitu  penguasaan  siswa 

terhadap suatu konsep, artinya bagaimana kemampuan siswa pada saat siswa 

menerima suatu materi pelajaran. Membantu siswa untuk memahami suatu 

konsep  bukan  suatu  hal  yang  mudah,  sebagai  guru  hendaknya  kita 

memberikan pembelajaran yang mengarah sehingga membantu siswa untuk 

dapat memahami suatu konsep dengan mudah. Salah satu kunci keberhasilan 

yang  esensial  adalah  pengelolaan  yang  meliputi  pendalaman  teknologi 

pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan 

supervisi. 

 Guru  adalah  pendidik  profesional  dengan  tugas  utama  mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,  dan mengevaluasi 
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peserta  didik  pada  pendidikan  anak  usia  dini  jalur  pendidikan  formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU No. 14 tahun 2005:4) 

 Keterampilan  mengajar  merupakan  suatu  keterampilan  yang 

menuntut latihan yang  terprogram untuk dapat menguasainya. Penguasaan 

terhadap  keterampilan  ini  memungkinkan  guru  untuk  mampu  mengelola 

kegiatan pembelajaran secara efektif. Keterampilan tersebut bersifat generik 

yang berarti keterampilan ini perlu dikuasai oleh semua guru, baik guru TK, 

SD,  SLTP,  SLTA maupun  dosen  perguruan  tinggi.  Dengan  pemahaman  dan 

penguasaan keterampilan mengajar guru diharapkan mampu meningkatkan 

kualitas  proses  pembelajaran,  terutama  dalam  hal  perencanaan  dan 

pelaksanaan proses mengajar. 

Penilaian  terhadap  perencanaan  dan  pelaksanaan  proses mengajar 

sering diabaikan, setidak‐tidaknya kurang mendapat perhatian dibandingkan 

dengan penilaian hasil belajar, padahal pendidikan tidak hanya berorientasi 

kepada  hasil  semata,  tetapi  juga  kepada  perencanaan  dan  pelaksanaan 

pengajaran. Oleh sebab itu, penilaian terhadap perencanan dan pelaksanaan 

dengan hasil belajar mengajar harus dilaksanakan secara seimbang. Penilaian 

terhadap hasil cenderung melihat  faktor siswa sebagai penyebab kegagalan 

pendidikan,  padahal  tidak mustahil  kegagalan  siswa  itu  disebabkan  oleh 

lemahnya perencanaan dan pelaksanaan pengajaran, dimana guru merupakan 

penanggungjawabnya.  



5 
 

 
 

 SMP  Negeri  1  Boyolali  merupakan  sekolah  favorit  yang  ada  di 

Kabupaten  Boyolali.  Keberadaan  SMP  Negeri  1  Boyolali  dengan  prestasi 

akademis yang diraih antara  lain, perolehan nilai UN   terbaik se Kabupaten 

Boyolali untuk setiap akhir tahun pelajaran. Tahun pelajaran 2011/2012 SMP 

Negeri 1 Boyolali kembali meraih peringkat 1 Kabupaten pada kegiatan UN, 

sedangkan untuk  tingkat Propinsi  Jawa  Tengah meraih peringkat 4 dengan 

nilai rata‐rata untuk empat mata pelajaran yang diujikan adalah 9,19. Khusus 

untuk mata pelajaran  IPA yang mencakup  fisika dan biologi, nilai  terendah 

yang diperoleh siswa adalah 6,5  dan nilai tertinggi adalah 10, sedangkan rata‐

ratanya  9,19.  Kejuaraan lain yang diperoleh adalah siswa berprestasi untuk 

tingkat  Kabupaten  maupun  tingkat  propinsi.  Kejuaraan  Olimpiade  Sains 

Nasional di bidang matematika, fisika dan biologi. Dalam lomba karya ilmiah 

remaja  bidang  biologi,  SMP  Negeri  1  Boyolali  selalu  berperan  serta  baik 

Kabupaten/Kota, tingkat Propinsi, maupun Nasional. Demikian pula berbagai 

prestasi dalam bidang kegiatan non akademis diantaranya kejuaraan Pidato 

berbahasa  Inggris, Story  telling, LCC, Baca Puisi, berbagai cabang Olah Raga 

untuk tingkat Kabupaten/Kodya maupun Propinsi.  

Prestasi  tersebut  tentunya  tidak  lepas  dari  peran  guru  dalam 

mengelola  pembelajaran  yang  menyangkut  perencanaan,  pengawasan, 

pembinaan dan pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan uraian diatas, untuk 

mengetahui dan mengungkapkan kemampuan guru dalam merencanakan dan 

melaksanakan  pembelajaran,  maka  penulis  bermaksud  mengadakan 



6 
 

 
 

penelitian  terhadap  kemampuan  merencanakan  dan  melaksanakan 

pembelajaran Biologi di SMP  Negeri 1 Boyolali. 

B.  Fokus Penelitian 

Berdasarkan  latar  belakang  penelitian,  maka  fokus  masalah  dalam 

penelitian  ini  adalah  bagaimana  karakteristik  pengelolaan  pembelajaran  

biologi   di SMP Negeri 1 Boyolali.   Fokus penelitian  ini dirinci menjadi 3 sub 

fokus sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik perencanaan  pembelajaran  biologi di SMP Negeri 

1  Boyolali ? 

2. Bagaimana karakteristik pelaksanaan  pembelajaran biologi di SMP Negeri 1   

Boyolali ? 

3. Bagaimana evaluasi dan tindak  lanjut  pembelajaran  biologi di SMP Negeri 

1 Boyolali ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan  latar  belakang  dan  fokus  penelitian maka  penelitian  ini 

bertujuan untuk  : 

1. Mendeskripsikan karakteristik perencanaan  pembelajaran Biologi di   SMP 

Negeri 1 Boyolali  

2. Mendeskripsikan  karakteristik  pelaksanaan  pembelajaran  Biologi  di  SMP 

Negeri 1 Boyolali  

3.  Mendeskripsikan  karakteristik  evaluasi  dan  tindak  lanjut  pembelajaran   

Biologi di SMP  Negeri 1 Boyolali. 
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D    Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

 Hasil temuan penelitian  ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian 

untuk mendalami  tentang pengelolaan pembelajaran  IPA Biologi di   SMP 

Negeri  1  Boyolali  pada  kususnya  dan  SMP  di  Kabupaten  Boyolali  pada 

umumnya. 

2. Secara Praktis 

a. Sebagai  acuan  strategi  pelajaran  yang  dapat  membangkitkan  dan 

memberi dorongan bagi guru mata pelajaran biologi. 

b. Sebagai bahan pertimbangan Kepala Sekolah dalam melakukan evaluasi 

dan  supervisi  akademis  terhadap  perencanaan  dalam  pengelolaan 

pembelajaran biologi. 

c. Sebagai  refensi  berkelanjutan  terhadap  penelitian  tentang  upaya 

meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran biologi. 

  


