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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Semakin berkembangnya IPTEK, maka untuk membentuk bangsa 

Indonesia yang lebih unggul perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan 

bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Pendidikan yang perlu 

dikembangkan khususnya bagi peserta didik yaitu tidak hanya ilmu 

pengetahuan dan keterampilan saja, melainkan kepribadian, pendidikan moral 

dan keagamaan. Jika peserta didik dapat menerapkan pendidikan yang mereka 

peroleh semuanya itu untuk diri sendiri dan masyarakat dengan baik 

diharapkan negara Indonesia dapat menciptakan generasi muda yang unggul. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif  

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi 

pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi 

lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan 

kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar 

kebudayaan melewati generasi (Anonim, 2008). 

Sejalan dengan perkembangan zaman, sekolah sebagai lembaga 

pendidikan semakin banyak menghadapi tantangan. Salah satu tantangan itu 

adalah masalah mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan 

 

1 



 2 

khususnya pendidikan dasar dan menengah telah membangkitkan berbagai 

pihak untuk melakukan peningkatan kualitas pendidikan. 

Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan adalah dengan 

perubahan kurikulum. Oleh karena itu mulailah diberlakukannya kurikulum 

berbasis kompetensi yang merupakan pengembangan dari kurikulum 1994, 

dan kini dikenalkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ditujukan untuk menciptakan tamatan 

yang kompeten dan cerdas dalam mengembangkan identitas budaya dan 

bangsanya. Kurikulum ini dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan, 

keterampilan, pengalaman belajar yang membangun integritas sosial serta 

membudayakan dan mewujudkan karakter nasional (Karim dalam Muhammad 

Joko Susilo, 2007). 

Meskipun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan 

kurikulum peralihan dari kurikulum berbasis kompetensi, diharapkan KTSP 

ini dapat meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu perlu 

dikembangkannya kemampuan yang dimiliki peserta didik dan pendidik yang 

berkompeten. 

Upaya yang dilakukan oleh pendidik untuk memperbaiki pembelajaran 

salah satunya adalah peserta didik agar berperan aktif di dalam proses belajar 

mengajar. 

Pembelajaran biologi menuntut adanya peran aktif dari siswa, karena 

biologi berdasarkan proses ilmiah didasari dengan cara berfikir logis 

berdasarkan fakta-fakta yang mendukung. Dalam pembelajaran biologi 
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terdapat komponen yang harus dimiliki siswa yaitu dapat memahami proses 

ilmiah sebagai hasil dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan (Wartono, 

2004). 

Melihat dari kenyataannya ternyata masih banyak ditemui di sekolah 

bahwa dalam pembelajaran biologi, guru cenderung melakukan pembelajaran 

dengan memberikan informasi atau bercerita tentang pengetahuan biologi 

kepada siswa melalui ceramah. Sebagaimana diketahui bahwa metode 

mengajar merupakan sarana interaksi antara guru dengan siswa dalam proses 

pembelajaran. Apabila pembelajaran dilakukan dengan ceramah akan 

menyebabkan siswa pasif, kurang minat, kurang bergairah dan dapat 

menimbulkan salah tafsir dan kurang perhatian siswa. 

Salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan 

pendidikan biologi adalah menggunakan pembelajaran aktif dimana siswa 

melakukan sebagian pekerjaan yang harus dilakukan. Siswa menggunakan 

otak untuk mempelajari berbagai bidang masalah dan menerapkan apa yang 

mereka pelajari (Melvin Silberman, 2001). 

Pembelajaran aktif meliputi siswa berani mengutarakan pendapatnya, 

siswa dapat memecahkan masalah, siswa mampu mengaplikasikan 

pengetahuan yang diperolehnya ke dalam lingkungan disekitarnya dan guru 

hanya sebagai fasilitator. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu suatu 

penelitian tindakan yang akar permasalahannya muncul di kelas, dan 

dirasakan langsung oleh guru yang bersangkutan sehingga sulit dibenarkan 
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jika ada anggapan bahwa permasalahan dalam penelitian tindakan kelas 

muncul dari rekayasa peneliti. Dalam PTK, peneliti dan guru dapat melakukan 

penelitian terhadap siswa dilihat dari segi aspek interaksinya dalam proses 

pembelajaran, sehingga pendidikan dapat memperbaiki praktek pembelajaran 

menjadi lebih efektif (Supardi, 2006). 

Pembelajaran efektif adalah suatu proses belajar mengajar yang dapat 

menggunakan metode dengan prosedur yang tepat dan metode tersebut dapat 

diterapkan dengan materi yang akan diajarkan serta dapat bermanfaat bagi 

siswa. 

Berdasarkan hasil observasi dan tujuan PTK maka masalah yang 

muncul diharapkan dapat dipecahkan, sehingga keberhasilan suatu pendidikan 

terkait dengan masalah untuk mencapai keberhasilan dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Proses belajar akan lebih efektif jika guru 

mengkondisikan agar setiap siswa terlibat secara aktif dan terjadi hubungan 

yang dinamis dan saling mendukung antara siswa satu dengan siswa yang 

lainnya. Salah satu upaya peningkatan keberhasilan pendidikan biologi yaitu 

dengan menggunakan pembelajaran team quiz. Strategi ini dapat 

meningkatkan kemampuan tanggung jawab belajar siswa tentang apa yang 

mereka pelajari melalui cara yang menyenangkan dan tidak menakutkan 

(Nanik Sumarviati, 2007) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran team quiz yaitu 

kerjasama dalam kelompok, tanggung jawab siswa dalam kelompok, sarana 

pembelajaran, ketepatan waktu dalam proses pembelajaran, dan peran aktif 

siswa dalam proses pembelajaran. 
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Dari uraian di atas, maka diadakan penelitian yang berjudul : 

“EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN TEAM QUIZ TERHADAP HASIL 

BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS VIII C SMP NEGERI 3 

KARTASURA TAHUN AJARAN 2008/2009”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat berpusat pada permasalahan yang timbul, 

maka perlu dibatasi permasalahannya sebagai berikut : 

1. Objek penelitian 

Objek penelitian ini adalah pembelajaran team quiz. 

2. Subjek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII C SMP Negeri 3 Kartasura 

tahun ajaran 2008/2009. 

3. Parameter 

a. Efektivitas dapat dilihat pada proses pembelajaran yang meliputi 

persiapan, mendengarkan pelajaran, memperhatikan pelajaran, 

ketekunan berdiskusi, ketekunan membaca, keaktifan bertanya, 

keaktifan menjawab, tanggung jawab, kerjasama, dan disiplin. 

b. Parameter yang digunakan adalah hasil belajar siswa setelah penerapan 

pembelajaran team quiz yang diukur dengan dua aspek yaitu kognitif 

dan afektif. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu : “Apakah pembelajaran team quiz efektif dapat 

meningkatkan hasil belajar biologi pada siswa kelas VIII C SMP Negeri 3 

Kartasura tahun ajaran 2008/2009. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : “Untuk mengetahui 

efektivitas pembelajaran team quiz dalam meningkatkan hasil belajar biologi 

pada siswa kelas VIII C SMP Negeri 3 Kartasura tahun ajaran 2008/2009?”. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, guru dan pihak 

sekolah, adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi siswa 

a. Meningkatkan tanggung jawab belajar siswa dalam suasana yang 

menyenangkan. 

b. Memotivasi siswa agar dapat belajar aktif. 

c. Pelajaran lebih mudah diserap oleh siswa dengan pemberian 

pertanyaan. 

2. Bagi guru 

a. Memberi wahana baru tentang strategi pembelajaran aktif. 
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b. Memberikan informasi untuk menyelenggarakan pembalajaran aktif 

dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. 

3. Bagi sekolah 

Dengan adanya pembelajaran yang baik maka dapat mewujudkan 

siswa yang cerdas, terampil, bersikap baik dan berprestasi, hal ini dapat 

meningkatkan kualitas sekolahan tersebut. 


