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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A     Latar Belakang 

Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Kualitas kehidupan bangsa sangat penting untuk 

menciptakan bangsa yang cerdas, damai, terbuka dan demokrasi. Oleh karena 

itu, pembaharuan pendidikan harus di lakukan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan nasional. Kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai melalui 

penataan pendidikan yang baik. Upaya peningkatan mutu pendidikan 

diharapkan dapat menaikkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Oleh karena 

itu, pendidikan harus dapat menyesuaikan diri (adaptif) terhadap perubahan 

zaman (Nurhadi, 2003). 

Kualitas pembelajaran dan karakter siswa yang meliputi bakat, minat, 

dan kemampuan merupakan faktor yang menentukan kualitas pendidikan. 

Kualitas pembelajaran dilihat pada interaksi siswa dengan sumber belajar, 

termasuk pendidikan. Interaksi yang berkualitas merupakan interaksi yang 

menyenangkan. Menyenangkan berarti peserta didik belajar dengan senang 

untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan didalam kompetisi. Peran guru 

bukan sebagai satu-satunya pembelajaran, tetapi sebagai fasilitator dan 

pengarah. Belajar memang bersifat individual, oleh karena itu belajar 

merupakan suatu keterlibatan langsung atau memperoleh pengalaman individual 
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yang unik. Belajar juga tidak terjadi sekaligus, tetapi akan berlangsung penuh 

pengulangan berkali-kali, berkesinambungan, tanpa henti (Dimyanti, 1999). 

Belajar merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan menambah wawasan bagi siswa. Namun pada kenyataannya 

sekarang, penerapan belajar yang efektif di sekolah sangat sulit diterapkan 

khususnya pada mata pelajaran Biologi ditingkat SMK, karena banyak siswa 

yang tidak menyukai pelajaran Biologi. Hal ini disebabkan karena dalam 

pelajaran Biologi banyak sekali ditemukan bahasa latin yang pelafalannya sulit 

untuk diingat dan dihafal. Selain itu, dalam pelajaran Biologi juga banyak 

ditemukan materi yang membahas tentang kehidupan sehari-hari. 

Salah satu diantaranya “cara penanganan limbah”. Siswa menganggap 

materi “cara penanganan limbah” merupakan materi yang sangat mudah untuk 

dipahami karena selalu terjadi dalam kehidupan siswa sehari-hari, sehingga 

siswa tidak memiliki minat untuk mempelajari bab ini. Faktor lain yang menjadi 

penyebab kurangnya kualitas pembelajaran pada siswa kelas XI Teknik Mesin 

Otomotif (TMO) I diantaranya dalam penyampaian materi pelajaran ini guru 

hanya memfokuskan penyampaian informasi kepada siswa, melalui ceramah. 

Selain faktor di atas, terdapat faktor lain yang menyebabkan kurangnya kualitas 

hasil belajar pada pokok bahasan ”cara penanganan limbah”, dimana guru 

memberikan tugas kepada setiap siswa untuk melakukan presentasi di depan 

kelas, sehingga siswa tidak dapat belajar dengan nyaman. Siswa selalu diliputi 

rasa tegang dan takut apabila pelajaran Biologi akan dimulai, Sehingga aktivitas 
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belajar mengajar menjadi kurang efektif. Selain itu, siswa tidak dapat 

menangkap pelajaran dengan optimal.   

Guru dapat menggunakan metode dan model pembelajaran yang ada 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. metode dan model pembelajaran yang 

digunakan dalam pembelajaran Biologi sangat banyak. Tiap metode dan model 

pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda, tidak semua 

metode dan model pembelajaran dapat digunakan guru untuk semua materi 

Biologi. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan strategi dan model 

pembelajaran yang sesuai dengan  pokok bahasan “cara penanganan limbah”. 

Proses pembelajaran berbasis kerjasama merupakan prinsip pembelajaran 

kooperatif. Menentukan metode dan model pembelajaran yang sesuai sangat 

diperlukan oleh guru, sehingga dapat memudahkan siswa dalam memahami 

pokok bahasan yang disampaikan oleh guru. 

Menurut Purwoto (1997), arti metode pembelajaran merupakan cara 

mengajar yang tepat dilakukan oleh guru dalam proses belajar mengajar. 

Metode pembelajaran ini memiliki tujuan, agar guru berhasil dalam mengajar 

dan dapat mencapai tujuan atau mengenai sasaran. Tujuan yang ingin dicapai 

oleh guru diantaranya menciptakan suasana aktif di dalam kelas selama proses 

belajar mengajar berlangsung. Terciptanya suasana yang aktif  di dalam kelas 

akan berdampak baik bagi siswa, sehingga siswa akan mudah menyerap materi 

yang diberikan oleh guru. Metode pembelajaran dapat digunakan untuk semua 

bidang studi. 
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Teams Games Tournamen (TGT) merupakan metode yang sesuai 

dengan pokok bahasan ini. Metode ini  merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif. Menurut Carolyn (1992), “Pembelajaran kooperatif 

merupakan aktivitas belajar kelompok yang teratur dan terstruktur, dan tiap 

anggota bertanggungjawab untuk kelompoknya, dirinya sendiri serta dimotivasi 

untuk meningkatkan pembelajaran yang lainnya”. 

Penerapan metode TGT, pada pokok bahasan “cara penerapan limbah” 

dapat meningkatkan minat belajar siswa. Sehingga siswa dapat memahami 

materi yang disampaikan oleh guru. Metode TGT, dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran siswa dalam sub pokok bahasan “cara penanganan limbah”, 

karena didukung oleh media komik. Adanya media komik inilah kualitas 

pembelajaran siswa dapat meningkat. 

 Kita telah mengetahui bahwa komik merupakan bacaan yang sangat 

digemari oleh anak-anak, karena isi dari komik berupa tulisan-tulisan yang lucu, 

selain itu juga didalam komik terdapat banyak gambar-gambar yang menarik. 

Sehingga anak-anak sangat senang membaca komik daripada buku pelajaran. 

Buku-buku komik dapat dipergunakan secara efektif oleh guru-guru dalam 

usaha membangkitkan minat, mengembangkan pembendaharaan kata-kata dan 

keterampilan membaca, serta untuk memperluas minat baca. Penggunaan komik 

dalam pengajaran sebaiknya dipadukan dengan metode pembelajaran, sehingga 

komik dapat menjadi alat pengajaran yang efektif.  
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Komik merupakan suatu bentuk bacaan dimana anak-anak mambacanya tanpa 

harus dibujuk. Melalui bimbingan dari guru, komik dapat berfungsi sebagai 

jembatan untuk menumbuhkan minat baca siswa (Sudjana, 2001). 

Berdasarkan penelitian di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan 

judul “PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN DENGAN  

METODE Teams Games Tournament (TGT) DAN MEDIA KOMIK PADA 

SISWA KELAS XI Teknik Mesin Otomotif (TMO) I SMK NEGERI 1 

TRUCUK TAHUN AJARAN 2008/2009”. 

 

B. Pembatasan  Masalah 

Pembatasan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu: 

1. Ruang lingkup penelitian  

Ruang lingkup peningkatan kualitas pembelajaran pada sub pokok bahasan  

cara penerapan limbah dengan menggunakan metode Teams Games 

Tournament (TGT) dengan media komik siswa kelas XI TMO 1 SMK 

Negeri 1 Trucuk, Tahun ajaran 2008/2009. 

2. Subjek penelitian 

Subjek penelitian penggunaan metode Teams Games Tournament (TGT) 

dengan media komik pada  sub pokok bahasan cara penerapan limbah. 

3. Objek penelitian 

      Objek pada penelitian ini adalah siswa kelas XI Teknik Mesin Otomotif 

(TMO) I SMK Negeri 1 Trucuk, Klaten. 
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4. Parameter penelitian 

      Parameter penelitian peningkatan kualitas pembelajaran pada sub pokok 

bahasan cara penerapan limbah.  

5. Lokasi penelitian 

      Lokasi penelitian di SMK Negeri 1 Trucuk Klaten.  

 

C.      Perumusan Masalah 

  Bagaimanakah penerapan Metode Teams Games Tournament (TGT) 

dan media komik pada sub pokok bahasan cara penanganan limbah siswa kelas 

XI TMO I SMK Negeri 1 Trucuk, Klaten, Tahun Ajaran 2008/2009? 

 

D.      TUJUAN PENELITIAN 

  Penerapan Metode Teams Games Tournament (TGT) dan media 

komik pada sub pokok bahasan cara penanganan limbah dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran siswa kelas XI TMO I SMK Negeri 1 Trucuk, Klaten 

Tahun Ajaran 2008/2009. 
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E.       MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi peneliti dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang diperoleh dari 

praktek penelitian secara langsung dengan menerapkan teori-teori yang 

didapat dari bangku kuliah. 

2. Bagi pembaca dapat memberikan wawasan baru bahwa media komik bukan 

hanya sebagai buku bacaan bagi anak-anak, tetapi juga dapat digunakan 

sebagai media untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Biologi. 

3. Bagi guru metode TGT dan media komik dapat menjadi wahana baru dalam 

proses pembelajaran.  

 


