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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan dan membina potensi 

sumberdaya manusia melalui berbagai kegiatan belajar mengajar yang 

diselenggarakan pada semua jenjang pendiikan ditingkat dasar, menengah atas, dan 

perguruan tinggi. Pendidikan di sekolah mempunyai tujuan untuk mengubah siswa 

agar dapat memiliki pengetahuan ketrampilan dan sikap pelajar sebagai bentuk 

perubahan tingkah laku hasil belajar. Perubahan dari hal ini biasanya dilakukan oleh 

guru dengan menggunakan beberapa stategi dan kegiatan praktek untuk menunjang 

proses belajar mengajar. 

Guru sebagai seorang pendidik mempunyai tugas utama, yaitu menciptakan 

suasana belajar yang aktif agar siswa senantiasa belajar dengan baik dan semangat. 

Dengan proses belajar yang demikian, diharapkan siswa dapat berkompetensi secara 

sehat serta menumbuhkan motivasi dalam belajar. Hal ini berdampak positif dalam 

pencapaian hasil belajar yang memuaskan. Untuk mendapatkan respon sebaiknya 

menggunakan metode/strategi pembelajaran dan media yang tepat, sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan secara optimal. 

Proses belajar merupakan bagian penting lembaga formal, dalam proses tersebut 

adalah adanya subyek didik dan siswa yang diajar. Keberhasilan dalam suatu 

pengajaran di tentukan oleh bagaimana proses itu berlangsung. Disamping proses 

interaksi belajar pada perinsipnya sangat tergantung pada guru dan siswanya. Guru 



dituntut untuk menciptakan suasana belajar, sedangkan peserta didik di tuntut adanya 

motivasi belajar.  

Menurut E. Mulyasa (2007: 100) dalam proses belajar mengajar tugas guru yang 

paling utama adalah terkait dengan persiapan mengajar serta kemampuan guru dalam 

menjabarkan persiapan mengajar yang siap dijadikan pedoman pembentukan 

kompetensi peserta didik. Persiapan mengajar pada hakekatnya merupakan 

perencanaan untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Pembelajaran biologi di sekolah dapat dikatakan unik, karena baik subyek 

maupun obyek pembelajarannya memiliki karakter yang khas. Obyek pembelajaran 

biologi selain berhubungan dengan alam nyata juga berkaitan dengan proses-proses 

kehidupan yang masih abstrak bagi siswa. Menurut Syaiful Sagala (2006: 61), 

pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan teori belajar yang 

merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Jadi pembelajaran merupakan 

proses komunikasi dua arah yaitu, mengajar yang dilakukan oleh pihak guru sebagai 

pendidik sedangkan belajar oleh peserta didik.  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu penelitian tindakan yang akar 

permasalahannya muncul di kelas, dan dirasakan langsung oleh guru atau peneliti 

yang bersangkutan sehingga sulit dibenarkan jika ada anggapan bahwa permasalahan 

dalam penelitian tindakan kelas muncul dari lamunan peneliti. Dalam PTK, peneliti 

atau guru dapat melakukan penelitian terhadap siswa dilihat dari segi aspek 

interaksinya dalam proses pembelajaran. Guru atau peneliti secara reflektif dapat 

menganalisis dan mensintesis terhadap apa yang telah dilakukan di kelas. Dalam hal 



ini berarti dengan melakukan PTK, pendidik dapat memperbaiki praktek-praktek 

pembelajaran sehingga mutu pendidikan dapat meningkat.  

Peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat salah satunya dari proses 

pembelajaran yang berlangsung pada sekolah tersebut, baik strategi maupun 

pendekatan yang digunakan. Salah satu  cara untuk meningkatkan hasil belajar  dalam 

pembelajaran biologi adalah dengan menerapkan peta konsep pada suatu pemecahan 

masalah biologi. Ausubel (Martinis Yamin, 2005: 199) sangat mensyaratkan agar 

para guru dalam mentranfer materi pelajaran kepada siswa-siswa melalui 

pembelajaran bermakna. Menurut Novak (Martinis Yamin, 2005 : 119) bahwa hal ini 

dapat dilakukan dengan pertolongan peta konsep. Peta konsep digunakan untuk 

menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dalam proposisi-

proposisi. Sedangkan proposisi merupakan dua atau lebih konsep yang dihubungkan 

dengan kata-kata dalam suatu unit semantik. 

 Peta konsep merupakan suatu instrumen untuk membantu memahami masalah 

dan melakukan perencanan dalam pemecahan masalah dan melakukan rencana 

tersebut. Peta konsep dapat membantu siswa dalam menyelesaikan masalah secara 

sistematis. Peta konsep juga dapat meningkatkan ketrampilan karena siswa dapat 

terbiasa bermain-main dengan konsep-konsep dengan menghubungkan antara konsep 

yang satu dengan yang lain. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka diadakan penelitian yang berjudul : 

"Meningkatkan Hasil Belajar Siswa  melalui Pembelajaran Peta Konsep pada Pokok 

Bahasan Ekosistem di Kelas VIIC SMP N 1 Cawas Klaten Tahun ajaran 2008/2009" 

 



B. Pembatasan Masalah 

1. Subyek penelitian ini adalah pembelajaran peta konsep pada pokok bahasan 

ekosistem 

2. Obyek penelitian ini adalah siswa kelas VIIC semester genap SMP N 1 Cawas 

Klaten tahun ajaran 2008/2009 

3. Parameter penelitian adalah hasil belajar siswa pada aspek kognitif dan afektif 

C. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pembelajaran biologi dengan penggunaan peta konsep untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa ? 

2. Adakah peningkatan hasil belajar siswa kelas VIIC SMP N 1 Cawas Klaten 

selama proses pembelajaran dengan penerapan peta konsep ? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah “untuk mengetahui peningkatakan hasil belajar 

siswa pada pokok bahasan ekosistem siswa kelas VIIC SMP N 1 Cawas Klaten tahun 

ajaran 2008/2009” 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan sumbangan 

bagi pembelajaran biologi, terutama pada peningkatan hasil belajar siswa melalui 

penggunaan peta konsep pada pokok bahasan ekosistem. 

2. Manfaat secara praktis 



Pada manfaat praktis, penelitian ini memberikan sumbangan bagi guru biologi 

dan siswa. Bagi guru biologi, peta konsep dapat digunakan sebagai salah satu 

pilihan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. 

 


