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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Dalam suatu negara pendidikan memegang peranan yang sangat 

penting untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara karena 

pendidikan merupakan sarana yang paling penting untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat Indonesia dengan 

laju pembangunannya masih menghadapi masalah pendidikan yang berat 

terutama dengan kualitas, relevansi, dan efisiensi pendidikan (Mulyasa, 2002). 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan mengoptimalkan perkembangan 

potensi, kecakapan, dan karakteristik pribadi peserta didik. Kegiatan 

pendidikan diarahkan kepada pencapaian tujuan-tujuan tertentu yang disebut 

tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan minimal diarahkan kepada pencapaian 

empat sasaran yaitu (1) pengembangan segi-segi kepribadian, (2) 

pengembangan kemampuan kemasyarakatan, (3) pengembangan kemampuan 

melanjutkan studi, dan (4) pengembangan kecakapan dan kesiapan untuk 

bekerja (Nana Syaodih Sukmadinata, 2005). 

Kegiatan  pembelajaran di sekolah merupakan kegiatan utama dalam 

proses pendidikan pada umumnya yang bertujuan membawa anak didik atau 

siswa menuju pada keadaan yang lebih baik. Keberhasilan suatu proses 

pembelajaran dari ketercapaian siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Keberhasilan yang dimaksud dapat diamati dari dua sisi yaitu dari tingkat 
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pemahaman dan penguasaan materi yang diberikan oleh guru (Nana Sudjana, 

2004). 

Salah satu upaya untuk meningkatkan keberhasilan biologi yaitu 

dengan menggunakan pembelajaran aktif dimana siswa melakukan sebagian 

besar pekerjaan yang harus dilakukan. Siswa menggunakan otak untuk 

melakukan pekerjaannya, mengeluarkan gagasan, memecahkan masalah dan 

dapat menerapkan apa yang mereka pelajari. Belajar aktif merupakan langkah 

cepat, menyenangkan, mendukung dan menarik hati dalam belajar untuk 

mempelajari sesuatu dengan baik. Belajar aktif membantu untuk mendengar, 

melihat, mengajukan pertanyaan tentang pelajaran tertentu dan 

mendiskusikannya dengan yang lain. Dalam belajar aktif yang paling penting 

bagi siswa perlu memecahkan masalah sendiri, menemukan contoh-contoh, 

mencoba ketrampilan-ketrampilan dan mengerjakan tugas-tugas yang 

tergantung pada pengetahuan yang telah mereka miliki atau yang akan dicapai 

(Mel Silberman, 2001). 

Berdasarkan observasi pada bulan November 2008, dalam proses 

belajar biologi di kelas X5 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 

2008/2009 terdapat beberapa kelemahan yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa dan dari hasil diagnosa, maka ditemukan kelemahan-kelemahan yaitu : 

(1) siswa ramai pada saat pembelajaran berlangsung, sehingga konsentrasi 

siswa tidak terfokus, (2) siswa tidak memperhatikan guru, (3) siswa kurang 

suka dengan cara guru dalam menyampaikan materi, (4) siswa kurang aktif 

dalam menjawab pertanyaan mengenai materi yang diajarkan. Dalam masalah 
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ini perlu diadakan suatu perubahan tindakan proses belajar mengajar untuk 

dapat mengatasi masalah yang muncul dari hasil observasi yang telah 

dilakukan dan salah satu upaya adalah dengan diadakannya penelitian 

tindakan kelas. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu penelitian tindakan 

yang akar permasalahannya muncul di kelas dan dirasakan langsung oleh guru 

yang bersangkutan sehingga sulit dibenarkan jika ada anggapan bahwa 

permasalahan dalam penelitian tindakan kelas muncul dari rekayasa  peneliti. 

Dalam PTK, peneliti atau guru dapat melihat sendiri praktek pembelajaran 

atau bersama guru lain ia dapat melakukan penelitian terhadap siswa dilihat 

dari segi aspek interaksinya dalam proses pembelajaran (Supandi, 2006). 

Dari 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. Salah satu upaya untuk meningkatkan hasil belajar  biologi yaitu 

dengan menggunakan metode Survey, Question, Read, Recite, and Review 

(SQ3R). Teknik ini dirancang untuk memahami dan mendiskusikan bahan 

pelajaran yang dikembangkan oleh Francis P. Robinson di Universitas Negeri 

Ohio Amerika Serikat. Metode pembelajaran ini bersifat praktis dan dapat 

diaplikasikan dalam berbagai pendekatan belajar. Metode pembelajaran ini 

adalah suatu strategi yang dapat mengembangkan meta kognitif siswa, yaitu 

dengan menugaskan siswa untuk membaca bahan belajar secara seksama dan 

cermat dengan sintaks : Survey dengan mencermati teks bacaan (materi bahan 
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ajar), Question dengan membuat pertanyaan (mengapa, bagaimana, darimana) 

tentang bahan bacaan (materi bahan ajar), Read dengan membaca teks materi 

dan mencari jawabannya, Recite dengan mempertimbangkan jawaban yang 

diberikan, dan Review dengan cara mengulang (Erman, 2008). 

Berdasarkan alasan tersebut maka akan diadakan penelitian yang 

berjudul: ’’PENERAPAN METODE SURVEY, QUESTION, READ, 

RECITE, AND REVIEW (SQ3R) PADA POKOK BAHASAN 

PENCEMARAN LINGKUNGAN UNTUK MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS X5 SMA MUHAMMADIYAH 1 

SURAKARTA TAHUN AJARAN 2008/2009’’. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah maka perlu dibatasi permasalahannya 

sebagai berikut : 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah metode Survey, Question, Read, Recite, and 

Review (SQ3R). 

2. Objek Penelitian 

Siswa kelas X5 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2008/2009. 

3. Parameter 

Parameter yang digunakan adalah hasil belajar biologi, yaitu hasil akhir 

dari pembelajaran siswa kelas X5 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun 

ajaran 2008/2009 dengan menggunakan metode Survey, Question, Read, 
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Recite, and Review (SQ3R) dalam aspek kognitif dan afektif. Kompetensi 

Dasar yang ingin dicapai dari aspek kognitif adalah yang sudah mencapai 

nilai 70. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu, Bagaimana Peningkatan Hasil Belajar Biologi 

menggunakan  metode  Survey, Question, Read, Recite and Review (SQ3R) 

pada siswa kelas X5 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 

2008/2009? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian 

ini bertujuan mengetahui Peningkatan Hasil Belajar Biologi dengan Metode 

Survey, Question, Read, Recite, and Review (SQ3R)  pada Siswa Kelas X5 

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2008/2009. 

 

E. Manfaat  penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa, guru, dan pihak 

sekolah, adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi Siswa diharap : 

a. Lebih mudah memahami pelajaran biologi, tidak sekedar menghafal 

b. Membiasakan siswa untuk belajar kritis 
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c. Meningkatkan rasa kompak dalam suatu kelompok kerja dalam 

melaksanakan tugas pembelajaran. 

2. Bagi Guru  

a. Memberikan informasi untuk menyelenggarakan pembelajaran aktif 

dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. 

b. Memberi wacana baru tentang strategi pembelajaran aktif. 

3. Bagi Sekolah 

Dengan adanya metode-metode pembelajaran yang baik dan inovatif maka 

dapat mewujudkan siswa yang cerdas serta berprestasi yang diharapkan 

mampu mengaplikasikan di lingkungan sekitar dan membawa nama baik 

sekolah. 


