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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Kualitas manusia sangat diperlukan sebagai modal dasar pembangunan, 

khususnya bagi negara berkembang. Semakin majunya suatu negara, 

mendorong warganya untuk ikut mengembangkan diri dalam berbagai 

pengetahuan dan kemampuan. 

Pendidikan merupakan sarana dalam usaha memajukan dan 

mencerdaskan bangsa. Dengan semakin maju dan cerdasnya masyarakat, cita-

cita pembangunan akan segera tercapai. Pendidikan merupakan proses budaya 

untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, pendidikan berlangsung 

seumur hidup dan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah. 

Berbagai usaha pembaharuan pendidikan telah dilakukan, baik oleh 

pemerintah maupun oleh lembaga pendidikan swasta. Usaha pembaharuan itu 

ada yang hanya terbatas pada komponen-komponen tertentu dari sistem 

pendidikan antara lain kegiatan pengembangan kurikulum, peningkatan mutu 

tenaga pendidik, metode mengajar, pendekatan mengajar, alat-alat pelajaran 

saja, dan media pembelajaran sedangkan yang menyangkut masalah 

pemberdayaan potensi siswa dan peningkatan mutu pendidikan masih sangat 

minim. 



Riyanto (2002) menyatakan bahwa ”Biologi merupakan ilmu yang 

moderat dan strategis yang terletak diantara ilmu-ilmu sosial, psikologi, dan 

ilmu-ilmu alam. Melalui mata pelajaran Biologi siswa diharapkan dapat 

mengembangkan sikap ilmiahnya yang mencakup: sikap jujur dan objektif 

terhadap fakta serta sikap ingin tahu yang selalu berkembang, yang kemudian 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat”. 

 Lik (2004) menyatakan bahwa ”Metode konvensional sudah tidak sesuai 

dengan tuntutan jaman, karena pembelajaran yang dilakukan dalam metode 

konvensional, siswa tidak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk aktif 

mengkonstruksi pengetahuannya. Siswa dituntut untuk lebih aktif dibanding 

guru, sedangkan peran guru sebagai fasilitator dan evaluator maka guru 

dituntut untuk dapat mengubah pola pengajaran”. 

Suryabroto (1994) menyatakan bahwa ”Metode banyak sekali jenisnya, 

masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kekurangan 

suatu metode dapat ditutup dengan metode mengajar yang lain sehingga guru 

dapat menggunakan beberapa metode mengajar dalam melakukan proses 

belajar mengajar. Pemilihan metode perlu diperhatikan beberapa hal seperti 

materi yang akan disampaikan, tujuan pembelajaran, waktu yang akan tersedia 

dan siswa”. 

Dalam pembelajaran Biologi di kelas XI IPA semester II SMA Al Islam 

2 Surakarta masih dijumpai beberapa masalah umum yang terdapat dalam 

pendidikan, antara lain kurangnya motivasi belajar siswa, kurangnya 

pemahaman siswa terhadap pelajaran Biologi, dan kurangnya keaktifan siswa 



dalam mengikuti pelajaran Biologi. Sudjana (1996) menyatakan bahwa ”Hasil 

belajar yang baik salah satunya didukung oleh penggunaan metode yang 

sesuai. Metode yang baik adalah yang disesuaikan dengan materi yang akan 

disampaikan, kondisi siswa dan sarana yang tersedia. Oleh karena itu, perlu 

mengikutsertakan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran siswa dapat 

saling bekerjasama, dalam artian siswa yang cerdas dapat membantu siswa 

yang lamban dalam memahami materi yang telah disampaikan”. Menurut 

Semiawan (1992) ”Melalui pembelajaran Biologi yang menerapkan 

keterampilan proses, potensi siswa dikembangkan secara bertahap sehingga 

pemahaman bahan ajar akan dapat meningkat. Metode mengajar yang dapat 

menunjang keterampilan proses antara lain metode diskusi, tanya jawab, 

demonstrasi, dan eksperimen”. Oleh karena itu, dengan penggunaan metode 

tanya jawab, demonstrasi, dan eksperimen pada pembelajaran Biologi di kelas 

XI IPA semester II SMA Al Islam 2 Surakarta dapat mendukung peningkatan 

hasil belajar Biologi secara optimal sehingga dapat mencapai batas ketuntasan 

belajar baik secara individual maupun secara klasikal. 

Setiap siswa mempunyai karakteristik masing-masing, oleh karena itu 

dengan penggunaan metode tanya jawab, demonstrasi, dan eksperimen dalam 

pembelajaran Biologi diharapkan siswa dapat aktif mengemukakan idenya, 

dapat memahami dengan jelas jalannya suatu proses dengan penuh perhatian, 

siswa dapat mengembangkan sikap ilmiahnya, dan siswa dapat berperan serta 

secara aktif dalam kegiatan belajarnya.  



Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut pengembangan 

kemampuan siswa dalam bidang Biologi yang amat diperlukan untuk 

melanjutkan belajar ke sekolah yang lebih tinggi maupun mengembangkan 

bakat, minat dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Melatih 

keterampilan siswa untuk berpikir secara kreatif dan inovatif melalui Biologi 

merupakan latihan awal bagi siswa untuk berpikir kritis dalam 

mengembangkan daya cipta dan minat siswa secara dini kepada alam 

sekitarnya. Dengan keterampilan proses yang telah terlatih tersebut siswa 

kelak akan dapat bertindak tegas sesuai dengan fakta yang diperolehnya dan 

tidak selalu percaya terhadap sesuatu sebelum ada bukti kebenarannya. 

Dari uraian tersebut di atas penulis ingin mengadakan  penelitian hasil 

belajar mata pelajaran Biologi dengan judul ”PENINGKATAN HASIL 

BELAJAR BIOLOGI POKOK BAHASAN RESPIRASI DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE TANYA JAWAB, DEMONSTRASI, DAN 

EKSPERIMEN PADA SISWA KELAS XI IPA SEMESTER II SMA AL- 

ISLAM 2 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2008/2009”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti menjadi jelas dan tidak keluar dari 

objeknya maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut: 

1.   Objek Penelitian 

Objek penelitian dibatasi pada siswa kelas XI IPA semester II SMA Al- 

Islam 2 Surakarta tahun pelajaran 2008/2009. 



2.   Subjek Penelitian 

Hasil belajar siswa kelas XI IPA semester II SMA Al Islam 2 Surakarta 

tahun pelajaran 2008/2009 setelah menggunakan metode pembelajaran 

tanya jawab, demonstrasi, dan eksperimen. 

3.  Hasil belajar, dapat ditunjukkan dengan berbagai bentuk aspek kognitif, 

aspek afektif, dan aspek psikomotor pada siswa. 

4. Metode tanya jawab adalah cara mengajar dimana guru dan murid aktif 

bersama, guru bertanya siswa menjawab, atau siswa bertanya guru 

menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik 

secara langsung antara guru dengan siswa. 

5. Metode demonstrasi adalah cara mengajar atau penyajian materi pelajaran 

melelui peragaan yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya 

sesuatu melalui suatu percobaan. 

6. Metode eksperimen adalah suatu metode dalam proses belajar mengajar 

yang memberikan kesempatan kepada siswa secara perorangan atau 

kelompok untuk melatih kemampuan melakukan suatu proses sehingga 

para siswa dapat mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta 

(data) yang benar. 

7. Bidang materi pembelajaran penelitian ini hanya dibatasi pada pokok 

bahasan Respirasi. 

 

 

 



C.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

”Apakah dengan metode tanya jawab, demonstrasi, dan eksperimen dapat 

meningkatkan hasil belajar biologi pokok bahasan Respirasi pada siswa kelas 

XI IPA semester II SMA Al Islam 2 Surakarta tahun pelajaran 2008/2009?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan hasil belajar Biologi 

pokok bahasan Respirasi dengan menggunakan metode tanya jawab, 

demonstrasi, dan eksperimen pada siswa kelas XI IPA semester II SMA Al- 

Islam 2 Surakarta tahun pelajaran 2008/2009. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Apabila hipotesis penelitian terbukti kebenarannya, maka hasil penelitian 

 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat untuk meningkatkan hasil belajar Biologi sehingga dapat 

mencapai batas ketuntasan belajar. 

 

 

 



2. Manfaat Praktis 

  Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

a. Bagi guru yaitu sebagai bahan masukan dalam pemilihan dan 

penggunaan metode mengajar Biologi yang lebih baik sesuai dengan 

pokok bahasannya sehingga hasil belajar Biologi dapat meningkat 

secara optimal. 

b. Bagi siswa sebagai informasi dalam meningkatkan rasa senang dan 

motivasi belajar  Biologi sesuai dengan metode mengajar yang 

digunakan dalam pembelajaran sehingga hasil belajar Biologi dapat 

meningkat secara optimal. 

 


