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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancangkan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia adalah melalui proses pembelajaran di sekolah. Dalam 

usaha meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, guru merupakan 

komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus 

menerus (Piet Sahertian:2000).  

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan 

lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar, sehingga dapat menjadi 

pelopor dalam pembaharuan dan perubahan. Dalam meningkatkan mutu 

pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya pengembangan dan 

perbaikan kurikulum, penataan guru, pengadaan buku penunjang, dan 

pembenahan metode pembelajaran 

Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, juga 

diperlukan suatu metode pembelajaran yang tepat dan efisien. Menurut Hamzah 

B. Uno (2007), metode pembelajaran merupakan cara-cara yang digunakan 

pengajar atau instruktur untuk menyajikan informasi atau pengalaman baru, 
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menggali pengalaman peserta belajar, menampilkan unjuk kerja peserta belajar 

dan lain-lain. 

Menurut Slameto (2003), metode mengajar mempengaruhi belajar. 

Metode mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang 

tidak baik pula. Metode mengajar yang kurang baik dapat terjadi misalnya karena 

guru kurang persiapan dan kurang menguasai bahan pelajaran sehingga guru 

tersebut menyajikannya tidak jelas/sikap guru terhadap siswa dan atau terhadap 

mata pelajaran itu sendiri tidak baik, sehingga siswa kurang senang terhadap 

pelajaran/ gurunya. Akibatnya siswa malas untuk belajar. 

Guru biasanya mengajar dengan metode ceramah saja. Siswa menjadi 

bosan, mengantuk, pasif dan hanya mencatat saja. Guru yang progresif berani 

mencoba metode-metode yang baru yang dapat membantu meningkatkan kegiatan 

belajar mengajar dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Agar siswa 

dapat belajar dengan baik maka metode mengajar harus diusahakan tepat, efektif 

dan efisien. 

 Demikian dari siswa juga dituntut adanya semangat dan dorongan untuk 

belajar. Dalam proses belajar mengajar pasti terdapat beberapa kelemahan yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Dari hasil observasi diketahui bahwa proses 

pembelajaran Biologi kelas VIII A SMP Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 

2008/2009 ditemukan kelemahan-kelemahan yaitu: (1) Siswa kurang 

memperhatikan penjelasan guru pada setiap pembelajaran, (2) Konsentrasi siswa 

kurang terfokus pada pembelajaran Biologi, (3) Kurangnya kesadaran siswa 
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dalam pembelajaran Biologi, (4) Siswa kurang aktif dan komunikatif. Kelemahan-

kelemahan di atas merupakan masalah yang harus dipecahkan dengan suatu 

strategi pembelajaran kelas. 

Hasil penelitian sebelumnya oleh Mundriani Widyasih (2006), 

menyatakan bahwa terjadi peningkatan pembelajaran Biologi dengan 

menggunakan Strategi Reading Aloud pada siswa kelas I SMP Muhammadiyah 2 

Kartasura tahun ajaran 2005/2006. 

 Dalam penelitian tersebut menggunakan suatu strategi pembelajaran aktif 

yang dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dan mendominasi dalam kegiatan 

pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran aktif dapat mengaktifkan siswa dengan 

adanya suatu kerjasama antara siswa yang satu dengan siswa lainnya. Misalnya 

melalui kerja kelompok dan diskusi. Kerja kelompok adalah suatu cara mengajar, 

dimana siswa di dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap 

kelompok terdiri dari 4 atau 6 siswa, mereka bekerja sama dalam memecahkan 

masalah atau melaksanakan tugas tertentu yang telah ditentukan oleh guru. 

Dengan adanya kerja kelompok tersebut maka akan mendorong terjadinya diskusi 

dan komunikasi di antara siswa. 

Diskusi merupakan suatu proses tatap muka interaktif dimana siswa 

menukar ide tentang persoalan dalam rangka pemecahan masalah, menjawab 

pertanyaan, meningkatkan pengetahuan dan permahaman, atau membuat 

keputusan. Dengan demikian, dari beberapa kelemahan yang telah disebutkan 

sebelumnya menjadikan suatu permasalahan yang harus dipecahkan oleh peneliti 
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dengan suatu strategi pembelajaran kelas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan pemahaman, keaktifan dan komunikasi di antara siswa 

dalam mempelajari "struktur dan fungsi jaringan tumbuhan" adalah melalui model 

pembelajaran TTW dengan menyertakan hand out. 

Pembelajaran TTW dapat mendorong siswa untuk selalu aktif berpartisipasi, 

komunikatif, siswa dilatih untuk berpikir kritis, siap mengemukakan pendapatnya 

sendiri secara obyektif, menghargai pendapat orang lain, dan melatih siswa untuk 

menuliskan hasil diskusinya ke dalam bentuk tulisan secara sistematis sehingga 

siswa lebih memahami materi pelajaran. Model pembelajaran TTW dilengkapi  

dengan hand out, bertujuan agar siswa lebih mudah dalam belajar. Hand out 

merupakan pegangan materi yang dibuat oleh peneliti, memuat materi pelajaran 

yang akan diajarkan pada siswa.   

Berdasarkan uraian di atas maka akan dibahas mengenai upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan penelitian yang berjudul: "Penerapan 

Model Pembelajaran Inovatif TTW (Think-Talk-Write) dengan Menyertakan 

Hand Out terhadap Hasil Belajar Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan 

pada Siswa Kelas VIII A Semester Genap SMP Muhammadiyah 2 Surakarta 

Tahun Ajaran 2008/2009”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Dari berbagai masalah yang ada di atas, maka penelitian ini hanya di batasi 

pada : 

1. Subjek Penelitian: model pembelajaran inovatif TTW dengan menyertakan  

hand out.  

2. Objek Penelitian: siswa kelas VIII A semester genap SMP Muhammadiyah 2 

Surakarta tahun ajaran 2008/2009.  

3. Parameter yang digunakan adalah hasil belajar biologi pokok bahasan struktur 

dan fungsi jaringan tumbuhan yang ditunjukkan dengan dua aspek yaitu aspek 

kognitif dan aspek afektif. 

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana hasil belajar Biologi siswa kelas VIII A 

semester genap SMP Muhammadiyah 2 Surakarta pada pokok bahasan struktur dan 

fungsi jaringan tumbuhan dengan menggunakan model pembelajaran TTW dengan 

menyertakan hand out? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa pada 

pokok bahasan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan siswa kelas VIII A semester 
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genap SMP Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2008/2009 dengan model 

pembelajaran inovatif TTW dengan menyertakan hand out.  

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan : 

1. Alternatif lain bagi para pengajar dalam mengajar dengan menggunakan 

model pembelajaran  yang inovatif. 

2. Wawasan yang lebih luas tentang berbagai macam model pembelajaran 

inovatif. 

3. Gambaran mengenai penggunaan model pembelajaran inovatif TTW dengan 

menyertakan hand out dalam memilih metode pembelajaran yang tepat. 

4. Sumbangan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan untuk 

menentukan model pembelajaran yang efektif dan inovatif di dalam kelas. 
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