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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Sekolah merupakan salah satu sistem pendidikan yang berfungsi 

untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia. Dari pendidikan 

yang diterima anak bangsa di bangku sekolah, akan mampu mengubah 

pola pikir dan daya kreativitas untuk menciptakan Negara dan taraf 

kesejahtraan yang baik dan perekonomian yang meningkat. Rancangan 

yang dibuat oleh pemerintah di bidang pendidikan dengan landasan 

operasionalnya adalah kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana 

dan tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang di kembangkan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu. 

Apabila membahas tentang mutu pendidikan maka tidak lepas dari 

kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar di sekolah 

merupakan kegiatan yang paling fundamental.Sekolah merupakan 

lembaga pendidikan yang menampung peserta didik dan membina siswa 

agar memiliki kemampuan, kecerdasan, dan keterampilan. Proses 

pendidikan memerlukan pembinaan secara terkoordinasi dan terarah yang 

diharapkan siswa dapat mencapai prestasi belajar yang maksimal sehingga 

tercapainya tujuan pendidikan. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara”. Dari pengertian pendidikan tersebut, jelas bahwa kegiatan 

pendidikan adalah kegiatan pengembangan potensi peserta didik secara 

optimal dan terpadu, baik dimensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan peserta didik. 
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Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan 

secara keseluruhandengan guru dan siswa pemegang peranan penting. 

Uzher Usman (2004) menyatakan bahwa proses belajar-mengajar 

merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan 

siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi 

edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut penelitian Wasty (2003) 

pengenalan seseorang terhadap hasil atau kemajuan belajarnya adalah 

penting, karena dengan mengetahui hasil-hasil yang sudah dicapai maka 

siswa akan lebih berusaha meningkatkan hasil belajarnya. Sehingga 

dengan demikian peningkatan hasil belajar dapat lebih optimal. 

Perubahan kurikulum didasari kesadaran bahwa perkembangan dan 

perubahan yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari pengaruh perubahan 

global, perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Perubahan 

yang terjadi secara terus menerus perlu adanya perbaikan sistem 

pendidikan nasional, termasuk penyempurnaan kurikulum untuk 

mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan dengan 

perubahan. 

Pengembangan kurikulum 2013 didesain untuk menyiapkan dan 

membangun generasi muda Indonesia yang beradab, berbudaya, 

bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,sehat, 

berilmu, mandiri, kratif, demokrasi serta bertanggung jawab dalam 

mengawal kehidupan bangsa dan Negara. Pengembangan kurikulum pada 

masa yang akan dating perlu diupayakan sedemikian rupa sehingga 

mampu mendukung pemecahan berbagai persoalan bangsa Indonesia. 

Oleh karena itu kurikulum mampu membangun peserta didik untuk 

mengembangkan minat dan bakat siswa dalam menghadapi kehidupan, 

meningkatkan peserta didik untuk bekerja, mengembangkan kecerdasan 

sesuai bakat dan minatnya. 

Pada kurikulum SMA/MA dirancang untuk memberikan 

kesempatan kepada peserta didik belajar berdasarkan minat mereka yang 

tertera dalam Undang-undang Sistem Pendidikan nomor 20 tahun 2003 
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pasal 12 ayat (1) butir b, yang menyatakan bahwa peserta didik berhak 

mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat dan 

kemampuannya. Agar peserta didik terlayani bakat, minat dan 

kemampuannya maka salah satu cara kebijakan penting dalam kurikulum 

2013 adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih 

kelompok mata pelajaran peminatan yang diminati. Kurikulum 2013 

memperkenankan peserta didik melakukan pilihan dalam bentuk 

pemilihan kelompok peminatan dan pilihan mata pelajaran antar kelompok 

peminatan atau bisa disebut juga dengan lintas minat. 

Program lintas minat pada Kurikulum 2013 ini merupakan program 

baru dan kebijakan baru dari Pemerintah. Program ini bertujuan untuk 

memberikan kesempatan dan peluang kepada siswa untuk dapat memilih 

dan mempelajari mata pelajaran yang tidak ada pada program peminatan. 

Pada program kelompok peminatan IPS dapat memilih mata pelajaran 

yang berhubungan dengan program kelompok peminatan IPA. Peserta 

didik atau siswa diberikan kebebasan dalam menentukan dan memilih 

minat dalam mata pelajaran tersebut. Mata pelajaran biologi dapat 

dipelajari dan dipilih pada program lintas minat oleh kelompok peminatan 

IPS, tergantung dari minat siswa terhadap mata pelajaran Biologi. Siswa 

diberi kebebasan dalam memilih mata pelajaran dari kelompok peminatan 

lain, sehingga akan menambah wawasan, pengetahuan, ilmu yang mereka 

miliki nantinya. 

Fenomena dalam melanjutkan atau memilih program studi 

menunjukkan bahwa peserta didik tamatan SMP/MTs yang memasuki 

SMA/MA dan SMK belum semuanya didasarkan atas peminatan peserta 

didik yang didukung oleh potensi dan kondisi diri secara memadai sebagai 

modal pengembangan potensi secara optimal, seperti kemampuan 

kecerdasan, minat dan bakat, kondisi fisik serta minat karir mereka. 

Akibatnya perkembangan mereka kurang optimal tidak seperti yang 

diharapkan.Oleh karena itu, pengarahan lebih awal dalam penyiapan 

penempatan dan penyalurkan untuk kelanjutan studi yang sesuai dengan 
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potensi dan kondisi yang ada pada diri peserta didik perlu segera 

dilakukan. 

Penelitian mengenai minat belajar pernah dilakukan oleh Panjaitan 

(2014) melaporkan bahwa tinggi minat belajar siswa terhadap mata 

pelajaran biologi tinggi dengan presentase 74,54%, minat belajar biologi 

terdiri dari kesukaan terbesar 77,76%(kategori tinggi), ketertarikan sebesar 

73,53% (kategori tinggi), perhatian sebesar 75,54% (kategori tinggi) dan 

keterlibatan sebesar 71,33% (kategori tinggi). Hal ini diperkuat juga 

dengan penelitiannya Innike (2015) melaporkan bahwa antusiasme siswa 

kelas X  IPS pada mata pelajaran biologi pada program lintas minat 

Biologi dengan rata-rata sebesar 57,6 (cukup baik), hasil belajar siswa 

kelas X  IPS pada mata pelajaran biologi pada program lintas minat 

Biologi dengan rata-rata sebesar 64,29 (baik). 

Berdasarkan pemaparan tersebut timbul pemikiran untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Identifikasi Hasil Belajar Siswa Kelas 

X IPS Mata Pelajaran Biologi Program Peminatan di SMA 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2016/2017”.Melalui 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi guru,siswa, 

sekolah dan bahkan pemerintah dalam melaksanakan program lintas minat 

ini, sehingga dapat mengetahui bagaimana hasil belajar yang di peroleh 

oleh siswa pada mata pelajaran biologi. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebbih terarah, maka perlu pembatasan masalah. 

Dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal berikut: 

1. Subjek Masalah 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X IPS di SMA Muhammadiyah 

1 Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017. 

2. Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah hasil belajar Biologi siswa kelas X IPS 

di SMA Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017. 
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3. Parameter Masalah 

Parameter dalam penelitian ini meliputi: 

a. Pelaksanaan proses pembelajaran kelas X IPS pada mata pelajaran 

Biologi Program Peminatan di SMA Muhammadiyah 1 Sukoharjo 

Tahun Ajaran 2016/2017. 

b. Hasil belajar Biologi: kognitif 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari 

penelitian ini yaitu “Bagaimana hasil belajar siswa kelas X IPS pada mata 

pelajaran biologi program peminatan di SMA Muhammadiyah 1 

Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017?”. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitain ini yaitu untuk 

mengetahui hasil belajar siswa kelas X IPS pada mata pelajaran biologi 

program peminatan di SMA Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun ajaran 

2016/2017. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi guna 

memperbaiki kelemahan serta dapat dijadikan sebagai rujukan 

penelitian-penelitian baru dan menambah wawasan ilmu pengetahuan 

yang diteliti tersebut. 

2. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan evaluasi agar 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X IPS program 

peminatan pada mata pelajaran biologi. 

3. Bagi Sekolah  

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam 

rangka meningkatkan hasil belajar siswa kelas X IPS terhadap mata 
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pelajaran biologi, agar hasil belajar yang didapatkan siswa sesuai 

dengan yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

 


