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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

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 dan masyarakat. 

Sedangkan 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 

Proses belajar mengajar pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan 

yang dilakukan siswa serta guru dengan menggunakan fasilitas dan sarana 

yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. 

Dalam proses pembelajaran, guru merupakan komponen pendidikan unsur 

manusia sekaligus berdasarkan perkembangan kurikulum baru, guru dituntut 

sebagai fasilitator yaitu guru bertugas untuk memberikan kemudahan-

kemudahan bagi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Guru diharapkan 
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mampu berperan sebagai pembimbing dan mampu mengusahakan serta 

menggunakan fasilitas sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran 

Dalam konteks pendidikan, istilah fasilitator semula lebih banyak 

diterapkan untuk kepentingan pendidikan orang dewasa (andragogi), 

khususnya dalam lingkungan pendidikan non formal. Namun sejalan dengan 

perubahan makna pengajaran yang lebih menekankan pada aktivitas siswa, 

belakangan ini di Indonesia istilah fasilitator pun mulai diadopsi dalam 

lingkungan pendidikan formal di sekolah, yakni berkenaan dengan peran guru 

pada saat melaksanakan interaksi belajar mengajar. Wina Senjaya (2008), 

menyebutkan bahwa sebagai fasilitator, guru berperan memberikan pelayanan 

untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. 

Pada kenyataan dalam proses belajar mengajar pasti terdapat beberapa 

kelemahan yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Dari hasil observasi 

diketahui bahwa proses pembelajaran biologi kelas VIIC SMP Negeri 2 Sawit 

Boyolali tahun ajaran 2008/2009 ditemukan kelemahan-kelemahan yaitu:      

(1) Siswa masih sangat bergantung pada guru atau siswa kurang mandiri,      

(2) Konsentrasi siswa kurang terfokus pada pembelajaran biologi,                 

(3) Kurangnya kesadaran siswa dalam pembelajaran biologi, (4) Siswa kurang 

memperhatikan penjelasan guru pada setiap pembelajaran, (5) Siswa hanya 

akan bekerja bila mendapat perintah dari guru. Kelemahan-kelemahan di atas 

merupakan masalah yang harus dipecahkan dengan suatu penelitian di kelas 

dan penelitian ini dikenal dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
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Penelitian Tindakan Kelas 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 lamunan peneliti. 

Dalam PTK, peneliti atau guru dapat melihat sendiri praktik pembelajaran atau 

bersama dengan guru lain dia dapat melakukan penelitian terhadap siswa 

dilihat dari segi aspek interaksinya dalam proses pembelajaran. Dalam PTK, 

guru secara refleksi dapat menganalisisnya, mensintesis terhadap apa yang 

telah dilakukan di kelas. Dalam hal ini berarti dengan melakukan PTK, 

pendidik dapat memperbaiki praktik-praktik pembelajaran sehinga menjadi 

lebih efektif (Supardi, 2006). 

Berdasarkan uraian di atas maka akan dibahas mengenai upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan penelitian yang berjudul: " 

Implementasi Model Pembelajaran Resources Based Learning untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Kelas VIIC SMP Negeri 2 Sawit 

Boyolali Tahun Ajaran 2008 / 2009”. 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya 

adalah: Bagaimana hasil belajar siswa pada pokok bahasan “Pengelolaan 

lingkungan”  menggunakan pembelajaran Resources Based Learning? 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar masalah ini dapat dikaji secara mendalam, maka perlu adanya 

pembatasan ruang lingkup. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Subjek dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada pokok bahasan 

pengelolaan lingkungan menggunakan pembelajaran Resources Based 

Learning. 

2. Objek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIC SMP Negeri 2 Sawit 

Boyolali tahun ajaran 2008/2009. 

3. Parameter dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa kelas VIIC SMP 

Negeri 2 Sawit Boyolali tahun ajaran 2008/2009 yang ditunjukkan dalam 2 

aspek yaitu kognitif dan afektif. 

4. Pokok bahasan Pengelolaan Lingkungan. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah mengetahui hasil 

belajar siswa dengan implementasi model pembelajaran Resources Based 

Learning di SMP Negeri 2 Sawit Boyolali Kelas VIIC Tahun Ajaran 2008 / 

2009. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan agar hasilnya dapat bermanfaat : 

1. Bagi guru dan calon guru : 

a. Memberikan informasi kepada guru dan calon guru untuk lebih 

menekankan bahwa belajar itu tidak hanya bersumber dari guru saja. 
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b. Memberikan masukan alternatif kepada guru atau calon guru biologi 

dalam menentukan strategi, metode atau pendekatan pembelajaran 

yang tepat sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 

c. Memberikan masukan kepada guru atau calon guru untuk terus 

menambah informasi terbaru dalam dunia pendidikan tetapi tidak 

terfokus pada satu sumber informasi saja. 

2. Bagi siswa atau peserta didik : 

a. Dapat meningkatkan pemahaman siswa akan materi yang telah 

disampaikan oleh guru. 

b. Dapat meningkatkan hasil belajar yang sejalan dengan meningkatnya 

pemahaman siswa akan materi yang telah disampaikan oleh guru. 

c. Dapat memperoleh bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

d. Memberikan informasi kepada siswa bahwa guru bukan satu-satunya 

sumber belajar. 

 

 

 

 


