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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa pada 

hakekatnya adalah usaha untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan 

di masa yang akan datang. Pada dasarnya pendidikan memiliki posisi yang 

strategis dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia baik menyangkut 

kehidupan spiritual intelektual/kemampuan terutama dikaitkan dengan 

tuntutan pembangunan yang semakin berkembang pada zaman sekarang ini. 

Pendidikan secara umum dimaksudkan untuk mempersiapkan para 

peserta didik untuk dapat memperoleh sukses dalam karir dan keluarga (E. 

Mulyasa, 2005: 3) 

Pengaruh perkembangan dunia pendidikan kita sekarang ini dapat 

dilihat dan dirasakan secara langsung pada kehidupan kelompok masyarakat, 

terutama dalam kehidupan setiap individu itu sendiri. Pada dasarnya 

pendidikan itu harus dapat mengembangkan kompetensi, menumbuhkan 

kemampuan dan dapat meningkatkan semangat generasi muda untuk menggali 

potensi dan mengembangkannya secara optimal.Seiring dengan perkembangan 

dunia pendidikan yang semakin hari semakin berkembang,maka pedoman 

pembelajaran yakni kurikulum perlu diperbaiki juga dan disesuaikan dengan 

perkembangan zaman. Kurikulum pendidikan yang dituntut saat ini adalah 



 2

yang mampu menghantarkan siswa memiliki penguasaan akademik skill dan 

life skill (M. Juall 2004: 62). 

Salah satu cara untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia adalah 

dengan cara melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran, maka perlu 

diadakannya upaya dalam perbaikan pembelajaran seiring dengan 

perkembangan zaman yang menuntut siswa untuk berwawasan lebih luas. 

Perbaikan pembelajaran dapat dilakukan dari segi sarana, fasilitas dan sampai 

kurikulumpun mengalami perubahan bahkan seiring perubahan kurikulum 

yang terjadi gurupun mendapat dampaknya dimana guru-guru harus 

melakukan sertifikasi untuk layak dikatakan sebagai pengajar yang 

profesional. 

Karena kurikulum merupakan bagian dari suatu sistem pendidikan 

nasional yang merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan pendidikan 

nasional, maka perubahan kurikulum pada umumnya menuntut perubahan 

landasan program dan garis-garis besar pengajaran. (Nurhadi, 2004: 1). 

Maka dengan adanya pengembangan kurikulum yang mengacu pada 

kemampuan dasar siswa yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran 

yang dilaksanakan di sekolah, sehingga pengembangan kurikulum akan 

berdampak pada perlunya langkah pembaharuan dan proses pembelajaran 

pada setiap mata pelajaran di setiap sekolah. 

Langkah penyusunannya dan pengembangan perangkat kurikulum tersebut 

dilakukan dengan mengambil semua hal yang baik dari pandangan 

pengembangan kurikulum yang dikenal. 
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Seiring dengan perkembangan kurikulum maka perkembangan 

pendidikan lama kelamaan ikut diperbaiki juga. Guru yang biasanya hanya 

monoton dituntut untuk lebih dinamis dalam mengajar sehingga dapat 

merangsang anak didik untuk lebih aktif dalam belajar. 

Guru dituntut untuk menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi tidak hanya menggunakan ceramah saja. Dengan menggunakan 

metode pembelajaran yang bervariasi membuat peserta didik lebih tertarik 

dalam pelajaran yang diajarkan sehingga metode pembelajaran memiliki andil 

yang cukup besar dalam kegiatan belajar mengajar. Ada banyak metode 

pengajaran yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran (Syaiful Bahri 

Djamarah, 2002: 85). Jadi pemilihan strategi menjadi sangat penting untuk 

diperhatikan karena metode adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan 

dengan memanfaatkan metode secara akurat sehingga guru akan mampu 

mencapai tujuan pelajaran. 

Istilah kerja kelompok dipakai untuk merangkum pengertian dimana 

anak didik dalam satu kelompok dipandang sebagai satu kesatuan  tersendiri 

untuk mencari satu tujuan pelajaran yang tertentu dengan bergotong royong. 

Sebagai metode kerja kelompok memiliki pengertian dimana siswa dalam 

suatu kelas dipandang sebagai satu kesatuan (kelompok) tersendiri/dibagi atas 

kelompok-kelompok kecil/sub-sub kelompok. Kerja kelompok dapat dipakai 

untuk mengajar dan mencapai bermacam-macam tujuan di sekolah. (Syaiful 

Sagala, 2003: 215). 

Penggunaan teknik kerja kelompok untuk mengajar mempunyai tujuan 

agar siswa mampu bekerja sama dengan teman yang lain dalam mencapai 
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tujuan bersama (Roestiyah, 2001: 15).The Power of Two merupakan kegiatan 

yang dilaksanakan untuk meningkatkan belajar kolaboratif dan mendorong 

kepentingan dan keuntungan sinergi, itu karenanya 2 kepala tentu lebih baik 

daripada 1 kepala (Komaruddin Hidayat, 2001: 153). 

Hasil belajar yang baik salah satunya didukung oleh penggunaan 

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

yang akan disampaikan. Oleh karena itu perlu menginstruksikan keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat saling bekerja sama 

(Nana Sudjan, 1991). 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 Klaten terutama 

kelas X.6 dan X.7 dengan menggunakan strategi The Power of Two dan strategi 

kerja kelompok. 

Strategi The Power of Two dapat melatih siswa SMA untuk bekerja 

sama dalam memecahkan masalah yang dihadapi dan dapat membantu siswa 

untuk berlatih konsentrasi terhadap pembelajaran yang diberikan sekaligus 

dapat mengajar/membimbing orang lain. Sedangkan kerja kelompok dapat 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan ketrampilan 

bertanya dan membahas suatu masalah secara bersama-sama dan lebih 

menjunjung nilai kebersamaan antar peserta didik, serta memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk lebih intensif mengadakan penyelidikan 

mengenai suatu kasus masalah (Syaiful Sagala, 2003). 
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Berpedoman pada uraian di atas maka perlu diadakan penelitian 

tentang : PERBANDINGAN PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN 

STRATEGI THE POWER OF TWO DENGAN STRATEGI KERJA 

KELOMPOK TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS X 

SEMESTER GENAP SMA MUHAMMADIYAH I KLATEN TAHUN 

AJARAN 2007/2008. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar masalah ini dapat dikaji secara mendalam maka perlu adanya 

pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian ini adalah pembelajaran Biologi dengan strategi The 

Power of Two dan kerja kelompok. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian yaitu siswa kelas X.6 dan X.7 SMA Muhammadiyah I 

Klaten tahun ajaran 2007/2008. 

3. Hasil nilai 

Hasil nilai Post Test setelah penggunaan strategi The Power of Two dan 

strategi kerja kelompok pada materi ekosistem. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 
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Bagaimanakah perbedaan hasil belajar dengan menggunakan strategi The 

Power of Two dan kerja kelompok pada siswa kelas X.6 dan X.7 SMA 

Muhammadiyah I Klaten Tahun ajaran 2007/2008? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

Perbedaan hasil belajar antara strategi The Power of Two dan kerja kelompok 

dan untuk mengetahui strategi pembelajaran manakah yang lebih baik 

digunakan dalam pembelajaran biologi pada siswa kelas X.6 dan X.7 SMA 

Muhammadiyah I Klaten tahun Ajaran 2007/2008? 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi peneliti dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang diperoleh dari 

praktek penelitian secara langsung dengan menerapkan teori – teori yang 

didapat dari bangku kuliah dan telaah kepustakaan. 

2. Bagi guru sebagai pedoman untuk memilih strategi pembelajaran yang 

efektif dan efisien dalam mengajar mata pelajaran Biologi untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa khususnya materi Ekosistem 
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3. Bagi kepala sekolah dapat memotivasi dan menyarankan guru-guru 

sekolah untuk menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi pada 

saat mengajar di kelas. 

 




