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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Bangsa 

yang maju selalu diawali dengan kesuksesannya di bidang pendidikan, serta 

lembaga pendidikan sebagai tempat mencetak sumber daya manusia berkualitas 

dan menjadi motor kemajuan dan kemakmuran bangsa. 

Pendidikan didefinisikan sebagai 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 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU 

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun  2003 pasal I (1)). Pendidikan dalam 

pelaksanaannya memerlukan proses yang berkesinambungan dalam setiap jenis 

dan jenjang pendidikan yang saling berkaitan  dalam suatu sistem pendidikan 

yang integral. 

Dunia pendidikan kita saat ini tengah mengalami krisis yang serius, yang 

disebabkan oleh anggaran pemerintah yang sangat rendah untuk membiayai 

kebutuhan vital dunia pendidikan, lemahnya tenaga ahli dan politik pendidikan 

nasional yang tidak jelas, serta kurangnya mutu dalam proses pendidikan dan 

pengajaran yang hanya melahirkan sarjana bermental tukang dan pegawai yang 

miskin imajinasi dan lemah karakter. Pendidikan seharusnya mampu 
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membebaskan manusia dari kebodohan, ketertinggalan, penindasan dan berbagai 

hal yang membelenggu pertumbuhan manusia. Untuk itu sangat diperlukan upaya 

perbaikan dalam dunia pendidikan. 

Upaya perbaikan dilaksanakan pada semua bidang antara lain: bidang 

sarana dan prasarana, kualifikasi tenaga pendidikan, manajemen, kurikulum dan 

strategi pembelajaran. Kurikulum merupakan bagian dari suatu sistem pendidikan 

nasional yang merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional telah 

mengalami perubahan. 

Kurikulum 2004 yang sering disebut dengan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) berisi sejumlah kompetensi yang harus dicapai siswa yang 

berupa seperangkat rencana dan pengetahuan tentang kompetensi untuk mencapai 

tujuan dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan 

daerah, sekolah dan madrasah. KBK adalah pengembangan kurikulum yang 

bertitik tolak dari kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh siswa setelah 

menyelesaikan pendidikan. Kompetensi tersebut meliputi  pengetahuan, 

ketrampilan, nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir serta 

bertindak (Nurdin, 2005). Tahun 2006 muncul kurikulum baru yaitu kurikulum 

2006 yang sering disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

KTSP ini merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh 

masing-masing satuan pendidikan. KTSP memberikan keleluasaan penuh setiap 

skeolah untuk mengembangkan kurikulum dengan tetap memperhatikan potensi 

sekolah dan daerah sekitar (Susilo, 2007). KBK dan KTSP menuntut siswa untuk 

bersikap aktif, kreatif, dan inovatif dalam menggapai setiap pelajaran yang 

diajarkan. Guru dalam hal ini bukan satu-satunya sumber belajar.  
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Peran guru sebagai fasilitator dan motivator yang mampu membimbing dan 

mengarahkan siswa dalam pembelajaran. Dalam melaksanakan perannya, guru 

harus kreatif dan inovatif serta menerapkan pembelajaran aktif untuk 

meningkatkan keberhasilan pendidikan (Hidayat, 2001). Guru berhak memilih 

metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang disampaikan, tujuan 

pembelajaran, waktu yang tersedia, jumlah siswa dan kondisi siswa dalam 

pembelajaran serta hal-hal yang berkaitan dengan keberhasilan siswa  dalam 

proses pembelajaran (Suryabrata, 1994). Dengan demikian terdapat pembaharuan 

di bidang metode pembelajaran, strategi pembelajaran dan peningkatan referensi 

pendidikan. 

Strategi pembelajaran dinyatakan relevan jika mampu menghantarkan 

siswa mencapai tujuan pendidikan khususnya dalam hal mempersiapkan siswa 

sukses dalam karir dan kehidupan pribadi serta mampu berpartisipasi dalam 

pembangunan masyarakat. 

Untuk dapat mengetahui kekurangan-kekurangan metode maupun strategi 

yang digunakan, seorang guru dianjurkan untuk melakukan penelitian  tindakan 

kelas (PTK) bersama guru lain atau peneliti dengan melihat aspek interaksi siswa 

dalam proses pembelajaran. Sehingga diharapkan dengan PTK guru secara  

reflektif dapat menganalisis, mensintesis terhadap apa yang telah dilakukan di 

kelas, yang berarti guru dapat memperbaiki pembelajaran sehingga lebih efektif 

(Supardi, 2006). 

Keberhasilan suatu pendidikan berkaitan dengan masalah untuk mencapai 

keberhasilan dalam proses pembelajaran di sekolah. Proses pembelajaran akan 

efektif apabila siswa berpartisipasi di dalamnya. Siswa melakukan sebagian besar 
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kegiatan pembelajaran. Siswa menggunakan otak untuk mempelajari berbagai 

masalah dan mencari solusinya (Hidayat, 2006). Salah satu cara untuk membuat 

siswa belajar aktif adalah dengan membuat mereka bertanya dan berani 

mengemukakan pendapatnya. Cara ini mampu mengubah siswa untuk mencapai 

kunci belajar yaitu bertanya (Zaini, dkk, 2004). 

Model pembelajaran kooperatif merupakan kegiatan pembelajaran dengan 

bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, keberhasilan kerja sangat 

dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok. Model pembelajaran 

kooperatif memandang siswa sebagai kesatuan tersendiri untuk mencapai tujuan. 

Kelompok dapat dibuat berdasarkan perbedaan individual dalam kemampuan 

belajar, perbedaan minat dan bakat belajar, jenis kegiatan, wilayah tempat tinggal 

dan sebagainya. Strategi group-to-group exchange merupakan pembelajaran 

kelompok yang melatih siswa untuk bekerja sama dalam kelompok dan melatih 

siswa belajar sambil beraktivitas. 

Berdasarkan observasi kelas pada tanggal 5 Desember 2007,  dalam proses 

pembelajaran biologi di kelas VIIIB SMP N 1 Banyudono tahun ajaran  

2007/2008 terdapat beberapa kelemahan, yaitu : guru, siswa, dan juga waktu 

proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran guru lebih sering menggunakan 

metode ceramah dan siswa kurang termotivasi untuk belajar dan sering tidak 

memperhatikan  proses pembelajaran. Waktu pembelajaran berpengaruh terhadap 

motivasi belajar siswa, jam pelajaran terakhir akan menurunkan motivasi belajar.  

dari hasil observasi tersebut, peneliti mencoba menerapkan  strategi group-to-

group exchange yang merupakan strategi pembelajaran aktif sehingga siswa 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajarnya. 
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Dari uraian di atas perlu dilakukan penelitian tentang “PENINGKATAN 

HASIL BELAJAR BIDANG STUDI BIOLOGI DENGAN STRATEGI  

GROUP – TO – GROUP EXCHANGE PADA SISWA KELAS VIII B SMP N 

1 BANYUDONO BOYOLALI TAHUN AJARAN 2007/2008” 

 

B. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih terarah dan dapat dikaji secara mendalam, maka 

perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian 

Siswa kelas VIII B SMP N 1 Banyudono Boyolali tahun ajaran 2007/2008. 

2. Obyek penelitian 

Hasil belajar menggunakan strategi group-to-group exchange  pada pokok 

bahasan sistem pencernaan makanan, dengan target nilai kognitif siswa 9 dan 

nilai afektif 45.  

3. Parameter 

Parameter yang digunakan adalah hasil belajar, yaitu hasil akhir dari 

pembelajaran siswa kelas VIII B SMP N 1 Banyudono Boyolali tahun ajaran 

2007/2008 dengan strategi  group – to – group exchange yang ditujukan 

dalam aspek kognitif dan afektif. 

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu, bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan strategi  

group – to – group exchange pada siswa kelas VIII B SMP N 1 Banyudono 

Boyolali tahun ajaran 2007/2008 ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

dengan strategi  group – to – group exchange pada siswa kelas VIIIB SMP N 1 

Banyudono Boyolali tahun ajaran 2007/2008. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi ilmu pengetahuan  

Dapat memberikan masukkan dalam pengembangan dunia pendidikan 

tentang penggunaan strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 

2. Guru   

a. Memberikan masukan dan pertimbangan untuk menerapkan strategi 

group – to – group exchange. 

b. Memberikan informasi untuk lebih lanjut menekankan keaktifan siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

c. Sebagai sistem pertimbangan dan masukan serta menumbuhkan motivasi 

untuk melakukan penelitian tindakan kelas. 

3. Sekolah  

Penerapan strategi pembelajaran aktif dan menyenangkan mampu 

menumbuhkan motivasi belajar  peserta didik sehingga tujuan pendidikan 

tercapai. 

 




