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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan 

pengetahuan seseorang termasuk peningkatan penguasaan teori dan 

ketrampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut 

kegiatan untuk mencapai tujuan (Ranupanjoyo dan Husnan, 1995). 

Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai kedudukan sebagai 

figur sentral. Di tangan gurulah terletak kemungkinan berhasil atau tidaknya 

pencapaian tujuan belajar mengajar di sekolah. Agar para guru mampu 

melaksanakan tugasnya dengan baik, maka hendaknya para guru memahami 

dengan seksama hal-hal penting dalam proses belajar mengajar. Dalam 

melakukan proses pembelajaran guru dapat memilih dan menggunakan 

beberapa metode mengajar. Pemilihan suatu metode perlu memperhatikan 

beberapa hal seperti materi yang disampaikan, tujuan pembelajaran, waktu 

yang tersedia, jumlah siswa, materi pelajaran, dan kondisi siswa dalam 

pembelajaran serta hal-hal yang berkaitan dengan keberhasilan siswa dalam 

proses pembelajaran. 

Belajar mengajar pada dasarnya adalah interaksi atau hubungan 

timbal balik antara guru dan siswa dalam situasi pendidikan, oleh karena itu, 

guru dalam mengajar dituntut kesabaran, keuletan, dan sikap terbuka 

disaming kemampuan dalam situasi belajar mengajar yang lebih aktif. 



Demikian pula siswa dituntut adanya semangat dan dorongan untuk belajar. 

Dalam proses belajar mengajar, pasti terdapat beberapa kelemahan yang daat 

mempengaruhi hasil belajar siswa.  

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan biologi 

dengan menggunakan pembelajaran aktif yaitu siswa melakukan sebagian 

besar pekerjaan yang harus dilakukan siswa menggunakan otak untuk 

mempelajari berbagai masalah dan menerapkan apa yang mereka pelajari. 

Belajar aktif merupakan langkah cepat, menyenangkan mendukung dan 

menarik hati dalam belajar.  

Pembelajaran biologi menuntut adanya peran aktif dari siswa, karena 

biologi berdasarkan proses ilmiah didasari dengan cara berfikir logis 

berdasarkan fakta-fakta yang mendukung. Dalam pembelajaran biologi, 

terdapat komponen yang harus dimiliki siswa yaitu dapat memahami proses 

ilmiah sebagai hasil dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan (Wartono, 

2004). 

Kelemahan-kelemahan di atas merupakan masalah dan strategi 

pembelajaran di kelas yang penting dan mendesak untuk dipecahkan, karena 

interaksi dalam pembelajaran akan berjalan pincang dan berakibat luas pada 

rendahnya mutu proses maupun luaran pembelajaran. 

Pembelajaran biologi di sekolah dapat dikatakan unik, karena baik 

subjek mauun objek pembelajarannya memiliki karakter yang khas. Objek 

pembelajaran biologi selain berhubungan dengan alam nyata juga berkaitan 

dengan proses kehidupan yang masih abstrak bagi siswa.   



Untuk mempelajari suatu dengan baik, belajar dengan aktif 

membantu untuk mendengar, melihat, menyaimpaikan pertanyaan tentang 

pelajaran tertentu dan mendiskusikan dengan yang lain. Dalam belajar aktif, 

yang paling penting siswa memecahkan masalah sendiri, menemukan 

contoh-contoh, mencoba ketrampilan dan melaksanakan tugas yang 

tergantung pada pengetahuan yang telah mereka miliki atau yang akan 

dicapai (Melvin, 2001). 

Keberhasilan dalam proses pembelajaran dipengaruhi oleh dua faktor 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang 

berkaitan dengan diri siswa, di antaranya adalah kemampuan, minat 

motivasi, keaktivan belajar dan lain-lain. 

Salah satu faktor keberhasilan dalam proses pembelajaran adalah 

metode mengajar, saat ini masih banyak guru yang menganut paradigma 

lama yaitu guru masih menganggap dalam proses pembelajaran hanya ada 

transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. Guru masih menganggap siswa 

bagaikan botol kosong yang bisa diisi dengan informasi-informasi yang 

dianggap perlu oleh guru. Guru biasanya mengajar dengan metode ceramah 

dan mengharapkan siswa duduk, dengar, catat, dan hafal. Sehingga siswa 

menjadi bosen, pasif dan hanya mencatat saja.  

Hasil observasi (penelitian) terhadap proses pembelajaran Biologi 

dikelas X. 7 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta menunjukkan bahwa 

interaksi pembelajaran dalam kelas relatif masih rendah dan berlangsung satu 

arah. Di kelas tersebut, kita cenderung pasif dan motivasi siswa dalam 



mengikuti pembelajaran rendah. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya siswa 

yang mendengarkan penjelasan guru, bertanya kepada guru atau menjawab 

pertanyaan dari guru, bahkan tidak jarang siswa diam saja atau bermain-main 

sendiri saat guru sedang menerangkan pelajaran. Hasil pengamatan juga 

menunjukkan bahwa dalam mengajarkan suatu materi atau konsep tersebut 

dengan kehidupan sehari-hari. 

Hasil wawancara dengan siswa menunjukkan bahwa metode 

mengajar yang digunakkan oleh guru tidak bervariasi. Siswa juga 

menyatakan bahwa guru lebih dominan menggunakan metode ceramah 

dalam mengajarkan suatu konsep atau materi kepada siswa, guru hanya 

memberikan informasi, dan mengharapkan siswa untuk menghafal dan 

mengingatnya. 

Kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran dapat 

diidentifikasi permasalan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan seperti 

siswa kurang memperhatikan penjelasan guru pada setiap pembelajaran, 

siswa tidak mempunyai kemauan dalam pembelajaran biologi, konsentrasi 

siswa kurang terfokus pada pembelajaran biologi, kurangnya kesadaran siswa 

dalam pembelajaran biologi, siswa ramai di kelas, hasil belajar siswa rendah, 

suasana pembelajaran yang cenderung pasif, guru kurang kreatif dan kurang 

peka terhadap metode pembelajaran aktif dan tidak ada keberanian siswa 

dalam mengungkapkan pendapat. 

Kelemahan-kelemahan di atas merupakan masalah pembelajaran di 

kelas yang penting dan mendesak untuk dipecahkan, karena interaksi dalam 



pembelajaran akan berjalan pincang dan berakibat luas pada rendahnya mutu 

proses maupun luaran pembelajaran. 

Strategi pembelajaran yang tidak tepat menyebabkan hasil belajar 

siswa rendah. Strategi pembelajaran yang tidak tepat disebabkan karena 

interaksi pembelajaran yang berlangsung satu arah. Pembelajaran yang 

cenderung bersifat hafalan, dan pembelajaran yang tidak dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari. 

Salah satu pembelajaran yang tepat untuk membelajarkan konsep 

saling ketergantungan adalah pembelajaran kontekstual (CTL). Strategi 

pembelajaran kontekstual dipandang tepat untuk membelajarkan konsep 

tersebut karena  pembelajaran kontekstual relevan dengan kehidupan sehari-

hari siswa. Pembelajaran kontekstual diharapkan dapat memotivasi siswa 

untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran dan meningkatkan 

pemahaman siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

Pendekatan CTL menjadi pilihan karena kita menyadari bahwa kelas-

kelas tidak produktif, sehari-hari kelas diisi dengan ceramah sementara siswa 

dipaksa menerima dan menghafal, maka dengan CTL pembelajaran akan 

lebih berpihak dan memperdayakan siswa.  

Melalui Pendekatan CTL pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari siswa yang mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik 

dan lebih memberdayakan siswa. Guru tidak mengharuskan siswa menghafal 

fakta-fakta tetapi lebih mendorong siswa untuk membangun sendiri 



pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, pengetahuan awal yang 

mereka miliki, pengalaman dan lingkungan siswa. 

Berdasarkan uraian di atas maka akan dilakukan penelitian dengan 

judul “PENINGKATAN HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA 

DENGAN PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND 

LEARNING (CTL) PADA SISWA KELAS X SMA MUHAMMADIYAH 

1 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2009/2010 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Subyek Penelitian :  Siswa kelas X.7 SMA Muhammadiyah 1      

Surakarta 

Obyek Penelitian :  Contextual teaching and learning (CTL) 

Parameter Penelitian :  Hasil belajar biologi siswa. 

C. PERUMUSAN MASALAH 

Adapun permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah Apakah Hasil Belajar Biologi Siswa kelas X.7 pada SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta dapat ditingkatkan dengan Pendekatan 

Contextual Teaching and Learning ? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas X.7 dengan menggunakan 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 



1. Bagi  Siswa  

a. Dapat memotivasi siswa dalam belajar biologi, sehingga hasil 

belajar siswa dapat meningkat. 

b. Meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. 

c. Mendorong siswa untuk bereran aktif dalam proses pembelajaran. 

d. Membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami 

konsep biologi. 

2. Bagi Guru 

a. Dapat menciptakan suasana kelas yang lebih aktif yang juga 

meningkatkan kualitas diri sendiri. 

b. Mendapatkan pengalaman langsung dalam menerapkan 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual 

c. Membantu guru dalam pemilihan model pembelajaran yang sesuai 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih 

menarik minat siswa. 

3. Bagi Sekolah 

Sebagai perbaikan proses pembelajaran biologi dan sekolah lain pada 

umumnya. 

 


