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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu kesadaran untuk 

mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia dengan maksud 

membantu peserta didik mencapai kedewasaan. Pendidikan adalah suatu 

upaya menuju ke arah perbaikan hidup dan kehidupan manusia yang lebih 

baik. Untuk itu pendidikan berlangsung tanpa awal dan akhir, atau tanpa ada 

batas ruang dan waktu tertentu sepanjang hayat. Istilah lain disebut life long 

education (pendidikan sepanjang hidup). 

Di era persaingan global, Indonesia memerlukan sumber daya manusia 

(SDM). Manusia yang cerdas, sehat, jujur, berakhlak mulia, berkarakter, dan 

memiliki kepedulian sosial yang tinggi. karena itu, pendidikan sebagai jalur 

utama pengembangan SDM dan pembentukan karakter adalah kata kunci 

dalam menentukan nasib bangsa. Dalam kaitan tersebut, mutu pendidikan di 

Indonesia harus terus ditingkatkan agar bangsa Indonesia mampu bersaing 

dengan negara lain, karena harus diakui salah satu permasalahan yang 

dihadapi adalah rendahnya mutu khususnya pendidikan dasar dan menengah 

(Syamsah Nas, 2006). 

Pada bidang pendidikan, terutama dalam peningkatan nilai biologi, 

dengan melihat proses pembelajaran  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

khususnya mata pelajaran biologi yang  selama ini berlangsung, bahwa pada 



proses pembelajaran yang terjadi masih berfokus pada guru sebagai sumber 

utama pengetahuan (transfer pengetahuan dari guru ke siswa). Ternyata hal 

tersebut merupakan salah satu kelemahan proses pembelajaran di sekolah-

sekolah. Maksudnya pembelajaran yang dilakukan  oleh para guru kurang 

adanya usaha dalam melibatkan kelima proses jenjang berfikir lainnya 

(pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian), siswa didorong agar 

dapat menguasai sejumlah materi pembelajaran sehingga akan meningkatkan 

nilai biologi. 

Menurut Slameto (2003), pembelajaran dianggap baik, jika terlaksana 

proses belajar yang bermakna (Meaningfull learning) yang terdiri dari 

discovery learning dan rote learning. Dalam discovery learning siswa harus 

mencari dan mengidentifikasi informasi sendiri kemudian mengintegrasikan 

ke dalam strutur kognitif yang baru. Langkah selanjutnya yakni siswa 

berusaha mengingat atau menguasai apa yang dipelajari agar dapat 

dipergunakan (Rote learning). 

Penelitian yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif 

merupakan penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian tersebut dilakukan 

tindakan artinya guru melakukan sesuatu sebagai upaya dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa. Tindakan yang dilakukan dimaksudkan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam penelitian tersebut menyangkut 

upaya guru dalam bentuk proses pembelajaran, yang akan dilaksanakan untuk 

meningkatkan hasil belajar adalah penggunaan metode pembelajaran 

kooperatif (cooperative learning). 



Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pendekatan pembelajaran 

yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dan 

memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Pembelajaran 

tersebut mempunyai karakteristik tersendiri dan berbeda dengan strategi 

pembelajaran yang lain. Perbedaan tersebut dapat di lihat dari proses 

pembelajaran yang lebih menekankan pada proses kerja sama dalam 

kelompok. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya kemampuan akademik 

dalam pengertian penguasaan bahan pelajaran, tetapi juga adanya unsur 

kerjasama untuk penguasaan materi tersebut, adanya kerja sama inilah yang 

menjadi ciri khas dari pembelajaran kooperatif (Wina Sanjaya, 2004).  

Materi pokok bahasan yang digunakan adalah tentang jaringan 

tumbuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan memiliki ciri-ciri yang 

hampir sama dengan makhluk hidup lainnya. Tumbuhan dapat membuat 

makanan sendiri untuk tumbuh dan berkembang biak, akan tetapi caranya 

tentu berbeda dengan makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Untuk dapat 

melakukan semua itu, tumbuhan memiliki jaringan khusus yang tidak 

ditemukan pada makhluk hidup lainnya. Pada materi tersebut akan diibahas 

tentang  tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, fungsi dan struktur yang 

sama. 

Jaringan pada tumbuhan dikategorikan menjadi tiga jaringan yaitu 

jaringan epidermis, pengangkut dan penyokong. Pada jaringan penyokong 

meliputi tiga jaringan dasar antara lain parenkim, kolenkim dan sklerenkim. 

Untuk mempermudah pokok bahasan tersebut maka pembelajaran kooperatif  



menjadi pilihan karena disadari bahwa sebagian kelas tidak produktif, sehari-

hari kelas diisi dengan ceramah sementara siswa dipaksa menerima dan 

menghafal, maka dengan pembelajaran tersebut akan lebih berpihak dan 

memperdayakan siswa. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan 

berpijak pada beberapa pendekatan yang diasumsikan mampu meningkatkan 

proses dan hasil belajar siswa. Pendekatan yang dimaksud adalah belajar aktif, 

konstruktivistik, dan kooperatif. Beberapa pendekatan tersebut diintegrasikan 

dimaksudkan untuk menghasilkan suatu model pembelajaran yang 

memungkinkan siswa dapat mengembangkan potensinya secara optimal. 

Belajar aktif, ditunjukkan dengan adanya keterlibatan intelektual dan 

emosional yang tinggi dalam proses belajar, tidak sekedar aktifitas fisik 

semata. Siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi, mengemukakan pendapat, 

melakukan eksplorasi terhadap materi yang sedang dipelajari serta 

menafsirkan hasilnya secara bersama-sama di dalam kelompok. Siswa 

dibebaskan untuk mencari berbagai sumber belajar yang relevan. Kegiatan 

demikian memungkinkan siswa berinteraksi aktif dengan lingkungan dan 

kelompoknya, sebagai media untuk mengembangkan pengetahuannya. 

Dengan menerapkan pengajaran yang menggunakan metode seperti 

diatas telah diciptakan suatu kegiatan atau suasana yang kooperatif dan 

komunikatif, dimana dalam proses pembelajaran siswa diberi kesempatan 

untuk mengkonstruksi pengetahuannya. Artinya siswa harus dilibatkan secara 

aktif dalam kegiatan belajar serta berkontribusi dalam membangun 

pengetahuan, serta bertanggung jawab terhadap apa yang ia kontruksikan. 



Guru tidak lagi mendominasi proses pembelajaran dengan menyajikan 

pengetahuan dalam bentuk yang siap kepada siswa yang akan menerimanya 

secara positif. 

Berdasarkan hasil penelitian Muh. Arif S Nurhidayat (2007) 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar (nilai) siswa dari siklus I 

sampai dengan siklus III. Setelah dilakukan proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran problem solving hasil belajar meningkat 

sebesar 0,350 point atau 35% terhadap nilai awal siswa kelas VII SMP Negeri 

II patean Kendal Tahun Ajaran 2006-2007. 

Riyanto (2002) menyatakan bahwa ”Biologi merupakan ilmu yang 

moderat dan strategis yang terletak diantara ilmu-ilmu sosial, psikologi, dan 

ilmu-ilmu alam. Melalui mata pelajaran Biologi siswa diharapkan dapat 

mengembangkan sikap ilmiahnya yang mencakup : sikap jujur dan objektif 

terhadap fakta serta sikap ingin tahu yang selalu berkembang, yang kemudian 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat”. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk 

mempelajari lebih dalam dengan mengadakan penelitian yang berjudul ” 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR BIOLOGI PADA POKOK 

BAHASAN JARINGAN TUMBUHAN DENGAN MENGGUNAKAN 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF (COOPERATIVE LEARNING) 

PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI I NGADIROJO, 

WONOGIRI TAHUN PELAJARAN 2009/2010 “. 

 



B. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan tidak berkembangan maka perlu adanya 

pembatasan masalah yaitu menitikberatkan pada peningkatan hasil belajar 

Biologi melalui pembelajaran kooperatif pada siswa kelas VIIIB SMP Negeri 

I Ngadirojo tahun pelajaran 2009/2010 : 

1. Obyek Penelitian 

 Siswa kelas VIIIB SMP Negeri I Ngadirojo.  

2. Subyek Penelitian 

 Hasil belajar Biologi setelah menggunakan metode pembelajaran 

cooperative learning dengan dua ranah yaitu ranah afektif dan kognitif. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: Adakah peningkatan hasil belajar biologi 

melalui pembelajaran kooperatif  pada Siswa Kelas VIIIB SMP Negeri I 

Ngadirojo, Wonogiri Tahun Pelajaran 2009/2010? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk meningkatkan hasil 

belajar biologi melalui pembelajaran kooperatif  pada Siswa Kelas VIIIB SMP 

Negeri I Ngadirojo Tahun Pelajaran 2009/2010. 

 

 



E. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan masukan pertimbangan bagi guru untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dengan menggunakan pembelajaran kooperatif. 

2. Memberikan informasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan 

berhubungan dengan banyaknya pada pembelajaran yang digunakan, yang 

berhubungan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. 

3. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan pelaksanaan 

pembelajaran biologi dengan strategi yang efektif sehingga motivasi dan 

hasil belajar biologi dapat tercapai secara maksimal. 

 


