
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mata pelajaran biologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang

mempelajari tentang makhluk hidup, mulai dari makhluk hidup tingkat rendah

hingga makhluk hidup tingkat tinggi.  Biologi tidak hanya terdiri atas kumpulan

pengetahuan atau berbagai macam fakta yang dihafal, melainkan pelajaran biologi

membutuhkan kegiatan atau proses aktif menggunakan pikiran dalam memahami

gejala-gejala alam (Yusuf, 2006:16).

Mata pelajaran IPA khususnya Biologi merupakan mata pelajaran yang masih

dianggap sulit oleh sebagian siswa di SMP karena bersifat abstrak. Hal ini juga

dirasakan oleh siswa kelas VII SMPN 1 Bandar Lampung. Berdasarkan hasil

observasi dan diskusi dengan guru Biologi di SMPN 1 Bandar Lampung,

diketahui bahwa beberapa konsep biologi siswa kurang dipahami, salah satunya

konsep Ciri-ciri Makhluk Hidup. Hal ini dikarenakan guru dalam proses belajar

mengajar masih menggunakan metode konvensional, yaitu proses belajar

mengajar masih berjalan searah. Guru masih bersifat dominan dan siswa hanya

duduk diam dan mendengarkan penjelasan dari guru.
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Berdasarkan diskusi dengan guru mata pelajaran biologi SMPN 1 Bandar

Lampung diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa masalah dalam

pembelajaran ciri-ciri makhluk hidup, antara lain: (1) Metode yang digunakan

oleh guru yaitu metode ceramah sehingga siswa merasa jenuh karena guru belum

pernah menggunakan metode lain; (2) Faktor keterlibatan siswa kurang optimal

disebabkan karena kegiatan pembelajaran berpusat pada guru; (3) Guru

menganggap siswa sulit memahami materi pokok ciri-ciri makhluk hidup karena

penyampaiannya selama ini kurang melibatkan siswa dalam pembelajaran. Hal ini

diperkuat dengan rata-rata nilai tes formatif siswa pada materi pokok Ciri-ciri

Makhluk Hidup pada semester ganjil tahun pelajaran 2008/2009 adalah 5,3. Hasil

belajar tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan Kriteria Ketuntasan

Minimum (KKM) di sekolah tersebut yaitu ≥ 6,4. Oleh karena itu, untuk

mengajarkan ciri-ciri makhluk hidup diperlukan metode pembelajaran yang

melibatkan siswa. Salah satu pembelajaran tersebut adalah dengan menggunakan

pendekatan pembelajaran kontekstual.

Pendekatan kontekstual atau lebih dikenal dengan Contextual Teaching and

Learning (CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan

antara materi pelajaran dengan situasi dunia nyata siswa, yang dapat mendorong

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari (Nurhadi, Yasin dan Senduk,

2004: 4).
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Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual melibatkan tujuh komponen utama,

yaitu: 1) constructivism (konstruktivisme, membangun, membentuk), 2)

questioning (bertanya), 3) inquiry (menyelidiki, menemukan), 4) learning

community (masyarakat belajar), 5) modeling (pemodelan), 6) reflection (refleksi

atau umpan balik), dan 7) authentic assessment (penilaian yang sebenarnya).

Sebuah kelas dikatakan menggunakan pendekatan kontekstual apabila

menerapkan ketujuh komponen tersebut dalam pembelajarannya (Nurhadi, Yasin

dan Senduk, 2004: 31).

Pendekatan kontekstual menekankan pada tingginya aktivitas siswa,

mengembangkan rasa ingin tahu siswa, belajar dengan kelompok, kemampuan

berpikir kritis, transfer pengetahuan, informasi dikumpulkan, dianalisis dan

disintesis dari berbagai sumber dan sudut pandang. Selain itu, siswa didorong

untuk mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya dan bagaimana mencapai.

Diharapkan mereka sadar bahwa yang mereka pelajari itu berguna bagi

kehidupannya nanti (Nurhadi, Yasin, dan Senduk, 2004: 6).

Belajar dengan kelompok merupakan suatu strategi belajar mengajar dimana

siswa di dalam kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi menjadi

beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 atau 7 siswa, mereka bekerja

sama dalam memecahkan masalah, atau melaksanakan tugas tertentu, dan

berusaha mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan oleh guru.

Martin (dalam Roestiyah, 2004: 15) memberikan pengertian belajar kelompok

sebagai kegiatan sekelompok siswa yang biasanya berjumlah kecil, yang
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diorganisir untuk kepentingan belajar. Keberhasilan kerja kelompok ini menuntut

kegiatan yang kooperatif dari beberapa individu tersebut.

Belajar dalam kelompok dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu belajar dalam

kelompok besar dan belajar dalam kelompok kecil. Menurut pendapat Graicunas

dalam Mukhtar (2002: 79) belajar dalam kelompok besar adalah suatu

pembelajaran dalam kelompok-kelompok yang beranggotakan 6-7 siswa,

sedangkan belajar dalam kelompok kecil yaitu suatu pembelajaran secara

kelompok dengan anggota 4 orang atau kurang.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka melalui pendekatan kontekstual diupayakan

agar situasi belajar yang muncul adalah situasi belajar yang menyenangkan dan

membuat siswa menjadi tertarik dengan materi yang dipelajari, sehingga interaksi

antara guru dengan murid tidak dijalin dengan komunikasi yang kaku seperti

orang yang serba tahu dengan anak yang serba tidak tahu. Siswa merasa tidak

mengalami tekanan selama proses pembelajaran berlangsung. Guru tidak lagi

sebagai pelaku utama kegiatan belajar mengajar, tetapi siswa yang berperan aktif

dengan guru yang bertindak sebagai pembimbing dan mengarahkan siswa dalam

belajar. Proses pembelajaran tidak lagi berorientasi pada bagaimana guru

mengajar, tetapi lebih ditekankan pada bagaimana siswa belajar dan terlibat

langsung dalam kegiatan pembelajaran tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ekowati (2006: 87) diketahui bahwa

dengan menggunakan pendekatan CTL hasil belajar siswa meningkat karena

dalam kegiatan pembelajaran materi Sistem Pencernaan pada siswa kelas VIII
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semester ganjil SMPN 1 Bandar Lampung siswa dilibatkan secara langsung.

Selain itu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Nasehudin (2009: 57)

diketahui bahwa dengan menggunakan pendekatan CTL dapat meningkatkan

aktivitas belajar siswa. Merujuk pada hasil penelitian tersebut diduga pendekatan

CTL dapat diterapkan dalam pembelajaran konsep Ciri-ciri Makhluk Hidup.

Dengan demikian, melalui pendekatan kontekstual, maka diharapkan tercipta

pembelajaran yang produktif dan lebih baik sehingga hasil belajar IPA khususnya

Biologi kelas VII SMPN 1 Bandar Lampung menjadi meningkat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan penerapan CTL dengan kelompok besar dan kelompok

kecil terhadap hasil belajar IPA Biologi materi pokok ciri-ciri makhluk hidup

pada siswa kelas VII SMPN 1 Bandar Lampung?

2. Manakah yang lebih baik antara hasil belajar IPA Biologi materi pokok ciri-

ciri makhluk hidup pada siswa yang diterapi CTL dengan kelompok besar dan

CTL dengan kelompok kecil?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:
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1. Pengaruh penerapan pembelajaran CTL dengan kelompok besar dan

kelompok kecil terhadap hasil belajar biologi materi pokok ciri-ciri makhluk

hidup pada siswa kelas VII SMPN 1 Bandar Lampung.

2. Mengetahui manakah hasil belajar biologi yang lebih tinggi pada materi

pokok ciri-ciri makhluk hidup antara siswa yang menggunakan pembelajaran

CTL dengan kelompok besar dibanding siswa yang menggunakan

pembelajaran CTL dengan kelompok kecil.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi guru biologi, sebagai: (a) informasi tentang efektivitas pendekatan CTL,

(b) alternatif strategi dalam pembelajaran IPA Biologi.

2. Bagi sekolah, dapat dijadikan masukan dalam usaha meningkatkan mutu

proses dan hasil belajar dalam mata pelajaran IPA Biologi.

3. Bagi siswa, (a) dapat mengurangi kejenuhan siswa dalam belajar dan dapat

meningkatkan hasil belajar siswa, (b) memberikan pengalaman belajar dalam

kelompok

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut:
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1. Hasil belajar (yang terdiri atas aspek kognitif, afektif dan psikomotor) IPA

khususnya Biologi siswa diperoleh dari nilai tes formatif yang diberikan

selama penelitian.

2. Materi pokok yang diajarkan kepada siswa selama penelitian adalah Ciri-ciri

Makhluk Hidup.

3. Pendekatan kontekstual (CTL) merupakan konsep belajar yang membantu

guru mengaitkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata sehingga mampu

mendorong siswa kelas VII SMPN 1 Bandar Lampung dalam membuat

hubungan antara pengetahuan yang diperoleh dan penerapannya dalam

kehidupan sehari-hari.

4. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VII semester genap SMPN 1 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010

F. Kerangka Pikir

Biologi termasuk dalam salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit oleh siswa

SMP. Melalui proses pembelajaran kontekstual, keterlibatan siswa dalam

mengikuti kegiatan pembelajaran sangat diperhatikan. Dalam pembelajaran

kontekstual peran guru di dalam kelas tidak mendominasi melainkan siswa yang

harus aktif dalam bekerja. Guru hanya berperan sebagai pembimbing dalam

kegiatan pembelajaran. Keterlibatan siswa secara langsung dalam kegiatan

pembelajaran akan membuat materi yang dipelajari lebih lama diingat oleh siswa,

karena siswa melakukan dan bekerja sendiri sehingga terjadi proses berpikir

terhadap materi yang baru diterima.
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Pada pembelajaran kontekstual, materi yang disampaikan bukan merupakan

sesuatu yang harus dihafalkan tetapi sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh

siswa. Siswa harus mengkonstruksi pengetahuan dalam benak mereka sendiri.

Dengan demikian maka siswa akan lebih mudah memahami pelajaran sehingga

mereka menjadi lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. Dengan sistem

pembelajaran ini, siswa akan dibentuk melalui kelompok-kelompok, sehingga

akan bekerja sebagai sebuah tim dan siswa akan memiliki kesempatan untuk

berdiskusi dan bertukar pikiran yang akan memungkinkan mereka akan

merekonstruksi sendiri pengetahuannya. Melalui penerapan pembelajaran dengan

menggunakan pendekatan kontekstual diharapkan hasil belajar biologi siswa akan

meningkat dan siswa dapat lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran serta

memiliki kemampuan penguasaan materi yang dalam.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel

terikat. Dimana variabel bebasnya adalah pembelajaran kontekstual dan variabel

terikatnya adalah hasil belajar. Hubungan antara kedua variabel tersebut

ditunjukkan pada diagram berikut ini:

X1

Y

X2



9

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.
Keterangan: X1 = pendekatan kontekstual dengan kelompok besar;
X2 = pendekatan kontekstual dengan kelompok kecil; Y = hasil belajar
Biologi siswa.

G. Rumusan Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H1 = Ada perbedaan yang signifikan dari pembelajaran kontekstual dengan

kelompok besar dan kelompok kecil terhadap hasil belajar Biologi siswa

dalam materi pokok ciri-ciri makhluk hidup.

H0 = Tidak ada perbedaan yang signifikan dari pembelajaran kontekstual

dengan kelompok besar dan kelompok kecil terhadap hasil belajar

Biologi siswa dalam materi pokok ciri-ciri makhluk hidup.

2. H1 = Hasil belajar Biologi siswa dalam materi pokok ciri-ciri makhluk hidup

dengan menggunakan pembelajaran kontekstual dengan kelompok besar

lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan pembelajaran

kontekstual dengan kelompok kecil.

H0 = Hasil belajar Biologi siswa dalam materi pokok ciri-ciri makhluk hidup

dengan menggunakan pembelajaran kontekstual dengan kelompok besar

lebih rendah dibandingkan pembelajaran kontekstual dengan kelompok

kecil.


