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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Kualitas kehidupan suatu bangsa sangat ditentukan oleh faktor 

pendidikan. Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan kehidupan 

yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis. Pembaruan pendidikan harus 

selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Adanya 

peningkatan kualitas pendidikan diharapkan dapat meningkatkan harkat dan 

martabat rakyat Indonesia. Kualitas pendidikan harus selalu ditingkatkan dan 

adaptif dengan perubahan zaman. (Nurhadi dan Senduk,2001:1) 

Mutu pendidikan berawal dari proses belajar di dalam kelas. Atas dasar 

pemahaman ini, maka peran guru menempati posisi strategis dalam bidang 

pendidikan. Guru merupakan desainer penciptaan pendidikan yang terdepan. 

Ditangan guru di dalam kelas ataupun di luar kelas, anak akan memiliki bekal 

ilmu untuk menatap hari esok yang lebih cerah. Agar dapat membekali anak 

dengan sederet keilmuan, guru harus mampu merancang pembelajaran yang 

menyenangkan, mengasikan, mencerdaskan dan menguatkan. Guru harus 

dapat mengubah paradigma dari instructive menjadi facilitative, dari konsep 

centralistic menjadi decentralistic. Guru membutuhkan tekad kuat untuk mau 

mengubah diri menuju pembelajaran yang bermutu. Selama ini, umunya guru 

hanya terpaku pada konsep pembelajaran tradisional, misalnya pembelajaran 

teacher centered yaitu guru menggunakan metode ceramah, yang dapat 

membuat siswa pasif. Guru juga hanya mengejar target terselesainya materi 

pelajaran. Pembelajaran dengan melakukan siswa aktif benar-benar akan 
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mampu merangsang dan mengembangkan potensi anak. Guru diharapkan 

memiliki perencanaan yang matang sebagai desain pembelajaran yang 

menyenangkan (joyful learning). 

Hasil observasi terhadap proses pembelajaran Biologi pada tanggal 12 

September 2011 sampai 12 November 2011 di SMP Muhammadiyah 8 Batu 

kelas VII C, D, dan E ditemukan beberapa hal yang diduga menyebabkan 

kurangnya motivasi dan hasil belajar siswa, misalnya : (1). Proses 

pembelajaran kurang inovatif, (2). Buku panduan atau buku bacaan biologi 

siswa masih kurang,  (3). Siswa yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran 

hanya sebagian kecil, (4).Sarana prasarana belajar yang belum tersedia, dan 

bilapun tersedia belum didayagunakan secara optimal,  (5). Siswa kurang 

memperhatikan siswa/ kelompok yang persentasi di depan kelas melainkan 

ramai sendiri. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk mencapai 

keberhasilan pembelajaran yang sesuai dengan harapan adalah dengan 

memperhatikan siswa, materi pelajaran, metode pembelajaran dan media 

pembelajaran yang tepat, sehingga dalam proses belajar mengajar perlu 

adanya pemilihan strategis yang sesuai dengan karakteristik siswa. Pemilihan 

strategi pembelajaran yang tepat dapat memotivasi siswa untuk belajar dan 

membangun pengetahuan mereka sendiri tanpa bergantung kepada guru, yang 

dapat berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa.  

Penerapan model pembelajaran yang inovatif harus banyak 

dikembangkan di sekolah-sekolah sebagai upaya membantu mengatasi 

kesulitan belajar dan memperbaiki hasil belajar siswa. Salah satu metode 
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pembelajaran yang dapat diterapkan di sekolah adalah model pembelajaran 

kooperatif. Model pembelajaran ini tidak hanya unggul dalam membantu 

siswa memahami konsep biologi yang sulit, tetapi juga berguna 

menumbuhkan kemampuan kerja sama, berpikir kritis, dan kemampuan 

membantu teman sebaya. Pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran yang menekankan adanya kerja sama antar siswa dalam 

kelompoknya untuk mencapai tujuan belajar. 

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu metode pembelajaran 

yang diyakini mampu meningkatkan aktivitas, motivasi, dan pemahaman 

siswa karena pembelajaran ini berorientasi pada siswa. Pembelajaran 

kooperatif memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun 

pemahaman suatu konsep melalui aktivivtas sendiri dan interaksinya dengan 

siswa lain. Pembelajaran kooperatif juga dapat memberikan dukungan bagi 

siswa dalam saling tukar menukar ide, memecahkan masalah, berpikir 

alternatif, dan meningkatkan kecakapan berbahasa (Lawrence dalam 

Setyowati,2009). Salah satu model pembelajaran kooperatif yaitu Examples 

Non Examples.  

Sriwidaningsih (2012), model pembelajaran Examples Non Examples 

dapat membuat siswa lebih kritis dalam menganalisis gambar, siswa 

mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar, siswa diberi 

kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya sehingga siswa tidak hanya 

menerima materi dari guru, tetapi siswa dapat membangun konsepnya sendiri 

melalui gambar, serta siswa dapat melatih kemampuan berpikir kritisnya. 
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Penggunaan model pembelajaran ini karena disesuaikan dengan materi 

pelajaran yang akan diberikan yaitu Sistem Pencernaan. 

Adanya permasalahan bahwa guru menerapkan pembelajaran teacher 

centered yang dapat membuat siswa menjadi pasif dan siswa kurang 

termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, maka peneliti akan 

melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar 

Siswa dengan Penerapan Model Pembelajaran Examples Non Examples Pada 

Pembelajaran Biologi Siswa Kelas VIII-A SMP Muhammadiyah 8 Batu”. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah yang 

dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan pembelajaran kooperatif model Examples Non 

Examples dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar 

Biologi pada pokok bahasan Sistem Pencernaan pada siswa kelas VIII-

A SMP Muhammadiyah 8 Batu ? 

2. Apakah penerapan pembelajaran kooperatif model Examples Non 

Examples dapat meningkatkan motivasi belajar Biologi pada pokok 

bahasan Sistem Pencernaan pada siswa kelas VIII-A SMP 

Muhammadiyah 8 Batu ? 

3. Apakah penerapan pembelajaran kooperatif model Examples Non 

Examples dapat meningkatkan hasil belajar Biologi pada pokok 

bahasan Sistem Pencernaan pada siswa kelas VIII-A SMP 

Muhammadiyah 8 Batu ? 
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1.3 Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penerapan pembelajaran kooperatif model 

Examples Non Examples dalam meningkatkan motivasi belajar dan 

hasil belajar Biologi pada pokok bahasan Sistem Pencernaan  pada 

siswa kelas VIII-A SMP Muhammadiyah 8 Batu. 

2. Untuk mengetahui peningkatan pembelajaran kooperatif model 

Examples Non Examples dalam meningkatkan motivasi belajar Biologi 

pada pokok bahasan Sistem Pencernaan  pada siswa kelas VIII-A SMP 

Muhammadiyah 8 Batu. 

3. Untuk mengetahui peningkatan pembelajaran kooperatif model 

Examples Non Examples dalam meningkatkan hasil belajar Biologi 

pada pokok bahasan Sistem Pencernaan  pada siswa kelas VIII-A SMP 

Muhammadiyah 8 Batu. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan berguna bagi 

beberapa pihak terkait, antara lain : 

1. Bagi Guru 

Memperoleh pengalaman yang bervariasi dalam menerapkan 

pembelajaran kooperatif model Examples Non Examples untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 

Biologi. 
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2. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat dilakukan dalam proses pembelajaran 

oleh guru sehingga akan memberikan pengalaman belajar yang 

inovatif bagi siswa melalui pembelajaran kooperatif model Examples 

Non Examples. 

3. Bagi Peneliti 

    Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang 

telah diperoleh pada mata kuliah kependidikan, dengan menerapkan 

model penelitian yang inovasi dan memberi pengalaman belajar yang 

berbeda kepada siswa. 

 
1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian tindakan ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 8 Batu 

dengan mengambil subjek penelitian kelas VIII-A yang berjumlah 35 

siswa 

2. Materi pelajaran Biologi dalam penelitian ini hanya pada pokok 

bahasan Sistem Pencernaan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2012-

2013  

3. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran kooperatif model Examples Non Examples yaitu 

pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih kritis dalam 

menganalisis gambar 
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4. Aspek yang diteliti adalah motivasi belajar dan hasil belajar siswa 

dalam keterlaksanaan pembelajaran kooperatif model Examples Non 

Examples 

 
1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Examples Non Examples adalah suatu model pembelajaran kooperatif 

yang dapat membuat siswa kreatif dan kritis dalam menganalisis 

masalah yang diberikan melalui suatu gambar yang sesuai dengan 

materi pelajaran, kemudian siswa diminta untuk menganalisis gambar 

melalui petunjuk serta pertanyaan yang terdapat dalam Lembar Kerja 

Peserta didik (LKPD). 

2. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjalani kelangsungan 

kegiatan belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu  demi 

mencapai tujuan. Motivasi belajar siswa ini dapat diperoleh dari hasil 

lembar observasi motivasi yang meliputi minat, ketajaman perhatian, 

konsentrasi, dan ketekunan siswa selama mengikuti kegiatan belajar 

mengajar di kelas. 

3. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar diperoleh 

dari pencapaian kompetensi dasar oleh siswa. Pencapaian kompetensi 

dasar ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa 

pada tiap pertemuan dilaksanakan tiap akhir pertemuan dari hasil post 

tes. 


