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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.I Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan dan membina 

potensi sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan belajar mengajar yang 

diselenggarakan pada semua jenjang pendidikan dari tingkat dasar, menengah dan 

perguruan tinggi. Pendidikan di sekolah mempunyai tujuan untuk mengubah agar 

dapat memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap belajar sebagai bentuk 

perubahan perilaku stabil belajar (Hamalik, 1993). 

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia 

adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, 

khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum 

nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan 

buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana 

pendidikan dan peningkatan mutu managemen sekolah.  

Selama ini proses pembelajaran IPA khususnya biologi di kelas 

kebanyakan masih mengunakan paradigma yang lama dimana guru memberikan 

pengetahuan kepada peserta didik yang pasif. Guru mengajar dengan metode 

konvensional yaitu metode ceramah dan mengharapkan peserta didik duduk, 

diam, dengar, catat dan hafal (3DCH), sehingga kegiatan belajar mengajar (KBM) 

menjadi monoton dan kurang menarik perhatian peserta didik. Kondisi seperti itu 

tidak akan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami mata 
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pelajaran biologi. Memperhatikan permasalahan di atas, sudah selayaknya dalam 

pengajaran biologi dilakukan suatu inovasi. Untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dasar dan menengah secara umum dan mutu pelajaran biologi secara 

khusus diperlukan perubahan pola pikir positif yang digunakan sebagai landasan 

pelaksanaan kurikulum. Proses belajar mengajar untuk mata pelajaran MIPA pada 

umumnya, dan mata pelajaran biologi khususnya terlalu terfokus pada guru dan 

kurang terfokus kepada peserta didik . Akibatnya kegiatan belajar mengajar lebih 

ditekankan pada pengajaran dari pada pembelajaran. Kata pembelajaran dapat 

diartikan sebagai perubahan yang terjadi dalam kemampuan, sikap, atau perilaku 

peserta didik yang relatif permanen sebagai akibat dari pengalaman atau pelatihan. 

Perubahan kemampuan yang hanya berlangsung sekejap dan kemudian kembali 

ke perilaku semula menunjukkan belum terjadi peristiwa pembelajaran, walaupun 

mungkin terjadi pengajaran. Tugas guru adalah membuat agar proses 

pembelajaran pada peserta didik berlangsung secara aktif, efektif, kreatif, menarik 

dan menyenangkan, dengan memperhatikan pendekatan sains, serta “Learning to 

do, Learning to be and learning to live together” (Depdiknas,2003:43) 

Terkait dengan studi Blazely dkk. (1997) melaporkan bahwa pembelajaran 

di sekolah cenderung sangat teoritik dan tidak terkait dengan lingkungan dimana 

anak berada.  Akibatnya peserta didik tidak mampu menerapkan apa yang 

dipelajari di sekolah guna memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari. Pendidikan seakan mencabut peserta didik dari 

lingkungannya sehingga menjadi asing di masyarakatnya sendiri. 
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Fakta menunjukkan bahwa upaya peningkatan mutu yang selama ini 

dilakukan belum mampu memecahkan masalah dasar pendidikan di SMP.  Pada 

hal pendidikan yang bermutu merupakan syarat pokok untuk peningkatan mutu 

SDM dalam memasuki era kesejagatan.  Sejarah menunjukkan negara yang 

memperhatikan mutu pendidikan ternyata mengalami perkembangan yang 

mengagumkan, seakan membuktikan bahwa hasil pendidikan berupa sumberdaya 

manusia yang bermutu, menjadi modal dasar yang sangat kokoh bagi 

perkembangan suatu negara.  Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah 

penyempurnaan yang mendasar, konsisten dan sistematik. 

Maksud tersebut, pendidikan perlu dikembalikan kepada prinsip dasarnya, 

yaitu sebagai upaya untuk memanusiakan manusia (humanisasi). Pendidikan juga 

harus dapat mengembangkan potensi dasar peserta didik agar berani menghadapi 

problema yang dihadapi tanpa rasa tertekan, mampu dan senang meningkatkan 

fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi. Pendidikan juga diharapkan mampu 

mendorong peserta didik untuk memelihara diri sendiri, sambil meningkatkan 

hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan lingkungannya. 

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru bidang studi biologi 

dan pesrta didik di SMP Negeri 13 Malang kelas VIII-G maka ditemukan fakta 

bahwa kelas VIII-G SMP Negeri 13 Malang memiliki permasalahan yaitu:  

banyak peserta didik yang tidak tuntas dalam belajar atau hasil belajar rendah 

(rata-rata klasikal ≤ 65%) dan tidak memenuhi standar ketuntasan minimum 

(SKM), dimana nilai SKM di SMP Negeri 13 Malang adalah 75. Juga 

kemampuan social skill peserta didik masih rendah, hal ini dapat dilihat dari 
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kerjasama dan komunikasi dalam mengerjakan tugas kelompok. Strategi 

pembelajaran yang diterapkan pada mata pelajaran biologi masih cenderung 

belum melatih peserta didik dalam kemampuan social skill peserta didik. Dalam 

pembelajaran, peserta didik cenderung mendengarkan penjelasan dari guru saja 

dan jarang mengerjakan dibentuk kelompok dalam mengerjakan tugas sehingga 

kerjasama dan komunikasi antar peserta didik masih rendah. Hal ini menyebabkan 

peserta didik belum terbiasa untuk bekerjasama dan berkomunikasi dengan 

sesamanya. Sehingga  kemampuan bekerjasama dan komunikasi sangat kurang. 

Hal inilah yang mengindikasikan bahwa peserta didik kurang memiliki 

kemampuan social skill. 

Akar penyebab rendahnya kemampuan social skill peserta didik inilah 

diduga karena guru kurang tepat dalam pemilihan cara dalam membelajarkan 

peserta didik.  Oleh karena itu, perlu cara yang tepat untuk mengasah kemampuan 

social skill mereka. Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam meningkatkan 

kemampuan social skill  dan juga pemahaman konsep peserta didik adalah dengan 

menggunakan pembelajaran tipe TGT (Teams Games Tournaments). Dalam 

strategi pembelajaran ini, tugas yang diberikan dikerjakan  bersama–sama dengan 

anggota kelompoknya dan apabila ada dari anggota kelompok yang tidak mengerti 

dengan tugas yang diberikan, maka anggota kelompok yang lain 

bertanggungjawab untuk memberikan jawaban atau menjelaskannya, sebelum 

mengajukan pertanyaan tersebut kepada guru (Slavin, 1995). Hasil wawancara 

dengan guru bidang studi biologi, kenyataannya di SMP Negeri 13 Malang belum 

pernah digunakan strategi pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games 
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Tournaments). 

 Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

mangadakan penelitian dengan judul “Upaya Meningkatkan Kemampuan 

Pemahaman Konsep Dan Social Skill Dalam Pembelajaran Biologi Dengan 

Strategi Cooperative Learning Tipe TGT (Teams Games Tournaments) Pada 

Peserta Didik Kelas VIII-G Di SMP Negeri 13 Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

dirumuskan masalah pada penelitian sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah kemampuan social skill dalam aspek komunikasi setelah  

menerapkan strategi cooperative learning melalui tipe TGT (Teams 

Games Tournaments) pada peserta didik kelas VIII-G SMP Negeri 13 

Malang? 

2. Bagaimanakah kemampuan social skill dalam aspek kerjasama setelah  

menerapkan strategi cooperative learning melalui tipe TGT (Teams 

Games Tournaments) pada peserta didik kelas VIII-G SMP Negeri 13 

Malang? 

3. Bagaimana pencapaian Standart Ketuntasan Minimum (SKM) peserta 

didik kelas VIII-G SMP Negeri 13 Malang melalui strategi cooperative 

learning tipe TGT (Teams Games Tournaments)? 
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1.3 Tujuan 

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kemampuan social skill dalam aspek komunikasi setelah  

menerapkan strategi cooperative learning melalui tipe TGT (Teams 

Games Tournaments) pada peserta didik kelas VIII-G SMP Negeri 13 

Malang. 

2. Mengetahui kemampuan social skill dalam aspek kerjasama setelah  

menerapkan strategi cooperative learning melalui tipe TGT (Teams 

Games Tournaments) pada peserta didik kelas VIII-G SMP Negeri 13 

Malang. 

3. Mengetahui bagaimana pencapaian Standart Ketuntasan Minimum (SKM) 

peserta didik kelas VIII-G SMP Negeri 13 Malang melalui strategi 

cooperative learning tipe TGT (Teams Games Tournaments). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, bagi: 

1. Pengajar 

Sebagai bahan pertimbangan dan informasi dalam meningkatkan kemampuan 

social skill dan bisa dijadikan referensi untuk mengembangkan pembelajaran 

dengan menggunakan metode-metode yang lain. 

2. Peserta didik  

Untuk menambah minat belajar peserta didik dan menjadi salah satu faktor 

solusi mengatasi permasalahan peserta didik dalam belajar yang akhirnya dapat 

meningkatkan social skill pada peserta didik. 
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3. Lembaga pendidikan atau Sekolah 

Strategi pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games Tournaments) dapat 

dijadikan sebagai salah satu strategi alternatif dalam upaya memperbaiki 

kualitas proses pembelajaran. 

4. Peneliti 

Menambah pengetahuan tentang berbagai metode pembelajaran dan dapat 

menambah pengalaman berkolaborasi dengan mitra pengajar dalam 

melaksanakan proses pembelajaran.  

1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki batasan-batasan: 

1. Penelitian dilakukan pada semester II kelas VIII-G tahun ajaran 2010/2011 

pada pokok bahasan Fotosintesis. 

2. Lokasi penelitian yang menjadi tempat peneliti adalah SMP Negeri 13 

Malang. 

3. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas VIII-G dengan jumlah 37 peserta 

didik, laki-laki 17 dan perempuan 20 peserta didik. 

4. Penelitian ini dibatasi pada penerapan strategi pembelajaran kooperatif tipe 

TGT (Teams-Games-Tournament) guna meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep social skill pada peserta didik kelas VIII-G  di SMP 

Negeri 13 Malang. 

5. Aspek yang diamati adalah peningkatan kemampuan pemahaman konsep dan 

social skill peserta didik. Peningkatan kemampuan pemahaman konsep ini 

diperoleh dari tes dalam LKPD dan tes akhir kegiatan, sedangkan peningkatan 
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kemampuan social skill diperoleh dari aspek kerjasama dan komunikasi 

peserta didik di dalam kelas dengan menggunakan rubrik penilaian. 

6. Pemahaman peserta didik yang dimaksud kemampuan peserta didik dalam 

aspek kognitif.  

1.6 Definisi Istilah 

1. Kecakapan sosial/keterampilan sosial (social skill) adalah usaha untuk 

memperoleh kompetensi cekat, cepat dan tepat dalam masyarakat. kecakapan 

yang mencakup antara lain kecakapan komunikasi dengan empati dan 

kecakapan bekerjasama, yaitu: kemampuan dalam menjawab pertanyaan guru, 

kemampuan dalam mengeluarkan pendapat/ide dalam kelompok, kemampuan 

dalam menghargai pendapat/ide dalam kelompok, kemampuan dalam 

menuliskan jawaban dalam kelompok, dan kemampuan bekerjasama dalam 

kelompok (Turmudhi, 2010)  

2. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang secara sadar dan 

sengaja mengembangkan interaksi yang saling asuh antar peserta didik untuk 

menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan 

permusuhan (Slavin, 1995). 

3. Pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournaments) adalah salah 

satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan peserta didik dalam 

kelompok – kelompok belajar yang beranggotakan 5 sampai 6 orang peserta 

didik yang memiliki kemampuan, jenis kelamin dan suku kata atau ras yang 

berbeda (Slavin, 1995). 
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4. Komunikasi adalah, proses pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan 

antara dua orang atau lebih dengan cara yang efektif, sehingga pesan yang 

dimaksud dapat dimengerti. Dalam penyampaian atau penerimaan informasi 

ada dua pihak yang terlibat yaitu: a). Komunikator : Orang atau kelompok 

orang yang menyampaikan informasi atau pesan b). Komunikan : orang atau 

kelompok orang yang menerima pesan (AndaiYani, 2010). 

5.  Kerjasama (Team Work) adalah keinginan untuk bekerja sama dengan orang 

lain secara kooperatif dan menjadi bagian dari kelompok. Bukan bekerja 

secara terpisah atau saling berkompetisi. Kompetensi kerjasama menekankan 

peran sebagai anggota kelompok, bukan sebagai pemimpin. Kelompok disini 

dalam arti yang luas, yaitu sekelompok individu yang menyelesaikan suatu 

tugas atau proses (Anonymous, 2008)  

6. Pemahaman (comprehension) dapat diartikan mengusai sesuatu dengan 

pikiran, memahami maksudnya dan menangkap maknanya (Sardiman, 1997). 

Sedangkan menurut Mulyasa (1999), pemahaman (understanding) adalah 

kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki individu. Definisi dari konsep 

adalah: ide yang menjelaskan tentang kelas atau katagori yang 

mengelompokkan fakta-fakta yang saling berhubungan (Susanto, 1999). 


