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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kualitas kehidupan bangsa sangat ditentukan oleh faktor pendidikan. 

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk kehidupan bangsa yang 

cerdas, damai, terbukaan, dan demokratis. Oleh karena itu, pembaharuan di 

bidang pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan nasional, karena kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai melalui 

penataan pendidikan yang baik. usaha peningkatan mutu pendidikan diharapkan 

dapat menaikkan harkat dan martabat manusia Indonesia. Untuk mencapai itu, 

pendidikan harus adatif dengan perubahan zaman (Nurhadi dkk,2003). 

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan terus menerus dilakukan, baik 

secara konvensional maupun inovatif. Hal tersebut lebih terfokus lagi setelah 

diamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan mutu 

pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan pemerintahan telah 

melakukan upaya penyempurnaan system pendidikan, baik melalui penataan 

perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (soft ware). Sejalan dengan 

hal tersebut, maka pemerataan relawan pendidikan perlu diarahkan pada 

pendidikan yang trasparan, berkeadilan dan demokratis yang harus dikondisikan 

dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Iklim demikian pendidikan 

diharapkan mampu melahirkan calon-calon penerus pembangunan masa depan 

yang sabar, kompeten, mandiri, kritis, rasional, cerdas, kreatif dan siap 

manghadapi berbagai macam tantangan dengan bertawakal terhadap sang 
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pencipta, (Mulyasa,2006).  

Berbagai usaha telah dilakukan oleh Depdiknas untuk memperbaiki mutu 

pendidikan nasional, dari penyempurnaan kurikulum sampai dengan pembaharuan 

dalam proses pembelajaran yang dianggap memiliki peranan penting dalam usaha 

peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Apabila proses pembelajaran 

mengalami penurunan, maka secara tidak langsung hal ini akan berdampak pula 

pada kualitas pendidikan (Nurhadi dkk, 2003). 

Kegiatan peneliti terhadap hasil pendidikan di  Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah 1 Malang selama ini masih tampak pada kemampuan siswa 

dalam menguasai materi pelajaran yang masih abstrak dan pemahamannya 

terbatas pada hafalan saja. Walaupun banyak siswa yang mampu menyajikan 

tingkat hafalan yang baik terhadap materi yang diterimanya, tetapi pada 

kenyataannya mereka sering kali tidak memahami secara mendalam substansi 

materi yang dipelajarinya. Selain itu tingkat pemahaman siswa akan sangat 

tampak jika dihadapkan pada materi. Tentang suatu proses yang tidak dapat 

diamati secara langsung, dimana siswa cenderung memahami dengan berangan 

dan berimajinasi saja tanpa mengetahui bagaimana proses yang akan terjadi. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dikelas X Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah 1 Malang diketahui bahwa aktivitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran masih kurang aktif, yaitu siswa pasif dan aktivitas ini berupa oral 

activities, listening activities hanya duduk mendengarkan dan mencatat materi 

yang ditulis lainnya bermain ponsel, berbicara dengan teman sebangku, dan ada 

yang mengantuk selama pembelajaran pada saat guru menanyakan apakah sudah 
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mengerti terhadap materi yang disampaikan, siswa hanya diam saja. Untuk 

mengetahui apakah siswa mengerti atau tidak terhadap materi yang disampaikan, 

guru mengajukan pertanyaan pada siswa. Oral activities merupakan aktivitas yang 

menyatakan,merumuskan bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat. 

Listening activities merupakan mendengarkan, uraian percakapan, diskusi musik, 

pidato.cara pelaksanaannya dilihat pada kemampuan siswa atau 

mengevaluasi.cara mengukur dengan dengan tes. 

Respon siswa hanya diam dan tidak bisa menjawab pertanyaan guru, 

kadang-kadang siswa menjawab dengan perkataan “ tidak tahu bu “ kondisi 

kurang aktivitas tersebut sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa, yaitu nilai 

yang diperoleh siswa kurang dari standart kelulusan minimal. Rata-Rata nilai 

ulangan kelas adalah  65, siswa yang tuntas tidak mencapai 25% dari jumah siswa 

dalam kelas. 

Kurangnya aktivitas dan rendahnya nilai yang diperoleh siswa oleh 

metode yang digunakan dalam pembelajaran kurang menarik, yaitu ceramah dan 

Tanya jawab saja. Sehingga pembelajaran dididominasi oleh guru, sedangkan 

siswa hanya sebagai pendengar dan pencatat penjelas guru. Sementara pada saat 

melakukan Tanya jawab, siswa jarang dan hampir tidak ada yang menjawab. 

Tindak lanjut yang dilakukan guru adalah menanyakan apakah siswa 

mengerti terhadap materi yang yang dipelajari dan jawaban siswa adalah mengerti 

terhadap materi yang yang dipelajari dan jawaban siswa adalah “ mengerti “. 

Ketika guru mengajukan pertanyaan, siswa kebanyaan tidak bisa menjawab 

pertanyaan guru sehingga guru yang menjawab sendiri. Faktor lain yang 
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menyebabkan kurangnya aktivitas dan rendahnya aktivitas dan rendahnya hasil 

belajar adalah kurang terlibatnya siswa dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga 

siswa tidak mendapatkan pengalaman belajar, melaikan diajar. Siswa hanya 

sebagai pendengar dan pencatat setia, sehingga siswa malas untuk mengikuti 

pembelajaran. 

Salah satu metode yang sesuai dan memenuhi cerita permasalahan 

tersebut adalah metode simulasi, karena metode simulasi merupakan metode 

dimana siswa dilibatkan secara langsung dengan cara memerankan dan 

memperagakan suatu fungsi atau system dalam materi pembelajaran. Terlibatnya 

siswa dalam proses pembelajaran dan akan memberikan pengalaman secara 

langsung, sehingga siswa tidak akan melakukan aktivitas yang tidak berhubungan 

dengan pembelajaran. Selain itu keterlibatan siswa dalam pembelajaran akan 

menimbulkan perasaan senang karena dengan simulasi siswa secara tidak 

langsung melakukan kegiatan yang menyenangkan. 

Keterlibatan siswa dalam pembelajaran tidak langsung merupakan bentuk 

aktivitas siswa, selain itu perhatian siswa mengikuti pembelajaran dan interaksi 

antar siswa, misalnya aktivitas bertanya, menjawab ataupun berpendapat 

merupakan aktivitas yang diharapkan muncul melalui penerapan metode simulasi. 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan hasil 

belajar, karena menurut teori belajar bahwasannya perasaan senang pada saat 

belajar akan mempermudah penerimaan materi yang dipelajari akan mudah 

diterima. Cara pelaksanaan hasil belajar dilihat dari kemampuan siswa dalam 

mengevaluasi kegiatan belajar. Metode biasanya hanya menggunakan ceramah 

dan tanya jawab saja. Metode simulasi merupakan metode dimana siswa 

dilibatkan secara langsung dengan cara memerankan memperagakan suatu fungsi 
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atau sistem dalam materi pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh hermanto (2006), 

penerapan metode simulasi pada pokok bahasan system sirkulasi darah manusia 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI SMA Negeri 4 Malang. Aktivitas 

semakin meningkat ditunjukan dengan jumlah siswa yang bertanya, menjawab, 

dan berpendapat meningkat dibandingkan sebelumnya. Selain itu siswa merasa 

senang dan menikmati proses pembelajaran yang terlihat tanggapan siswa pada 

angket yang diberikan. Angket yang dinilai berupa sikap siswa, Dan angket 

penilaian aktivitas Visual dan listening activitas, Oral activities, Motor activities. 

Sementara itu hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang ditunjukkan 

dengan nilai rata-rata kelas diatas 75%. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul Penerapan Metode Simulasi Untuk Meningkatkan Aktivitas 

Dan Hasil Belajar Siswa Pokok Bahasan Ekosistem Di Kelas X Madrasah 

Aliyah  Muhammadiyah 1 Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah penerapan metode simulasi dapat meningkatkan aktivitas 

belajar biologi pokok bahasan ekosistem pada siswa kelas X Madrasah 

Aliyah Muhammadiyah 1 Malang? 

2. Bagaimana penerapan metode simulasi dapat meningkatkan hasil belajar 

biologi pokok bahasan ekosistem pada siswa kelas Madrasah Aliyah  

Muhammadiyah 1 Malang? 
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1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar biologi pokok bahasan ekosistem pada 

siswa kelas X Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Malang? 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar biologi pokok bahasan ekosistem pada 

siswa kelas X Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Malang? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa  

 Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas hasil belajar, 

serta mengubah pandangan siswa tentang arti belajar biologi dalam hidup 

mereka. 

2. Bagi guru  

 Dengan adanya penelitian tindakan kelas guru dapat lebih meningkatkan 

pencarian masalah-masalah pembelajaran, sekaligus dapat menemukan dan 

menerapkan metode-metode ataupun pendekatan-pendekatan yang PAKEM 

sehingga dapat mengatasi permasalahan dalam pembelajaran, meningkatkan 

hasil dan mutu dalam pembelajaran. 

3. Bagi sekolah  

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

peningkatan kualitas pembelajaran biologi Madrasah Aliyah  Muhammadiyah 

1 Malang. 
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4. Bagi penelitian  

 Dengan adanya kerjasama dengan guru maka penulis mengetahui 

permasalahan yang timbul dalam kegiatan belajar mengajar yang nantinya 

dapat menjadi bekal untuk peka terhadap permasalahan pembelajaran yang 

sedang dihadapi saat mengajar kelas. 

5. Bagi universitas UMM 

 Dengan adanya skripsi ini akan menambah jumlah hasil penelitian yang 

dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu prasyaratan untuk 

menyelesaikan program strata 1. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini terdiri atas beberapa variabel seperti tertera 

pada table 1.1 

 

1.6 Hipotesis Tindakan 

Adapun hipotesis penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan metode simulasi dapat meningkatkan aktivitas belajar biologi 

pokok bahasan ekosistem pada siswa kelas X  Madrasah Aliyah  

Muhammadiyah 1 Malang. 

2. Penerapan metode simulasi dapat meningkatkan hasil belajar biologi pokok 

bahasan ekosistem pada siswa kelas x Madrasah Aliyah  Muhammadiyah 1 

Malang. 
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1.7 Definisi Operasional  

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Ruang Lingkup Penelitian 

NO VARIABEL INDIKATOR 
1. Simulasi  - Eksplorasi  

Menggali pengetahuan awal siswa  
- Eksplanasi  

Siswa melakukan simulasi dengan 
memerankan komponen ekosistem. 

- Ekspansi  
Menghubungkan pengalaman siswa dengan 
keadaan lingkungan sekitar dan mereview 
materi yang dipelajari. 

2. Aktivitas siswa  Visual dan listening activitas 
- Siswa antusias mengikuti pelajaran  

Oral activities 
- Siswa mengajukan pendapat tentang materi 

yang diberlainan. 
- Siswa mengajukan pertanyaan terhadap 

materi yang kurang jelas. 
- Siswa menjawab pertanyaan yang muncul 

dalam pembelajaran.  
Motor activities 

- Siswa melakukan simulasi.   
3. Hasil belajar  Kognitif 

- Menjelaskan pengertian ekosistem. 
- Mengidentifikasikan komponen-komponen 

dalam ekosistem. 
- Menjelaskan fungsi masing-masing 

komponen-komponen ekosistem. 
- Menyebutkan jenis-jenis ekosistem beserta 

komponen penyusunnya. 
- Menjelaskan mikanisme aliran energy dalam 

ekosistem. 
- Menjelaskan bentuk-bentuk daur biogeokimia 

dalam ekosistem. 
- Menjelaskan pemanfaatannya komponen-

kompnen dalam ekosistem bagi kehidupan 
- Menganalisis terjadi suksesi. 
- Menganalisis dampak ketidak seimbangan 

hubungan antar komponen ekosistem. 
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Afektif  
- Membedakan ekosistem yang dialami dengan 

yang rusak. 
- Memberikan solusi mengatasi kerusakan 

ekosistem. 
- Menyikapi kegiatan manusia yang dapat 

menggangu keseimbangan ekosistem. 
- Melakukan aktivitas peduli lingkungan.   

   

1.8  Batasan Masalah 

1. Metode simulasi merupakan metode dimana siswa dilibatkan secara langsung 

dalam pembelajaran, yaitu dengan cara memerankan dan memperagakan 

suatu fungsi atau system dalam materi pembelajaran. 

2. Aktivitas belajar didefinisikan sebagai kegiatan siswa didalam proses 

pembelajaran yang meliputi keantusiasan mengikuti pembelajaran, bertanya, 

menjawab, berpendapat dan melakukan simulasi. Aktivitas diketahui dengan 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa dan catatan lapangan. 

3. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku siswa yang terjadi setelah proses 

pembelajaran yang diukur melalui dua ranah, yaitu ranah kognitif dan afektif, 

hasil belajar ranah kognitif diukur dengan tes tulis dan hasil tes tulis dan hasil 

belajar ranah afektif diukur dengan angket sikap. 

 

 

 

 


