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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan 

anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah 

kedewasaan. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukkan bagi 

perkembangan dan perwujudan diri individu terutama bagi perkembangan bangsa 

dan negara. Kemajuan suatu kebudayaan bergantung kepada cara kebudayaan 

tersebut mengenali, menghargai, dan memanfaatkan sumber daya manusia. Hal ini 

berkaitan erat dengan kualitas pendidikan yang diberikan kepada anggota 

masyarakat dan peserta didiknya. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya 

untuk mengarahkan anak didik ke dalam proses belajar sehingga mereka dapat 

memperoleh tujuan belajar sesuai dengan apa yang diharapkan. Pembelajaran 

hendaknya memperhatikan kondisi individu anak karena merekalah yang akan 

belajar. Anak didik merupakan individu yang berbeda satu sama lain, memiliki 

keunikan masing-masing yang tidak sama dengan orang lain (Sanjaya, 2008).  

Menurut Abdurrahman (1999) hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Dari pendapat tersebut bahwa 

hasil belajar merupakan proses yang ingin dicapai seseorang setelah mengalami 

proses belajar baik itu berupa pengetahuan, sikap maupun ketrampilan dan 

pengalaman tercapainya perubahan tingkah laku.  

Fakta yang sering dijumpai di sekolah selama ini guru telah memberikan 

berbagai macam metode untuk membuat siswa lebih mudah memahami materi 

pembelajaran, namun tidak semua siswa mudah untuk menangkap apa yang 
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dijelaskan oleh guru. Hal itu membuat hasil belajar siswa tidak mengalami 

peningkatan. Guru dituntut untuk dapat memilih pendekatan, metode atau strategi 

belajar tertentu dalam pembelajaran sehinggga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dan tercipta kondisi belajar yang interaktif, efektif dan efisien.  

Dalam pelajaran biologi siswa diharapkan benar-benar aktif, dengan 

belajar aktif diharapkan memiliki dampak pada ingatan siswa tentang apa yang 

dipelajari akan lebih lama bertahan. Keaktifan siswa dalam belajar merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam belajar walaupun siswa 

tersebut termasuk dalam kategori pandai, namun jika aktifitas rendah maka 

prestasi belajar biologi tidak sebagus dengan siswa yang aktif belajar 

(Abdurrahman, 1999).  

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning), merupakan suatu strategi 

belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam 

bekerja atau membantu diantara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur 

dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih. Belajar kooperatif adalah 

suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok- 

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya empat sampai enam orang, 

dengan struktur kelompok heterogen, pengelompokkan heterogenitas merupakan 

ciri-ciri yang menonjol dalam metode pembelajaran koopertif (Wardani, 2006). 

Berdasarkan uraian tersebut, pembelajaran kooperatif mengandung arti 

bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam kegiatan koopertif, siswa 

mencari hasil yang menguntungkan bagi seluruh anggota kelompok. Belajar 

kooperatif adalah belajar kelompok kecil untuk memaksimalkan belajar mereka 

dan belajar anggota lainnya dalam kelompok itu. Prosedur Pembelajaran 
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kooperatif didesain untuk mengaktifkan siswa melalui inkuiri dan diskusi dalam 

kelompok kecil.  

Teknik Resume secara khusus menggambarkan sebuah prestasi, 

kecakapan, dan pencapaian individual. Sedangkan resume kelompok (group 

resume) merupakan cara yang menyenangkan untuk membangun siswa lebih 

mengenal atau melakukan kegiatan membangun tim dari sebuah kelompok yang 

para anggotanya telah mengenal satu sama lain. Tim ini akan bekerja sama dalam 

kelompok untuk membuat resume yang telah ditentukan oleh guru. Resume 

biasanya menjelaskan hal-hal yang telah dicapai individu. Aktivitas ini bisa sangat 

efektif jika resume itu sangat relevan dengan materi pelajaran yang di ajarkan. 

Melalui kelompok ini diharapkan diperoleh hasil yang optimal. Di samping itu 

juga akan memupuk sikap gotong royong, toleransi, demokrasi, dan memupuk 

ketrampilan mengadakan interaksi sosial.  

Group Resume merupakan salah satu strategi dalam pembelajaran 

kooperatif. Cooperatif learning atau pembelajaran kooperatif merupakan strategi 

belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat 

kemampuannya berbeda. Kerja kelompok kecil merupakan bagian penting dari 

kegiatan belajar aktif. Ini penting untuk membentuk kelompok secara cepat dan 

efisien, pada saat bersamaan, memvariasikan komposisi serta besaran kelompok 

didalam kelas (Isjoni, 2010).  

Pemahaman konsep adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti 

dari gagasan atau ide yang berdasarkan pengalaman yang relevan dan dapat di 

generalisasikan. Dengan melalui strategi tersebut diharapkan dapat melibatkan 

siswa secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih mudah 
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memahami materi yang diberikan oleh guru. Selain itu, strategi ini akan 

menumbuhkan semangat dan motivasi belajar siswa sehingga siswa lebih senang 

dalam belajar dan siswa akan menyukai biologi dengan begitu dapat 

meningkatkan hasil belajar biologi (Syah, 2007).  

Dalam proses belajar mengajar pendidikan berarti semua menyangkut 

kegiatan belajar mengajar dan semua faktor yang mempengaruhinya. Kita pasti 

menemui peserta didik yang malas berpartisipasi dan aktif berpartisipasi dalam 

belajar. Minat belajar merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan proses 

belajar. Selain itu minat juga menjadi faktor penunjang keberhasilan siswa dalam 

melakukan kegiatan, oleh karena itu minat belajar perlu mendapat perhatian 

khusus dari orang tua untuk memudahkan dalam membimbing dan mengarahkan 

anak dalam belajar.  

Hasil belajar adalah hasil yang dicapai seseorang setelah melaksanakan 

kegiatan belajar dan merupakan penilaian yang dilakukan seorang guru untuk 

mengetahui sejauh mana materi pelajaran yang diajarkan itu dikuasai oleh siswa. 

Penilaian ini bertujuan untuk melihat kemajuan peserta didik dalam penguasaan 

materi. Untuk meraih hasil belajar yang baik dibutuhkan strategi belajar yang 

menunjang siswa dalam kegiatan belajar-mengajar. Apabila suatu lembaga 

pendidikan mempunyai metode mengajar yang baik dan siswa mempunyai minat 

belajar yang baik tentulah akan menghasilkan hasil belajar yang memuaskan 

(Budiningsih, 2005).  

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Peningkatan Pemahaman Konsep dan Hasil Belajar Biologi 
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Melalui Metode Group Resume  pada Siswa Kelas VIII C SMP 

Muhammadiyah 8 Batu Tahun Ajaran 2011/2012”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan diangkat yakni: 

1. Apakah metode group resume dapat meningkatkan pemahaman konsep 

pada siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 8 Batu tahun pelajaran 

2011/2012? 

2. Apakah metode group resume dapat meningkatkan  hasil belajar biologi 

pada siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 8 Batu tahun pelajaran 

2011/2012? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep melalui metode group 

resume pada siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 8 Batu tahun 

pelajaran 2011/2012? 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar biologi melalui metode group 

resume pada siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 8 Batu tahun 

pelajaran 2011/2012? 
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D. Hipotesis Tindakan 

1. Jika pembelajaran biologi menggunakan metode group resume maka 

pemahaman konsep pada siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 8 Batu 

tahun pelajaran 2011/2012 akan meningkat. 

2. Jika pembelajaran biologi menggunakan metode group resume maka hasil 

belajar biologi pada siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 8 Batu tahun 

pelajaran 2011/2012 akan meningkat. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

a. Siswa akan dilibatkan dalam proses belajar mengajar yang aktif dan berpusat 

pada siswa.  

b. Siswa mendapatkan pengalaman belajar dengan menggunakan metode group 

resume  yang menitikberatkan pada peningkatan pemahaman konsep dan hasil 

belajar siswa. 

 

2. Bagi Guru 

a. Sebagai referensi bagi guru mata pelajaran Biologi untuk menggunakan 

metode group resume pada pembelajaran biologi. 

b. Memberikan informasi bahwa pemahaman konsep Biologi dan hasil belajar 

siswa dapat ditingkatkan melalui metode group resume. 
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3. Peneliti 

a. Dengan terlibat langsung dalam pembelajaran biologi, serta mengetahui 

permasalahan yang ada di lapangan dan cara penyelesaiannya akan menjadi 

bekal kelak menjadi seorang guru. 

b. Menambah pengetahuan dan kemampuan serta pengalaman riset dalam 

memecahkan permasalahan pembelajaran biologi di sekolah. 

4. Lembaga Pendidikan atau Sekolah 

Sebagai bahan masukan dan alternatif peningkatan kualitas pembelajaran 

guru dalam rangka meningkatkan pemahaman konsep dan hasil belajar pada 

semua mata pelajaran melalui metode group resume. 

 

F. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian, terdapat beberapa batasan masalah yakni: 

1. Obyek penelitian : Siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 8 Batu tahun 

pelajaran 2011/2012. 

2. Subyek penelitian : Pembelajaran dengan metode group resume. 

3. Parameter  

- Pemahaman Konsep: kemampuan siswa untuk menangkap makna dan arti 

dari gagasan atau ide dan dapat di generalisasikan. 

- Hasil belajar: hasil atau nilai yang dihasilkan siswa setelah melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. 

4. Materi pembelajaran yang di pilih dalam penelitian : pertumbuhan dan 

perkembangan pada mahluk hidup. 
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G. Definisi Istilah 

Agar tidak timbul perbedaan pengertian atau kekurangjelasan makna pada 

beberapa penegasan istilah dalam penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan 

beberapa istilah tersebut, antara lain sebagai berikut : 

1. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning), merupakan suatu srtategi 

belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam 

bekerja atau membantu diantara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur 

dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih. Belajar kooperatif adalah 

suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok- 

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya empat sampai enam orang, 

dengan struktur kelompok heterogen, pengelompokkan heterogenitas merupakan 

ciri-ciri yang menonjol dalam metode pembelajaran koopertif (Wardani, 2006). 

2. Metode Group Resume 

Resume kelompok (group resume) merupakan cara yang menyenangkan 

untuk membangun siswa lebih mengenal atau melakukan kegiatan membangun 

tim dari sebuah kelompok yang para anggotanya telah mengenal satu sama lain. 

Tim ini akan bekerja sama dalam kelompok untuk membuat resume yang telah 

ditentukan oleh guru. Resume biasanya menjelaskan hal-hal yang telah dicapai 

individu. Aktivitas ini bisa sangat efektif jika resume itu sangat relevan dengan 

materi pelajaran yang diajarkan (Wina Sanjaya, 2006). 
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3. Pemahaman Konsep 

Pemahaman konsep adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti 

dari gagasan atau ide yang berdasarkan pengalaman yang relevan dan dapat di 

generalisasikan (Sudjana, 2000). 

4. Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah hasil yang dicapai seseorang setelah melaksanakan 

kegiatan belajar dan merupakan penilaian yang dilakukan seorang guru untuk 

mengetahui sejauh mana materi pelajaran yang diajarkan itu dikuasai oleh siswa. 

Penilaian ini bertujuan untuk melihat kemajuan peserta didik dalam penguasaan 

materi (Nurkancana, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


