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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu kelemahan pendidikan saat ini adalah pada proses

pembelajaran. Sehingga, dalam upaya  meningkatkan minat, aktifitas, tingkat

pemahaman siswa serta hasil belajar dalam proses pembelajaran dapat dilakukan

dengan pengembangan strategi pembelajaran yang tepat oleh guru atau pendidik.

Berdasarkan hasil observasi serta pengamatan peneliti selama Praktek

Pengalaman Lapang (PPL) di SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang, bahwa

dalam proses kegiatan belajar mengajar biologi kelas VIIIC di SMP

Muhammadiyah 06 Dau Malang, proses pembelajaran kurang berjalan dengan

efektif dan efisien, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya peserta didik yang

berusaha untuk bertanya, ataupun menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru

dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), serta dapat dilihat juga dari hasil

belajar yang kurang memuaskan dalam pembelajaran biologi, hal ini ditunjukkan

dari hasil belajar peserta didik berupa ulangan harian yang belum memenuhi

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) secara optimal, dimana KKM untuk mata

pelajaran Biologi kelas VIII C di SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang adalah 65.

Faktor lain yaitu terbatasnya media pembelajaran yang digunakan, selain itu

dalam dalam penerapan metode pembelajaran guru masih menggunakan metode

pembelajaran konvensional atau ceramah yang hanya berpusat pada pendidik atau
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guru, sehingga berpengaruh terhadap minat peserta didik serta hasil belajar peserta

didik dalam kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan hasil pengamatan selama praktek pengalaman lapang kelas

VIIIC di SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang, pada kegiatan belajar mengajar

peserta didik hanya sebagai pendengar  dan penerima informasi, sedangkan guru

dalam kinerjanya hanya sebagai penyampai materi sehingga berpengaruh pada

kurangnya minat belajar peserta didik yang dapat dilihat dari seringnya peserta

didik terlambat mengikuti kegiatan belajar mengajar, terdapat peserta didik yang

tidak masuk kelas, tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, terdapat

peserta didik yang berbicara di luar konteks pelajaran atau materi yang sedang

berlangsung dengan teman sebangku, terdapat peserta didik yang mengganggu

peserta didik lainya ketika kegiatan belajar berlangsung serta kurang konsentrasi

dalam kegiatan belajar mengajar dalam hal memperhatikan penjelasan yang

diberikan oleh guru, tidak mendengarkan penjelasan dari guru ketika guru

menyampaikan materi biologi serta minimnya keinginan peserta didik untuk

bertanya ataupun menjawab pertanyaan yang di berikan oleh guru. Kurangnya

minat belajar peserta didik akan berpengaruh terhadap hasil belajar biologi peserta

didik.

Menurut Roestiyah (2008) menyatakan, bahwa didalam proses belajar

mengajar, guru harus memiliki strategi, agar siswa dapat belajar secara efektif dan

efisien. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah harus menguasai

teknik-teknik penyajian atau biasanya yang disebut metode pembelajaran.
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Teknik penyajian pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara-

cara mengajar yang digunakan oleh guru atau instruktur. Pengertian lain ialah

sebagai teknik penyajian yang dikuasi oleh guru untuk mengajar atau penyajian

bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, agar pelajaran tersebut dapat

ditangkap, dipahami dan digunakan oleh siswa dengan baik. Metode yang

digunakan untuk memotivasi siswa agar mampu menggunakan pengetahuanya

untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi ataupun untuk menjawab suatu

pertanyaan akan berbeda dengan metode yang digunakan untuk tujuan agar siswa

mampu berfikir dan mengemukakan pendapatnya sendiri di dalam menghadapi

segala persoalan. Seorang guru harus mengenal sifat-sifat yang khas pada setiap

teknik penyajian, hal itu sangat perlu untuk penguasaan setiap teknik penyajian,

agar guru mampu mengetahui, memahami dan terampil menggunakannya, sesuai

dengan tujuan yang akan dicapai.

Strategi terpadu dalam rangka mengatasi permasalahan pembelajaran

khususnya dan pendidikan pada umumnya pemerintah telah memperkuat

kebijakan-kebijakan, seperti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun

1999 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 25 tahun tentang

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta peraturan pemerintah

Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan dalam rangka

menentukan kriteria minimal sistem pendidikan yang diharapakan yang

mencakup: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) Standar kompetensi lulusan, (4)

standar pendidikan dan tenaga pendidikan,  (5) Standar sarana dan pra sarana, (6)
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Standar pengelolaan, (7) Standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian

pendidikan.

Menurut Hanafiah (2009:3) menyatakan bahwa guru sebagai pelaku

reformasi di dalam kelas (classroom reform) harus terus mensiasati membangun

kultur belajar siswa, antara lain belajar tahu (learning to know), belajar untuk

berbuat (learning to do), belajar untuk menjadi sesuatu (learning to be), dan

belajar untuk hidup (learning to live together). Berbagai pendekatan belajar

tersebut, siswa diharapkan mampu surfing on chaos (berselancar dalam

kesemrawutan), mendapatkan feedback untuk melakukan konsolidasi ke dalam,

yang ditujukan agar mampu feedfoward (proaktif) dan untuk self emergent

decision making (mengambil keputusan darurat) dalam rangka mengantisipasi dan

mengatasi berbagai kejadian yang begitu kompleks dan chaos di masa depan

secara adaptasi dan generative.

Berdasarkan latar belakang dan gambaran umum yang telah dipaparkan di

atas, peneliti ingin meniliti tentang “Penerapan Model Pembelajaran Inquiri

sebagai Upaya Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Biologi Peserta Didik

Kelas VIII C SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1.2.1 Bagaimanakah penerapan model pembelajaran inquiri dalam

meningkatkan minat dan hasil belajar biologi kelas VIIIC SMP

Muhammadiyah 06 Dau Malang?



5

1.2.2 Bagaimanakah peningkatan minat dan hasil belajar biologi kelas VIIIC

SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang melalui penerapan model

pembelajaran inquiri?

1.3 Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk

mengetahui:

1.3.1 Peningkatan minat belajar peserta didik dengan penerapan model

pembelajaran inquiri pada pembelajaran biologi kelas VIIIC SMP

Muhammadiyah 06 Dau Malang .

1.3.2 Peningkatan hasil belajar peserta didik dengan penerapan model

pembelajaran inquiri pada pembelajaran biologi kelas VIIIC SMP

Muhammadiyah 06 Dau Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi peserta didik

Mendorong peserta didik aktif dalam pembelajaran, meningkatkan

minat belajar serta dapat meningkatkan hasil belajar biologi peserta

didik.

1.4.2 Bagi Guru: Sebagai referensi mengenai cara melaksanakan

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Inquiri untuk

meningkatkan kualitas pembelajaran biologi.
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1.5 Batasan Penelitian

1.5.1 Penelitian dilakukan pada peserta didik kelas VIIIC SMP

Muhammadiyah 06 Dau Malang.

1.5.2 Penelitian ini menggunakan penerapan model pembelajaran Inquiri

pada mata pelajaran biologi semester ganjil kelas VIIIC SMP

Muhammadiyah 06 Dau Malang.

1.5.3 Materi dalam penelitian yang dimaksud adalah materi mata pelajaran

biologi semester ganjil kelas VIIIC SMP Muhammadiyah 06 Dau

Malang yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup.

1.5.4 instrumen minat yang digunakan berupa angket

1.5.5 instrumen hasil belajar yang digunakan adalah hasil tes formatif yaitu

hasil Ulangan Harian (UH).

1.6 Definisi Istilah

1.6.1 Model pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam

mensiasati perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun

generative. (Hanafiah, 2009:41)

1.6.2 Inquiri merupakan suatu rangkaian pembelajaran yang melibatkan

secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan

menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat

menemukan sendiri pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai wujud

adanya perubahan perilaku (Hanafiah, 2009:77)
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1.6.3 Minat merupakan gejala psikis yang berkaitan dengan aktifitas yang

menstimulir perasaan senang pada individu. (Nurkancana, W. &

Sunartana, 1986:229).

1.6.4 Hasil pembelajaran adalah semua efek yang dapat dijadikan sebagai

indikator tentang nilai dari penggunaan strategi pembelajaran di bawah

kondisi yang berbeda (Dengeng, 1989 dalam Wena, Made (2010:6))


