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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kurikulum merupakan komponen yang penting dalam sistem pendidikan.

Kurikulum berfungsi sebagai acuan proses pembelajaran. Dinamika kurikulum

disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

globalisasi. Kurikulum disempurnakan untuk meningkatkan mutu pendidikan

secara nasional. Mutu pendidikan yang tinggi diperlukan untuk menciptakan

kehidupan yang cerdas, damai, terbuka, berdemokrasi, dan mampu bersaing

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan semua warga negara Indonesia.1

Pendidikan adalah sebuah proses yang melibatkan banyak sumber daya,

baik sumber daya manusia, sumber daya dana maupun sumber daya sarana dan

prasarana. Setiap sumber daya tersebut melibatkan banyak variabel dan setiap

variabel masih melibatkan banyak unsur pula. Dalam menelaah peningkatan mutu

pendidikan ada salah satu pendekatan yang harus dilalui dengan sukses, yaitu:

pendekatan substansial pendidikan (content approach). Pendekatan ini berkaitan

langsung dengan mutu  pendidikan dan tingkah laku yang harus dimiliki oleh anak

didik, karena proses belajar mengajar ditentukan dengan orientasi pendidikan

yang tidak didominasi oleh guru (teacher centered), melainkan didominasi oleh

peserta didik (student centered). Sehingga prestasi peserta didik akan menjadi asli

atau tidak artifisial belaka. Prestasi yang diperoleh peserta didik hendaknya dari

1 Riyan Melani, Harlita, Bowo Sugiharto, Pengaruh Metode Guided Discovery Learning
Terhadap Sikap Ilmiah Dan Hasil Belajar Kognitif  Biologi Siswa SMA Negeri 7 Surakarta Tahun
Pelajaran 2011/2012, (Pendidikan Biologi, Vol 4, No 1, 2012), h. 97.
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proses pembelajaran maupun belajar dan tidak hanya melalui transfer infomasi

begitu saja.2

Pendidikan bukanlah sesuatu yang statis melainkan sesuatu yang dinamis

sehingga menuntut adanya suatu perbaikan yang terus menerus. Pendidikan tidak

hanya ditekankan pada penguasaan materi, tetapi juga ditekankan pada

penguasaan keterampilan. Siswa juga harus memiliki kemampuan untuk berbuat

sesuatu dengan menggunakan proses dan prinsip keilmuan yang telah dikuasai,

harus dicapai dalam kegiatan pembelajaran.3

Pendidikan adalah kunci semua kemajuan dan perkembangan yang

berkualitas. Dalam rangka mewujudkan pendidikan dengan kompetensi yang

beragam, harus melewati proses yang diterapkan  dalam proses pembelajaran.

Proses pembelajaran, sering dipahami  sebagai  proses belajar mengajar yang

didalamnya terjadi interaksi guru, dan antara sesama siswa untuk mencapai suatu

tujuan yaitu terjadinya perubahan sikap dan tingkah laku siswa.4

Pentingnya pendidikan telah dijelaskan dalam Al-Qur’an, Allah SWT

Berfirman dalam Q.S Al-‘Alaq ayat 1-5.

نسَٰ ١ٱۡقَرۡأ بِٱۡسِم َربَِّك ٱلَِّذي َخلََق  َن َما ٤ٱلَِّذي َعلََّم بِٱۡلقَلَِم ٣ٱۡقَرۡأ َوَربَُّك ٱۡألَۡكَرُم ٢َن ِمۡن َعلٍَق َخلََق ٱۡإلِ نَسٰ َعلََّم ٱۡإلِ

٥لَۡم یَۡعلَۡم 

2 Ni Nyoman S.L, Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problembased
Learning) Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Fisika Bagi Siswa Kelas Vii Smp,
2009, h. 3.

3Wiwin Ambarsari, Penerapan Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Terhadap Keterampilan
Proses Sains Dasar Pada Pelajaran Biologi Siswa Kelas VII Smp Negeri 7 Surakarta, (Pendidikan
Biologi, Vol 5, No 1, 2013),h. 81-82.

4 Abrari Nur Aan Ilmi, Meti Indrowati, Riezky Maya Probosari , Pengaruh Penerapan
Metode Pembelajaran Guided Discovery Terhadap Keterampilan Proses Sains  Siswa Kelas X
Sma Negeri 1 Teras Boyolali Tahun Pelajaran 2011/2012,  (Pendidikan Biologi, Vol 4, No 2,
2012), h. 44.
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Terjemahan :“1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu Yang menciptakan,
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah,
dan Tuhan-mulah Yang Maha Pemurah. 4. Yang mengajar (manusia)
dengan perantaran kalam. 5) Dia mengajar kepada manusia apa yang
tidak diketahuinya”.5

Berdasarkan ayat tersebut, Kata iqro (bacalah) pada ayat di atas

merupakan kata kerja perintah, artinya bahwa kata ini memberitahukan kepada

kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan suatu kegiatan pembelajaran.

Membaca dalam ayat ini bermakna umum, sehingga dalam belajar kita

diperbolehkan belajar semua ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi

kehidupan termasuk dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar melalui

penerapan pendekatan pembelajaran.

Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari kreatifitas guru dan

motivasi peserta didik untuk belajar. Peserta didik yang memiliki motivasi yang

tinggi ditunjang oleh guru yang kreatif dan mampu memfasilitasi motivasi peserta

didiknya akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Target

belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui tes

hasil belajar. Desain yang baik ditunjang fasilitas yang  memadai, ditambah

dengan kreativitas guru akan membuat peserta didik lebih mudah mencapai target

belajar.

Pembelajaran biologi sebagai bagian dari sains terdiri dari produk dan

proses. Produk biologi terdiri atas sebuah teori dan prinsip dari kehidupan

makhluk hidup beserta interaksinya dengan lingkungan. Dari segi proses, maka

biologi sebagai bagian dari sains memiliki berbagai keterampilan sains.

5 Al-Jumanatul Ali, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (CV Penerbit J.Art), h. 597.
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Kenyataan yang terjadi di lapangan,  dalam  proses belajar mengajar, produk lebih

diutamakan dari pada proses. Siswa kurang berperan dalam memperagakan

keterampilan proses.6

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SMA Negeri 1

Pondidaha menunjukkan bahwa proses pembelajaran tidak berjalan secara efektif.

Proses pembelajaran biologi yang berlangsung sebenarnya harus melibatkan siswa

untuk lebih aktif, akan tetapi pendekatan yang digunakan guru saat mengajar

hanyalah menggunakan pendekatan konvensional, dimana pendekatan

konvensional adalah pendekatan pembelajaran yang sudah berlaku di sekolah

selama ini. Pendekatan konvensional dengan menerapkan metode diskusi dan

tanya jawab yang membuat siswa merasa jenuh dengan pelajaran tersebut.

Padahal pelajaran biologi itu sendiri memiliki praktek yang dapat langsung

diperagakan oleh siswa agar lebih paham dengan materi yang di ajarkan. Akibat

dari pendekatan yang digunakan oleh guru selama ini, banyak siswa yang

kelihatan malas dan mengantuk saat proses belajar mengajar berlangsung serta

hasil belajar yang dicapai siswa tidak maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

Hasil belajar biologi siswa kelas X masih sangat rendah, karena terdapat beberapa

siswa yang nilainya belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang

telah ditetapkan di sekolah yaitu dengan nilai KKM 74.7

Penggunaan pendekatan pembelajaran yang kurang tepat dapat

mengakibatkan pembelajaran menjadi kurang melibatkan proses ilmiah, sehingga

kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa masih rendah. Setiap materi dalam

6 Abrari Nur Aan Ilmi, Meti Indrowati, Riezky Maya Probosari , Pengaruh Penerapan
Metode..., h. 44

7 Wawancara guru biologi di SMA Negeri 1 Pondidaha



5

biologi memiliki karakteristik yang berbeda sehingga diperlukan model,

pendekatan, metode, dan strategi belajar yang tepat dan sesuai dengan

karakteristik materi tersebut. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam

pembelajaran biologi ialah pendekatan Science, Environment, Technology, and

Society (SETS). Pembelajaran dengan pendekatan SETS selalu dihubungkan

dengan peristiwa nyata yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari

(kontekstual) dan komprehensif.8

Seorang guru harus dapat berusaha meningkatkan dan mengembangkan

kualitas proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kognitif dan keterampilan

intelektual siswa. Sehingga konsep yang bersifat abstrak dapat dipahami oleh

semua siswa dengan mudah dan lebih bermakna. Pendekatan dalam pembelajaran

yang berorientasi pada hal tersebut adalah dengan menerapkan pendekatan

Science, Environment, Technology, and Society (SETS). Dengan menerapkan

pendekatan Science, Environment, Technology, and Society (SETS) pelajaran akan

semakin bermakna dan menyenangkan, dan pada akhirnya akan meningkatkan

hasil belajar biologi siswa.

Penelitian ini penting dilakukan karena melihat adanya suatu lingkungan

yang masih asri yang tidak pernah dijadikan sarana untuk melakukan proses

pembelajaran yang berbasis lingkungan. Oleh karena itu peneliti ingin

melaksanakan penelitian dalam proses pembelajaran yang menggunakan

lingkungan sebagai sarana prasarana dalam pembelajaran guna meningkatkan

motivasi dan hasil belajar biologi siswa.

8 Tessarani, Yutika, Et Al, Pengaruh Pendekatan Science Environment Technology And
Society (SETS) Terhadap Kemampuan Memecahkan Masalah Dan Keterampilan Proses Ipa Siswa
Smp, (Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam-S1, Vol 5, No 4, 2016), h. 3.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah dari skripsi

ini yaitu:

1. Kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

2. Pendekatan yang digunakan oleh guru masih menggunakan metode

konvensional.

3. Kurangnya kreatifitas guru dalam menerapkan pendekatan pembelajaran.

4. Rendahnya hasil belajar siswa.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran yang diberikan kepada siswa menggunakan pendekatan

Science, Environment, Technology, and Society (SETS). Penelitian ini

dibatasi hanya untuk melihat motivasi dan hasil belajar biologi siswa.

2. Materi yang diajarkan yaitu materi Ekosistem.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:

1. Bagaimana motivasi dan hasil belajar biologi siswa yang diajar dengan

pendekatan Science, Environment, Technology, and Society (SETS) pada

materi ekosistem di Kelas X MIPA SMA N 1 Pondidaha?
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2. Bagaimana motivasi dan hasil belajar biologi siswa yang diajar dengan

pendekatan konvensional pada materi ekosistem di Kelas X MIPA SMA N

1 Pondidaha?

3. Apakah terdapat perbedaan pengaruh pendekatan Science, Environment,

Technology, and Society (SETS) dan konvensional terhadap motivasi dan

hasil belajar biologi siswa pada materi ekosistem di Kelas X MIPA SMA N

1 Pondidaha?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui motivasi dan hasil belajar biologi siswa yang diajar

dengan pendekatan Science, Environment, Technology, and Society (SETS)

pada materi ekosistem di Kelas X MIPA SMA N 1 Pondidaha.

2. Untuk mengetahui motivasi dan hasil belajar biologi siswa yang diajar

dengan pendekatan konvensional pada materi ekosistem di Kelas X MIPA

SMA N 1 Pondidaha.

3. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh pendekatan Science, Environment,

Technology, and Society (SETS) dan konvensional terhadap motivasi dan

hasil belajar biologi siswa pada materi ekosistem di Kelas X MIPA SMA

N 1 Pondidaha.
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F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik yang

bersifat praktis maupun teoritis.

1. Manfaat teoritis

a. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan

sumbangan kepada pembelajaran biologi dalam rangka meningkatkan

motivasi dan hasil belajar siswa.

b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan bagi peneliti yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai latihan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dengan hal

ini melakukan penelitian eksperimen guna mengatasi permasalahan

yang dialami oleh guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas, serta

mendapatkan wawasan dan pengalaman dalam menerapkan pendekatan

Science, Environment, Technology, and Society (SETS).

b. Bagi Siswa

1. Meningkatkan motivasi dan hasil belajar biologi siswa dalam proses

pembelajaran.

2. Meningkatkan kemampuan bertanya siswa dalam proses belajar

mengajar.

3. Meningkatkan minat belajar yang besar karena proses pembelajaran

tidak jenuh.

4. Berpartisipasi aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar.
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3. Bagi Guru

Penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan proses

pembelajaran kepada siswa dengan penerapan pendekatan Science,

Environment, Technology, and Society (SETS) dalam rangka meningkatkan

motivasi dan hasil belajar pada pembelajaran Biologi.


