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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mata pelajaran biologi merupakan salah satu mata pelajaran yang 

dimunculkan dalam kurikulum. Materi biologi diajarkan di Sekolah Menengah 

Atas (SMA) untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman konsep, sikap, 

nilai dan tanggungjawab sebagai manusia dalam lingkungan masyarakat, serta 

sejumlah kemampuan sebagai bekal memasuki jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. Materi biologi memiliki cakupan yang luas mengenai bagaimana 

mengenal diri sendiri, mengenal makhluk hidup di sekitar, mengetahui 

hubungan makhluk hidup dengan makhluk hidup lain serta lingkungannya 

(Depdiknas, 2004). Oleh karena itu pembelajaran biologi diarahkan untuk 

meningkatkan pemahaman siswa dan keterampilan siswa dalam menganalisis 

fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar dengan konsep materi biologi. 

Dalam kenyataannya, masih banyak proses pembelajaran biologi di 

sekolah yang kurang memperhatikan hal yang seharusnya dilakukan. 

Umumnya metode pembelajaran yang digunakan lebih banyak pada 

pemberian konsep yang sudah tertulis di buku, mengerjakan latihan soal di 

LKS, sedangkan keterampilan siswa dalam mengamati, memahami, 

menganalisis objek biologi kurang dilakukan. Dengan demikian pembelajaran 

biologi lebih menekankan pada hafalan konsep materi daripada mencari dan 

membangun konsep sendiri. Hal ini sejalan dengan Suryosubroto (2009) yang 
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 menyatakan bahwa seharusnya setiap guru secara mandiri mengembangkan 

kemampuannya agar dalam proses pembelajaran yang mengembangkan 

keterampilan proses siswa dapat berhasil sehingga siswa dapat membangun 

konsep sendiri. 

Penerapan konsep materi melalui pembelajaran praktikum belum 

dilakukan secara maksimal, karena keaktifan siswa yang masih rendah.Hal 

tersebut dapat menyebabkan lemahnya pemahaman siswa terhadap konsep 

materi biologi secara nyata. Banyak siswa tidak mampu menghubungkan 

pengetahuan yang dimiliki dengan konsep materi dan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Kondisi yang demikian dapat menyebabkan 

keterampilan proses siswa menjadi terabaikan, keterampilan menganalisis 

materi menjadi tidak tergali, sehingga kualitas pembelajaran menjadi 

melemah. Akibat dari kualitas pembelajaran yang lemah akan berdampak pada 

menurunnya pemahaman konsep materi biologi dan kemampuan menganalisis 

siswa menjadi rendah. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pembelajaran biologi 

yang sesuai dengan karakteristik (ciri) ilmu biologi, yaitu  biologi memiliki 

objek kajian berupa benda-benda kongkret, yakni makhluk hidup; (2) 

pembelajaran biologi dikembangkan berdasarkan pengalaman yang nyata; (3) 

dalam mempelajari ilmu biologi menggunakan cara berfikir yang logis, 

objektif, dan bukan hafalan. (Santoso, 2005 dalam Wulandari, 2008). Dengan 

demikian maka seorang guru diharapkan mampu membangun pembelajaran 
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yang menarik, merangsang rasa ingin tahu siswa untuk mencari dan  belajar 

sendiri. 

Kondisi riil yang terjadi di SMA Negeri 1 Rawalo khususnya kelas XI 

IPA menunjukkan bahwa pembelajaran biologi belum berjalan optimal sesuai 

dengan karakteristik (ciri) ilmu biologi tersebut.Berdasarkan hasil observasi 

peneliti dapat diketahui bahwa pembelajaran yang dilakukan dalam 

mempelajari biologi lebih banyak berpusat pada guru (teacher centered), dan 

pembelajaran yang digunakan lebih banyak pada pemberian konsep yang 

sudah tertulis di buku, mengerjakan latihan soal di LKS, sehingga siswa lebih 

banyak menghafalkan konsep bukan memahami konsep. Dengan pemahaman 

konsep yang masih bersifat hafalan maka akan lebih sulit dalam memahami 

konsep biologi.  

Keadaan tersebut di atas dapat didukung dengan hasil angket yang 

menunjukkan bahwa pelajaran biologi sulit dipahami karena masih sebesar 

61% siswa kesulitan mempelajari istilah asing dalam materi biologi. Proses 

pembelajaran yang lebih berpusat pada guru menjadikan keaktifan siswa tidak 

merata yakni hanya 49% siswa yang aktif.  Dengan demikian, pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru belum mampu menghubungkan konsep materi 

dengan pengetahuan siswa, dan  keterampilan siswa dalam menganalisis 

fenomena yang ada di lingkungan sekitar menjadi rendah yakni sebesar 21%. 

Hal ini ditunjukkan 53% siswa memiliki kemampuan dalam mengamati objek 

biologi yang rendah, dan  rendahnya kemampuan siswa menganalisis konsep 

materi biologi dengan fenomena yang terjadi di lingkungan sebesar 44%. 
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Keadaan tersebut menjadikan siswa sulit menyimpulkan materi pelajaran baik 

yang dipelajari secara teori maupun melalui kegiatan praktikum. Menurut 

Mudjiman (2008) keberhasilan siswa dalam menyimpulkan konsep materi 

dengan fenomena akan menimbulkan kepuasan siswa dalam belajar menjadi 

lebih baik. Oleh karena itu, di dalam proses pembelajaran siswa diharapkan 

dapat belajar mandiri dengan menggali keterampilan analisis siswa secara 

optimal sehingga siswa dapat menghubungkan dan menyimpulkan konsep 

materi dengan fenomena di lingkungan sekitar. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan analisis siswa 

dalam pembelajaran yaitu dengan pemilihan model pembelajaran yang 

menarik, membantu siswa dalam memahami konsep materi dan membantu 

menghubungkannya dengan fenomena di lingkungan. Model pembelajaran 

yang diharapkan tepat dan sesuai untuk mengarah pada hal-hal tersebut yaitu 

pembelajaran berbasis praktikum. Pada pembelajaran berbasis praktikum, 

belajar lebih diarahkan pada experimental learning berdasarkan pengalaman 

konkret, diskusi dengan teman yang selanjutnya akan diperoleh idea atau 

konsep baru. Pembelajaran berbasis praktikum dapat menjadi alternatif yang 

mendorong siswa belajar aktif untuk merekonstruksi kembali pemahaman 

konseptualnya (Gasong, 2006 dalam Duda, 2010). Dengan demikian, siswa 

dapat mengembangkan keterampilan analisisnya mencari, membangun 

konsepnya sendiri, dan dapat menghubungkannya dengan pengetahuan yang 

mereka miliki. 
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Pembelajaran berbasis praktikum dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran biologi di kelas XI IPA SMA Negeri 1 Rawalo sehingga 

diharapkan dapat membantu meningkatkan keterampilan analisis siswa untuk 

memahami konsep biologi. Pembelajaran ini dapat diterapkan di SMA Negeri 

1 Rawalo karena beberapa alasan yang mendukung pembelajaran tersebut 

yakni; dekat dengan area persawahan, perkebunan milik warga, dekat dengan 

aliran sungai, serta lingkungan yang dapat digunakan siswa sebagai sumber 

belajar sehingga proses praktikum akan lebih menarik. 

Berdasarkan uraian tersebut, perlu adanya upaya untuk meningkatkan 

keterampilan analisis siswa dalam mempelajari konsep materi biologi dengan 

menerapkan pembelajaran berbasis praktikum di kelas XI IPA SMA Negeri 1 

Rawalo. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

analisis siswa dalam melakukan analisis fenomena atau gejala alam dengan 

konsep biologi, sehingga pemahaman siswa terhadap konsep biologi dapat 

ditingkatkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam 

penelitian adalah: apakah pengaruh pembelajaran berbasis praktikum terhadap 

peningkatan pemahaman dan keterampilan analisis siswa pada mata pelajaran 

Biologi kelas XI IPA SMA Negeri 1 Rawalo? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran 

berbasis praktikum terhadap peningkatan pemahaman dan keterampilan 

analisis siswa pada mata pelajaran Biologi kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 

Rawalo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, guru, dan 

sekolah. 

1.4.1 Manfaat Bagi Siswa 

a. Siswa memperoleh keterampilan tentang cara belajar yang lebih 

tepat dalam memahami suatu materi belajar. 

b. Siswa memperoleh keterampilan menganalisis dan memecahkan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

1.4.2 Manfaat Bagi Guru 

a. Guru akan mendapatkan informasi tentang pentingnya 

mengidentifikasi keterampilan menganalisis siswa dalam 

memahami konsep materi Biologi. 

b. Guru akan mendapatkan gambaran pentingnya pembelajaran 

praktikum berbasis masalah dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran Biologi. 
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1.4.3 Manfaat Bagi Sekolah  

a. Sekolah akan mendapatkan gambaran untuk meningkatkan 

keterampilan menganalisis siswa dalam memahami konsep materi 

Biologi. 

b. Sekolah dapat memberikan kebijakan untuk menggunakan metode 

pembelajaran yang lebih tepat.  

 

1.5 Hipotesis 

Ho =  penggunaan model pembelajaran berbasis praktikum tidak 

berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman dan keterampilan 

analisis siswa kelas XI IPA SMA N 1 Rawalo. 

Ha = penggunaan model pembelajaran berbasis praktikum berpengaruh 

terhadap peningkatan pemahaman dan keterampilan analisis siswa 

kelas XI IPA SMA N 1 Rawalo.  
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