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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu jenjang pendidikan di Indonesia secara formal adalah Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). Jenjang ini memberi bekal kemampuan berupa pengetahuan, 

sikap, dan kemampuan seperti yang tercantum dalam kurikulum. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang meliputi pelajaran Fisika dan  Biologi 

diajarkan di SMP. Pelajaran Biologi selama ini dianggap sebagai pelajaran yang bersifat 

hafalan sehingga dirasa siswa sangat membosankan akibatnya siswa tidak optimal dalam 

mengikuti pelajaran. Guru selama ini hanya menyampaikan materi dengan ceramah 

sehingga siswa hanya menghafal materi yang disampaikan oleh guru sedang pemahaman 

siswa terhadap materi kurang. Kegiatan belajar mengajar seperti ini masih berpusat pada 

guru sedangkan siswa bersifat pasif. 

Kurikulum 2004 menuntut siswa untuk aktif mencari tahu tentang segala sesuatu 

yang berkaitan dengan materi pelajaran sehingga diharapkan siswa dapat lebih paham 

dan dapat menerapkan pengetahuan yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari. 

Peran guru  dalam kegiatan belajar mengajar adalah sebagai fasilitator, selain itu guru 

sangat penting peranannya dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai kegiatan 

belajar mengajar. Selain sebagai fasilitator guru juga harus mampu menyampaikan materi 

dengan menggunakan berbagai metode mengajar. 

Penggunaan metode mengajar yang bervariasi akan dapat mengurangi kejenuhan 

siswa. Pada dasarnya penggunaaan metode mengajar yang bervariasi berupaya untuk 

meningkatkan keberhasilan siswa dalam belajar dan sekaligus sebagai indikator 

peningkatan kualitas pendidikan. Metode mengajar yang baik adalah yang disesuaikan 
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dengan materi yang akan disampaikan , kondisi siswa, dan sarana yang tersedia. Suatu 

metode yang cocok untuk satu materi belum tentu cocok jika diterapkan pada materi yang 

lain. 

Salah satu pendekatan pembelajaran dalam kurikulum 2004 adalah pendekatan 

discovery terpimpin. Pada pendekatan discovery terpimpin diharapkan siswa dapat 

menemukan konsep sendiri sedangkan guru hanya membimbing dalam penemuan konsep 

tersebut. Penemuan konsep oleh siswa sendiri tersebut memungkinkan siswa menjadi 

lebih paham. 

Pendekatan discovery terpimpin dapat dilakukan dengan berbagai metode 

mengajar seperti ceramah, eksperimen, demonstrasi dan tanya jawab. Masing-masing 

metode mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga tidak menutup kemungkinan 

dalam pembelajaran dipakai variasi metode mengajar. 

Metode ceramah  yaitu guru memberi penjelasan lisan secara langsung kepada 

siswa, metode ini sering disebut sebagai metode konvensional dan sudah digunakan sejak 

dulu. Metode eksperimen yaitu metode dimana siswa melakukan percobaan dengan 

mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Metode demonstrasi yaitu 

penyampaian materi pelajaran dengan meragakan atau menunjukkan kapada siswa 

tentang proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik sebenarnya atau 

tiruan disertai penjelasan.  

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa di SMP N 24 Surakarta  kurikulum 2004  

belum dilakukan sepenuhnya, nampak bahwa kurikulum 2004 hanya diberlakukan pada 

kelas VII. Secara umum selama ini pelajaran masih bersifat teori demikian juga dengan 

Biologi sebagai bagian dari IPA masih sedikit kegiatan penunjang materi, walaupun 

sarana dan prasarananya lengkap. Penelitian ini berusaha menerapkan berbagai metode 

mengajar dengan pendekatan discovery terpimpin untuk mengetahui metode mengajar 

yang efektif yang dapat digunakan dalam pembelajaran Biologi . 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini diberi judul “Hasil Belajar Biologi 

Siswa Ditinjau Dari Penggunaan Berbagai Metode Mengajar Dengan Pendekatan 

Discovery Terpimpin  Di SMP “ 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi mengenai masalah yang 

ada sebagai  berikut: 

1. Dalam pembelajaran Biologi diperlukan metode mengajar yang tepat. 

2.  Pendekatan discovery terpimpin dapat meliputi berbagai metode mengajar  seperti 

diskusi, demonstrasi, eksperimen, tanya jawab dan tugas. 

3. Penggunaan metode-metode mengajar dengan pendekatan discovery terpimpin  

diharapkan berpengaruh terhadap hasil belajar biologi siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dari berbagai masalah yang timbul  maka penelitian ini akan dibatasi oleh:  

1. Subjek Penelitian 

Siswa kelas VII SMP Negeri 24 Surakarta semester genap tahun ajaran 2005/2006 

2. Objek Penelitian 

a.  Metode mengajar Biologi yang digunakan: 

1) Metode eksperimen dengan pendekatan discovery terpimpin. 

2) Metode demonstrasi dengan  pendekatan discovery terpimpin. 

3) Metode tanya jawab dengan pendekatan discovery terpimpin  

4) Metode konvensional. 

b.   Hasil  belajar biologi dibatasi pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik    pada 

pokok bahasan Peranan Manusia di Dalam Ekosistem, 

 

D.Perumusan Masalah 
Dari permasalahan yang ada maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Adakah pengaruh penggunaan metode eksperimen dengan pendekatan  discovery 

terpimpin terhadap hasil belajar biologi siswa. 
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2. Adakah pengaruh penggunaan metode demonstrasi dengan pendekatan discovery 

terpimpin terhadap hasil  belajar biologi siswa. 

3. Adakah pengaruh penggunaan metode tanya jawab dengan pendekatan  discovery 

terpimpin terhadap hasil  belajar biologi siswa. 

E.Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh penggunaan metode eksperimen  dengan pendekatan discovery terpimpin 

terhadap hasil  belajar biologi siswa. 

2. Pengaruh penggunaan metode demonstrasi dengan pendekatan discovery terpimpin 

terhadap hasil belajar biologi  siswa. 

3. Pengaruh penggunaan metode tanya jawab dengan pendekatan discovery terpimpin 

terhadap hasil belajar biologi  siswa. 

4.    Metode mengajar yang lebih efektif dalam pembelajaran Biologi pada pokok bahasan 

Peranan Manusia di Dalam Ekosistem.   

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat :  

1.  Memberikan masukan kepada guru mata pelajaran tentang metode mengajar yang 

efektif dalam pembelajaran  Biologi pada pokok  bahasan Peranan Manusia di Dalam 

Ekosistem. 

2. Memberi gambaran yang jelas kepada guru mata pelajaran tentang  penggunaan 

pendekatan discovery terpimpin dalam pembelajaran Biologi.   
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