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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Tujuan setiap proses pembelajaran adalah diperolehnya hasil yang 

optimal. Hal ini akan dicapai apabila siswa terlibat secara aktif baik fisik mental 

maupun emosional. Keterlibatan siswa dalam hal ini termasuk suatu proses dalam 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai keberhasilan. 

Keberhasilan belajar seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor, pada 

garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu faktor dari dalam diri 

siswa (intern) dan faktor dari luar diri siswa (ekstern). Faktor dalam diri  siswa 

merupakan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan belajar. Hal itu 

disebabkan karena dalam proses belajar sasaran utamannya adalah individu 

sebagai subjek belajar, sehigga partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran 

sangat berperan besar.  

Partisipasi belajar siswa dapat berupa kehadiran dan keaktifan siswa baik 

secara fisik maupun psikis seperti hadir, bertanya dan atau menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru. Kurangnya partisipasi siswa dalam kegiatan belajar 

akan mengakibatkan pemahaman dan penguasaan materi yang kurang atau tidak 

sempurna . 

Tingkat partisipasi belajar siswa akan berpengaruh terhadap penilaian 

guru terhadap siswa, tinggi rendahnya keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran akan mepengaruhi sikap siswa. Seorang siswa yang mempunyai 

tingkat partisipasi belajar yang tinggi pada umumya akan lebih mudah diketahui 
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tingkat pemahamannya, kekurangan atau pun kelabihannya dalam menerima 

materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Sehingga sikap tersebut akan menjadi 

bahan pertimbangan bagi guru dalam memberikan penilaan terhadap kompetensi 

siswa terutama ranah afektif. 

Saat ini hampir disemua sekolah sudah dilaksanakan pendidikan dengan 

sistem kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Pendidikan berbasis kompetensi 

adalah pendidikan yang menekankan pada kemampuan  yang harus dimiliki oleh 

lulusan suatu jenjang pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang 

mencakup komponen pengetahuan, keterampilan, kecakapan, kemandirian, 

kreatifitas kesehatan, aklak, ketaqwaan dan kewarganegaraan. 

Dalam kurikulum berbasis kompetensi terdapat tiga kompetensi yang 

harus dicapai yang akan dilaporkan kepada orang tua murid, yaitu kompetensi 

ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Partisipasi siswa akan berpengaruh 

terhadap penilaian ranah afektif siswa yaitu menyangkut sikap, minat dan 

kepribadian siswa. Penilaian ranah afektif ini sesuai dengan visi mikro pendidikan 

nasional yaitu : terwujudnya masyarakat madani sebagai bangsa dan masyarakat 

baru dengan tatanan kehidupan yang sesuai dengan amanat proklamasi negara  

kesatuan republik Indonesia melalui proses pendidikan masyarakat Indonesia baru 

tersebut memiliki sikap dan wawasan keimanan dan aklak yang tinggi, 

kemerdekaan dan demokrasi, toleransi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia 

serta berpengertian dan berwawasan global ( Mulyasa, 2003 : 19). 

Dalam kegiatan pembelajaran, sering ditemukan seorang siswa  yang 

sangat aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tetapi tidak jarang juga ada 

siswa yang sangat pasif, yang bahkan dengan pemberian motivasi apapun oleh 

guru tidak bisa mendorongnya untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Sikap aktif maupun pasif dari siswa ini dipengaruhi oleh 

keterampilan yang dimiliki guru dalam mengajar, sumber dari 

http/www.kotabogor.go.id, 20 maret 2004 menjelaskan bahwa “kurangnya 

keterampilan guru dalam mengembangkan pendekatan dan metode atau model 

pembelajaran, sehingga fokus pembelajaran hanya terpusat pada guru sehingga 

kurang ada partisipasi siswa yang berarti” selain itu keterampilan yang dimiliki 
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oleh siswa yang bersangkutan juga sangat mempengaruhi tingkat partisipasi 

siswa. Keterampilan atau skill siswa ini berkenaan dengan penilanan ranah 

psikomotor. Kompetensi ranah psikomotor meliputi keterampilan berkomunikasi, 

kecakapan hidup, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan 

sosial budaya dan lingkungan alam baik lokal, regional maupun global, memiliki 

kesehatan jasmani dan rohani yang bermanfaat untuk melaksanakan tugas atau 

kegiatan sehari-hari, dalam hal ini berkaitan dengan mata pelajaran biologi. Pada 

sampel penelitian ini yang diambil di SMA Negeri 2 Ngawi, penilaian untuk 

kompetensi ranah psikomotor diambil saat siswa melakukan praktikum pada mata 

pelajaran biologi, dimana setiap aspek dalam kegiatan praktikum akan dinilai oleh 

guru mata pelajaran tersebut. 

Biologi sebagai ilmu yang memiliki karakteristik khusus berbeda dengan 

ilmu lainnya dalam hal objek, persoalan dan metodenya. Objek biologi meliputi 

seluruh makhluk hidup yang dipelajari melalui keterampilan proses ilmiah, untuk 

itu mata pelajaran biologi harus mengembangkan keterampilan proses ilmiah. 

Keterampilan yang dimiliki siswa akan ikut menentukan keberhasilannya dalam 

proses belajar biologi. Akan tetapi perlu disadari bahwa siswa datang ke sekolah 

dengan kemampuan dan potensi yang berbeda-beda yang memungkinkan 

munculnya hambatan-hambatan dalam belajar khususnya mata pelajaran biologi. 

Selain itu untuk mencapai prestasi belajar biologi yang baik juga sangat di- 

pengaruhi oleh partisipasi belajar dan kompetensi ranah psikomotor dalam belajar 

di samping faktor lain. 

Berdasarkan latar belakang di atas akan diteliti mengenai Penilaian 

Kompetensi Ranah Afektif Dikaitkan dengan Partisipasi Belajar Biologi dan 

Kompetensi Ranah Psikomotor Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Ngawi Tahun 

Ajaran 2005/2006. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Penilaian kompetensi ranah afektif dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
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2. Siswa memiliki tingkat partisipasi yang berbeda-beda. 

3. Keberhasilan siswa dalam belajar biologi tidak terlepas dari kompetensi 

ranah psikomotor yaitu kompetensi yang berkaitan dengan pekerjaan yang 

melibatkan anggota badan, kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik. 

 

 

 

C. Pembatasan Masalah 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini dibatasi pada siswa kelas XI di SMA Negeri 

2 Ngawi tahun ajaran 2005/2006. 

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah : 

a. Partisipasi belajar biologi pada mata pelajaran biologi. 

b. Kompetensi ranah afektif yang dibatasi pada nilai afektif biologi siswa 

pada hasil ujian  semester dua siswa reguler kelas XI SMA Negeri 2 

Ngawi 

c. Penilaian kompetensi ranah psikomotor yang dibatasi pada nilai 

psikomotor biologi siswa pada hasil ujian semester dua siswa reguler kelas 

XI SMA Negeri 2 Ngawi. 

D. Rumusan Masalah 

Bertolak dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut : 

1. Apakah ada hubungan partisipasi belajar biologi dengan penilaian 

kompetensi ranah afektif siswa kelas XI SMA Negeri 2 Ngawi. 

2. Apakah ada hubungan kompetensi ranah psikomotor dengan penilaian 

kompetensi ranah afektif siswa kelas XI SMA Negeri 2 Ngawi. 

3. Apakah ada hubungan partisipasi belajar biologi dan kompetensi ranah 

psikomotor dengan penilaian kompetensi ranah afektif siswa kelas XI 

SMA Negeri 2 Ngawi. 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui adanya hubungan partisipasi belajar biologi dengan penilaian 

kompetensi ranah afektif siswa kelas XI SMA Negeri 2 Ngawi. 

2. Mengetahui adanya hubungan kompetensi ranah psikomotor dengan 

penilaian kompetensi ranah afektif siswa kelas XI SMA Negeri 2 Ngawi. 

3. Mengetahui adanya hubungan partisipasi belajar biologi dan kompetensi 

ranah psikomotor dengan penilaian kompetensi ranah afektif siswa kelas 

XI SMA Negeri 2 Ngawi. 

4. Mengetahui kontribusi yang dominan antara partisipasi belajar biologi dan 

kompetensi ranah psikomotor terhadap penilaian kompetensi ranah afektif 

siswa kelas XI SMA Negeri 2 Ngawi. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat : 

1. Memberikan masukan bagi tenaga mengajar, khususnya guru biologi agar 

lebih memperhatikan adanya tingkat partisipasi belajar biologi dalam 

kegiatan pembelajaran yang berbeda-beda. 

2. Sebagai referensi penelitian yang dipandang sebagai perkembangan ilmu 

pengetahuan yang berkelanjutan dan bernilai ilmiah dalam arti 

mengetengahkan teori-teori baru. 
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