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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Pemerintah telah mempercepat Milllenium Development Goals (MDG), yang 

semula dicanangkan tahun 2020 menjadi 2015. MDG merupakan era 

globalisasi dimana siapa yang berkualitas dialah yang akan maju dan mampu 

mempertahankan eksistensinya (Mulyasa, 2006: 2). Pada era persaingan 

global ini, Indonesia memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkualitas. Pendidikan dalam hal ini mempunyai posisi sentral dalam 

pembangunan, karena dalam pendidikan sasarannya adalah peningkatan 

kualitas SDM  (Tirtaraharja dan Sulo, 2005: 300).  

 

Sains merupakan salah satu disiplin ilmu yang berhubungan dalam 

peningkatan kualitas SDM. Menurut Harlen (1999: 130) mempelajari sains 

bearti mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga sains bukan 

hanya kumpulan pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, ataupun 

prinsip-prinsip saja melainkan dapat memahami bagaimana cara 

mengumpulakan fakta dan mengolahnya sehingga  dapat digunakan 

sepanjang hayat  (life-long learning) dalam meningkatkan kualitas SDM itu 

sendiri. 
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Selaras dengan hal itu dalam  Permendikbud  No. 59 (2014: 2-3)   mengenai 

tujuan mata pelajaran biologi SMA/MA pada kurikulum 2013 salah satunya 

dapat memberikan pengalaman kepada peserta didik dalam keselamatan kerja 

dengan mempraktekkan metode ilmiah melalui tahapan pengamatan dan 

eksperimen. Peserta didik melakukan pengujian hipotesis dengan merancang, 

melakukan, mengolah data, dan mengomunikasikan hasil eksperimen secara 

lisan dan tulisan untuk menumbuhkan pola pikir ilmiah sebagai bekal dalam 

kehidupan di abad 21.  

 

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran biologi 

yang dilakukan kurang menekankan pada pengembangan keterampilan proses 

sains serta lebih dominan kepada aspek pengetahuan (Aziz. 2014: 3). Hal ini 

dibuktikan dari  penilaian Programme for International Student Assessment 

(PISA) tahun 2006 yang mengukur tentang kemampuan science literacy yang 

menunjukkan bahwa rata-rata skor science literacy negara Indonesia adalah 

393. Dengan nilai 393 Indonesia hanya masuk pada skala PISA level terendah  

yakni siswa hanya dapat menafsirkan dan menerapkan pengetahuan tentang 

konsep  sederhana untuk situasi praktis. Selain itu dengan nilai tersebut 

Indonesia berada pada urutan 50 dari 57 negara di dunia. Hasil penilaian 

TIMSS tahun 2012 menunjukkan penurunan dari tahun 2006. Skor 

kemampuan science literacy dari 393 menjadi 438. Nilai tersebut berada jauh 

di bawah nilai rata-rata Internasional yaitu 500 (Xie, dkk., 2012: 16-17). 

Sebagian besar soal yang diujikan di PISA menuntut pemahaman konsep, 

kemampuan berpikir tingkat tinggi dan ketrampilan proses sains. Hal ini 
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menunjukkan bahwa keterampilan proses sains siswa Indonesia masih rendah 

(Aziz. 2014: 4). 

 

Sementara itu hasil observasi dan wawancara dengan guru biologi yang 

dilakukan peneliti di SMA Negeri 1 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu pada 

Oktober 2014  menunjukkan hal yang serupa. Keterampilan proses siswa yang 

ditunjukan masih jauh dari optimal. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan 

belajar mengajar belum pernah diperkenalkan pada keterampilan proses sains, 

sehingga keterampilan proses sains siswa tingkat dasar saja (basic skills) 

seperti mengajukan pertanyaan, berhipotesis, memprediksi, menyimpulkan, 

dan mengkomunikasikan belum maksimal. 

Lebih lanjut  proses pembelajaran biologi kelas X yang dilakukan guru selama 

ini menggunakan metode ceramah dipadukan dengan presentasi dan latihan 

soal. Hal ini menyebabkan siswa menganggap biologi sebagai mata pelajaran 

menghafal, siswa menjadi jenuh dan terkesan monoton, dalam belajar tidak 

ada tantangan, dan kurang terlatih untuk membiasakan diri melakukan 

keterampilan proses sehingga siswa tidak merasa enjoy dalam belajar dan 

tidak tercipta suasana belajar yang efektif dan dinamis. Hal ini bertolak 

belakang dengan Undang-Undang No. 20 Pasal 40 ayat 2(a) (2010: 15) yang 

mewajibkan pendidik dan tenaga kependidikan untuk menciptakan suasana 

pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. 

Sementara itu  Permendikbud No. 103 (2014: 2-3) mengamanatkan proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan harus diselenggarakan secara  interaktif 

dan inspiratif; menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik 
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untuk berpartisipasi aktif.  Kontekstual dan kolaboratif; memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik dan  

sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik.   

 

Salah satu alternatif strategi pembelajaran yang menyenangkan, tanpa beban 

dan aktif melibatkan siswa sehingga meningkatkan keterampilan proses sains 

adalah Joyful Learning atau pembelajaran menyenangkan dengan model  

pembelajaran di terapkan Problem Based Learning (PBL).  Menurut  Haryati 

(2005: 4) salah satu model pembelajaran yang mendukung strategi Joyful 

Learning adalah model pemecahan masalah atau PBL. Model ini dapat 

digunakan dalam strategi Joyful Learning karena dapat menarik minat siswa 

untuk menyelesaikan masalah-masalah di lingkungan sekitar.  

 

Strategi Joyful Learning didesain sedemikan rupa sehingga tercipta 

pengalaman belajar yang membuat peserta didik merasakan kenikmatan dalam 

proses pembelajaran (Wei, dkk. 2011: 12). Oleh sebab itu diharapkan 

membuat peserta didik berani berbuat, berani mencoba, berani bertanya, 

mengemukakan pendapat, dan mempertahankan pendapat  sehingga tidak 

takut salahkan, ditertawakan, diremehkan,  dan  tertekan. Namun  Joyful 

Learning masih dianggap kurang bernuansa ilmiah sehingga perlu didukung 

dengan pembelajaran yang berbasis metode ilmiah, misalnya  model 

pembelajaran PBL. Model pembelajaran PBL dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains karena siswa akan belajar menganalisis suatu 

masalah sehingga memberikan kesempatan pada siswa untuk bereksplorasi 
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dan memungkinkan mereka menginterpretasikan dan menjelaskan fenomena 

dunia nyata (Majid, 2014: 163). 

Hasil penelitian Budiarti (2009: 44) menunjukkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan keterampilan proses sains 

siswa SMP PGRI 2 Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur pada materi 

pokok ekosistem. Penelitiaan Aji (2013: 55) mengenai pengaruh pembelajaran 

inkuiri terbimbing berbasis Joyful Learning (Interjoy) terhadap keterampilan 

proses sains berpengaruh nyata terhadap keterampilan proses sains siswa kelas 

X SMA Negeri 2 Surakarta. Oleh karena itu, maka peneliti melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Joyful Learning melalui Problem Based 

Learning terhadap Keterampilan Proses Sains pada Materi Pokok Perubahan 

Lingkungan (Kuasi Eksperimental pada Siswa Kelas X Semester Genap SMA 

Negeri 1 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2014/2015)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah  penggunaan Joyful Learning melalui PBL berpengaruh dalam 

peningkatan keterampilan proses sains pada materi pokok perubahan 

lingkungan? 

2. Bagaimana tanggapan siswa terhadap penggunaan Joyful Learning melalui 

PBL pada materi pokok perubahan lingkungan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: 

1. Penggunaan Joyful Learning melalui PBL berpengaruh dalam peningkatan 

keterampilan proses sains pada materi pokok perubahan lingkungan. 

2. Tanggapan siswa terhadap penggunaan Joyful Learning melalui PBL pada 

materi pokok perubahan lingkungan. 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti, dapat memberikan wawasan, pengalaman, dan bekal 

berharga bagi peneliti sebagai calon guru biologi yang professional. 

Terutama dalam merancang, mendesain, dan melaksanakan penggunaan 

Joyful Learning melalui PBL dalam proses pembelajaran.  

2. Bagi guru, dapat memberikan alternatif dalam memilih pendekatan yang 

menarik dan model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa. 

3. Bagi siswa, dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan 

diharapkan mampu mengembangkan keterampilan proses sains sehingga 

siswa lebih mudah memahami materi perubahan lingkungan. 

4. Bagi sekolah, dapat dijadikan masukan untuk mengoptimalkan 

pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan dapat menggali keterampilan 

proses sains. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Untuk menghindari anggapan yang berbeda terhadap masalah yang akan 

dibahas maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Strategi Joyful Learning yang digunakan dalam penelitian ini  terdiri dari 

hal-hal berikut: (a) cari kesenangan saat belajar, (b) berikan penghargaan 

pada siswa, (c) biarkan siswa melakukan banyak hal, (d) show off karya 

siswa, dan (e) luangkan waktu untuk bermain (Wolk, 2008: 10-15) 

2. Model PBL yang digunakan dalam penelitian ini (kelas eksperimen) terdiri 

dari langkah-langkah berikut:  (a) orientasi siswa pada masalah,  (b) 

mengorganisasi siswa untuk belajar,  (c) membimbing penyelidikan 

individual/kelompok,  (d) mengembangkan dan menyajikan hasil karya,  

dan (e) menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah (Amri, 

2013: 13) 

3. Keterampilan Proses Sains yang dikembangkan dan diukur dalam 

penelitian ini yaitu: (a) mengkomunikasikan, (b) merumuskan masalah, (c) 

merumuskan hipotesis, (d) memprediksi, dan (e) menginferensi. Diukur 

dengan postest dan pretest serta lembar observasi  KPS. 

4. Kompetensi dasar (KD) yang diteliti adalah KI 3, KD 3.10 Menganalisis 

data perubahan lingkungan dan dampak dari perubahan-perubahan tersebut 

bagi kehidupan. Lampiran Permendikbud No. 59 (2014: 100). 

5. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas X MIA semester genap SMA N 1 

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2014/2015. 
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F. Kerangka Pikir 

 

 

Pembelajaran biologi idealnya melatih siswa belajar sesuai dengan hakikat 

sains dan berdasarkan pada metode ilmiah sehingga belajar biologi bukan 

hanya terfokus pada penanaman pengetahuan biologi saja, melainkan jauh 

lebih luas dari itu yakni membangun keterampilan proses sains siswa. 

Keterampilan proses sains ini  penting untuk dilaksanakan melalui kegiatan 

pembelajaran sebagai pengalaman belajar yang disadari pada kegiataan yang 

berlangsung. Keterampian proses sains dalam pembelajaran biologi dapat 

memfasilitasi siswa untuk mencapai tuntutan pembelajaran sains dan 

mendorong siswa untuk menemukan sendiri konsep pengetahuan, fakta, 

menanamkan sikap dan nilai yang di tuntut.  

Terkait dengan strategi belajar mengajar, pengembangan keterampilan proses 

sains memerlukan suatu kegiatan pembelajaran yang mendukung. Salah satu 

alternatif strategi yang diharapakan meningkatkan keterampilan proses sains 

siswa serta menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan, tanpa beban, 

dan aktif melibatkan siswa adalah Joyful Learning atau pembelajaran yang 

menyenangkan. Joyful Learning merupakan salah satu strategi dalam 

pembelajaran yang mendukung pengembangan keterampilan proses sains dan 

menghadapkan siswa kepada suatu keadaan yang menyenangkan sehingga 

dapat memaksimalkan partisipasi siswa, membuat siswa menyukai materi 

yang diberikan karena proses belajar didesain lebih dinamis, menekankan hal-

hal visual, dan menyenangkan. Penguasaan konsep dapat lebih optimal jika 

siswa diberikan kesempatan untuk membangun sebuah konsep melalui 

keterampilan proses sains. Berdasarakan hal tersebut, Joyful Learning masih 
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dianggap kurang bernuansa ilmiah sehingga perlu didukung dengan 

pembelajaran yang berbasis metode ilmiah, misalnya  model pembelajaran 

PBL.  

 

Model pembelajaran PBL merupakan  seperangkat model mengajar yang 

menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan 

memecahkan masalah, materi, dan pengaturan diri. Dalam situasi PBL, siswa 

mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan 

mengaplikasikannya dalam konteks yang  relevan. Model PBL diharapkan 

dapat meningkatkan keterampilan proses sains karena kesesuaian sintaks dari 

model PBL terhadap keterampilan tersebut. Tahap awal PBL dilaksanakan 

saat guru mengorintasikan siswa pada masalah dengan cara memberi suatu 

masalah dan mengorganisasi siswa untuk belajar dengan memberikan motivasi 

untuk terlibat dalam berdiskusi dan menidentifikasi masalah. Pada tahap ini 

siswa diharapkan mampu merusmuskan masalah, dan membuat hipotesis. 

Tahap selanjutnya, guru membimbing penyelidikan dengan mengintruksikan 

siswa untuk mengumpukan informasi yang sesuai dalam memecahkan 

masalah, menyajikan suatu hasil karya dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah. Melalui tahap ini, siswa diharapkan mampu membuat suatu prediksi 

yang akan terjadi, mengembangkan kemampuannya untuk mempertimbangkan 

solusi dari masalah yang ditemukan setelah melalui proses berpikir 

merumuskan masalah dan berhipotesis, dapat mengkomunikasikan dalam 

bentuk lain, dan membuat suatu kesimpulan. Serangkaian kegiatan Joyful 

Learning melalui PBL  tersebut diharapkan dapat memunculkan keterampilan 

proses sains siswa. 
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Penelitian ini menggunakan satu variabel bebas dan variabel terikat, yaitu 

variabel bebas (X), pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan Joyful Learning melalui PBL sedangkan variabel terikat (Y) 

keterampilan proses sains siswa pada materi pokok perubahan dan pelastarian  

lingkungan. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

ditunjukkan pada diagram di bawah ini. 

 

 

Keterangan: 

X : Penggunaan Joyful Learning melalui PBL 

Y  : Keterampilan Proses Sains Siswa 

 

 Gambar 1. Diagram hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

G. Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: Penggunaan Joyful Learning melalui 

PBL mempengaruhi  keterampilan proses sains pada materi pokok perubahan 

lingkungan. 
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