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I.  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Mata pelajaran Biologi berdasarkan Standar Isi (SI) memiliki peran penting 

dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya di dalam menghasilkan 

peserta didik yang berkualitas, yaitu manusia Indonesia yang  mampu berpikir 

kritis, kreatif, logis dan berinisiatif dalam menanggapi isu di masyarakat yang 

diakibatkan oleh dampak perkembangan Ilmu Pengetahuan Alam (BSNP, 

2006: iv). Selain itu, tuntutan pembelajaran Biologi telah dirumuskan dalam 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) mata pelajaran Biologi untuk Sekolah 

Menengah Atas (SMA/MA) yakni standar kelulusan peserta didik diharapkan 

mampu merumuskan masalah, mengajukan dan menguji hipotesis, 

mengumpulkan, mengolah, menafsirkan dan menyajikan data secara 

sistematis. Lebih lanjut mata pelajaran biologi berdasarkan Standar Isi (SI) 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan dalam memupuk sikap 

ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dan dapat bekerja sama 

dengan orang lain (BSNP, 2006: 451). 

 

Dari uraian tersebut secara jelas tujuan pembelajaran biologi bukan hanya 

terfokus pada penanaman pengetahuan biologi saja. Pembelajaran biologi 

yang ideal menciptakan aktivitas belajar siswa yang aktif yang menunjang 
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berkembangnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dengan 

metode ilmiah, yaitu merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, 

mengumpulkan sampai menyajikan data secara sistematis, dan menumbuhkan 

sikap ilmiah, yaitu dapat bekerja sama dengan orang lain. Aktivitas belajar 

yang dilakukan oleh siswa di sekolah, pada hakikatnya adalah untuk mencapai 

tujuan belajar sedangkan tujuan belajar pada umumnya adalah untuk mencapai 

hasil belajar yang sesuai dengan harapan. 

 

Guru merupakan komponen pengajaran yang memegang peranan penting dan 

utama, karena keberhasilan proses belajar mengajar sangat ditentukan oleh 

faktor guru (Asnawir dan Usman, 2002: 1). Peran guru dalam pembelajaran 

adalah sebagai fasilitator, mediator, dan pembimbing (Sardiman, 2004: 143). 

Berdasarkan pernyataan tersebut, guru seharusnya mampu menciptakan 

suasana belajar yang aktif dimana siswa dapat terlibat secara langsung dalam 

proses pembelajaran.  

 

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran biologi 

cenderung hanya menghadirkan konsep-konsep dan teori-teori secara verbal 

tanpa memberikan pengalaman bagaimana proses ditemukannya konsep dan 

teori tersebut. Seperti yang ditemukan ketika observasi di SMA Negeri 14 

Bandar Lampung  pada 16 Oktober 2014. Hasil observasi dan wawancara 

dengan guru biologi di sekolah tersebut, dapat diketahui bahwa aktivitas 

belajar siswa dalam proses pembelajaran masih terbilang rendah. Aktivitas 

siswa dapat dikatakan hanya mendengarkan penjelasan guru dan mencatat hal-hal 

yang dianggap penting. Dalam proses pembelajaran yang demikian, siswa menjadi 
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pasif karena kegiatan siswa kurang tereksplor dengan baik terutama aktivitas 

belajar siswa dalam memecahkan masalah ataupun diskusi. Selain itu, guru tidak 

dapat mengamati aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran dengan 

maksimal, karena yang dilakukan siswa cenderung hanya duduk diam 

mendengarkan penjelasan dari guru. Hal ini juga dipengaruhi oleh metode belajar 

yang digunakan oleh guru. Selama ini, guru cenderung menggunakan metode 

ceramah dan diskusi atau tanya jawab. Diduga dengan menggunakan metode-

metode tersebut kurang merangsang aktivitas yang mendukung siswa secara 

mandiri dalam menyelesaikan permasalahan biologi untuk meningkatkan hasil 

belajar yang diinginkan. Metode ceramah menyebabkan segala informasi berpusat 

pada guru, diskusi yang kurang efektif  karena soal-soal yang menjadi bahan 

diskusi cenderung meminta jawaban yang hanya memindahkan materi yang sudah 

tersedia pada buku teks, sedangkan tanya jawab guru hanya memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang kurang menggali pengetahuan siswa lebih dalam. 

Metode-metode seperti ini diduga kurang efektif untuk meningkatkan aktivitas 

belajar siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri sehingga kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah kurang berkembang dan tidak tergali secara 

optimal. Selain itu, guru juga kurang memotivasi dan mendampingi siswa setiap 

tahap proses pembelajaran. Hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa.  

 

Kenyataan tersebut diperkuat dengan perolehan hasil rata-rata nilai ulangan 

harian biologi siswa kelas X SMA Negeri 14 Bandar Lampung pada materi 

pokok pencemaran lingkungan tahun ajaran 2013/2014 masih di bawah KKM. 

Siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 hanya mencapai 25%, sedangkan 
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ketuntasan belajar yang ditetapkan SMA Negeri 14 Bandar Lampung untuk 

mata pelajaran biologi yakni sebesar 75 dan suatu kelas dinyatakan tuntas 

belajar apabila di kelas tersebut terdapat 100% siswa yang telah mencapai 

nilai ≥ 75. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa guru belum dapat 

mengorientasikan siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, 

membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah.  

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan suatu model pembelajaran yang 

selain dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, juga dapat meningkatkan 

solidaritas sosial siswa yang dapat memberikan dampak positif terhadap hasil 

belajar. Salah satu model pembelajaran yang diduga dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa adalah model PBL. Model pembelajaran PBL 

merupakan model pembelajaran yang lebih menekankan pada pemecahan 

masalah atau masalah sebagai titik tolak. Dalam model ini, siswa dapat 

menumbuhkan keterampilan menyelesaikan masalah, bertindak sebagai 

pemecah masalah dan pembelajaran dibangun proses berpikir, kerja 

kelompok, berkomunikasi, dan saling memberi informasi (Akinoglu dalam 

Sahara, 2008: 279). Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, yaitu 

penelitian yang dilakuakan oleh Norrohmah (2014: 72) menyatakan bahwa 

penggunaan model PBL dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

pada materi pokok pencemaran lingkungan. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka perlu dilakuakan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Model 
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Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Terhadap Aktivitas dan Hasil 

Belajar Siswa Pada Materi Pencemaran Lingkungan”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pengaruh model pembelajaran PBL terhadap peningkatan 

aktivitas siswa pada materi Pencemaran Lingkungan? 

2. Apakah model pembelajaran PBL berpengaruh secara signifikan terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa pada materi Pencemaran Lingkungan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh model pembelajaran PBL terhadap aktivitas 

dan hasil belajar siswa pada materi pencemaran lingkungan siswa SMA 

Negeri 14 Bandar Lampung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

 

1. Bagi peneliti 

Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam menggunakan 

model pembelajaran PBL serta menjadi bekal sebagai calon guru 

profesional. 
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2. Bagi guru 

Dapat memberikan alternatif dalam memilih strategi dan model 

pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. 

3. Bagi siswa 

Dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda sehingga diharapkan 

mampu membangkitkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran. 

4. Bagi sekolah 

Dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran biologi 

di sekolah. 

  

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Untuk menghindari berbagai macam perbedaan penafsiran tentang penelitian 

ini maka diberikan batasan sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran PBL  merupakan salah satu bentuk pembelajaran 

berlandaskan pada paradigma konstruktivisme yang berfokus pada 

penyajian suatu permasalahan (nyata atau simulasi) kepada siswa, lalu 

siswa diminta mencari pemecahannya melalui serangkaian penelitian dan 

investigasi berdasarkan teori, konsep, dan prinsip yang dipelajarinya dari 

berbagai ilmu. Sintaks dalam PBL yaitu: (1) orientasi siswa pada masalah, 

(2) mengorganisasi siswa untuk belajar, (3) membantu penyelidikan 

mandiri dan kelompok, (4) mengembangkan data dan menyajikan data , 
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(5) menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah (Nur 

dalam Hosnan, 2014 : 302). 

2. Aktivitas merupakan  prinsip  atau asas yang sangat penting didalam 

interaksi belajar-mengajar. Aktivitas yang di amati yaitu (1) kemampuan 

mengajukan pertanyaan, (2) mengumpulkan data, (3) mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok, dan (4) menyampaikan pendapat (Hamalik, 2004: 

175). 

3. Hasil Belajar adalah hasil yang dicapai dalam suatu usaha, dalam hal ini 

usaha belajar adalah ranah kognitif siswa yang diukur dari hasil pretes 

sebagai penilaian awal siswa dan postes sebagai penilaian akhir siswa 

yang ditinjau berdasarkan perbandingan N-gain. 

4. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas X semester genap SMA N 14 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015. 

5. Kompetensi dasar (KD) yang diteliti adalah KD 4.2 Keterkaitan Antara 

Kegiatan Manusia dengan Masalah Perusakan atau Pencemaran 

Lingkungan dan Pelestarian Lingkungan biologi SMA Kelas X. 

 

F.  Kerangka Pikir 

 

Konsep-konsep pencemaran tidak mudah untuk dapat dikuasai oleh siswa, 

oleh sebab itu untuk mempermudah belajar memahami konsep pencemaran 

lingkungan maka siswa dapat menggunakan model PBL. Model PBL 

diharapkan dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah sehingga aktivitas dan hasil belajar siswa pun akan meningkat. Hal 

ini dikarenakan kesesuaian sintaks dari model PBL yang memberikan 
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kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalahnya.  

 

Belajar memecahkan masalah berati belajar untuk berpikir atau bernalar untuk 

mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh sebelumnya untuk 

memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dijumpai. Pemecahan 

masalah ini dapat dilakukan dengan tahapan dari mengenali masalah, 

menjelaskan masalah, perencanaan pemecahan masalah, pelaksanaan 

perencanaan, sampai mengecek dan mengevaluasi jawaban. Dengan cara 

seperti itu pengetahuan tentang konsep pencemaran lingkungan akan dapat 

dikuasai oleh siswa. Sehingga hal ini sangat membantu siswa untuk mencapai 

hasil belajar yang optimal  seperti Gambar 1. 

                          Siswa (input) 

 

Faktor Intern       Faktor Ekstern 

Kemampuan Awal      Lingkungan 

Minat        Sumber 

Belajar 

Pengalaman       Bahan Belajar 

    Proses Belajar    

 

LKS (Berbasis Masalah Pencemaran Lingkungan) 

 

Hasil Belajar (output) 

 

Gambar 1. Faktor Intern dan Ekstern yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

  

Konsep pembelajaran melalui situasi dan masalah yang disajikan pada 

pembelajaran memberikan kesempatan siswa untuk mengkontruksi 

pengetahuannya sendiri dalam memecahkan permasalahan dapat melibatkan 

siswa aktif dalam proses pemecahan masalah, selain itu dengan melatih siswa 
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belajar dengan memecahkan masalah dirasa penting bagi siswa guna dalam 

memecahkan masalah dikehidupan sehari-hari. 

 

Melalui model ini diharapkan siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran 

yang mengharuskan siswa untuk mengidentifikasi permasalahan, 

mengumpulkan data dan menggunakan data tersebut untuk pemecahan 

masalah. Dengan demikian diharapkan siswa mendapatkan pengetahuan yang 

bermakna dengan ikut terlibat aktif di dalam pembelajaran sehingga 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang menggunakan satu kelas 

kontrol dan satu kelas eksperimen. Pada penelitian ini dilakukan pengujian 

untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran PBL terhadap aktivitas dan 

hasil belajar siswa pada materi pencemaran lingkungan. Penelitian ini 

mengunakan dua bentuk variabel yaitu 1 variabel bebas dan 2 variabel 

terikat.  Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran PBL 

(X), sedangkan variabel terikatnya adalah aktivitas siswa (Y1) dan hasil 

belajar siswa (Y2). Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dapat dijelaskan 

dengan paradigma pemikiran yang ditunjukan pada  

Gambar 2. 

 

  

  

  

 

 

X 

Y1 

Y2 
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Gambar 2.  Diagram Pemikiran Variabel Bebas Model Pembelajaran PBL (X) 

Terhadap Variabel Terikat Aktivitas Siswa (Y1)  dan Hasil 

Belajar Siswa (Y2) 

 

Keterangan: 

X     = Model Pembelajaran PBL 

Y1  = Aktivitas Siswa 

Y2  = Hasil Belajar Siswa (kognitif) 

 

 

G.  Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka  pikir di atas  hipotesis yang dapat diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1.  H0 = Penggunaan model PBL tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil 

belajar siswa pada materi pokok pencemaran lingkungan. 

H1 = Penggunaan model PBL berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar 

siswa pada materi pokok pencemaran lingkungan. 

 


