
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan IPA (Sains) merupakan aspek pendidikan yang digunakan

sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam pendidikan sains

tersebut tidak hanya terdiri dari fakta, konsep, dan teori yang dapat

dihafalkan, tetapi juga terdiri atas kegiatan atau proses aktif menggunakan

pikiran dan sikap ilmiah dalam mempelajari gejala alam yang belum

diterangkan. Dengan demikian, tuntutan untuk terus menerus

memutakhirkan pengetahuan sains menjadi suatu keharusan (Depdiknas,

2003). Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta

didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan

sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi

dan memahami alam sekitar secara ilmiah (Listiyawati, 2012: 62).

Proses pembelajaran IPA di sekolah haruslah memberikan kesempatan

kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka dalam sikap,

pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup

bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup
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umat manusia. Salah satunya pada sikap yang perlu dimiliki peseta didik

adalah percaya diri (Self efficacy) (Permendikbud, 2013: 3) Hal ini juga

didukung oleh Noer (2012) yang menyatakan bahwa kemampuan kognitif

dan afektif sangat berkaitan satu sama lain. Salah satu pendukung atau

penunjang seorang untuk berhasil adalah aspek psikologisnya. Ketika

aspek psikologis siswa terganggu  seperti cemas, takut, dalam belajar, hal

ini akan mengakibatkan siswa tidak mencapai tujuan pembelajaran.

Dengan demikian, aspek psikologi siswa perlu diperhatikan dengan

seksama sebagai kompenen yang penting saat proses pembelajaran. Siswa

dapat dikatakan berhasil di dalam belajar jika terjadi perubahan dalam

kemampuan kognitif , dan afektif khususnya pada tingkah laku. Salah satu

aspek psikologis tersebut adalah self efficacy. Oleh karena itu, self-efficacy

merupakan kemampuan ranah afektif yang memegang peranan penting

dalam mempengaruhi  tingkah laku yang menentukan tujuan dan cita-cita

seseorang.

Self efficacy (keyakinan pada kemampuan diri), memiliki pengaruh dalam

meningkatkan hasil belajar. Feist (2011: 211) mengemukakan Self efficacy

merupakan keyakinan seseorang dapat menguasai situasi dan memberikan

hasil positif, yang dapat menjadi faktor penting dalam menentukan apakah

siswa berprestasi atau tidak. Self efficacy dinilai mirip dengan motivasi

dalam menguasai sesuatu dan motivasi intrinsik . Hal ini juga dikemukaan

oleh Santrock (2004: 523) bahwa, self efficacy dinilai penting sebagai

faktor internal yang mendorong siswa untuk berprestasi dan

mempengaruhi pilihan siswa dalam aktivitas belajar. Siswa dengan self
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efficacy yang tinggi umumnya bersikap tekun dan tidak mudah menyerah

ketika berhadapan dengan kegagalan ataupun kesulitan dalam

pembelajaran. Dengan demikian, self efficacy juga mempengaruhi cara

atau pilihan tindakan siswa, seberapa banyak upaya yang mereka lakukan,

seberapa lama mereka akan tekun dalam menghadapi rintangan dan

kegagalan, seberapa kuat ketahanan mereka menghadapi kemalangan,

seberapa jernih pikiran mereka merupakan rintangan diri atau bantuan diri,

seberapa banyak tekanan dan kegundahan pengalaman mereka dalam

meniru (copying) tuntunan lingkungan, dan seberapa tinggi tingkat

pemenuhan yang mereka wujudkan.

Self efficacy memegang peranan penting dalam kemajuan pendidikan

karena self efficacy akan membantu siswa merasa percaya pada

kemampuan diri yang mereka miliki serta mampu menangani secara

efektif kesulitan yang mereka hadapi dalam pengalaman belajar. Self

efficacy merupakan suatu kecakapan yang dapat dan diajarkan agar

menjadi semakin baik (Baron & Byrne, 2003:183).Untuk  itu

pembelajaran  IPA siswa perlu dilatih dan diajarkan bagaimana

mengembangkan self efficacy melalui suatu model pembelajaran yang

dapat meningkatkan self efficacy mereka. Pembelajaran IPA di Indonesia

khususnya pada hasil belajar dan self efficacy masih tergolong rendah.

Berdasarkan hasil survey TIMMS dan PIRLS sebanyak   60%  siswa

Indonesia   hasil belajarnya mencapai kategori  rendah (Kemendikbud,

2012:37). Di samping itu juga, Self efficacy di Indonesia berada di

peringkat ke 16 dari 25 negara (Schwarzer, 2002: 13)
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Hasil observasi dan wawancara pada guru mata pelajaran IPA kelas VII

menunjukkan bahwa proses pembelajaran di kelas belum mampu melatih

self efficacy siswa. Di samping itu, hasil belajar siswa untuk mata

pelajaran IPA pada siswa kelas VII masih cukup rendah. Data nilai

ulangan harian untuk materi pengaruh keadatan populasi manusia terhadap

penduduk menunjukkan sebanyak hampir 45% nilai siswa masih dibawah

KKM.

Penyebab rendahnya hasil belajar siswa dan belum terlatihnya self efficacy

siswa kelas VII SMP Negeri 2 Seputi Mataram dikarenakan kurangnya

pengetahuan guru tentang model-model pembelajaran yang dapat melatih

self efficacy dan meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil wawancara

menunjukkan bahwa guru cenderung lebih memilih menggunakan metode

ceramah selama proses pembelajaran di kelas dibandingkan model

pembelajaran berbasis konstruktivisme.

Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan berpengaruh terhadap

kualitas pembelajaran yang berimplikasi pada self efficacy dan hasil

belajar siswa. Salah satu model yang menjadi alternatif untuk

meningkatkan hasil belajar dan melatih self efficacy adalah model

pembelajaran problem based instruction (PBI). Mergendoller (2006:50)

mengemukakan bahwa proses pembelajaran dengan memecahkan masalah

menuntut siswa untuk mampu berpikir secara kritis, dapat menganalisis,

dan memecahkan masalah nyata yang kompleks. Selain itu siswa harus

mampu menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan sumber daya yang

disediakan dalam pembelajaran untuk bekerja secara kooperatif dalam tim
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dan kelompok kecil dengan kemampuan komunikasi yang efektif, antara

verbal dan tertulis. Akibatnya kemampuan berpikir dan ketrampilan

berkomunikasi siswa akan terlatih menjadi semakin baik, dan selanjutnya

berimplikasi terhadap hasil belajar dan self efficacy siswa.

Pendapat di atas didukung oleh penelitian Titin, dkk (2011) yang

menunjukkan bahwa model PBI dapat meningkatkan hasil belajar siswa

pada pembelajaran IPA. Selain itu, hasil penelitian Wiratmaja, dkk (2014),

Utari (2014), dan Laili, dkk (2015) menunjukkan bahwa model

pembelajaran berbasis masalah yang selain mampu meningkatkan hasil

belajar siswa juga diketahui mampu meningkatkan academic self-efficacy

siswa.

Berdasarkan fakta-fakta di atas peneliti merasa perlu melakukan penelitian

mengenai “Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Instruction

Terhadap Hasil Belajar dan Self efficacy Siswa Pada Materi Pengaruh

Kepadatan Populasi Manusia Terhadap Lingkungan (Studi Eksperimen

pada Kelas VII SMP N 2 Seputih Mataram Tahun Ajaran 2014/2015)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Apakah  pengggunaan model PBI berpengaruh terhadap hasil

belajar siswa pada materi pengaruh kepadatan populasi manusia

terhadap lingkungan?
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2. Apakah  pengggunaan model PBI berpengaruh terhadap

peningkatan self efficacy siswa pada materi pengaruh kepadatan

populasi manusia terhadap lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh model PBI terhadap hasil belajar siswa pada materi

pengaruh kepadatan populasi manusia terhadap lingkungan.

2. Pengaruh model PBI terhadap peningkatan self efficacy siswa pada

materi pengaruh kepadatan populasi manusia terhadap lingkungan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Model pembelajaran yang digunakan yaitu PBI dengan sintaks yang

terdiri dari orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk

belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok,

mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan yang terakhir

menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah.

2. Aspek Self efficacy yang diinginkan pada penelitian ini yaitu

pencapaian kinerja, pengalaman orang lain, persuasi verbal, dan indeks

psikologis.

3. Hasil belajar yang diukur yaitu pada aspek kognitif (pengetahuan)

yang diukur dari hasil pretes sebagai penilaian awal siswa dan postes
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sebagai penilaian akhir siswa yang ditinjau berdasarkan perbandingan

N-gain.

4. Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah “KD 7.3

Memprediksi pengaruh kepadatan populasi manusia terhadap

lingkungan”.

5. Sampel penelitian dilakukan pada siswa kelas VII SMP Negeri 2

Seputih Mataram semester genap tahun ajaran 2014/2015.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pembelajaran

biologi dengan menggunakan model pembelajaran PBI.

2. Bagi guru

Memberikan alternatif dalam memilih dan menerapkan model

pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan

self efficacy siswa dalam pembelajaran pengaruh kepadatan populasi

manusia terhadap lingkungan.

3. Bagi Siswa

Melatih siswa untuk dapat meningkatkan Self efficacy siswa dan

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dalam kehidupan

sehari-hari khususnya yang berhubungan dengan pengaruh kepadatan

populasi manusia dengan lingkungan.
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4. Bagi sekolah

Memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan kualitas

pembelajaran biologi di sekolah melalui penggunaan model

pembelajaran PBI.


