
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu mata pelajaran di Sekolah Menengah Atas (SMA)  adalah Biologi. Biologi

merupakan mata pelajaran yang membutuhkan keaktifan dan konsentrasi yang tinggi dari

siswa, karena dalam mata pelajaran Biologi terdapat banyak sekali konsep-konsep yang

saling berkaitan. Banyaknya konsep-konsep yang saling berkaitan kadang kala tidak

ditunjang dengan model  pembelajaran yang variatif.

Dalam pembelajaran biologi khususnya  materi pokok tentang Jamur, selama ini

pembelajarannya masih berfokus pada guru yaitu guru masih menggunakan metode

ceramah. Karena metode yang digunakan oleh guru adalah metode ceramah maka

kemampuan siswa kurang tergali sehingga siswa cenderung melakukan aktivitas lain pada

saat guru menjelaskan materi di kelas. Kompetensi Dasar pada materi pokok Jamur

adalah mendeskripsikan ciri-ciri Jamur berdasarkan pengamatan struktur tubuh dan

peranannya bagi kehidupan. Pengalaman belajarnya adalah  mengadakan pengamatan

langsung terhadap Jamur serta mengumpulkan data tentang jenis-jenis Jamur yang

menguntungkan dan merugikan bagi kehidupan. Selain metode ceramah, sesekali guru

juga menggunakan metode praktikum di Laboratorium tetapi hanya beberapa siswa saja

yang aktif di kelas sedangkan siswa yang lain sibuk dengan aktivitas sendiri atau bermain

dengan temannya sehingga hal ini berdampak pada hasil belajar siswa menjadi rendah.

Berdasarkan hasil observasi awal di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung diketahui bahwa

pencapaian hasil belajar Biologi untuk materi pokok Jamur selama ini masih rendah.



Rata-rata hasil belajar untuk materi pokok Jamur kelas X tahun pelajaran 2008/2009 yaitu

6,0 dengan kriteria ketuntasan belajar 6,5.  Selain itu berdasarkan hasil wawancara

dengan guru mata pelajaran Biologi diketahui bahwa alokasi waktu untuk materi pokok

Jamur berdasarkan silabus yaitu 6 x 45 menit.  Mengingat alokasi waktu yang diberikan

begitu singkat oleh karena itu guru perlu membuat strategi baru dalam penyampaian

materi sehingga semua materi pokok Jamur dapat tersampaikan kepada siswa.

Bertitik tolak pada kenyataan tersebut, peneliti mencoba mengadakan perubahan model

pembelajaran dengan menggunakan model PBL. Model PBL merupakan salah satu

alternatif strategi yang memungkinkan siswa menguasai konsep atau memecahkan

masalah melalui suatu proses yang memberikan kesempatan berpikir, berinteraksi, serta

melatih berpikir positif. Sehingga model PBL dapat  menunjang pembelajaran dengan

metode praktikum yang selama ini sudah diterapkan, karena dalam PBL siswa dilatih

untuk aktif bekerja sama, siswa mampu mencari berbagai jalan dari suatu kesulitan yang

dihadapi serta mendidik siswa tidak mudah putus asa dalam menghadapi  kesulitan

(Akhyar, 2008 ; 10-14).

Model PBL adalah salah satu cara mengajar dimana siswa diberi tugas masalah secara

perseorangan atau berkelompok dan disini siswa mengembangkan kreatifitas mereka dan

meningkatkan pengetahuannya seiring dengan pelaksanaan tahap-tahap yang diberikan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Vury  (2009 ; 49), bahwa hasil belajar biologi siswa

pada materi pokok Ekosistem siswa kelas VII SMP PGRI  Labuhan Ratu Lampung Timur

lebih tinggi dengan menggunakan model PBL dibandingkan tanpa menggunakan model

PBL. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menganggap perlu diadakan penelitian,

guna meningkatkan hasil belajar Biologi siswa melalui model PBL di SMA Al-Kautsar

Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah



Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :

1. Adakah pengaruh yang signifikan dari penggunaan model PBL (Pembelajaran

Berdasarkan Masalah) terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA Al-Kautsar

Bandar Lampung ?

2. Manakah hasil belajar yang lebih tinggi menggunakan model pembelajaran

berdasarkan masalah atau tidak menggunakan model pembelajaran berdasarkan

masalah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui :

1. Pengaruh  penggunaan model pembelajaran berdasarkan masalah  terhadap hasil

belajar biologi siswa kelas X SMA Al-Kautsar Bandar Lampung.

2. Hasil belajar siswa yang lebih tinggi pada penggunaan  model pembelajaran

berdasarkan masalah dibandingkan dengan tanpa menggunakan model

pembelajaran berdasarkan masalah.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Bagi guru : Sebagai masukan  untuk dapat menggunakan  model pembelajaran

PBL sebagai salah satu alternatif pembelajaran masa yang akan datang.

2. Bagi siswa : Dapat mengaktifkan proses belajar siswa.



3. Bagi peneliti : menambah wawasan pada proses pembelajaran untuk memilih

salah satu starategi atau cara mengajar yang tepat

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup masalah  yang akan dikemukakan pada penelitian ini adalah:

1. Model pembelajaran berdasarkan masalah memiliki lima tahapan utama yaitu

orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar membimbing

penyelidikan individual dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil kerja

dan menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah.

2. Hasil belajar meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor

3. Penelitian ini di lakukan pada siswa kelas X6 dan X7 SMA Al- Kautsar Bandar

Lampung.

4. Materi pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah ruang lingkup

Biologi khususnya materi pokok tentang Jamur.

F. Kerangka Pikir

Metode ceramah sudah tidak tepat jika diterapkan untuk materi pokok Jamur karena

Kompetensi Dasar pada materi pokok Jamur adalah mendeskripsikan ciri-ciri Jamur

berdasarkan pengamatan struktur tubuh dan peranannya bagi kehidupan. Pengalaman

belajarnya adalah  mengadakan pengamatan langsung terhadap Jamur serta

mengumpulkan data tentang jenis-jenis Jamur yang menguntungkan dan merugikan

bagi kehidupan. Dengan demikian strategi yang tepat digunakan adalah memilih salah

satu model pembelajaran yang dapat memberdayakan siswa dalam belajar sehingga



siswa aktif dikelas dan hal ini diharapkan dapat berdampak pada hasil belajar siswa

menjadi lebih baik.  Model PBL  adalah pembelajaran yang menggunakan masalah

dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar cara berpikir kritis dan cara

pemecahan masalah, serta memperoleh pengetahuan konsep yang esensial dari materi

pelajaran.  Pembelajaran ini menyajikan kepada siswa situasi masalah authentik dan

bermakna dapat memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan penyelidikan.

Model PBL  dicirikan oleh siswa bekerja sama satu sama lain.  Bekerja sama

memberikan motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas kompleks

dan  memperbanyak peluang untuk berbagi. Pembelajaran ini juga membantu siswa

menjadi pebelajar yang mandiri dan otonom.  Dari uraian di atas diperlukan model

pembelajaran yang memungkinkan siswa berpikir tingkat tinggi yang mengharuskan

siswa mendefenisikan masalah, mengembangkan hipotesis, mengumpulkan dan

menganalisis informasi. Pemilihan model Pembelajaran Berdasarkan Masalah diduga

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel

bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah model pembelajaran berdasarkan

masalah, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar.

Hubungan antara variabel tersebut digambarkan dalam diagram di bawah ini :

→

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat
Keterangan : X  = Variabel bebas = model PBL, Y = Variabel terikat = hasil

belajar.

G. Hipotesis.

1) Ho : tidak ada pengaruh yang signifikan penggunaan model pembelajaran

berdasarkan masalah terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X

SMA Al-Kautsar Bandar Lampung.

X Y



HA : ada  pengaruh yang signifikan penggunaan model pembelajaran

berdasarkan masalah terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X

SMA Al-Kautsar Bandar Lampung.

2) Ho : Hasil belajar dengan menggunakan  pembelajaran berdasarkan

masalah lebih tinggi daripada hasil belajar yang tanpa menggunakan

model pembelajaran berdasarkan masalah.

HA : Hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran berdasarkan

masalah tidak lebih tinggi dari pada hasil belajar yang tanpa

menggunakan model pembelajaran berdasarkan masalah.


