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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara guru dan 

siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik potensi 

yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat dan 

kemampuan dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar maupun potensi, yang 

ada di luar diri siswa seperti lingkungan, sarana dan sumber belajar sebagai 

upaya untuk mencapai tujuan belajar. Fokus kegiatan pembelajaran di sekolah 

merupakan  interaksi pendidik dan peserta didik dalam mempelajari suatu 

materi pelajaran.  Proses kerjasama atau interaksi dalam  pembelajaran tidak 

hanya menitikberatkan pada kegiatan guru atau kegiatan siswa saja, akan tetapi 

guru dan siswa secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditentukan.  

Pembelajaran dituntut adanya perubahan sebuah kondisi dalam diri 

individu yang melakukan suatu  aktivitas belajar yang kreatif, menarik, dan 

penuh tantangan yang akan membangkitkan motivasi minat siswa dan 

mengoptimalkan apa yang ada dalam diri siswa. Peran guru dalam proses 

belajar mengajar sangatlah penting. Interaksi antara guru dan peserta didik 

memegang peranan penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 

Pembelajaran bukan hanya tindakan mentransfer ilmu pengetahuan kepada 

peserta didik melainkan lebih dari itu (Wardoyo, 3013).  
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Kegiatan belajar siswa banyak dipengaruhi kegiatan mengajar guru.  

Guru seharusnya menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dalam proses 

pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan dalam menerima materi pelajaran.  

Dalam hal ini menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari proses pembelajaran 

tersebut (Fathurrohman, 2012)  Secara umum para guru menggunakan pola 

pengajaran yang didominasi oleh metode tradisional seperti ceramah dan 

pemberian tugas sehingga pembelajaran hanya berjalan satu arah yakni 

pembelajaran dari guru ke siswa. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

di daerah Baki Sukoharjo ditemukan berbagai permasalahan sebagai berikut: 1. 

sebagian siswa pasif dalam proses pembelajaran; 2. konsentrasi dan 

pemahaman siswa masih lemah dalam pembelajaran; 3. Siswa ada yang 

melamun dan ada kelompok siswa yang berdiskusi sendiri tentang hal yang 

tidak ada hubungannya dengan pelajaran sekolah. Keadaan  belajar 

menggunakan pembelajaran tra disional (konvensional) hanya akan berjalan 

satu arah. Pembelajaran dari guru ke siswa yang membuat sebagian mata 

pelajaran sejumlah siswa merasa kurang tertarik untuk belajar pada mata 

pelajaran tersebut dengan secara serius. Akhirnya berdampak pada renda hnya 

hasil belajar siswa. Melihat beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa yang telah dikemukakan diatas maka diperlukan suatu 

strategi pembelajaran yang dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk 

terlibat atau berpatisipasi aktif da lam proses pembelajaran biologi sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar biologi.   
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Upaya meningkatkan  hasil belajar ada berbagai macam cara, salah 

satunya dengan menerapkan pembelajaran biologi yang inovatif bagi siswa 

serta melibatkan siswa secara langsung dalam  proses pembelajaran.  Problem 

Solving (PS) adalah salah satu jenis pembelajaran yang  inovatif. PS 

merupakan suatu cara menyajikan pelajaran  dengan mendorong siswa untuk 

mencari dan memecahkan suatu masalah atau persoalan dalam rangka 

pencapaian tujuan pengajaran, metode ini merupakan metode dalam kegiatan 

pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik 

masalah pribadi maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau 

secara bersama-sama (Hamdani, 2011).  

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Budianto (2014) 

menunjukan adanya keterkaitan pembelajaran PS dengan aktivitas belajar 

siswa.  Penggunaan pembelajaran penyelesaian masalah dengan pendekatan 

saintific (Scientific Approach) atau disebut juga pendekatan ilmiah, 

menunjukan hasil  meningkatkan belajar siswa dari pengetahuan, keterampilan 

serta mendapat respon yang positif dari siswa. Pembelajaran penyelesaian 

masalah melibatkan berfikir kritis pemberian solusi yang berfungsi sebagai 

landasan bagi peserta didik dalam memecahkan masalah. Pembelajaran PS 

dinilai paling efektif digunakan dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

Sementara itu penelitian Kusmiyati (2013) juga menyebutkan bahwa nilai rata-

rata afektif pada perlakuan pembelajaran PS sebesar 3,953 dibandingkan 

dengan group ganze 3,073 dan konvensional 2,547. Hal tersebut dapat dilihat 

dari nilai keaktifan siswa. Siswa lebih berminat mengikuti pembelajaran PS.  
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Pembelajaran discovery (penemuan) adalah pembelajaran yang inova tif 

dan melibatkan siswa secara langsung. Pembelajaran discovery merupakan cara 

memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya 

sampai kepada suatu kesimpulan (Budiningsing, 2005). Dalam pembelajaran  

discovery, siswa harus mampu mengamati, menjelaskan permasalahan yang 

ada dan menemukan penyelesaian untuk permasalahan tersebut  baik secara 

individu maupun berkelompok. Pembelajaran  discovery akan membangkitkan 

imajinasi siswa untuk menyelesaikan permasalahan.  

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Martisari (2014) 

menunjukan adanya keterkaitan pembelajaran discovery terhadap sikap dan 

hasil belajar siswa. Penggunaan pembelajaran discovery dapat meningkatan 

penguasaan konsep serta memberikan perlakuan belajar yang dapat membantu 

siswa meningkatkan keterampilannya. Discovery dalam proses 

pembelajarannya guru dan peserta didik sama-sama aktif. Pada pembelajaran 

discovery diterapkan percobaan sains di laborartorium yang masih 

membutuhkan bantuan guru. Guru membagikan petunjuk 

praktikum/eksperimen, siswa melaksanakan eksperimen di bawah pengawasan 

guru kemudian peserta didik menyimpulkan hasil eksperimen. Sementara itu 

penelitian Anggraini (2015) juga menyebutkan bahwa pembelajaran discovery 

dengan pendekatan scientific dapat meningkatkan pemecahan masalah dan 

kreatifitas belajar siswa kelas VII G SMP Negeri 1 Pati. Peningkatan yang 

terjadi pada setiap indikator-indikator pemecahan masalah yang 



5 
 

 
 

mengembangkan kreatifitas siswa, sehingga indikator-indikator belajar 

mengalami peningkatan.  

Berdasarkan  uraian latar belakang di atas, maka  akan dilakukan 

penelitian  dengan  judul  “Perbedaan Hasil Belajar Bio logi Menggunakan 

Pembelajaran Problem Solving dan Discovery di SMP Negeri 1 Baki Sukoharjo 

Semester 1 Tahun Ajaran 2015/2016”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  latar belakang diatas, maka ada beberapa masalah 

diantaranya adalah::  

1.  Hasil belajar IPA sampai saat ini belum sesuai yang diharapkan di SMP 

Negeri 1 Baki Sukoharjo.  

2.  Sebagian siswa di SMP Negeri 1 Baki Sukoharjo pasif dala m proses 

pembelajaran.  

3.  Siswa SMP Negeri 1 Baki Sukoharjo ada yang melamun dan ada 

kelompok siswa yang berdiskusi sendiri tentang hal yang tidak ada 

hubungannya dengan pelajaran sekolah.  

C. Pembatasan Masalah  

Untuk mempermudah didalam penelitian dan mencegah terjadinya 

perluasan masalah serta mempermudah dalam memahami masalah, maka 

perlu adanya pembatasan sebagai berikut: 

1.  Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Baki 

SukoharjoTahun Ajaran 2015/2016. 
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2.  Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah pembelajaran biologi dengan PS dan 

Discovery. 

3.  Parameter Penelitian 

Parameter dalam penelitian ini adalah hasil belajar biologi siswa yang 

ditunjukan dalam aspek kognitif dan afektif. 

a. Aspek kognitif 

Hasil dari tes tertulis setelah pembelajaran PS dan Discovery. 

b. Aspek afektif 

Aktifitas siswa yang meliputi tanggungjawab, berfikir kritis, 

kerjasama, berkomunikasi dengan baik, dan pendengar yang baik. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikas masalah diatas, maka penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  “Bagaimana perbedaan hasil belajar siswa 

dengan  menggunaan pembelajaran PS dan Dicovery pada kelas VIII SMP 

Negeri 1 Baki Sukoharjo Semester 1 Tahun Ajaran 2015/2016. 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan dan pebatasan masalah yang telah 

dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah untuk: “mengetahui perbedaan hasil 

belajar biologi menggunaan pembelajaran PS dan Discovery pada siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Baki Sukoharjo Semester 1 Tahun Ajaran 2015/2016”. 
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F. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan dapat 

bermanfaat untuk: 

1.  Bagi peneliti  

Memperoleh pengalaman langsung dalam penerapan pembelajaran biologi 

melalui metode pembelajaran PS  dan Discovery. 

2.  Bagi guru 

a. Memberikan alternative kepada guru atau calon guru dalam 

menentukan strategi, metode, atau pendekatan pembelajaran yang tepat 

sesuai dengan materi yang akan diajarkan.  

b. Memberikan informasi kepada guru atau calon guru untuk lebih 

menekankan pada keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.  

c. Memberikan informasi kepada guru atau calon guru untuk terus 

menambah informasi terbaru dalam dunia pendidikan tetapi tidak 

terfokus pada satu sumber informasi saja. 

 


