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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan senantiasa memberdayakan diri mengarah pada 

perbaikan dan salah satu upaya pemberdayaan guru melalui pengembangan 

kurikulum menuju Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang tercermin dari 

rendahnya rata-rata prestasi belajar siswa. Sesuai dengan pendapat Khaeruddin 

dkk (2007:79), KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan 

dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan 

pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus (Khaeruddin dkk, 

2007:79).  

Kelebihan KTSP diantaranya adalah: a) mendorong terwujudnya 

otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa salah satu bentuk kegagalan pelaksanaan kurikulum di masa lalu adalah 

adanya penyeragaman kurikulum di seluruh Indonesia, tidak melihat kepada 

situasi riil di lapangan, dan kurang menghargai potensi keunggulan lokal; b) 

KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan 

mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan 

siswa; c) KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan 

memberatkan kurang lebih 20%; d) KTSP memberikan peluang yang lebih 
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luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang 

sesuai dengan kebutuhan (imamhanafie, 2009). 

KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh 

sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan 

standar isi serta paduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Tiap sekolah harus menyusun 

kurikulum yang terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, 

struktur dan muatan KTSP, kalender pendidikan, dan silabus dengan cara 

melakukan penjabaran dan penyesuaian standar isi yang ditetapkan dengan 

permendiknas No. 22 Tahun 2006 dan standar kompetensi lulusan yang 

ditetapkan dengan permendiknas No. 23 Tahun 2006 (Imamhanafie, 2009). 

Mata pelajaran biologi tidak terlepas dari karakteristik materi biologi 

sebagi ilmu, biologi mengkaji berbagai persoalan yang terkait dengan berbagai 

fenomena kehidupan makhluk hidup pada berbagai tingkat organisasi 

kehidupan dan interaksi dengan faktor lingkungan. Makhluk hidup sebagai 

obyek biologi memiliki karakteristik tersendiri dibanding obyek sains lainnya. 

Biologi terkait dengan cara mencari tahu dan memahami alam secara 

sistematis. Pendidikan biologi diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa 

untuk mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitarnya. 

Biologi merupakan ilmu yang mencoba mengungkap misteri yang 

menyangkut makhluk hidup (Siti Mariyam, 1985:46). Pembelajaran biologi di 

sekolah dapat dikatakan unik, karena baik subyek maupun obyek 

pembelajarannya memiliki karakter yang khas. Obyek pembelajaran biologi 
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selain berhubungan dengan alam nyata juga berkaitan dengan proses 

kehidupan yang masih abstrak dengan siswa. Sejalan dengan hal tersebut 

Syaiful Sagala (2003:61) mengatakan bahwa pembelajaran adalah 

membelajarkan siswa menggunakan teori belajar yang merupakan penentu 

utama keberhasilan pendidikan. Jadi pembelajaran merupakan proses 

komunikasi dua arah, yaitu mengajar yang dilakukan oleh pihak guru sebagai 

pendidik. Sedangkan belajar dilakuakan oleh peserta didik. 

Penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari tujuan pendidikan 

yang hendak dicapai karena tercapai tidaknya tujuan pendidikan merupakan 

tolak ukur dari keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Salah satu upaya 

untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah adalah dengan cara 

perbaikan proses belajar mengajar atau pembelajaran. Berbagai konsep dan 

wawasan baru tentang pembelajaran di sekolah telah muncul dan berkembang 

seiring pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru sebagai 

personel yang menduduki posisi strategis dalam rangka pengembangan 

sumber daya manusia (SDM), dituntut untuk terus mengikuti berkembangnya 

konsep-konsep baru dalam dunia pembelajaran tersebut (Suryosubroto, 2002: 

vii). 

Pendekatan pembelajaran mempunyai andil yang cukup besar dalam 

kegiatan belajar mengajar. Kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki anak 

didik akan ditentukan oleh kerelevansian penggunaan suatu pendekatan 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Hal ini berarti tujuan pembelajaran 

akan dicapai dengan menggunakan pendekatan yang tepat, sesuai dengan 



 
 

4 
 

 

standar keberhasilan yang terpatri di dalam suatu tujuan. Pendekatan yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran bermacam-macam, penggunaan 

tergantung dari rumusan tujuan. Dengan bergairahnya belajar, anak didik tidak 

sukar untuk mencapai tujuan pembelajaran, karena bukan guru yang 

memaksakan anak didik untuk mencapai tujuan tetapi anak didiklah dengan 

sadar untuk mencapai tujuan (Syaiful Bahri& Aswan Zain, 2006:45). 

Tujuan proses belajar mengajar secara ideal yaitu agar semua peserta 

didik dapat menguasai bahan belajar secara maksimal. Hal inilah yang disebut 

“mastery learning” atau belajar tuntas, artinya sebuah pola pembelajaran yang 

mengharuskan pencapaian siswa secara tuntas, terhadap setiap unit 

pembahasan dan pemberian tes formatif pada setiap pembelajaran baik 

sebelum maupun sesudahnya untuk mengukur tingkat penguasaan siswa 

terhadap bahan pelajaran yang telah mereka pelajari serta penguasaan minimal 

80% dari isi kurikulum (Ellis, 1993:108 dalam Syafruddin Nurdin, 2005:xiii). 

Salah satu faktor penghambat dalam proses pencapaian tujuan 

pendidikan yaitu pendekatan pembelajaran yang masih didominasi peran guru 

(teacher centered) yang meletakkan guru sebagai pemberi pengetahuan bagi 

siswa dan cara penyampaian pengetahuan cenderung masih didominasi 

dengan metode ceramah, yang mana siswa kurang diberi kesempatan untuk 

mengembangkan kemampuan berfikir holistik (menyeluruh), kreatif, obyektif, 

dan logis. Penggunaan metode ceramah yang dominan tersebut menyebabkan 

partisipasi rendah, kemajuan siswa, perhatian dan minat siswa tidak dapat 

dipantau (Mukhtar dan Yamin, 2002:25).  
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Siswa seringkali kesulitan memahami istilah dalam biologi yang 

umumnya dalam bahasa latin, karena bayangan mereka terhadap obyek yang 

sedang dibahas tidak kasat mata. Hal ini akan berbeda jika di sekolah terdapat 

alat peraga atau minimal gambar yang jelas tentang obyek yang sedang 

dibahas. Di luar keterbatasan alat peraga untuk mendukung pelajaran, kendala 

lain yang sering dihadapi para guru yang ingin meningkatkan mutu pendidikan 

adalah persoalan kurikulum yang sering berganti, buku paket yang kurang 

layak, kualitas dan jumlah siswa dalam kelas, ada tidaknya laboratorium dan 

perpustakaan, serta persoalan kesejahteraan guru. Untuk itu dalam 

pembelajarannya perlu digunakan pendekatan pembelajaran yang memberikan 

kesempatan siswa berpartisipasi secara aktif dalam belajar bekerjasama atau 

belajar kelompok untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan 

materi yang diajarkan, sehingga dapat meningkatkan pencapaian Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) (Adlim, 2009). 

Beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi adalah melalui cara 

mengajar yang bervariasi, mengadakan pengulangan informasi, memberikan 

stimulus baru misalnya melalui pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik, 

memberi kesempatan peserta didik untuk menyalurkan keinginan belajarnya, 

menggunakan media dan alat Bantu yang menarik perhatian peserta didik, 

seperti gambar, foto, diagram, dan sebagainya. secara umum peserta didik 

akan terangsang untuk belajar (terlibat aktif dalam pengajaran) apabila ia 

melihat bahwa situasi pengajaran cenderung memuaskan dirinya sesuai 

dengan kebutuhannya (Ahmad Rohani, 2004:12). 
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KKM adalah batas minimal ketercapaian kompetensi setiap indikator, 

kompetensi dasar, standar kompetensi aspek penilaian mata pelajaran yang 

harus dikuasai oleh peserta didik. KKM juga disebut dengan kriteria paling 

rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Siswa bisa lulus 

apabila memiliki nilai minimal tertentu yang ditentukan guru, berdasarkan 

intensitas materi (kompleksitas), dukungan sarana dan prasarana termasuk 

kualitas guru dan kualitas siswa yang bersangkutan (intake). KKM ditetapkan 

oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di 

satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki 

karakteristik yang hampir sama (Anonim, 2008). 

KKM mempunyai fungsi antara lain: a) sebagai acuan bagi pendidik 

dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diikuti; b) sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan 

diri mengikuti penilaian mata pelajaran; c) dapat digunakan sebagai bagian 

dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang 

dilaksanakan di sekolah; d) merupakan kontrak pedagogik antara pendidik 

dengan peserta didik dan antara satuan pendidik dengan masyarakat; e) 

merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata 

pelajaran (Akhmadsudrajat, 2009). 

Siswa SMP dalam perkembangannya telah mampu berfikir operasional 

serta lebih aktif dan kreatif. Menurut Bloom (Brown, 2000) memberikan 

definisi tentang ranah afektif yang terbagi atas lima tahapan efektif yang 

implikasinya dalam siswa SMP lebih kurang sebagai berikut: a) sadar akan 
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situasi, fenomena, masyarakat, dan obyek di sekitar; b) respon terhadap 

stimulus-stimulus yang ada di lingkungan mereka; c) bisa menilai; d) sudah 

mulai bisa mengorganisir nilai-nilai dalam suatu sistem, dan menentukan 

hubungan di antara nilai-nilai yang ada; e) sudah mulai memiliki karakteristik 

dan mengetahui karakteristik tersebut dalam bentuk system nilai. Pemahaman 

terhadap apa yang dirasakan dan direspon, dan apa yang diyakini dan 

diapresiasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Faktor pribadi yang 

lebih spesifik dalam tingkah laku siswa sangat penting dalam penguasaan 

berbagai materi pelajaran. Pada tahap ini anak sudah mulai dapat berfikir 

logis. PBL diharapkan lebih efektif, karena siswa akan belajar lebih aktif 

dalam berfikir dan memahami materi secara berkelompok dan siswa dapat 

lebih mudah menyerap materi pelajaran, serta kematangan pemahaman 

terhadap jumlah materi pelajaran (Anonim, 2009). 

Pembelajaran untuk mengaktifkan siswa salah satunya adalah dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran problem based learning (PBL). PBL 

adalah pendekatan pendidikan yang mendorong siswa untuk mengenal cara 

belajar dan bekerjasama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian 

masalah-masalah di dunia nyata. Penerapan pendekatan pembelajaran problem 

based learning (PBL) siswa dituntut bertanggungjawab atas pendidikan yang 

mereka jalani, serta diarahkan untuk tidak terlalu tergantung pada guru. 

Problem Based Learning (PBL) membentuk siswa mandiri yang dapat 

melanjutkan proses belajar pada kehidupan dan karir yang akan dijalaninya. 

Seorang guru lebih berperan sebagai fasilitator atau tutor yang memandu 
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siswa menjalani proses pendidikannya. Guru dalam pengajaran berbasis 

masalah adalah menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan 

memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Pengajaran berbasis masalah tidak 

dapat dilaksanakan jika guru tidak mengembangkan lingkungan kelas yang 

memungkinkan terjadinya pertukaran ide secara terbuka. Intinya, siswa 

dihadapkan situasi masalah yang otentik yang bermakna yang dapat 

menantang siswa untuk memecahkannya (Nurhadi, 2004:109). 

Proses belajar Problem Based Learning (PBL) dibentuk dari 

ketidakteraturan dan kompleksnya masalah yang ada di dunia nyata. Hal ini 

digunakan sebagai pendorong bagi siswa untuk belajar mengintegrasikan dan 

mengorganisasi informasi yang diperoleh, sehingga nantinya dapat selalu 

diingat dan diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 

dihadapi. Masalah-masalah yang didesain dalam PBL memberi tantangan 

pada siswa untuk lebih mengembangkan ketrampilan berfikir kritis dan 

mampu menyelesaikan masalah secara efektif, sehingga diharapkan penerapan 

pendekatan PBL dapat mengatasi kesulitan atau memecahkan masalah-

masalah yang berkaitan dengan materi yang diajarkan, akibatnya dapat 

mencapai kriteria ketuntasan minimal. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mempelajari 

tentang “Profil Ketuntasan Belajar Ditinjau dari Pendekatan Problem 

Based Learning (PBL) Terhadap Pencapaian Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) Biologi Siswa Kelas VIIA di SMP Neger i 2 Kartasura 

Tahun Ajaran 2008/2009”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Karena luasnya permasalahan yang ada pada latar belakang masalah, 

agar pembahasannya lebih mendalam maka permasalahan tersebut dibatasi 

pada siswa kelas VIIA SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2008/2009. 

Adapun hal yang diteliti mengenai ketuntasan belajar siswa ditinjau dari 

pendekatan Problem Based Learning (PBL) dan Pencapaian KKM biologi 

dibatasi pada materi Keanekaragaman Tingkat Organisasi Kehidupan. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan Problem Based Learning (PBL) 

dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal siswa?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk: 

1. Mengetahui adanya ketuntasan belajar ditinjau dari bagaimana penerapan 

pendekatan Problem Based Learning (PBL). 

2. Mengetahui adanya ketuntasan belajar ditinjau dari pendekatan Problem 

Based Learning (PBL) terhadap pencapaian KKM siswa kelas VIIA SMP 

Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2008/2009. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diupayakan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Memberi inovasi dalam dunia pendidikan khususnya dalam pemilihan 

pendekatan pembelajaran untuk meningkatkan pencapaian KKM siswa. 

2. Memberi motivasi kepada guru mata pelajaran IPA Biologi untuk 

mengembangkan pendekatan pembelajaran Problem Based Learning. 

3. Memberi gambaran bagaimana penerapan PBL di Sekolah dalam rangka 

pencapaian KKM. 

4. Memberi motivasi kepada siswa agar lebih berprestasi dengan belajar 

secara aktif untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan 

materi pelajaran. 

5. Memberi bahan pertimbangan dalam pengembangan penelitian yang 

sejenis. 

 




