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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu kegiatan pendidikan adalah menyelenggarakan proses 

belajar mengajar. Winkel (dalam Darsono dkk, 2000) mengungkapkan 

pengertian belaja sebagai suatu aktivitas mental / psikis yang berlangsung 

dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam 

pemahaman, ketrampilan dan nilai sikap. Belajar dapat membawa perubahan 

dan perubahan itu pada pokoknya adalah diperoleh kecakapan baru melalui 

suatu usaha. 

Para pendidik hendaknya memposisikan peserta didik sebagai insan 

yang harus dihargai kemampuannya dan diberi kesempatan untuk 

mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran 

perlu adanya suasana yang terbuka, akrab dan saling menghargai. Sebaliknya 

perlu menghindari suasana belajar yang kaku, penuh dengan ketegangan dan 

sarat dengan perintah dan instruksi yang membuat peserta didik menjadi pasif, 

tidak bergairah, cepat bosan dan mengalami kebosanan (Dasim Budimansyah, 

2002). 

Pada kurikulum 2006 dikemukakan bahwa pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Alam (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-
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hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelejahi dan memahami 

alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan 

berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar (Bambang Sudibyo, 

2006). 

Dalam melakukan proses pembelajaran guru dapat memilih beberapa 

metode mengajar. Metode mengajar banyak sekali jenisnya. Masing-masing 

metode mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kekurangan suatu metode 

dapat ditutup dengan metode yang lain, sehingga guru dapat menggunakan 

beberapa metode dalam melakukan proses pembelajaran. Pemilihan suatu 

metode perlu memperhatikan beberapa hal seperti yang disampaikan, tujuan 

pembelajaran, waktu yang tersedia, jumlah siswa, mata pelajaran, fasilitas dan 

kondisi siswa dalam pembelajaran serta hal-hal yang berkaitan dengan 

keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran (Sumadi Suryabrata, 1993). 

Dalam pembelajaran IPA yang berlangsung di SMP saat ini 

menggunakan sistem penyampaian klasikal, yaitu sistem yang bertumpu pada 

aktivitas guru. Pada umumnya guru cenderung menggunakan metode ceramah 

dalam mengajar karena mudah dilakukan dan cepat. Bertumpunya proses 

belajar mengajar pada guru menimbulkan kurang tumbuh berkembangnya 

sikap kemandirian belajar pada anak, sebab anak akan cenderung menganggap 

dirinya tergantung pada guru dan sekolah dalam belajar. Tanpa guru dan 

sekolah, siswa merasa tidak dapat belajar dan tidak perlu belajar secara teratur. 
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Sikap ini bahkan dapat tumbuh dalam diri orang tuanya, sehingga sekolah dan 

guru dianggap sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas 

keberhasilan anak dalam belajar. 

Untuk mengatasi kelemahan penggunaan metode ceramah yang 

digunakan suatu bentuk pembelajaran yang mampu melayani perbedaan 

individual siswa. Secara aktif dalam proses belajar mengajar, yaitu metode 

pembelajaran kooperatif problem solving. Metode kooperatif dan metode 

problem solving setiap siswa dituntut untuk bekerja secara kelompok guna 

menyelesaikan maslah yang diberikan secara sistematis berdasarkan tahap-

tahap yang telah ditentukan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru dan siswa 

kelas VIII SMP N 1 Wonokerto Pekalongan diperoleh pembelajaran yang 

monoton, yaitu ceramah saja sehingga proses pembelajaran hanya berjalan 

satu arah. Dari alasan di atas, maka perlu diberikan suatu metode 

pembelajaran alternatif untuk mengatasi kesulitan tersebut, salah satunya 

adalah metode problem solving. Metode problem solving adalah suatu 

penyajian materi pelajaran dengan menghadapkan siswa kepada persoalan 

yang harus dipecahkan atau diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Dalam pembelajaran ini, siswa diharuskan melakukan penyelidikan otentik 

untuk mencari penyelesaian terhadap masalah yang diberikan. Mereka 

menganalisis dan mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis 

mengumpulkan dan menganalisis informasi, membuat referensi dan 

merumuskan kesimpulan. 
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Penerapan model pembelajaran kelompok dengan bimbingan guru 

yang intensif memberikan pengaruh yang positif terhadap pembelajaran 

biologi. Siswa dalam kategori lemah dalam pembelajaran dapat mengikuti 

pembelajaran dengan tanpa terbebani (Chasanah, 2003). 

Berdasarkan latar belakang di atas perlu diadakannya penelitian yang 

berjudul “Efektivitas Pembelajaran Problem Solving Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VIII Pada Konsep Struktur dan Fungsi 

Tubuh Tumbuhan di SMP Negeri I Wonokerto Pekalongan Tahun Ajaran 

2007/2008” 

 

B. Pembatasan Masalah 

1. Subjek penelitian : Siswa kelas VIII SMPN 1 Wonokerto Pekalongan 

Tahun Ajaran 2007 / 2008 

2. Objek penelitian : Model pembelajaran problem solving  

3. Hasil belajar, merupakan hasil akhir dari suatu proses belajar mengajar 

dapat ditunjukkan dengan berbagai bentuk aspek yaitu kognitif dan afektif. 

4. Efektivitas pembelajaran adalah kemampuan atau kesanggupan memilih 

dan mewujudkan tujuan secara tepat. 

 

C. Perumusan Masalah 

Dari judul penelitian di atas, maka dibuat rumusan masalahnya yaitu : 

Bagaimanakah efektivitas pembelajaran problem solving untuk meningkatkan 

efektivitas pembelajaran problem solving untuk meningkatkan hasil belajar 
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biologi siswa kelas VIII pada konsep struktur dan fungsi tubuh tumbuhan di 

SMP Negeri I Wonokerto Pekalongan Tahun Ajaran 2007/2008? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui efektivitas pembelajaran problem solving dalam meningkatkan 

efektivitas pembelajaran problem solving untuk meningkatkan hasil belajar 

biologi siswa kelas VIII pada konsep struktur dan fungsi tubuh tumbuhan di 

SMP Negeri I Wonokerto Pekalongan Tahun Ajaran 2007/2008. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Dapat menambah wawasan tentang efektivitas penggunaan pembelajaran 

problem solving untuk meningkatkan hasil belajar biologi siswa. 

2. Dapat lebih menciptakan suasana kelas yang menghargai (menghormati) 

nilai-nilai ilmiah dan termotivasi untuk terbiasa mengadakan penelitian 

sederhana yang bermanfaat bagi perbaikan dalam proses pembelajaran 

serta meningkatkan kemampuan guru itu sendiri. 

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian yang akan datang. 




