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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan media yang sangat berperan untuk menciptakan 

manusia yang berkualitas dan berpotensi dalam arti yang seluas-luasnya. Melalui 

pendidikan akan terjadi proses pendewasaan diri sehingga di dalam proses 

pengambilan keputusan terhadap suatu masalah yang dihadapi selalu disertai dengan 

rasa tanggung jawab. Sebagai mana dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab 

1 pasal 1 dinyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan rencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

  Pendidikan sudah diakui sangat memegang peranan penting dalam kehidupan 

suatu bangsa. Karena pendidikan yang baik akan mencetak generasi penerus yang 

berkualitas. Sehingga salah satu usaha pemerintah dalam rangka memperbaiki sistem 

pendidikan dengan penyempurnaan kurikulum dalam usaha untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan  di Indonesia. Namun permasalahan yang ada masih banyak 

diperbincangkan adalah rendahnya mutu pendidikan yang ditunjukan hasil riset PISA 

(Program for international Student Assessment), studi yang memfokuskan pada 

literatur bacaan, matematika, dan IPA menunjukan peringkat Indonesia baru bisa 
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menduduki 10 besar terbawah dari 65 negara. Hasil Riset TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) menunjukkan siswa Indonesia berada 

pada rangking amat rendah dalam kemampuan berfikir (Kemdikbud, 2013). Sehingga 

dalam pemahaman konsep dan sains  siswa yang ada di Indonesia sangat rendah 

dalam kecakapan berfikir khususnya kemampuan dalam memecahkan masalah. 

 Berfikir kritis adalah kemampuan dalam memberikan alasan dan memunculkan 

wawasan untuk mengembangkan pola penalaran secara logis, serta kemampuan aktif 

dalam menyelesaikan masalah, menilai argument-argumen, menilai sebuah 

kenyataan, serta memberikan bukti-bukti untuk menerima atau menolak sebuah 

pernyataan (Sugiarto, 2010). Untuk memberikan kemampuan berfikir kritis kepada 

siswa kegiatan pembelajaran harus mampu menumbuhkan dan meningkatkan 

pemahaman, pengertian dan keterampilan siswa untuk belajar memecahkan 

permasalahan dalam kehidupan keseharianya di tengah keluarga, lingkungan sekolah, 

lingkungan pergaulan yang lebih luas dalam masyarakat. 

Biologi adalah salah satu mata pelajaran yang cukup memegang peranan 

penting dalam membentuk siswa menjadi berkualitas, karena pelajaran biologi 

merupakan suatu sarana berpikir untuk mengkaji sesuatu secara logis dan ilmiah. 

Karena pelajaran biologi merupakan kumpulan konsep dan prinsip, proses bekerja 

secara ilmiah dan konteksnya dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran Biologi 

memberikan pengalaman belajar siswa untuk menemukan dan mengkontruksi 

pengetahuanya sendiri. Piaget dalam Trianto (2010) menyatakan bahwa pengetahuan 
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bukanlah hasil pemberian seorang guru, tetapi hasil dari proses mengkontruksi yang 

dilakukan setiap individu untuk menemukan pengalaman-pengalaman nyata dan 

terlibat langsung. Dari hal tersebut sebagai guru biologi dituntut untuk dapat 

menciptakan variasi baru dalam proses belajar mengajar dikelas karena pelajaran 

biologi bersifat eksplorasi serta menemukan bukan menghafal, maka sangat 

dibutuhkan proses belajar mengajar biologi dengan berbagai model pembelajaran 

untuk membuat siswa berfikir dalam mengaplikasikan konsep-konsep yang telah 

dipelajari dalam kehidupan nyata serta memudahkan siswa dalam memahami konsep 

biologi. 

Hasil wawancara dengan guru biologi kelas X pada bulan januari 2014 di 

SMA Muhammadiyah 9 Brondong, diketahui bahwa kemampuan dalam berfikir kritis 

siswa masih rendah atau belum terlatih dalam memahami permasalahan, menjawab 

masalah, dan memberikan kesimpulan dari permasalahan tersebut. Kurangnya 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah ditunjukan dengan siswa belum 

terlatih dalam memberikan alasan dalam menyelesaikan masalah karena siswa 

cenderung mengira-gira untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Permasalahan 

tersebut menunjukan siswa dalam kemampuan berfikir kritis harus ditingkatkan. 

Selain itu, nilai siswa kelas X SMA Muhammadiyah 9 Brondong pada mata pelajaran 

biologi dari 33 siswa yang ada 17 siswa yang tuntas belajar sedangkan 16 siswa tidak 

tuntas, dengan ketuntasan klasikal sebesar 45,16 %. KKM (Kriteria Ketuntasan 

Maksimal) yang ditentukan oleh sekolah yaitu 75. 
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Rendahnya kemampuan berfikir kritis siswa diakibatkan proses pembelajaran 

yang terjadi selama di sekolah sering menggunakan pembelajaran ceramah, 

memberikan soal evaluasi yang sederhana sehingga pemberdayaan kemampuan 

berfikir kritis siswa kurang dikembangkan seperti jarang memberikan pertanyaan saat 

proses belajar. Hal ini menyebabkan siswa kurang dapat menemukan sendiri 

pemecahan masalah yang dihadapi, yang berakibat pada kurangnya pemahaman 

siswa terhadap materi tersebut, sehingga mempengaruhi pada hasil belajar siswa yang 

dicapai rendah. Oleh karena itu, salah satu model pembelajaran yang memberikan 

peluang bagi siswa untuk memiliki pengalaman menemukan konsep dan 

mengembangkan kemampuan berfikir kritis adalah problem based learning yang bisa 

diterapkan dalam mata pelajaran biologi agar peserta didik bisa mengkonstruksi 

pengetahuan dalam proses kognitifnya. 

Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang mana siswa 

sejak awal dihadapkan pada suatu masalah sebagai langkah awal dalam 

mengumpulkan pengetahuanya sehingga dengan pengalaman belajar tersebut siswa 

dapat berfikir kritis dalam memecahkan permasalahan (Suprihatiningrum, 2013). 

Selain itu juga Problem Based Learning mengacu pada filosofis kognitif melalui 

suatu aktivitas siswa yang esensinya dari teori kontruktivisme yang menekankan 

siswa menemukan sesuatu dengan sendirinya, sehingga dapat mengkontruksi 

pengetahuanya sendiri dan memaknai melalui pengalaman yang nyata (Trianto, 

2007). Pembelajaran yang dilakukan dalam  Problem Based Learning juga membantu 
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memberdayakan siswa agar memiliki kreativitas dalam berfikir untuk mengutarankan 

gagasan yang bervariasi, dan interaksi serta membantu dalam menyelidikan yang 

mengarah pada penyelesaian masalah dengan nyata.  

Problem Based Learning merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan 

kepada siswa. Rusman (2012), mengemukakan bahwa langkah-langkah Problem 

Based Learning terdiri dari lima tahab yaitu: Orientasi siswa pada masalah, 

mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing pengalaman individu/ kelompok, 

mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah. Pada tahap orientasi siswa pada masalah, siswa diberikan 

suatu pertanyaan berbasis masalahan untuk dipecahkan, hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan stimulus agar siswa berfikir kritis sehingga akan membantu dalam 

membimbing penyelidikan individual maupun kelompok yang mengarahkan kepada 

kegiatan analisis permasalahan. Selanjutnya siswa menyajikan hasil karya yang sudah 

dilakukan pada waktu diskusi kemudian siswa menganalisis dan mengevaluasi 

terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan serta menarik 

kesimpulan dari menyelesaikan masalah tersebut. 

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

suatu penelititian yang berjudul “Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah 

(Problem Based Learning) untuk Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kritis dan 

Hasil Belajar Biologi pada Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 9 Brondong” 
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1.2 Rumusan Masalah 

            Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan Problem Based Learning untuk meningkatkan 

kemampuan berfikir kritis dan hasil belajar Biologi pada siswa kelas X 

SMA Muhammadiyah 9 Brondong? 

2. Bagaimanakah peningkatan kemampuan berfikir kritis melalui penerapan 

Problem Based Learning  pada siswa kelas X SMA Muhammadiyah 9 

Brondong? 

3. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar biologi melalui penerapan Problem 

Based Learning pada siswa kelas X SMA Muhammadiyah 9 Brondong? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan  penerapan Problem Based Learning untuk 

meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan hasil belajar Biologi pada 

siswa kelas X SMA Muhammadiyah 9 Brondong . 

2. Untuk menganalisis peningkatan kemampuan berfikir kritis melalui 

penerapan Problem Based Learning pada siswa kelas X SMA 

Muhammadiyah 9 Brondong . 

3. Untuk menganalisis peningkatan hasil belajar biologi melalui Problem 

Based Learning pada siswa kelas X SMA Muhammadiyah 9 Brondong . 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian diharapkan bermanfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam 

mengembangkan teori tentang pentingnya penerapan Problem Based Learning 

untuk meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran biologi. 

2. Manfaat Praktis 

1. Bagi siswa, diharapkan siswa setelah melakukan Problem Based Learning 

dapat mencapai kemampuan berfikir kritis dan hasil belajar dalam mata 

pelajaran biologi. 

2. Bagi guru, memberikan sumbangan ilmu dan membuka wawasan dalam 

pembelajaran dengan mengunakan Problem Based Learning sebagai alternatif 

model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan 

hasil belajar biologi. 

3. Bagi peneliti, sebagai pengalaman dalam mengajar, agar mengetahui peran 

Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan 

hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Muhammadiyah 9 Brondong. 

4. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran biologi dengan mengunakan model Problem Based Learning 

sehingga diharapkan kemampuan berfikir kritis dan hasil belajar biologi lebih 

baik lagi. 
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1.5 Batasan Masalah  

Adapun batasan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini merupakan penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dilaksanakan pada siswa kelas X SMA Muhammadiyan 9 Brondong 

semester genap 2013-2014. 

2. Pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah pembelajaran 

Problem Based Learning dengan Aspek yang diteliti adalah kemampuan 

berfikir kritis dan hasil belajar. 

3. Batasan kemampuan berfikir kritis dan hasil belajar diukur berupa soal tes 

formatif  

4. Materi pada penelitian ini yang diajarkan adalah materi tentang perubahan 

lingkungan. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan 

masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan 

pengetahuan berdasarkan pengalaman belajar siswa dalam beraktifitas 

secara nyata (Suprihatiningrum, 2013) atau model pembelajaran yang 

menantang siswa belajar untuk belajar, dimana siswa bekerja sama dalam 

kelompok untuk mencari solusi bagi permasalahan (Sutirman, 2013).  

2. Kemampuan berfikir kritis adalah memberdayakan keterampilan kognitif 

dalam proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental 
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seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, menganalisis asumsi, 

melakukan penelitian ilmiah, dan kemampuan untuk berpendapat secara 

yang sistematis dan terorganisasi dalam menentukan tujuan (Muhfahroyin, 

2010). 

3. Hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil yang dicapai 

oleh siswa setelah siswa melakukan penerimaan pengalaman belajar 

(Sudjana, 2008). 


