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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas sumberdaya manusia. Upaya peningkatan kualitas 

pendidikan terus menerus dilakukan baik secara konvensional maupun inovatif. 

Pembelajaran biologi merupakan kegiatan belajar, dimana siswa melakukan 

aktifitas berpikir, dengan penanaman konsep mengambil masalah yang 

berhubungan dengan materi yang diajarkan. Metode mengajar merupakan faktor 

yang berperan penting dalam meningkatkan prestasi dan hasil belajar siswa. 

Beberapa jenis metode mengajar seperti; ceramah, tanya jawab, diskusi, 

pemecahan masalah (problem solving), dan beberapa pendekatan, metode, dan 

teknik mengajar yang sesuai dengan karakteristik materi pelajaran (Mulyasa, 

2008). 

Gambaran mengenai proses pembelajaran biologi seperti diatas dapat 

dilihat dikelas VIIIB SMP Negeri 1 Suboh Situbondo, dari hasil observasi dan 

wawancara kepada guru IPA biologi pada tanggal 6 oktober 2012 yang telah 

dilakukan diperoleh informasi bahwa proses pembelajaran biologi masih terkesan 

kaku, pasif dan tidak kondusif, siswa tidak berani mengajukan pertanyaan dan 

pendapat yang menyebabkan hasil belajar belum mencapai KKM yang ditetapkan 

yaitu 70. Dari 30 siswa, siswa yang memperoleh ketuntasan belajar 38 %, siswa 

yang tidak tuntas 62%, yaitu 19 dari  dari 11 siswa hasil belajarnya dibawah KKM 
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70. Metode-metode yang digunakan guru kurang mengasah kerja ilmiah, 

dikarenakan metode mengajar yang kurang menarik, kemampuan siswa masih 

dalam tataran teoritis belaka, sehingga menyebabkan kejenuhan, siswa cenderung 

pasif dan merasa bosan dengan suasana kelas sehingga materi yang disampaikan 

oleh guru tidak semuanya diterima oleh siswa.  

 Rendahnya pemahaman siswa tentang pelajaran biologi khususnya pada 

materi sistem peredaran darah membuat menurunnya hasil belajar siswa di SMP 

Negeri 1 Suboh, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : a) 

dalam menyampaikan materi guru menggunakan metode yang kurang menarik, b) 

kurangnya media yang digunakan dalam pembelajaran, c) hanya merespon siswa 

yang aktif di kelas, d) tidak adanya variasi mengajar inilah yang membuat 

kurangnya aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat 

menurunkan hasil belajar IPA biologi.  

Melihat kondisi pembelajaran tersebut, maka perlu diterapkan suatu 

model dan metode pembelajaran yang lebih memberdayakan siswa, alternatif 

untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif  dengan metode problem solving. Model pembelajaran 

kooperatif dipandang efektif menciptakan interaksi yang positif dalam 

menciptakan masyarakat belajar (Learning Community). Pembelajaran kooperatif 

adalah aktifitas belajar kelompok yang diatur sehingga terjadi pertukaran 

informasi antar anggota dalam kelompok. Tiap anggota bertanggung  jawab untuk 

kelompok dan dan dirinya sendiri. Problem solving merupakan penggunaan 

metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi 
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berbagai masalah baik itu masalah pribadi maupun kelompok untuk dipecahkan 

sendiri atau bersama-sama. Tanpa adanya pemahaman terhadap masalah, siswa 

tidak mungkin mampu menyelesaikan masalah dengan benar. 

Salah satu penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan Herwan (2012) dengan judul “Pembelajaran Active 

Learning Berbasis Problem Solving Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil 

Belajar Biologi Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 6 Kota Malang ”. Rata-rata 

persentase aktivitas belajar siswa mencapai taraf keberhasilan yang baik atau taraf 

keberhasilan tindakan meningkat dari 57,91% pada siklus I  menjadi 75,42% pada 

siklus II dengan selisih 17,50%.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merasa perlu mencoba 

menerapkan proses pembelajaran dengan judul penelitian “Penerapan Model  

Pembelajaran Kooperatif  dengan  Metode Problem Solving pada Materi 

Sistem Peredaran Darah Kelas VIII untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA 

di SMP Negeri 1 Suboh Situbondo”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut 

1. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif dengan metode 

problem solving dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Suboh Situbondo? 
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2. Bagaimanakah hasil belajar siswa setelah menerapkan model pembelajaran 

kooperatif dengan metode problem solving pada materi sistem peredaran 

darah  kelas VIII SMP Negeri 1 Suboh Situbondo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk. 

1. Mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

dengan metode problem solving dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Suboh 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Suboh dalam 

model pembelajaran kooperatif dengan metode problem solving. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

a. Bagi siswa dapat memberikan kesempatan untuk meningkatkan keaktifan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Bagi guru dapat dijadikan acuan untuk memilih dan melaksanakan metode 

pembelajaran yang efektif dalam rangka peningkatan hasil belajar IPA 

SMP kelas VIII pada standar kompetensi memahami berbagai sistem 

dalam kehidupan manusia dan kompetensi dasar mendeskripsikan sistem 

peredaran darah pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. 

c. Bagi sekolah hasil penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka 

perbaikan pembelajaran IPA Biologi. 
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d. Bagi pihak lain, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi dan 

menambah wawasan pengetahuan serta sebagai acuan untuk melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis masalah 

 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas VIIIB SMP Negeri 1 Suboh 

Kabupaten Situbondo. 

2. Materi yang akan dibahas dalam penelitian adalah Sistem Peredaran Darah 

Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2012-2013 

3. Pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran kooperatif dengan metode problem solving. 

4. Ketuntasan hasil belajar yang dimaksud adalah siswa memiliki (a) 

kemampuan menyatakan sebuah konsep, (b) kemampuan mengaplikasikan 

konsep dalam pemecahan masalah, (c) nilai hasil belajar yang sesuai 

dengan standar yang ditentukan yaitu oleh sekolah yaitu 70. 


