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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Rendahnya tingkat pemahaman siswa dan hasil belajar menjadi satu alasan 

perlunya pembaruan di bidang strategi pembelajaran dan cara penyampaian materi 

(transfer ilmu) kepada siswa. Salah satu faktor yang sangat menentukan mutu 

hasil pendidikan adalah pendekatan yang digunakan para guru dalam proses 

pembelajaran. Ketepatan dalam menggunakan pendekatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru tidak hanya membangkitkan motivasi, minat dan prestasi 

belajar siswa tetapi juga meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang 

diberikan guru. 

Sulistyanto (2009) menyatakan bahwa mutu pendidikan dapat ditentukan 

oleh pendekatan-pendekatan yang digunakan para guru dalam proses belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketepatan dalam menggunakan 

pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru akan dapat membangkitkan 

motivasi dan minat siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan, serta terhadap 

proses dan hasil belajar siswa. Mutu pendidikan dapat dinilai dari sarana dan 

prasarana, fasilitas, serta SDM (Tenaga Pendidik) yang ada pada suatu instansi 

pendidikan. Keempat komponen tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan untuk menunjang terwujudnya suatu pendidikan yang berkualitas.   

Salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman materi biologi yaitu 

dengan menggunakan pembelajaran aktif yaitu siswa melakukan sebagian besar 
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pekerjaan yang harus dilakukan. Siswa menggunakan otak untuk melakukan 

pekerjaannya, mengeluarkan gagasan, memecahkan masalah dan dapat 

menerapkan apa yang mereka pelajari. Belajar aktif merupakan langkah cepat, 

menyenangkan, mendukung dan menarik hati dalam belajar untuk mempelajari 

sesuatu dengan baik. Belajar aktif membantu untuk mendengar, melihat, 

mengajukan pertanyaan tentang pelajaran tertentu dan mendiskusikannya dengan 

yang lain (Silberman, 2001).  

Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan guru dan siswa di 

SMP Muhammadiyah 6 Kota Malang dapat diidentifikasi masalah yaitu  

pembelajaran Biologi di SMP Muhammadiyah 6 Kota Malang tersebut cenderung 

didominasi oleh guru, sehingga proses pembelajaran hanya berjalan satu arah saja. 

Hal seperti itu, menyebabkan siswa tidak termotivasi untuk belajar Biologi, 

banyak siswa yang ramai pada saat proses pembelajaran berlangsung sehingga 

konsentrasi siswa tidak fokus, tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran rendah, 

siswa jarang mengajukan pertanyaan, sehingga siswa sulit memahami materi yang 

mereka pelajari.  

Model pembelajaran Biologi yang digunakan oleh guru Biologi di kelas 

VII di SMP Muhammadiyah 6 Kota Malang adalah metode konvensional yang 

menggunakan metode ceramah. Metode konvensional yang digunakan pada saat 

pembelajaran hanya menitikberatkan pada kreatifitas guru, sedangkan siswa 

cenderung pasif, ramai, kurang tertarik dengan cara guru menyampaikan materi, 

konsentrasi dalam belajar kurang terfokus dan sebagian siswa tidak membawa 

buku pelajaran.  
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Hal ini sering menjadikan siswa tidak aktif untuk menerima pelajaran 

karena setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda, ada siswa yang mudah 

menerima pelajaran dan ada yang sulit menerima pelajaran sehingga siswa 

menjadi pasif dan tenggelam ke dalam kondisi belajar yang kurang merangsang 

aktivitas belajar yang optimal (Suryosubroto, 2009). 

Dari hasil observasi dan tujuan PTK maka masalah yang muncul 

diharapkan dapat dipecahkan, sehingga hasil belajar suatu pendidikan yang terkait 

dengan masalah dapat mencapai hasil belajar dalam proses pembelajaran di 

sekolah. Salah satu upaya meningkatkan keberhasilan pembelajaran biologi yaitu 

dengan menggunakan penerapan suatu metode pembelajaran, untuk mendukung 

suatu metode pembelajaran diperlukan media sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. dalam pembelajaran aktif yang 

mendominasi aktivitas belajar adalah siswa. dengan demikian pemilihan alat 

bantu yang sesuai dapat membantu siswa dalam memahami materi, sehingga hasil 

belajar dapat ditingkatkan. 

Rendahnya pemahaman suatu materi oleh siswa akan berakibat pada 

rendahnya kualitas pembelajaran. Salah satunya disebabkan siswa kurang tertarik 

terhadap penyampaian materi oleh guru. Untuk menumbuhkan ketertarikan siswa, 

maka dibutuhkan kreatifitas guru dalam merencanakan proses pembelajaran, guru 

harus dapat menggunakan pendekatan yang tepat agar siswa mendapatkan 

pemahaman materi yang memuaskan, salah satunya adalah Active Learning 

berbasis problem solving. Active Learning merupakan pendekatan yang 
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mempresentasikan informasi ilmiah dalam bentuk poster atau gambar yang 

digunakan sebagai sumber diskusi  (Sukesi, dkk, 2005: 740). 

Sedangkan problem solving adalah suatu cara pembelajaran dengan 

menghadapkan siswa kepada suatu masalah agar dipecahkan atau diselesaikan. 

Keunggulan penggunaan Active Learning berbasis problem solving dalam proses 

pembelajaran adalah mendidik siswa untuk berfikir kritis dan kreatif yang secara 

fisik dan mental terlibat dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat memacu 

kreatifitas siswa dan motivasi siswa untuk belajar lebih baik dan akhirnya 

pemahaman siswa terhadap konsep suatu materi dapat lebih baik pula. 

Pembelajaran Active Learning berbasis problem solving memerlukan waktu yang 

cukup banyak dan tidak bisa digunakan di kelas-kelas yang berkemampuan 

rendah (Zaini, 2008). 

Berdasarkan alasan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan metode 

pembelajaran, dari pembelajaran yang bersifat teacher center ke student center 

dan juga memerlukan metode yang dapat mengefisienkan waktu guna untuk 

memaksimalkan hasil pembelajaran. Permasalahan pembelajaran tersebut akan 

diatasi dengan metode active learning dan penerapan problem solving. Active 

learning merupakan salah satu metode pembelajaran dimana siswa yang berperan 

aktif dalam proses pembelajaran sedangkan guru sebagai pembimbing. Rohman 

(2009:189) mengatakan problem solving merupakan pembelajaran yang 

menggunakan masalah sebagai basis materi pembelajaran bagi siswa. Penggunaan 

active learning dengan penerapan problem solving diharapkan dapat 

mengefisienkan waktu serta mendapatkan pembelajaran yang maksimal. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini diberi judul: 

“PEMBELAJARAN ACTIVE LEARNING BERBASIS PROBLEM 

SOLVING UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL 

BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH 6 

KOTA  MALANG”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana peningkatan aktivitas belajar biologi siswa selama proses 

pembelajaran menggunakan active learning dengan penerapan berbasis 

problem solving berlangsung? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar biologi siswa setelah menggunakan 

active learning dengan penerapan  berbasis problem solving? 

 

1.3 Tujuan penelitian  

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar biologi siswa selama 

proses pembelajaran menggunakan active learning dengan penerapan 

berbasis problem solving berlangsung?  

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar biologi siswa setelah 

menggunakan active learning dengan penerapan  berbasis problem 

solving? 
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1.4 Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan diantaarnya adalah: 

1. Bagi Universitas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan tentang  penerapan model pembelajaran 

active learning berbasis problem solving dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar biologi. 

2.  Bagi Sekolah, penelitian ini dapat memberi masukan sebagai 

penyempurna metodologi pembelajaran biologi. 

3. Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukkan yang sangat 

berharga, sebagai praktisi di lapangan untuk menerapkan pembelajaran 

yang bervariasi sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

4. Bagi siswa, penelitian ini dapat meningkatkan kerjasama kelompok, 

aktifitas dalam pembelajaran, belajar bersosialisasi, mengemukakan 

pendapat, dan menghargai pendapat orang lain. 

5. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengalaman bagi 

mahasiswa sebagai calon praktisi dilapangan serta memberikan jawaban 

atas rumusan masalah yang telah diajukan. 
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1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat ruang lingkup dan keterbatasan penelitian yang 

di gunakan dengan maksud untuk membatasi permasalahan yang diteliti sehingga 

tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki, ruang lingkup penelitian tersebut 

antara lain: 

1. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 6 Kota  

Malang 

2. Materi yang akan diteliti adalah Klasifikasi Mahluk Hidup kelas VII SMP 

Muhammadiyah 6 Kota  Malang  

3. Aspek yang diteliti adalah aktivitas, dan hasil belajar siswa. 

 

1.6 Definisi Operasional  

Definisi operasional merupakan definisi berdasarkan karakteristik yang 

diambil dari sesuatu yang didefinisikan dalam penelitian, dalam penelitian ini 

ditegaskan beberapa definisi operasional sebagai berikut. 

1. Active learning (pembelajaran aktif) dimaksudkan untuk mengoptimalkan 

penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik, sehingga semua 

anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan 

karakteristik pribadi yang mereka miliki (Slavin, 1991:354). 

2. Problem solving (pemecahan masalah) adalah cara penyajian bahan 

pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan 

untuk dianalisis dan disentesis dalam usaha mencari pemecahan atau 

jawabanya oleh siswa (Sudirman dkk, 1987:146). 
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3. Aktivitas belajar, adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental dalam 

kegiatan belajar mengajar kedua aktivitas itu harus selalu terkait dan 

kegiatan siswa pada proses pembelajaran active learning dengan 

penerapan problem solving  berlangsung. Peningkatan aktivitas belajar 

siswa tersebut dapat dilihat memalalui skor hasil belajar yang diperoleh 

oleh siswa tersebut (Sardiman, 2001:100). 

4. Hasil belajar, hasil belajar diartikan sebagai penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya 

ditunjukkan atau dapat diketahui dari nilai skor ulangan yang berupa 

angka atau huruf yang diberikan oleh guru (Anwar 2006; 7). 

 

 

 

 

 


