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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Belajar dan mengajar merupakan 2 konsep yang tidak bisa dipisahkan satu 

sama lain. Belajar menunjukkan apa yang harus dilakukan seseorang sebagai 

subjek yang menerima pelajaran sedangkan mengajar menunjukkan apa yang 

harus dilakukan oleh guru sebagai pengajar (Sudjana, 2002). Seorang guru dalam 

proses belajar mengajar harus memiliki strategi agar anak didik dapat secara 

efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah 

untuk memilki strategi itu adalah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau 

metode mengajar. 

 Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk 

menyampaikan materi pelajaran dalam upaya untuk mencapai tujuan kurikulum. 

Metode atau strategi pembelajaran menempati fungsi yang penting dalam 

kurikulum, karena memuat tugas-tugas yang perlu dikerjakan oleh siswa dan guru 

karena itu penyusunannya hendaknya berdasarkan tugas yang mengacu pada 

tujuan kurikulum dan berdasarkan perilaku awal siswa (Hamalik, 2001).

 Menurut Suyanto dalam Masibukah (2004), salah satu ciri-ciri guru 

profesional adalah guru memilki kemampuan yang terkait dengan peningkatan 

diri, yakni guru mampu memperluas dan menambah pengetahuan tentang metode-

metode mengajar dikelas. Berkaitan dengan pembelajaran dikelas guru dituntut 

untuk menggunakan metode yang dikombinasikan karena akan membantu 
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penyajian bahan pelajaran untuk lebih menarik siswa, mudah diterima siswa dan 

kelas menjadi hidup. Menggunakan metode yang tepat maka peran guru dapat 

bergeser dari “informasi“ atau penyaji informasi menjadi fasilitator dan motivator 

sehingga dapat menciptakan situasi belajar yang kondusif, dapat membangun 

pengertiannya sendiri. 

 Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses komunikasi antara siswa 

dengan pendidik serta antar siswa dalam rangka perubahan sikap. Menurut Soesilo 

(1997) dalam pembelajaran biologi terdapat macam-macam metode pelajaran 

yang dapat meningkatkan aktivitas siswa diantaranya metode ceramah, tanya 

jawab, peneliatian, demonstrasi, studi lapang, proyek, pameran, latihan, kegiatan 

simulasi, bermain peran, pemberian tugas, diskusi dan pemecahan masalah. 

Metode pemecahan masalah merupakan salah satu metode yang menuntut 

kreativitas siswa untuk berpartisipasi langsung dalam pembelajaran.  

  Hasil pengamatan peneliti yang dilaksanakan pada bulan Januari 2011 

tentang proses belajar mengajar di SMP Negeri 18 Malang, menunjukkan bahwa 

strategi pembelajaran yang diterapkan pada mata pelajaran Biologi masih 

cenderung belum melatih siswa dalam kemampuan memecahkan masalah karena 

siswa cenderung dipusatkan pada buku paket yang ada dan tidak dihadapkan pada 

permasalahan kehidupan yang nyata. Kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah masih rendah dan selain itu motivasi belajar siswa masih rendah dalam 

mengikuti pelajaran, sehingga hasil belajar siswa masih kurang memenuhi 

Standar Ketuntasan Minimal (SKM) yang ditetapkan sekolah yaitu nilai 70. 

Penyebab rendahnya kemampuan memecahkan masalah tersebut juga disebabkan 
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karena guru kekurangtepatan dalam menerapkan metode pembelajaran. Perlu 

memilih metode pembelajaran yang tepat untuk mengasah kemampuan 

memecahkan masalah yang dimiliki siswa. 

 Peneliti dalam penelitian ini akan menerapkan suatu pembelajaran dengan 

menggunakan metode pemecahan masalah yaitu Problem Posing dan Problem 

Solving. Kelebihan dari metode Problem Posing adalah siswa terpacu untuk 

terlibat secara aktif dalam membuat soal dan merangsang siswa untuk 

memunculkan ide yang kreatif dari yang diperolehnya dan memperluas bahasan/ 

pengetahuan, siswa dapat memahami soal sebagai latihan untuk memecahkan 

masalah. Kelebihan dari Problem Solving adalah melatih siswa untuk mendesain 

suatu penemuan, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, 

mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Kelebihan lainnya dari kedua 

metode tersebut mendorong anak untuk berfikir sistematis dengan 

menghadapkannya kepada problem-problem dan merubah kelakuan dari usaha 

anak dalam menyelesaikan diri dengan situasi-situasi yang problematis. Jadi 

metode yang digukanan yaitu Problem Posing dan Problem Solving.  

 Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul: 

“Studi Komparatif Prestasi Belajar, Mutu pemecahan Masalah dan Motivasi 

Belajar Siswa Antara Metode Problem Posing dan Problem Solving dalam 

Pembelajaran Biologi di Kelas VIII SMP Negeri 18 Malang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan 

masalah yang akan diteliti yaitu: 

1. Adakah perbedaan prestasi belajar siswa antara yang diajar dengan metode 

Problem Posing dan Problem Solving dalam pembelajaran biologi di Kelas 

VIII SMP Negeri 18 Malang ? 

2. Adakah perbedaan mutu pemecahan masalah belajar antara yang diajar dengan 

metode Problem Posing dan Problem Solving dalam pembelajaran biologi di 

Kelas VIII SMP Negeri 18 Malang ? 

3. Adakah perbedaan motivasi belajar siswa antara yang diajar dengan metode 

Problem Posing dan Problem Solving dalam pembelajaran biologi di Kelas 

VIII SMP Negeri 18 Malang ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian 

ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui adakah perbedaan prestasi belajar siswa antara yang diajar 

dengan metode Problem Posing dan Problem Solving dalam pembelajaran 

biologi di Kelas VIII SMP Negeri 18 Malang 

2. Untuk mengetahui adakah perbedaan mutu pemecahan masalah antara yang 

diajar dengan metode Problem Posing dan Problem Solving dalam 

pembelajaran biologi di Kelas VIII SMP Negeri 18 Malang  
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3. Untuk mengetahui adakah perbedaan motivasi belajar siswa antara yang diajar 

dengan metode Problem Posing dan Problem Solving dalam pembelajaran 

biologi di Kelas VIII SMP Negeri 18 Malang  

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi guru biologi penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan alfernatif untuk menentukan metode Problem Posing 

dan Problem Solving yang lebih tepat dalam pembelajaran biologi. 

2. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tentang 

penerapan metode Problem Posing dan Problem Solving yang lebih efektif 

dalam pembelajaran biologi. 

3. Bagi sekolah diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

alternatif tentang penerapan metode Problem Posing dan Problem Solving 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

4. Bagi pengembangan ilmu khususnya dalam penggunaan metode, metode 

Problem Posing dan Problem Solving dapat dijadikan sebagai salah satu 

strategi untuk meningkatkan aktifitas siswa, siswa tidak tergantung pada 

guru sebagai sumber informasi tetapi juga diperoleh dari orang lain dan 

pustaka pendukungnya. 

5. Bagi pembangunan dapat membentuk SDM yang lebih baik berpotensi 

karena siswa selama pembelajaran di didik untuk mengemukakan 

pendapat dan menghargai pendapat orang lain, serta dapat memecahkan 

masalah secara bersama-sama. 
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1.5 Pembatasan Masalah 

1. Penelitian dilakukan pada semester 2 kelas VIII SMP Negeri 18 Malang 

tahun ajaran 2011 pada pokok bahasan bahan kimia dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2. Aspek yang dinilai dalam penelitian ini adalah prestasi belajar, mutu 

pemecahan masalah dan motivasi belajar. 

3. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode Problem Posing dan 

Problem Solving. 

1.6 Definisi Istilah 

1. Prestasi belajar adalah kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam 

berfikir, merasa dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila 

memenuhi tiga aspek yakni: kognitif, affektif dan psikomotor, sebaliknya 

dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum mampu 

memenuhi target dalam ketiga kriteria tersebut (Nasution 1996) 

2. Mutu pemecahan masalah adalah untuk menyajikan pokok tidak mengajar, 

untuk menyimpan sebagai persediaan bahan di dalam memomy tidak 

belajar dan untuk menghafal apa yang menyimpan persediaan bukanlah 

bukti pemahaman. (Nachtigall 1998) 

3. Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan.  

(Mc. Donald dalam Djamarah, 2008). 

4. Problem Posing adalah salah satu strategi pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan peserta didik, mengembangkan kemampuan berpikir kritis 
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dan kreatif yang diharapkan dapat membangun sikap positif, dan 

meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi 

masa depan yang lebih banyak tantangan. Informasi yang ada diolah dalam 

pikiran. Setelah memahami, peserta didik dapat membuat pertanyaan 

(soal). Dengan kegiatan itu akan membuat peserta didik secara aktif 

mengonstruksi hasil belajar (Chotimah, 2005). 

5. Problem Solving adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran 

dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah baik itu masalah 

pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok untuk dipecahkan 

sendiri atau secara bersama-sama. (Suparno S, 2002) 

 


