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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi perkembangan pola berpikir 

kritis siswa, dimana proses pembelajaran setiap jenjang menitikberatkan pada 

pengembangan berpikir siswa. Untuk mengembangkan pola berpikir kritis 

tersebut, maka perlu diterapkan suatu pembelajaran biologi yang mampu 

memfasilitasi adanya kegiatan yang bersifat Eksperimen. Pembelajaran ini mampu 

membangun komunikasi yang baik antar sesama kelompok sehingga pada 

akhirnya siswa mampu berpikir kritis dan dapat bekerja sama dengan orang lain. 

Pembelajaran kooperatif telah dikembangkan secara intensif melalui berbagai 

penelitian, tujuannya untuk meningkatkan kerja sama akademik antar siswa 

melalui aktivitas belajar kelompok, pengetahuan untuk berpendapat, bertanya, dan 

kerja sama.  

Untuk mengatasi rendahnya aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 

biologi diperlukan metode yang tepat. Dimana melibatkan siswa semaksimal 

mungkin baik secara intelektual dan emosional. Oleh karena itu diperlukan  

bermacam-macam pendekatan, metode, media agar siswa lebih aktif dan 

memahami konsep materi yang dipelajarinya. Metode pembelajaran yang 

dimaksud adalah Metode Eksperimen dimana siswa melakukan percobaan dengan 

mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari, sehingga dapat 

menumbuhkan pola berpikir yang kritis dan meningkatkan aktivitas dalam 

pembelajaran. 
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Kelebihan Metode Eksperimen sebagai berikut (1) Metode ini dapat 

membuat anak didik lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan 

percobaannya sendiri dari pada hanya menerima kata guru atau buku.(2) Anak 

didik dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi 

(menjelajahi) tentang ilmu dan teknologi. (3) Dengan metode ini akan terbina 

manusia yang dapat membawa terobosan-terobosan baru dengan penemuan 

sebagai hasil percobaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan 

hidup manusia. 

Pembelajaran biologi pada umumnya menggunakan metode ceramah 

dalam mengajar karena mudah dilakukan, sehingga kurang mengakomodasi 

kemampuan siswa untuk berpikir kritis terutama dalam hal kemauan berpendapat, 

bertanya dan kemampuan kerja sama dengan orang lain juga kurang. Termasuk di 

SMP Negeri 18 Malang  khususnya kelas VIII E  tentang metode yang pernah 

atau sering digunakan dalam proses pembelajaran biologi selalu berlangsung 

dengan menggunakan metode ceramah. Kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan metode ceramah cenderung berpusat kepada guru. Metode ini 

banyak dipilih karena mudah dilaksanakan dengan persiapan yang sederhana, 

hemat waktu dan tenaga, dengan satu langkah langsung bisa menjangkau semua 

siswa dan dapat dilakukan cukup di dalam kelas.  

Hal ini didukung dengan hasil pengamatan yang dilaksanakan pada 

tanggal 16 November 2010 SMP Negeri 18 Malang  khususnya kelas VIII-E, 

dapat dikemukakan bahwa (1) Siswa dibekali LKPD yang berisi uraian materi 

singkat dan soal-soal latihan, namun isi LKPD tersebut kurang mengakomodasi 
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aktivitas siswa dalam mengembangkan pemahamannya di lingkungan sekolah dan 

menerapkan pengetahuannya untuk berpendapat, bertanya dan kerja sama. Setelah 

kegiatan selesai guru hanya memberikan ceramah, meminta siswa untuk 

mengerjakan LKPD dan membuat peta konsep yang ada dalam LKPD. (2) 

aktivitas siswa kurang aktif dalam mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan 

dari guru maupun memberikan pendapatnya secara lisan. Guru sebenarnya 

memberikan waktu pada siswa untuk bertanya atau memberikan pendapat, akan 

tetapi respon dari siswa kurang antusias. Bahkan ada siswa yang hanya ramai 

sendiri tanpa mendengarkan penjelasan dari guru, sehingga dalam pembelajaran 

guru lebih banyak ceramah dan aktif dalam memberikan pertanyaan dan bertanya. 

Hal  ini menyebabkan partisipasi siswa pada saat pembelajaran berlangsung 

kurang maksimal dan hasil belajar biologi materi pertumbuhan dan perkembangan 

pada semester genap tahun ajaran 2010-2011 rata-rata 60. Nilai tersebut masih 

sangat rendah karena KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) untuk materi 

pertumbuhan dan perkembangan pada SMP Negeri 18 Malang  adalah 70. 

Dari hasil observasi di atas diperlukan suatu upaya yang diharapkan dapat 

mengatasi rendahnya aktivitas belajar mereka dalam pembelajaran biologi. Upaya 

yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan pembelajaran secara langsung 

dapat meningkatkan keaktifan siswa sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 

Salah satu kesulitan yang dihadapi selama proses pembelajaran adalah membuat 

siswa aktif untuk berpendapat, bertanya dan kerja sama. Hal tersebut berkaitan 

dengan kemampuan berpikir siswa dan berkomunikasi. 
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Salah satu usaha meningkatkan kemampuan berpikir siswa adalah 

pembelajaran dengan menggunakan PBMB (Pemberdayaan Berpikir Melalui 

Pertanyaan). PBMP merupakan pembelajaran yang dilaksanakan dengan tidak ada 

proses pembelajaran yang bersifat informatif. Seluruhnya dilakukan melalui 

rangkaian pertanyaan yang telah dirancang secara tertulis dalam lembar  PBMP 

(Zubaidah, 2007). Karena pembelajaran berlangsung melalui jalinan pertanyaan 

dan perintah, disinilah letak kunci pendorong keaktifan siswa. Keaktifan siswa 

diwujudkan dalam bentuk aktivitas belajar yaitu aktivitas bertanya, menjawab, 

berpendapat atau berbagi informasi, tanggung jawab individu dan tanggung jawab 

sosial (sesuai dengan lembar observasi aktivitas siswa). Meningkatnya aktivitas 

belajar siswa pada akhirnya dapat memicu meningkatnya hasil belajar siswa. 

Menurut Corebima (2000a), Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan (PBMP) 

atau TEQ (Thinking Empowerment by Questioning) merupakan pola 

pembelajaran yang dilaksanakan dengan tidak ada proses pembelajaran yang 

berlangsung secara informatif; seluruhnya dilakukan melalui rangkaian atau 

jalinan pertanyaan yang telah dirancang secara tertulis dalam ‘lembar-lembar 

PBMP’. Pada pembelajaran yang didukung oleh kegiatan praktikum sekalipun, 

pola pembelajaran itu tetap dipertahankan, meskipun untuk operasionalisasi 

kegiatan praktikum dibutuhkan pula perintah-perintah teknis. 

Kelebihan pembelajaran dengan PBMP adalah mampu menjembatani 

penciptaan masalah-masalah dan pengajuan pertanyaan-pertanyaan oleh siswa 

(Zubaidah, 2007). Hal tersebut nampaknya berhubungan dengan semakin 

berkembangnya pemikiran kritis siswa. Pemikiran kritis tersebut dapat 
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dikembangkan melalui aktivitas belajar siswa berupa penciptaan dan pengajuan 

pertanyaan-pertanyaan melalui lembar-lembar PBMP, maka siswa tersebut telah 

mengembangkan pemikiran kritisnya. Dalam penerapannya PBMP dapat 

dilaksanakan dengan memperbarui isi LKPD serta memberikan materi berupa 

hand out. 

Sebelumnya penelitian tentang Pemberdayaan Berpikir Melalui 

Pertanyaan pernah dilakukan oleh Hariani, Dwi Lujeng, 2009. Yaitu 

Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan dengan Strater Experiment Approach 

(SEA) untuk Meningkatkan Kerja Ilmiah dan Hasil belajar Fisika Siswa SMA 

Negeri 2 MALANG. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa kerja ilmiah 

meningkat yaitu hasil dari siklus I memiliki skor rata-rata sebesar 79,80% dalam 

kategori cukup, siklus II sebesar 88,28% dalam kategori baik dan hasil belajar 

siswa ditunjukkan dengan nilai akhir rata-rata persiklus, pada siklus I diperoleh 

nilai rata-rata 82,4% (tuntas), siklus II diperoleh nilai rata-rata siswa 90,6% dan 

ketuntasan belajar 100%. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dengan 

menggunakan penerapan Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan dapat 

meningkatkan kerja ilmiah dan hasil belajar siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 2 

Malang. 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti akan mengadakan 

penelitian yang berjudul “Penerapan Pemberdayaan Berpikir Melalui 

Pertanyaan (PBMP) dalam Metode Eksperimen untuk Meningkatkan 

Aktivitas dan Hasil Belajar Biologi  Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 18 

Malang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1) Apakah penerapan Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan (PBMP)  

dalam Metode Eksperimen dapat meningkatkan aktivitas belajar biologi siswa 

kelas VIII-E SMP Negeri 18 Malang?  

2) Apakah penerapan Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan (PBMP)  

dalam Metode Eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa di 

kelas VIII-E SMP Negeri 18 Malang?  

3) Bagaimana penerapan Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan (PBMP)  

dalam Metode Eksperimen pada materi Pertumbuhan dan Perkembangan 

siswa kelas VIII-E SMP Negeri 18 Malang?  

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui penerapan Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan 

(PBMP) dalam Metode Eksperimen dapat meningkatkan aktivitas belajar 

biologi siswa kelas VIII-E SMP Negeri 18 Malang 

2) Untuk mengetahui penerapan Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan 

(PBMP) dalam Metode Eksperimen dapat meningkatkan aktivitas belajar 

biologi siswa kelas VIII-E SMP Negeri 18 Malang 
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3) Untuk mengetahui bagaimana implementasi pengunaan Pemberdayaan 

Berpikir Melalui Pertanyaan (PBMP) dalam Metode Eksperimen pada materi 

Pertumbuhan dan Perkembangan siswa kelas VIII-E SMP Negeri 18 Malang  

 

1.4 Manfaat  

a. Bagi Peneliti 

Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan dan menambah 

pengalaman dalam pembelajaran metode eksperimen yang berlandaskan 

PBMP sehingga dapat dijadikan bekal untuk menjadi guru yang 

profesional dan berkualitas. 

b. Bagi Siswa  

Menumbuhkan kemampuan kerjasama, kemampuan komunikasi yang 

dapat melatih dan merangsang kreativitas siswa serta melatih siswa untuk 

lebih aktif dalam berpendapat, bertanya dan kerja sama. 

c. Bagi Guru 

Guru dapat menggunakan Penerapan Pemberdayaan Berpikir Melalui 

Pertanyaan (PBMP) dalam Metode Eksperimen untuk meningkatkan 

aktivitas belajar siswa dan melatih siswa untuk lebih aktif dalam 

berpendapat, bertanya dan kerja sama. 

d. Bagi Sekolah 

Memberikan masukan bagi sekolah untuk menggunakan Penerapan 

Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan (PBMP) dalam Metode 
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Eksperimen dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dan melatih siswa 

untuk lebih aktif dalam berpendapat, bertanya dan kerja sama. 

 

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan pada kelas VIII-E SMP  Negeri 

18  Malang. 

2. Tipe Penelitian Tindakan Kelas ini adalah Penerapan Pemberdayaan 

Berpikir Melalui Pertanyaan (PBMP)  dalam Metode Eksperimen.  

3. Batasan Penelitian  

a. Penelitian dilakukan pada semester 1 kelas VIII-E Smp Negri 18 

Malang tahun ajaran 20011/2012 pada pokok bahasan Pertumbuhan 

dan Perkembangan pada Mahluk Hidup. 

b. Aktivitas belajar yang diukur dalam penelitian ini merupakan aktivitas 

yang meliputi aktivitas berpendapat, bertanya dan kerja sama dalam 

mengerjakan PBMP, melakukan praktikum dan membuat pertanyaan. 

c. Masalah yang diteliti adalah aktivitas dan hasil belajar diambil dari nilai 

hasil tes tulis yang dilakukan pada setiap akhir siklus I dan siklus II. 

 

1.6 Definisi Operasional 

Pembatasan (penegasan) definisi suatu istilah mutlak diperlukan. Adapun 

istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 
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1. Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental dalam 

kegiatan belajar mengajar kedua aktivitas itu harus selalu terkait (Sardiman, 

2007). 

2. Hamalik, Oemar  (2001) menyatakan hasil belajar adalah prestasi merupakan 

indikator adanya perubahan tingkah laku siswa. Jadi prestasi adalah hasil 

maksimal dari sesuatu, baik berupa belajar mapun bekerja. Sedangkan Hasil 

belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar (Abdurrahman dalam Jihat & Haris). 

3. PBMP merupakan suatu pola pembelajaran yang membantu perkembangan 

penalaran siswa yang mempunyai ciri utama berupa proses pembelajaran yang 

seluruhnya dilaksanakan melalui serangkaian pertanyaan yang telah dirancang 

secara tertulis dan berurutan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu pola 

yang merupakan upaya memberdayakan daya pikir siswa. 

4. Metode percobaan adalah metode pemberian kesempatan kepada anak didik 

perorangan atau kelompok, untuk dilatih melakukan suatu proses atau 

percobaan. Syaiful Bahri Djamarah, (2002). 

5. Biologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari makhluk hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 


