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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Salah satu tujuan pendidikan adalah mendorong perkembangan berpikir 

tingkat tinggi. Salah satu arternatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

siswa adalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memacu proses berpikir. 

Fungsi terpenting suatu pertanyaan adalah memacu keterampilan berpikir tingkat 

tinggi, selain itu juga cara yang paling mudah untuk menantang pola berpikir 

tingkat tinggi adalah dengan pertanyaan. Melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut 

secara aktif siswa akan mampu menganalisis dan mengekplorasi gagasan-gagasan. 

Pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang secara tertulis terdiri dari 

rangkain pertanyaan mulai pertanyaan tingkat rendah sampai pertanyaan tingkat 

tinggi. Dengan pertanyaan tersebut siswa diminta untuk mencari jawabannya . 

jawaban dari pertanyaan itu nantinya akan membentuk suatu konsep yang utuh 

yang dimiliki siswa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah implementasi dari 

pola PBMP (pemberdayaan berpikir melalui pertanyaan). 

Pertanyaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Socrates (dalam Hasibuan,1988) mengutarakan bahwa pertanyaan 

merupakan “the very core of teaching’ pada umumnya guru mengajukan 

pertanyaan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana materi pembelajaran 

sudah dipahami siswa, atau hanya untuk membawa siswa kepemahaman materi 

pelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Namun sebenarnya tujuan 

pokok dari dikemukakannya pertanyaan dalam proses pembelajaran (Louisel dan 
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Descamps, 1992) adalah meningkatkan tingkat berpikir siswa, mengecek 

pemahaman siswa, dan meningkatkan partisipasi belajar siswa (Susanto,2002). 

Lebih lanjut Frazee dan Rudnitski (1995) dalam Corebima (2006 b) 

menyatakan bahwa pertanyaan adalah bunga api yang memacu proses berpikir 

siswa, dan salah satu kegunaan terpenting dari pertanyaan adalah memacu 

ketermpilan berpikir tingkat tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut. Corebima 

mengembangkan cara yang terbukti dapat meningkatkan kemampuan siswa, cara 

itu dikenal dengan istilah PBMP (Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan) 

(Corebima, 2005a). Pola ini diimplementasikan berupa lembar siswa yang berisi 

jalinan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan mengkonstruk pemahaman siswa. 

Salah satu kesulitan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran 

Biologi adalah membuat siswa aktif baik bertanya maupun menjawab pertanyaan. 

Hal ini penting untuk memberdayakan kemampuan berpikir siswa terutama 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir yang baik dari siswa 

adalah salah satu faktor yang dapat membantu dalam peningkatan pemahaman 

konsep siswa. 

Untuk mengatasinya rendahnya berpikir tingkat tinggi siswa dalam 

pembelajaran biologi perlu metode yang tepat yang melibatkan siswa semaksimal 

mungkin baik secara intelektual maupun emosional. Untuk itu diperlukan 

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

memahami konsep materi yang dipelajari. Metode pembelajaran yang dimaksud 

adalah metode Eksperimen dimana siswa melakukan percobaan dengan 

mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari, sehingga dapat 
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menumbuhkan pola berpikir yang kritis dan meningkatkan berpikir tingkat tinggi 

dalam pembelajaran. 

Kelebihan pada metode Eksperimen ini adalah 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 

(menjelajai) 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. 

Selama ini siswa kelas X SMA Negeri 1 Maron Kabupaten Probolinggo 

merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Siswa menjadi kurang 

bergairah saat menerima materi yang disampaikan guru. Hal ini disebabkan 

karena siswa kurang menguasai materi tersebut atau bahkan tidak memahami. 

konsep yang dimiliki siswa pun rendah. Siswa hanya sekedar menghafal materi. 

Akibatnya ketika mengerjakan ulangan harian maupun ulangan semester, 

jawabannya siswa hanya sekedarnya. Tidak ditemukan adanya penalaran yang 

baik, sehingga nilai yang diperoleh siswa pun rendah. Hal ini apabila terjadi 

berulang kali akan dapat menghambat proses belajar mengajar dikelas. Target 

pencapaian ketentuan minimal pun tidak tercapai optimal. 

Kenyataan di lapangan tersebut menunjukkan bahwa siswa masih 

memiliki tingkat berpikir rendah, nilai klasikal kelas maupun nilai individu siswa 

kurang dari nilai kkm yaitu dibawah 70.00, hal tersebut dapat diamati dalam 
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kegiatan praktikum maupun diskusi yang mengalami kesulitan untuk memahami 

hubungan antara satu data dengan konsep atuapun kesulitan dalam menyusun 

prediksi maupun hipotesis. Sedangkan guru masih belum melakukan pengelolaan 

secara sengaja terhadap kemampuan berpikir. Guru masih menggunakan ceramah 

dalam proses pembelajaran di kelas. Permasalahan tersebut perlu diatasi dengan 

menerapkan strategi pembelajaran yang tepat agar kemampuan berpikir siswa 

dapat ditingkatkan dari hanya sekedar hafalan menjadi berpikir tingkat tinggi. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan guru Biologi di SMAN 1 

Maron mengenai metode yang pernah atau sering digunakan dalam proses 

pembelajaran biologi selalu berlangsung dengan menggunakan metode 

Ekspositori. Kegiatan pembelajaran ini hanya cenderung berpusat kepada guru. 

Metode ini banyak dipilih karena lebih mudah dilaksanakan walaupun dengan 

persiapan sederhana, hemat waktu dan tenaga, dengan satu langkah langsung bisa 

menjangkau semua siswa dan dapat dilakukan cukup didalam kelas. Metode 

Ekspositori yang digunakan dapat meliputi gabungan dari metode ceramah dan 

Tanya jawab . 

 Dari hasil wawancara tersebut juga diperoleh bahwa kegiatan yang 

dilakukan siswa didalam kelas tidak banyak terlihat, siswa cenderung hanya 

mendengarkan penjelasan dari guru selama proses pembelajaran berlangsung. Dan 

apabila guru mengajukan pertanyaan hanya ada beberapa siswa saja yang 

mencoba menjawab pertanyaan guru , sedangkan yang lain  hanya diam saja. Data 

awal yang diperoleh oleh guru yang bersangkutan terlihat bahwa rata-rata nilai 

ulangan harian belajar siswa masih sangat rendah yaitu 67.00. nilai tersebut dapat 
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dikatakan masih sangat rendah karena KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal ) untuk 

kelas X adalah 70.00 meskipun sedah dikatakan lulus dalam nilai ulangan harian , 

namun hanya lulus dengan nilai yang maih sangat standar (minimal). 

PBMP merupakan singkatan dari pemberdayaan berpikir melalui 

pertanyaan. Pola PBMP merupakan suatu pola pembelajaran yang 

diimplementasikan dalam bentuk suatu lembar siswa (lembar PBMP) yang 

kesemuanya berisi kalimat tanya dan kalimat perintah. Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut dirancang secara tertulis yang merupakan rangkaian pertanyaan tingkat 

rendah sampai pertanyaan tingkat tinggi. Dengan pertanyaan tersebut siswa 

diminta untuk mencari jawabannya. Jawaban dari pertanyaan itu nantinya akan 

membentuk suatu konsep yang utuh yang dimiliki oleh siswa. Hal itu 

memperlihatkan bahwa siswa memperoleh pengetahuan dengan usahanya sendiri 

dengan cara mengkonstuksi beberapa informasi yang terpisah menjadi konsep 

yang utuh.  

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 

dikembangkan melalui kegiatan belajar siswa berupa penciptaan dan pengajuan 

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

mengembangkan pemikiran kritisnya. 

Disamping berisi pertanyaan, lembar PBMP dapat juga berisi suatu 

prosedur kerja (Praktikum) yang harus dilakukan oleh siswa. Prosedur kerja 
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dirumuskan dengan kalimat perintah yang dapat membantu siswa mengkonstrak 

pemahaman tentang suatu konsep. Pembelajaran IPA-Biologi yang menggunakan 

pola PBMP telah terbukti sangat memberdayakan penalaran siswa. Pola PBMP 

merupakan salah satu cara yang sangat efesien dalam memperdayakan siswa 

sebagaimana yang dilaporkan Corebima (1999). Menurut Bomce (1996) dalam 

Corebima (2001b) yang terkait dengan Teaching Since the Way Student Learn 

dikatakan bantulah mereka berpikir, bantulah mereka merumuskan pertanyaan, 

bantulah mereka mencari jawaban pertanyaan. Dalam hal ini kata kunci yang 

digunakan adalah bantulah bukan buatlah apapun ceritakan. Oleh karena itu 

lembar PBMP hanya berisi kalimat perintah dan pertayaan, dan tidak ada kalimat 

informative pertanyaan atau perintah. Hal tersebut dapat dilihat dari stuktur umum 

lembar PBMP yang terdiri atas, Sediakan, Lakukan (Meliputi kegiatan Penulisan 

hasil pengamatan dan renungkan), Pikirkan, Assesment (Evaluasi), dan arahan. 

Pengamatan yang dilakukan Corebima sejak tahun 1985 – 1990 pada 

beberapa SMPN 50 swasta di Malang dan penelitian yang dilakukan di SMPN 2 

Malang memperlihatkan  bahwa secara kuantitatif penalaran siswa telah 

mengalami peningkatn yang berarti melalui pembelajaran PBMP (Pembelajaran 

Berpikir melalui Pertanyaan) (Corebima, 1999).  

Hasil survey jurusan pendidikan Biologi dan Kimia FKIP IKIP Malang 

pada awal 1999 juga memberikan gambaran penalaran siswa SMA. Hasil survey 

menyebutkan bahwa  siswa SMA tidak mampu berpikir tinggi, artinya 

kemampuan berpikir belum dikelola dengan baik (dinyatakan oleh 55,56 % guru 

sampel) (Corebima,2001).  



7 
 

Berdasarkan latar belakang diatas dilakukan penelitian yang berjudul 

“Peningkatan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi dan  Hasil Belajar 

Melalui Penerapan Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan (PBMP) 

dalam Metode Eksperimen Terhadap Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Maron 

Kabupaten Probolinggo. 

Dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan hasil 

belajar siswa pada pelajaran biologi maka perlu dilakukan perbaikan proses 

pembelajaran kelas tersebut, mengingat pentingnya kemampuan berpikir tingkat 

tinggi siswa sebagai dasar kemampuan siswa untuk menganalisis dan 

menyelesaikan suatu permasalahan maka dalam pembelajaran perlu diupayakan 

penelitian menyangkut hal tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah penerapan PBMP (pemberdayaan berpikir melalui pertanyaan) dalam 

Metode Eksperimen mampu meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

siswa kelas X SMAN 1 Maron Kabupaten Probolinggo? 

2. Bagimanakah penerapan PBMP (Perberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan ) 

dalam Metode Eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X 

SMAN 1 Maron Kabupaten Probolinggo? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan PBMP (Pemberdayaan Berpikir Melalui 

Pertanyaan) dalam Metode Eksperimen mampu meningkatkan kemampuan 

Berpikir Tingkat Tinggi pada siswa kelas X SMAN I Maron Kabupaten 

Probolinggo. 

2.  Untuk mengetahui penerapan PBMP (Pemberdayaan Berpikir Melalui 

Pertanyaan) dalam Metode Eksperimen dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir hasil belajar siswa kelas X SMAN 1 Maron Kabupaten Probolinggo. 

 

1.4 Manfaat penelitian  

Beberapa Kegunaan yang darapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Peneliti dapat digunakan untuk memberdayakan penalaran siswa (melalui 

pembelajaran biologi dengan PBMP) 

2. Hasil penelitian dapat menjadi sumbangan pikiran dalam pengambilan 

keputusan pelaksanaan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan berfikir siswa. 

3. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk penelitian serupa lebih lanjut 

untuk masalah dan ruangan lingkup yang lebih luas. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang dilakukan meliputi: 

1. Penelitian ini difokuskan pada masalah penerapan pola PBMP yang diukur 

berdasarkan tingkat pertanyaan menurut Taksonomi Bloom. 

2. Penelitian ini difokuskan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa 

3. Materi pembelajaran yang dibahas adalah materi pembelajaran kelas X 

semester II yaitu Kerusakan Lingkungan dan Upaya Mengatasinya. 

4. Penelitian dilakukan dikelas x semester II SMAN 1 Maron. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Adapun definisinya dari beberapa istilah yang tertulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pola PBMP  

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. 

2. Metode Eksperimen 

Adalah metode pemberian kesempatan kepada anak didik peroranagn atau 

kelompok, untuk dilatih melakukan sesuatu proses atau percobaan. Sehingga 

dapat menumbuhkan pola berpikir yang kritis dan meningkatkan berpikir tingkat 

tinggi dalam pembelajaran. 
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3. Berpikir Tingkat Tinggi 

   Adalah berpikir yang cenderung komplek, menghasilkan banyak solusi , 

melibatkan pencarian makna dan terdapat pengarahan mental  besar-besaran saat 

melahirkan berbagai jenis pertimbangan yang dibutuhkan (Nurhadi, 2003) . 

   Adapun komponen-komponen berfikir tingkat tinggi membuat 

perbandingan atau pertentangan, meminta alasan dan mengmukakan  ide , 

mengemukakan ide ke contoh, mengemukakan contoh ke ide, mengemukakan 

sebab ke akibat, ingin tahu mengemukakan sesuatu membentuk hipotesis 

ekserimen, membuktikan informasi, memacu investigasi dan mendukung suatu 

teori. 

4. Hasi Belajar 

 Hasil Belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 

tindakan mengajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya kegiatan 

belajar dan merupakan puncak hasil belajar (Dimyati dan Mudjono, 1994). Dalam 

penelitian ini hasil belajar adalah skor hasil tes tertulis yang diperoleh siswa pada 

setiap akhir siklus dari segi kognitif C1 (to remember), C2 (to understand) dan C3 

(to Apply). 

 

 

 

 


