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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kelemahan pendidikan saat ini adalah terletak pada proses

pembelajaran, dimana siswa kurang dilatih untuk memiliki kecakapan berfikir.

Akan tetapi, siswa lebih banyak diarahkan untuk menghafal dan mengingat semua

informasi termasuk mata pelajaran biologi yang memiliki banyak konsep. Hal

tersebut terbukti ketika proses pembelajaran berlangsung, guru hanya memberikan

informasi dan siswa hanya menghafalkan informasi yang telah diberikan oleh

guru. Oleh karena itu, kecakapan berfikir khususnya kemampuan dalam

memecahkan masalah siswa perlu dikembangkan.

Kemampuan memecahkan masalah perlu dikembangkan karena diharapkan

siswa mampu menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari dan harus

mampu menghadapi dunia kerja saat lulus dari sekolah. Hal ini sesuai dengan

tuntutan masa depan yang penuh dengan persaingan. Akumulasi dari

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan bekerjasama merupakan modal

dalam kemampuan untuk memecahkan masalah.

Pembelajaran yang dapat menumbuhkan keterampilan belajar dirasakan juga

sebagai salah satu kebutuhan mendasar bagi negara maju dalam menyongsong era

globalisasi, bahwa kurikulum harus lebih menekankan pada kemampuan berfikir

kreatif dan kritis serta pemecahan masalah. Kemampuan tersebut dapat tumbuh,

jika siswa menghargai keterkaitan antar-disiplin ilmu, menggunakan prosedur
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pemecahan masalah dan keterampilan komunikasi serta mau bekerja didalam

kelompok kerja.

Kemampuan pemecahan masalah merupakan bagian dari kecakapan berfikir.

Adapun kecakapan berfikir merupakan cakupan dari kecakapan hidup.

Pengembangan kecakapan hidup diharapkan dapat mengaktualisasi potensi

peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang

dihadapi. Selain itu, dapat memberikan wawasan yang luas dan memberikan bekal

dengan latihan dasar tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan nyata

dan dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep biologi dengan

membangun pengetahuan yang menghubungkan konsep dengan kenyataan.

Berdasarkan hasil observasi pada pertengahan bulan Agustus 2011 siswa di

kelas XI IPA 1 Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang, menunjukkan bahwa

pelaksanaan proses pembelajaran di kelas kurang efektif, hal tersebut disebabkan

karena guru dalam proses pembelajaran lebih sering menggunakan metode

konvensional ketika menyampaikan materi. Selain itu, pada saat di dalam kelas

siswa hanya menerima informasi dari guru dan menghafalkan informasi tersebut

yang menyebabkan informasi yang diterima oleh siswa sering kali kurang

dimengerti dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari serta pada saat proses

pembelajaran berlangsung, guru jarang menggunakan tipe pembelajaran yang

mengajak siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran dan tipe

pembelajaran yang digunakan selalu siswa mencari masalah dari materi yang akan

disampaikan, kemudian siswa akan belajar dari masalah yang ditemukan sehingga

siswa cenderung merasa bosan dalam mengikuti poses pembelajaran serta guru
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kurang memberikan tugas kepada siswa yang berhubungan dengan permasalahan

dalam kehidupan nyata, yang menuntut siswa untuk menyelesaikan permasalahan

tersebut dengan cara mereka sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan hasil belajar

siswa belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) secara optimal,

dimana KKM untuk mata pelajaran Biologi di Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang

adalah ≥ 75.

Berdasarkan hasil pengamatan di kelas XI IPA 1 Madrasah Aliyah Negeri 3

Malang diketahui, bahwa kemampuan dalam pemecahan masalah siswa masih

rendah dalam hal memahami masalah, menyelesaikan masalah, dan menjawab

masalah pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kurangnya kemampuan

siswa dalam memahami masalah dapat dilihat pada saat guru memberikan

pertanyaan atau permasalahan, siswa cenderung tidak mengerti maksud dari

pertanyaan atau permasalahan yang diajukan oleh guru. Kemampuan siswa dalam

menyelesaikan masalah dapat dilihat pada saat mereka mengemukakan pendapat

atau menjawab secara lisan pertanyaan atau permasalahan yang diajukan oleh

guru, siswa cenderung menggunakan strategi atau cara penyelesaian permasalahan

atau pertanyaan yang kurang sesuai dengan pertanyaan atau permasalahan.

Sedangkan untuk kemampuan siswa dalam menjawab masalah dapat dilihat pada

saat guru memberikan masalah atau pertanyaan, siswa cenderung mengemukakan

pendapat atau gagasan yang tidak sesuai atau jawaban yang dikemukakan tidak

berhubungan dengan pertanyaan atau permasalahan yang diajukan oleh guru.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu pembelajaran yang

inovatif serta pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam
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pemecahan masalah. Oleh karena itu, model pembelajaran Problem Based

Learning (PBL) dipadukan dengan Inquiri merupakan model pembelajaran yang

dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Tujuan

utama dari PBL dipadukan dengan Inquiri adalah pembelajaran untuk memiliki

kemampuan bukan pembelajaran untuk mendapatkan pengetahuan, sehingga

siswa terlatih untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain

itu, PBL dipadukan dengan strategi inquiri dapat mengembangkan kecakapan

berfikir siswa, mengembangkan berfikir kritis siswa, mengembangkan

kemampuan pemecahan masalah siswa, serta meningkatkan penguasaan materi.

Model pembelajaran PBL adalah suatu model pembelajaran yang

menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk

belajar tentang cara berfikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta

untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang essensial dari materi pelajaran

(Sudarman, 2007). Berfikir yang baik adalah kemampuan untuk memecahkan

masalah. Dasar dari pemecahan masalah adalah kemampuan untuk belajar dalam

situasi proses berfikir.

Pembelajaran inquiri merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar yang

melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan

menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat

merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri (Trianto, 2010).

Menurut Ibrahim dan Nur (2000), pembelajaran berdasarkan masalah

merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan

permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka
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sendiri, mengembangkan inkuiri, keterampilan berfikir tingkat lebih tinggi, serta

mengembangkan kemandirian. Thomson dan Shuler (1998), menambahkan bahwa

PBL dapat mengembangkan kemampuan berfikir siswa, melatih keterampilan

memecahkan masalah, dan meningkatkan penguasaan materi.

Berdasarkan latar belakang dan gambaran umum yang telah dipaparkan di

atas, peneliti ingin meniliti tentang “Penerapan Model Pembelajaran Problem-

Based-Learnig dipadukan dengan strategi Inquiri Untuk Peningkatan Kemampuan

Pemecahan Masalah dan Hasil Belajar Biologi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pembelajaran Problem Based Learning yang

dipadukan dengan strategi Inquiri dalam peningkatan kemampuan pemecahan

masalah dan hasil belajar Biologi?

2. Bagaimanakah peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar

Biologi melalui penerapan pembelajaran Problem Based Learning yang

dipadukan dengan strategi Inquiri?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Problem-Based-Learning yang dipadukan

dengan strategi Inquiri dalam peningkatan kemampuan pemecahan masalah

dan hasil belajar Biologi.

2. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan hasil

belajar biologi melalui penerapan pembelajaran Problem Based Learning

yang dipadukan dengan strategi Inquiri.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam memahami dan

mengembangkan teori mengenai proses pembelajaran dan metode-metode yang

dapat digunakan untuk proses pembelajaran yang lebih baik.

2. Praktis

1) Bagi Siswa

Agar peserta didik dapat mengevaluasi kemampuannya dalam proses

pembelajaran, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang maksimal.

2) Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah

diperoleh pada mata kuliah kependidikan, dengan menerapkan metode
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penelitian yang sesuai dengan maksud meningkatkan kemampuan mengajar

di dunia pendidikan.

3) Bagi guru

Untuk memahami dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh

peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga dapat memberikan

dukungan bagi keberhasilan belajarnya.

1.5 Batasan Penelitian

1. Siswa yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 1

Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang.

2. Materi yang diteliti dalam penelitian ini adalah Jaringan Tumbuhan.

1.6 Definisi Istilah

1. Model pembelajaran adalah salah satu pendekatan dalam mensiasati

perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif

(Hanafiah, 2009).

2. Problem Based Learning adalah pendekatan pembelajaran yang

menggunakan masalah nyata sebagai suatu konteks, sehingga peserta didik

dapat belajar berfikir kritis dalam melakukan pemecahan masalaah yang

ditujukan untuk memperoleh pengetahuan atau konsep yang esensial dari

bahan pelajaran (Hanafiah, 2009).

3. Strategi pembelajaran adalah pola kegiatan pembelajaran berurutan yang

diterapkan dari waktu ke waktu dan diarahkan untuk mencapai suatu hasil



8

belajar yang diinginkan dan komponen yang ada dalam pembelajaran

(Trianto, 2010).

4. Inquiri adalah suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan

secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan

menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, sehingga mereka dapat

menemukan sendiri pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai wujud

adanya perubahan perilaku (Hanafiah, 2009).

5. Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan individu untuk

menghilangkan gangguan atau hambatan dalam mencapai tujuan (Hidayat,

1998).

6. Hasil belajar adalah semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator

tentang nilai dari penggunaan strategi pembelajaran dibawah kondisi

berbeda (Wena, 2010).


