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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2003). 

Penyelenggaran pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem 

pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat 

SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan 

pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari hasil 

belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI (Pemerintah Republik Indonesia, 

2010). 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) adalah pembelajaran yang berkaitan dengan 

cara mencari tahu tentang lingkungan atau alam secara sistematis, sehingga IPA 

bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan 

(Rizal, 2014). IPA harus diajarkan dengan pembelajaran yang memungkinkan 
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siswa mengembangkan kemampuan yang dimilikinya dan dapat membangun 

sendiri konsepnya. Pembelajaran IPA terutama biologi memberikan pengalaman 

secara langsung, atau siswa ditekankan untuk aktif dalam proses belajar mengajar. 

Pembelajaran biologi yang menitik beratkan pada pengembangan daya penalaran 

siswa dapat dicapai melalui berbagai strategi, metode atau model pembelajaran. 

Proses pembelajaran yang melibatkan siswa belajar secara aktif dalam 

mengembangkan kreatifitas berfikirnya yaitu guru perlu melakukan tindakan 

dalam proses pembelajaran tersebut. Pembelajaran yang baik ialah belajar melalui 

proses secara langsung untuk memperoleh hasil belajar yang bermakna. Tujuan 

pokok kegiatan pembelajaran adalah agar siswa mampu meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan menciptakan suasana belajar lebih kondusif, 

hidup, menarik dan menyenangkan. Siswa diharapkan termotivasi dan senang 

melakukan kegiatan belajar yang menarik dan bermakna. Hal ini sejalan dengan 

yang diungkapkan oleh Permendikbud (2014) Proses pembelajaran 

diselenggarakan secara interaktif, menyenangkan, menantang, inspiratif, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, 

kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 16-18 Maret 2017 

di SMP Muhammadiyah 1 Malang terhadap proses pembelajaran biologi pada 

siswa kelas VIIIB ditemukan beberapa masalah yaitu: 1) selama pembelajaran 

guru hanya menerangkan saja dan tidak ada tanya jawab, sehingga siswa pasif dan 

hanya mendengarkan dan mencatat uraian guru, 2) sebagian besar siswa jarang 

terlibat mengutarakan pendapat atau mengajukan pertanyaan, sehingga siswa 
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ramai dan bercanda, 3) Banyak siswa terlihat malas dan kurang antusias dalam 

mengerjakan tugas dari guru. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa siswa 

kurang terlibat dalam proses pembelajaran seperti diskusi kelompok, bertanya, 

mengerjakan tugas, memperhatikan penjelasan guru, meringkas materi dan 

mengerjakan soal-soal. Proses pembelajaran masih didominasi oleh guru. 

Terdapat beberapa siswa yang kurang tertarik pada materi yang sedang dibahas, 

akibatnya materi pelajaran yang siswa dapat tidak maksimal, dan berpengaruh 

terhadap hasil belajar yang relatif rendah dari ketuntasan minimal (KKM). Hasil 

belajar siswa di SMP Muhammadiyah 1 Malang masih dibawah rata-rata Kriteria 

Ketuntasan Maksimal (KKM) yang ditentukan oleh sekolah yaitu 78, sedangkan 

hasil belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran rata-rata 70 sehingga belum 

memenuhi Kriteria Ketuntasan Maksimal (KKM). 

Solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar 

yang terjadi pada siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Malang adalah 

dengan menerapkan model pembelajaran yang tepat. Adapun solusi yang dapat 

diberikan adalah melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran OIDDE. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Hudha (2016) Model pembelajaran OIDDE adalah 

model pembelajaran akronim dari Orientation, Identify, Discussion, Decision, and 

Engage in Behavior, yang sekaligus menjadi sintaks (langkah-langkah 

pembelajarannya).  

Berdasarkan paparan masalah, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran OIDDE Terhadap 

Peningkatan Aktivitas Belajar dan Hasil Belajar Materi Sistem Pencernaan 

pada  Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Malang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka perumusan 

masalah yang dapat dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana pengaruh model pembelajaran OIDDE terhadap peningkatan 

aktivitas belajar pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Malang ?  

1.2.2 Bagaimana pengaruh model pembelajaran OIDDE terhadap peningkatan 

hasil belajar IPA pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Malang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian   

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1.3.1 Menganalisis pengaruh model pembelajaran OIDDE terhadap peningkatan 

aktivitas belajar pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Malang. 

1.3.2 Menganalisis pengaruh model pembelajaran OIDDE terhadap peningkatan 

hasil belajar IPA pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Malang?  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis. Manfaat teoritis dan praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.4.1 Bagi guru bidang studi pembelajaran IPA dapat dijadikan sebagai wacana 

dan alternatif model pembelajaran untuk pengembangan pembelajaran yang 

lebih variatif, aktif, dan menarik. 

1.4.2 Bagi siswa dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan bekerja secara 

kelompok serta adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajarnya. 
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1.4.3 Bagi peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam 

menerapkan model pembelajaran yang tepat. 

1.4.4 Bagi peneliti lain dapat memberikan informasi dan pengetahuan dalam 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Berdasarkan analisis situasi dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini 

dibatasi pada hal-hal berikut : 

1.5.1 Subyek dari penelitian ini adalah siswa kelas VIIIB SMP Muhammadiyah 

1 Malang tahun ajara 2017/2018. 

1.5.2 Aktivitas belajar yang dimaksud adalah aktivitas belajar respon siswa, 

diskusi dan presentasi. 

1.5.3 Hasil belajar yang dimaksud pada penelitian ini adalah skor hasil tes awal 

(pre-test) sebelum melaksanakan pembelajaran dan skor hasil akhir (post-

test) sesudah melaksanakan pembelajaran. 

 

1.6 Batasan Istilah 

Secara operasional, beberapa istilah dapat didefinisikan sebagai berikut : 

1.6.1 Model OIDDE adalah model yang terdiri atas lima tahap kegiatan, yaitu 

orientasi, identifikasi, diskusi, pengambilan keputusan, dan menunjukkan 

sikap/ tindakan dalam mengambil keputusan (Hudha, 2012). 

1.6.2 Aktivitas belajar adalah aktivitas belajar melalui aspek psikomotor yang 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan aktivitas belajar siswa melalui 
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kondisi siswa dalam proses pembelajaran berlangsung dan bertanya kepada 

guru mata pelajaran IPA (Ahmad, 2004). 

1.6.3 Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta 

didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Ageng, 2015). 




