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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM). SDM yang baik adalah SDM yang mampu mengatasi masalah-masalah 

dalam kehidupan yang dapat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan suatu 

negara, seperti pada bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya bangsa.  

Pendidikan pada hakekatnya merupakan proses memanusiakan manusia itu 

sendiri.1 Hal ini sejalan dengan pengertian pendidikan yang tertuang dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi: Pendidikan adalah 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. 

Pendidikan merupakan bagian yang penting dalam kehidupan umat manusia, 

dengan pendidikan manusia dapat hidup sesuai dengan fungsinya sebagai mahluk   

yang berakal.
2
 Pendidikan merupakan usaha sadar dalam mengembangkan potensi 
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sumber daya manusia melalui kegiatan pembelajaran.3 Salah satu aspek penting 

dalam kehidupan manusia adalah pendidikan. Persepsi tentang pentingnya pendidikan 

sejalan dengan ajaran agama Islam. Begitu banyak firman Allah Swt dalam Al-quran 

yang membahas tentang pendidikan, salah satunya dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11 : 

ۡم وَ  ٱََّلِيوَ  ٱّلَله يَۡرفَِع  وتهواْ  ٱََّلِيوَ َءاَننهواْ ِننكه
ه
ٖۚ وَ  ٱۡلعِۡلمَ أ   ١١بَِها َتۡعَهلهوَن َخبرِيٞ  ٱّلَله َدَرَجَٰت 

Terjemahanya: 

       “ Niscaya Allah akan meninggikan orang yang beriman diantaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”  

 Pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari penerapan sebuah kurikulum. 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan 

bahan pelajaran serta cara yang di gunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
4
 Kurikulum 2013 yang 

berbasis karakter dan berbasis kompetensi, antara lain ingin mengubah pola 

pendidikan dari orientasi terhadap hasil dan materi ke pendidikan sebagai proses.
5
  

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik moderen dalam 

pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah 

(scientific appoch) meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, 

menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata pelajaran. 6 
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Guru dalam pelaksanaan pembelajaran mempunyai tanggung jawab profesional 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru berperan sangat penting dalam 

kegiatan pembelajaran, karena guru bertanggung jawab terhadap tujuan-tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai secara optimal. Selain sebagai tenaga pendidik dan 

pengajar tugas utama guru di sekolah adalah sebagai fasilitator sekaligus motivator. 

Sehingga guru sangat di sarankan untuk membuat suatu pembelajaran yang menarik 

bagi siswanya dengan berbagai metode dan model pembelajaran yang di gunakan. 

Dalam kegiatan pembelajaran peran guru sebagai fasilitator hendaknya 

memfasilitasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan guru sebagai motivator 

dimaksudkan guru memotivator siswa agar implikasi pembelajaran mengarahkan 

pada pembelajaran efektif dan efisien.  

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru seharusnya dapat memberikan rasa 

tenang dan nyaman pada siswa, Karena akan dapat memberikan daya ingat yang 

berkepanjangan pada siswa.
7
 Ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh guru akan 

diserap dengan baik oleh siswa apabila ilmu pengetahuan yang diterima oleh siswa 

dari gurunya bukan bersifat hafalan tetapi ilmu pengetahuan tersebut melalui sebuah 

proses pemahaman. 

 . Berdasarkan pengamatan awal di SMA Negeri 6 Kendari dalam pembelajaran 

Biologi bahwa sebagian guru masih kurang menggunakan model pembelajaran yang 

sesuai dengan dengan materi yang diajarkan, dan sebagian masih menggunakan 
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model konvesional sehingga terkadang siswa masih kurang aktif dalam kelas dan 

kurang memperhatikan materi yang disampaikan dan mengakibatkan siswa kurang 

memahami materi yang di ajarkan oleh guru. Model pembelajaran yang di gunakan 

belum bervariasi, sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pendidik juga perlu mengadakan variasi 

dalam mengajar, dalam hal ini pendidik diharapkan mampu menerapkan model 

pembelajaran yang dapat menumbuhkan semangat belajar peserta didik.8 Salah satu 

alternatif model yang memungkinkan dikembangkannya keterampilan berfikir siswa 

(penalaran, komunikasi, dan koneksi) yaitu pembelajaran berbasis masalah.
9
 

Pembelajaran berbasis masalah memfasilitasi keberhasilan memecahkan masalah, 

komunikasi, kerja kelompok dan keterampilan interpersonal dengan lebih baik 

dibandingkan dengan pendekatan yang lain.
10

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Biologi menyatakan 

bahwa hasil belajar dalam pembelajaran Biologi masih rendah, rendahnya hasil 

belajar Biologi terlihat dari nilai rata-rata yang diperoleh siswa belum mencapai 

kriteria ketuntasan minimum (KKM) yaitu 75% yang ditetapkan disekolah, hasil 

ulangan siswa masih rendah, dan masih banyak siswa yang remedial karena tidak 

serius dalam melakukan pembelajaran Biologi. Maka  inilah yang menarik peneliti 

untuk melakukan penelitian di SMA Negeri 6 Kendari dengan judul “Pengaruh 

                                                           
8
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Model Problem Based Learning (PBL) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada 

Materi Sistem Imun di  SMA Negeri 6 kendari. 

B. Identifikasi Masalah  

       Berdasarkan uraian latar belakang dia atas, maka masalah dalam peneliitian yang 

di laksanakan dapat di identifikasi sebagai berikut: 

1. Penggunaan model pembelajaran masih menggunakan Model konvensional dan 

kurang bervariasi. 

2. Guru belum variatif dalam menggunakan model pembelajaran.  

3. Hubungan interaksi antara siswa dan guru dalam proses pembelajaran kurang aktif 

4. Hasil belajar biologi siswa belum memenuhi SBM 

C. Pembatasan masalah  

      Pembatasan masalah merupakan upaya peneliti untuk menetapkan batasan-

batasan sehingga permasalahan dapat dikaji secara terfokus dan jelas. Peneliti 

membatasi permasalahan yang diteliti yakni: 

1. Peneliti hanya terfokus pada kelas XI MIA 5 dan kelas XI MIA 6. 

2. Materi yang diajarkan yakni tentang sistem imun. 

3. Peneliti ingin melihat pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning 

terhadap hasil belajar kognitif siswa. 
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D. Rumusan masalah  

       Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka dapat di rumuskan permasalahanya 

yaitu: 

1. Bagaimana hasil belajar siswa dengan pembelaran  model problem based learning  

dan model konvensional   pada materi sistem imun di kelas eksperimen dan kelas 

kontrol? 

2. Apakah terdapat pengaruh model problem based learning terhadap hasil belajar  

pada materi sistem imun di kelas eksperimen? 

3. Apakah ada perbedaan hasil pos-tes pada siswa kelas eksperimen dan pos-tes pada 

siswa kelas konrol? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan model 

problem based learning  dan model konvensional   pada materi sistem imun di 

kelas eksperimen dan  kelas kontrol. 

2. Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh model problem based learning 

terhadap hasil belajar  pada materi sistem imun di kelas eksperimen. 

3. Untuk mengetahui hasil pos-tes kelas eksperimen dan pos-tes kelas kontrol. 

F. Kegunaan  Penelitian  

Manfaat  penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Untuk melatih diri mencari solusi dalam pengelola pembelajaran di kelas. 
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b. Memberikan gambaran dalam menggunakan model pembelajaran  yang 

bervariasi apabila nanti mengajar pada mata pelajaran biologi. 

2. Bagi peserta didik 

a. Memberikan suasana belajar yang kondusif dan menyenagkan sehingga peserta 

didik tidak jenuh dalam proses pembelajaran. 

b. Melatih kemampuan peserta didik dalam berfikir kritis terhadap suatu 

permasaalahan. 

3. Bagi Guru   

a. Hasil penelitian ini data di gunakan guru dalam menggunakan model yang 

bervariasi dalam ranka meningkatkan hasil belajar peserta didik serta dapat 

menumbuhkan kreatifitas guru dalam pembelajaran biologi. 
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