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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan memegang peranan yang penting disetiap Negara karena 

pendidikan akan menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa dan Negara. 

Konsepsi tentang tujuan pendidikan disuatu Negara atau suatu komunitas 

ditentukan dan diarahkan oleh pandangan dan falsafah hidup Negara. Tujuan 

pendidikan adalah sesuatu yang dicita-citakan atau ingin diwujudkan dari usaha 

dan proses pendidikan. Pendidikan sendiri mengandung arti usaha sistematis dan 

terprogram yang dilakukan para pendidik terhadap para pendidik agar mereka 

menjadi generasi terpelajar terdidik sejalan dengan pandangan dan falsafah hidup 

tadi. Tujuan pendidikan di Indonesia adalah mewujudkan manusia yang beriman, 

bertaqwa dan sekaligus berilmu pengetahuan dan berketerampilan. (Gojali, 2004:4) 

Perkembangan zaman merubah dinamika pendidikan yang ditandai oleh 

suatu pembaharuan dan transformasi pemikiran mengenai hakikat pembelajaran 

itu sendiri yaitu mewujudkan pembelajaran sebagai suatu proses yang aktif. 

Pembelajaran ilmu pengetahuan alam merupakan salah satu pembelajaran wajib 

yang diberikan dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Karena 

melalui pembelajaran Biologi siswa dapat memperoleh pengalaman langsung, 

sehingga dapat menambah pengetahuannya, serta dapat pula menerapkan konsep 

yang telah diberikan selama pembelajaran dengan baik. 



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-Mujadilahayat 11 : 

ت ٖۚ وَ  ٱۡلِعۡلمَ أُوتُىاْ  ٱلَِّذيهَ َءاَمنُىاْ ِمنُكۡم وَ  ٱللَُّهٱلَِّذيهَ يَۡزفَعِ  ُ دََرَجَٰ   ١١بَِما تَۡعَملُىَن َخبِيٞز  ٱّللَّ

Terjemahanya: 

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

orang yang diberilmu pengetahuan beberapa derajat”  

Sains adalah usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui 

pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur, dan dijelaskan 

dengan penalaran, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Pendidikan Biologi 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya didalam kehidupan sehari-hari. Pada  pembelajaran Biologi juga 

ditekankan pada pemberian pengalaman belajar langsung untuk dapat 

mengembangkan kompetensi yang dimiliki peserta didik agar dapat menjelajahi 

dan memahami alam sekitar secara ilmiah. (Trianto, 2007). 

Kegiatan proses pembelajaran melihat pendidik  (guru) dan peserta didik 

(siswa). Guru adalah salah satu faktor penting dalam keberhasilan proses belajar 

mengajar. Peran guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar 

menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik termasuk dalam 

proses berpikirnya. Peran guru tidak terlepas dari kemampuannya dalam 

menyampaikan materi kepada siswa. Seorang pendidik dalam melaksanakan 



proses belajar mengajar perlu meningkatkan kemampuannya dalam mengajar 

guna meningkatkan keprofesionalismenya. 

Pada kegiatan pembelajaran, siswa dituntut untuk selalu aktif agar siswa 

dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sama halnya dengan 

pembelajaran Biologi yang dituntut untuk belajar secara mandiri dan aktif. Seperti 

yang dikemukakan oleh Trianto bahwa dalam proses pembelajaran Sains meliputi 

empat unsur diantaranya sikap, proses, produk, dan aplikasi. Semuanya itu harus 

dimunculkan dalam proses pembelajaran Sains yang kemudian siswa diharapkan 

mampu untuk memahami fenomena alam melalui kegiatan pemecahan masalah, 

metode ilmiah dan menemukan fakta-fakta baru melalui eksperimen atau 

penelitian. 

Menggunakan model yang beragam dalam proses pembelajaran dapat 

meninggkatkan minat belajar siswa, karena merasa tertarik dengan proses 

pembelajaran sehingga hal itu akan berdampak dengan hasil belajarnya jika serius 

memperhatikan materi dan akan mengalami peningkatan hasil belajar. Tetapi lain 

halnya jika kita masih banyak menemukan fakta dilapangan bahwa model yang 

digunakan kurang efisien terhadap materi yang diajarkan. Hal ini juga yang dapat 

menurunkan minat belajar dan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa itu 

sendiri. 

 

Model pembelajaran yang beragam bisa menjadi salah satu peningkatan hasil 

belajar siswa itu sendiri, karena dengan model yang menarik siswa dengan 

semangat mengikuti pembelajaran. Berdasarkan pengamatan awal di MA Al-



Azhar Amondo dalam pembelajaran Biologi bahwa sebagian guru masih kurang 

menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan dengan materi yang 

diajarkan, dan sebagian masih menggunakan 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.  

Peningkatan kualitas pembelajaran, salah satunya dengan menerapkan 

model pembelajaran yang sudah ada. Penerapan model ini dirasa cukup untuk 

memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan selama ini, karena dengan 

adanya model pembelajaran yang diterapkan ini siswa akan lebih dapat 

memahami konsep-konsep dalam sains dengan baik. Kemudian materi yang 

disampaikan akan dikolaborasikan dengan berbagai langkah-langkah yang telah 

disusun secara sistematis agar pembelajaran bisa tercapai secara maksimal. Guru 

harus berani mencoba sesuatu yang baru dan mampu meninggalkan cara-cara 

lama dan menggunakan strategi pembelajaran yang baru, yaitu dengan 

menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar. 

Guru diharapkan mampu untuk mengembangkan model-model 

pembelajaran yang sudah ada saat ini. Model pembelajaran yang dianggap relevan 

dan mendukung, salah satunya adalah model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) atau pembelajaran berbasis masalah. 



Melalui proses pemecahan masalah dalam pembelajaran, siswa dapat 

menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan berbagai pengalaman belajar 

melalui proses mentalnya sendiri, sehingga membuat siswa menjadi lebih 

termotifasi (menjadi lebih aktif, kritis, dan kreatif) dalam mengikuti pelajaran 

Biologi. Pemikiran kritis sangat dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan 

dunia secara global saat ini dengan berpikir kritis siswa dilatih untuk menghadapi 

persoalan yang nyata didalam kegiatan sehari-hari. 

Metabolisme merupakan suatu proses pembentukan atau penguraian zat 

didalam sel yang disertai dengan adanya perubahan energi. Proses-proses ini 

terjadi didalam sel makhluk hidup. Proses yang terjadi dapat berupa pembentukan 

zat atau dapat pula berupa penguraian zat menjadi zat-zat yang lebih sederhana.  

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 MA Al-Azhar Amondo 

dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem 

Based Learning) Terhadap Kemampuan Pemahaman Siswa Pada Materi 

Metabolisme Sel Kelas XII di MA Al-Azhar Amondo”. 

 

B. Rumusan Masalah 



Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

a.  Bagaimana tingkat pemahaman siswa dalam penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning pada materi Metabolisme Sel kelas 

XII di MA Al-Azhar Amondo?  

b. Bagaimana tingkat pemahaman siswa yang belajar dengan menggunakan 

model konvesional  pada materi Metabolisme Sel kelas XII di MA Al-

Azhar Amondo?  

c. Apakah terdapat pengaruh model Problem Based Learning terhadap 

tingkat pemahaman siswa pada materi Metabolisme Sel dikelas XII IPA 

MA Al-Azhar Amondo? 

C.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

a.  Tingkat pemahaman siswa dalam penerapan model pembelajaran Problem 

Based Learning pada materi Metabolisme Sel kelas XII di MA Al-Azhar 

Amondo. 

b. Tingkat pemahaman siswa yang belajar dengan menggunakan model 

konvesional  pada materi Metabolisme Sel kelas XII di MA Al-Azhar 

Amondo. 

c. Pengaruh model Problem Based Learning terhadap tingkat pemahaman 

siswa pada materi Metabolisme Sel kelas XII IPA MA Al-Azhar Amondo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Untuk siswa 



a. Melatih dan mengembangkan keterampilan berpikir siswa dalam 

memahami mata pelajaran biologi, khususnya pada materi 

metabolisme sel. 

b. Meningkatkan pemahaman siswa, sehingga siswa lebih terampil dalam 

mengamati, memperoleh data dan menganalisis informasi yang 

didapatkan dalam proses pembelajaran. 

2. Untuk Guru 

a. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah 

perbaikan proses pembelajaran. 

b. Memperkaya model pembelajaran sehingga dapat menentukan model 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 

c. Memberikan gambaran sejauh mana siswa dapat menyerap materi 

yang telah diberikan selama pembelajaran. 

3. Untuk Lembaga 

a. Meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar. 

b. Memberikan inovasi pembelajaran dalam pendidikan. 

4. Peneliti  

Peneliti mampu menggunakan penelitian ini sebagai sarana untuk 

mengembangkan pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan 

model pembelajaran dan media pembelajaran. 

 


