
BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

1. Konsep Pembelajaran Biologi 

a. Pengertian Pembelajaran Biologi 

Biologi berasal dari bahasa yunani yaitu dari kata “bios” yang 

berarti kehidupan dan “logos” yang berarti ilmu. Jadi biologi adalah 

cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari perihal kehidupan serta 

pross kehidupan. Menurut Dwidjosaputro, biologi sebagai ilmu 

pengetahuan merupakan suatu disiplin tersendiri yang pendekatannya 

menggunakan suatu metode, yaitu metode ilmiah. Untuk itu 

pelaksanaan pembelajaran biologi siswa diarahkan untuk melakukan 

kegiatan eksperimen dan observasi. Biologi pada dasarnya memiliki 

karakteristik keilmuan yang spesifik dan berbeda dengan lainnya 

sehingga dalam mempelajari biologi tidakhanya mengajarkan materi 

atau hafalan biologi saja kepada siswa, namun siswa harus diajak 

mempelajari biologi menuntut cara berpikirnya. 

Biologi merupakan ilmu yang mempelajari objek dan persoalan 

gejala alam. Semua benda dan kejadian alam merupakan sasaran yang 

dipelajari dalam biologi. Proses belajar biologi menurut Djohar 

(1987:1) merupakan perwujudan dari interaksi subjek (peserta didik) 

dengan objek yang terdiri dari benda dan kejadian, proses dan produk. 

Pendidikan biologi harus diletakkan sebagai alat pendidikan, bukan 



sebagai tujuan pendidikan, sehingga konsekuensinya dalam 

pembelajaran hendaknya memberi pelajaran kepada subyek belajar 

untuk melakukan interaksi dengan obyek belajar secara mandiri, 

sehingga dapat mengeksplorasi dan menemukan konsep. Konsep 

belajar mengajar biologi memiliki tiga persoalan utama, yaitu hakekat 

mengajar, kedudukan materi meliputi arti dan peranannya serta 

kedudukan siswa. 

Suhardi (2007:4) mengungkapkan bahwa proses pembelajaran/ 

proses belajar mengajar biologi merupakan suatu sistem. Sistem 

pembelajaran tersebut merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari 

Instrumental input (masukan instrumental), lingkungan dan Out putnya 

(hasil keluaran) dengan pusat sistem berupa proses pembelajaran. 

Pembelajaran sebagai proses menurut Syamsu Mappa dan Anisah 

Basleman (1994:11) merupakan suatu proses usaha untuk memenuhi 

kebutuhan dan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini kebutuhan dan 

tujuan yang dimaksud adalah kebutuhan dan tujuan dari kegiatan 

belajar. 

b. Tujuan Pembelajaran Biologi  

Tujuan pembelajaran biologi yaitu untuk merealisasikan ilmu- 

ilmu alam yang bersifat teorik kedalam kehidupan nyata di 

masyarakat. Oleh karenanya, secara substansi materi biologi perlu 

disusun agar mampu mengorganisasi peserta didik dalam menjalani 

kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Pembelajaran biologi 



dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu: 1) peserta didik, sebagai 

penerima informasi, 2) guru sebagai fasilitator, dan 3) lingkungan 

sebagai sumber belajar peserta didik. Hubungan ketiga komponen ini 

sangat penting agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, yaitu 

terjadinya perubahan perilaku peserta didik kearah yang lebih baik 

dalam hubungan dengan sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa, 

hubungan sosial dengan masyarakat, kemampuan kognitif, 

psikomotorik, dan keterampilan. 

Sesuai dengan prinsip kegiatan belajar mengajar dalam 

Kurikulum 2013, pembelajaran hendaknya dirancang dengan 

mengikuti prinsip-prinsip khas yang edukatif, yaitu kegiatan yang 

berfokus pada kegiatan aktif siswa dalam membangun makna atau 

pemahaman (Muslic, 2007). Prinsip ini mengarahkan pada 

ketercapaian tujuan dari pendidikan biologi pada jenjang SMA 

diantaranya adalah memahami konsep-konsep biologi dan saling 

keterkaitannya serta mengembangkan keterampilan dasar biologi untuk 

menumbuhkan nilai serta sikap ilmiah (Puskur, 2006). Pembelajaran 

hendaknya lebih mengutamakan proses dan keterampilan berpikir, 

seperti  mendefinisikan dan menganalisis masalah, memformulasikan 

prinsip, mengamati, mengklarifikasi, dan memverifikasi. 

Wuryadi (1971:88) mengemukakan bahwa dalam proses 

pembelajaran pada diri siswa, akan berkembang tiga ranah yaitu: ranah 



kognitif, afektif dan psikomotorik. Tiga ranah tersebut dapat diuraikan 

menjadi tujuan pendidikan biologi, yaitu: 

1) Pengembangan sikap dan pengharagaan 

2) Pengembangan cara berfikir 

3) Pengembangan ketrampilan, baik ketrampilan kerja maupun 

ketrampilan berfikir 

4) Pengembangan pengetahuan dan pengertian serta penggunaan 

pengetahuan tersebut bagi kepentingan kehidupan manusia. 

c. Keterampilan Dasar dalam Pengajaran Pembelajaran Biologi 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran merupakan usaha sengaja, terarah dan bertujuan agar 

orang lain dapat memperoleh pengalaman yang bermakna (BSNP, 

2006: 30). Pembelajaran biologi di sekolah menengah diharapkan 

dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar serta proses pengembangan lebih lanjut dalam 

penerapannya di kehidupan sehari-hari. Penting sekali bagi setiap guru 

memahami sebaik-baiknya tentang proses belajar siswa, agar dapat 

memberikan bimbingan dan menyediakan lingkungan belajar yang 

tepat dan serasi bagi siswa (Oemar Hamalik, 2010:36). 

Proses pembelajaran biologi merupakan penciptaan situasi dan 

kondisi yang kondusif sehingga terjadi interaksi antara subjek didik 

dengan objek belajarnya yang berupa makhluk hidup dan segala aspek 



kehidupannya. Melalui interaksi antara subjek didik dengan objek 

belajar dapat menyebabkan perkembangan proses mental dan sensori 

motorik yang optimal pada diri siswa. 

d. Pembelajaran Biologi di SMA 

Berdasarkan K13 (BSNP, 2006:452), mata pelajaran biologi 

dikembangkan melalui kemampuan berpikir analitis, induktif dan 

deduktif untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

peristiwa alam sekitar dan penyelesaian masalah bersifat kualitatif dan 

kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pemahaman dalam bidang 

lainnya. Mata pelajaran biologi di SMA merupakan kelanjutan IPA di 

SMP yang menekankan pada fenomena alam dan penerapannya 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

1) Hakikat biologi, keanekaragaman hayati dan pengelompokan makhluk 

hidup, hubungan antar komponen ekosistem, perubahan materi dan 

perubahan energi, peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem. 

2) Organisasi seluler, struktur jaringan, struktur dan fungsi organ 

tumbuhan, hewan dan manusia serta penerapannya dalam konsep 

sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

3) Proses yang tejadi pada tumbuhan, proses metabolisme, hereditas, 

evolusi, bioteknologi dan implikasinya pada sains, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

4) Pembelajaran biologi di sekolah menengah juga harus memperhatikan 

karakteristik perkembangan peserta didik yang sedang berada pada periode 



operasi formal. Periode ini yang berkembang pada peserta didik adalah 

kemampuan berpikir secara simbolis dan bisa memahami hal-hal yang 

bersifat imajinatif (dari abstrak menuju konkrit). Dalam hal ini harus 

diperhatikan karena peserta didik mempunyai kemampuan berpikir yang 

berbeda satu sama lain. 

2. Belajar dan Hasil Belajar 

a. Belajar 

Secara psikologis belajar merupakan suatu proses perubahan, 

yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai hasil 

belajar, perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus 

menerus dan tidak statis. Satu perubahan yang terjadi akan 

menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan 

atau proses belajar beikutnya. Misalnya seorang anak yang belajar 

menulis maka ia akan mengalami perubahan dari tidak dapat menulis. 

Perubahan ini berlangsung terus menerus hingga kecakapan 

menulisnya menjadi lebih baik dan sempurna. (Hadi Mahmud, 2006:6). 

Cronbach (1954) mengatakan bahwa belajar harus ditunjukan 

dengan adanya perubahan-perubahan sikap sebagai hasil pengalaman. 

Belajar sambil mengalami sendiri hal-hal tertentu akan memberikan 

bekas sangat kuat. Inilah yang selanjutnya dapat melekatkan sesuatu 

yang dipelajari dalam kehidupan pelajar.  



Spears bahwa belajar dimulai dari kegiatan mengamati, 

membaca, meniru, mencoba sendiri, mendengar dan mengikuti 

perintah. Tahapan-tahapan tersebut kemudian harus bisa dijalani 

sehingga disinilah arti sesungguhnya subuah belajar. 

Robert M. Cagne mengatakan bahwa belajar adalah sebuah 

langkah melakukan perubahan-perubahan dalam kemampuan manusia. 

disebut belajar apabila ada perubahan-perubahan bermakna dalam 

dirinya. Kendatipun demikian, perubahan apapun itu tetap mendapat 

dukungan atau faktor lain sehingga disinalah kontribusi lain dari 

adanya perubahan pascabelajar. (Moh. Yamin, 2015:14) 

Berdasarkan beberapa pengertian belajar yang dikemukakan 

para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku untuk menguasai kemampuan dalam segala 

aspek baik afektif, kognitif, dan psikomotor.  

b. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah sejumlah pengalaman yang diperoeh siswa 

yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar tidak 

hanya penguasaan konsep teori mata pelajaran saja, tapi juga 

penguasaan kebiasaan, persepsi, kesenangan, minat-bakat, penyesuaian 

sosial, macam-macam keterampilan, cita-cita, keinginan dan harapan. 

Hal tersebut senada dengan pendapat Oemar Hamalik yang 

menyatakan bahwa “hasil belajar itu dapat terlihat dari terjadinya 



perubahan dari persepsi dan perilaku, termasuk juga perbaikan 

perilaku”. (Rusman, 2015).  

Winkell menyatakan hasil belajar adalah setiap macam 

kegiatan belajar menghasilkan perubahan yang khas yaitu, belajar. 

Hasil belajar tampak dalam suatu prestasi yang diberikan siswa, 

misalnya menyebutkan huruf dalam abjad secara berurutan. 

Bentuk nyata yang dapat dilihat dan dirasakan dari kegiatan 

belajar adalah hasil belajar. Susanto (2014:1) hasil belajar adalah 

perubahan perilaku yang berupa pengetahuan atau pemahaman, 

keterampilan dan sikap yang diperoleh siswa selama berlangsungnya 

proses belajar mengajar atau yang lazim disebut dengan pembeajaran. 

Suprijono (2012: 5) mengemukakan hasil belajar adalah pola 

perbuatan, nilai, pengertian, sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil 

belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya 

salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Artinya, hasil pembelajaran 

dikategorisasi oleh pakar pendidikan sebagaimana tersebut diatas tidak 

dilihat secara fragmentaris atau terpisah, melainkan komprehensif.  

Berdasarkan beberapa definisi para ahli, maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar secara ringkasnya adalah perubahan yang terjadi pada 

diri individu yang mencakup tiga ranah atau aspek yaitu kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Tiga ranah tersebut yaitu ranah kognitif berkaitan 

dengan hasil berupa pengetahuan dari belum tahu menjadi tahu, dari 

belum bisa menjadi bisa, dari belum paham menjadi paham ranah afektif 



berkaitan dengan sikap seseorang, minat dan nilai, sedangkan ranah 

psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti kemampuan 

motorik dan syaraf. 

3. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara 

khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan 

bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik 

pembelajaran (Komalasari 2013: 57). Menurut Suprijono (2012: 46) model 

pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar. Joyce dalam Trianto (2011:22). 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas 

atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-

perangkat pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku, film, komputer, 

kurikulum dan lain-lain. 

Berdasarkan beberapa pendapat tokoh, maka peneliti membuat 

kesimpulan bahwa model pembelajaran merupakan bagian yang sangat 

penting dalam sistem atau proses pembelajaran. Model pembelajaran 

sangat membantu, memudahkan dalam menentukan dan menyusun 

perangkat-perangkat pembelajaran. Model pembelajaran juga berfungsi 

sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. 



B. Problem Based Learning 

1. Pengertian Problem Based Learning (PBL) 

PBL pertama kali dikenalkan pada awal tahun 1970-an di 

universitas Mc Master Fakultas Kedokteran Kanada, sebagai satu upaya 

menemukan solusi dalam diagnosis dalam membuat pertanyaan-pertanyaan 

sesuai situasi yang ada. Menurut Arends Problem Based Learning (PBL) 

merupakan suatu pendekatan pembelajaran dimana siswa mengerjakan 

permasalahan autentik atau yang dapat dipercaya, dengan maksud untuk 

menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiri, dan 

keterampilan berfikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian 

dan percaya. 

Pengertian problem based learning learning menurut  Duch 

sebagaimana yang dikutip oleh Bekti Problem Based Learning  adalah “ 

metode intruksional yang menantang peserta didik agar belajar untuk 

bekerja sama dalam kelompok untuk mencari solusi bagi masalaha yang 

nyata. (Gunantara, 2014:2). 

Menurut Arends, Problem based learning  merupakan pembelajaran yang 

memiliki esensi berupa menyuguhkan berbaga situasi bermasalah yang 

dapat di percaya dan bermakna kepada siswa. 

  Problem based learning merupakan model pembelajaran yang 

memotivasi siswa untuk berpikir tingkat tinggi serta mengembangkan ide-

ide yang di miliki sehingga dapat memecahkan masalah melalui 

eksperimen. Eksperimen yang di maksud adalah pembelajaran dengan 



menggunakan alat dan bahan baik secara individu maupun kelompok 

sehingga siswa dapat mengembangkan ide-ide yang dimilikinya. 

   Pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) 

merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan 

kondisi belajar aktif kepada sisiwa. (Esti Zaduqisti, 2013:2). Selain itu 

problem based learning (PBL) adalah suatu pembelajaran yang di desain 

untuk persoalan kompleks dimana siswa melakukan investigasi untuk 

memahaminya, menekankan pembelajaran dengan aktivitas yang lama, 

tugas yang di berikan pada siswa bersifat multidisiplin berorientasi pada 

produk. 

  Dalam model PBL, peserta didik dberikan suatu permasalahan. 

Kemudian secara berkelompok  ( sekitar lima hingga delapan orang), 

mereka akan berusaha untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. 

Untuk mendapatkan solusi, mereka di harapkan secara aktif mencari 

informasi yang di  butuhkan dari berbagai sumber. Informasi dapat 

diperoleh dari bahan bacaan( literatur) narasumber dan lain sebagainya. 

  Karakteristik pembelajaran PBL adalah sebagai berikut: 

1. Permasalahan menjadi starting point dalam belajar 

2. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia 

nyata yang tidak terstruktur  

3. Permasalahan membutuhkan perspektif ganda (multiple perspektive), 



4. Permasalahan, menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap, 

dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan 

belajar dan bidang baru dalam belajar 

5. Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama  

6. Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan 

evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam PBL  

7. Belajar adalah kolaboratif, komunikatif dan kooperatif 

8. Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama 

pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi 

dari sebuah permasalahan. 

9. Keterbukaan proses dalam PBL meliputi integrasi dari sebuah proses 

belajar. 

10. PBL melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses 

belajar.  

Ada beberapa hal, yaitu: (1) bagaimana dapat merancang dan 

menggunakan permasalahan yang ada di dunia nyata, sehingga siswa dapat 

menguasai hasil belajar? (2) bagaimana bisa melatih siswa dalam proses 

pemecahan masalah, peengarahan diri dan belajar dengan teman sebaya? 

dan (3) bagaimana siswa memandang diri mereka sendiri sebagai pemecah 

masalah yang aktif? 

Guru dalam pembelajaran PBL juga memusatkan perhatiannya pada: 

(1) memfasilitasi proses pembelajaran PBL, mengubah cara berfikir, 

mengembangkan keterampilan inquiry, menggunakan pembelajaran 



kooperatif, (2) melatih siswa tentang strategi pemecahan masalah, 

pemberian alasan yang mendalam, berfikir kritis dan berfikir secara system, 

(3) menjadi perantara proses penguasaan informasi, meneliti lingkungan 

informasi, mengakses sumber informasi beragam, dan mengadakan 

koneksi. 

2. Tujuan pembelajaran Problem Based Learning  

Pembelajaran PBL adalah sebuah cara memanfaatkan masalah untuk 

menimbulkan motivasi belajar. Suksesnya pelaksanaan pembelajaran PBL 

sangat bergantung pada seleksi, desain dan pengembangan masalah. 

Tujuan pembelajaran PBL adalah penguasaan isi belajar dari pengembangan 

keterampilan pemecahan masalah. PBL juga berhubungan dengan belajar 

tentang kehidupan yang lebih luas, keterampilan memaknai informasi, 

kolaboratif dan belajar tim, dan keterampilan berfikir reflektif dan evaluatif.  

Adapun tujuan dari pembelajaran PBL adalah sebagai berikut: 

1) Membantu siswa mengembangkan keterampilan berfikir dan keterampilan 

pemecah masalah 

2) Menjadi pembelajaran yang mandiri 

PBL melibatkan siswa dalam penyelidikan pilihan sendiri yang 

memungkinkan mereka menginterprestasikan dan menjelaskan fenomena 

dunia nyata dan membangun pemahamannya tentang fenomena itu. 

C. Kemampuan Pemahaman Siswa 

Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah understanding yang 

dapat diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Siswa 



dapat dikatakan paham jika siswa tersebut mampu menyerap materi yang 

dipelajarinya. Untuk memahami suatu objek secara mendalam seseorang harus 

mengetahui 1) objek itu sendiri, 2) relasinya dengan objek lain yang sejenis, 3) 

relasinya dengan objek lain yang tidak sejenis, 4) relasi dual dengan objek 

lainnya yang sejenis, 5) relasi dengan objek dalam teori lainnya. 

Ada beberapa jenis pemahaman menurut para ahli yaitu: 

Polya (Herdian,2010) membedakan 4 jenis pemahaman  

a. Pemahaman mekanikal, yaitu dapat mengingat dan menerapkan sesuatu 

secara rutin atau perhitungan sederhana.  

b. Pemahaman induktif, yaitu dapat mencoba sesuatu dalam kasus sederhana 

dan tahu bahwa sesuatu itu berlaku dalam kasus serupa.  

c. Pemahaman rasional, yaitu dapat membuktikan kebenaran sesuatu. 

d. Pemahaman intuitif, yaitu dapat memperkirakan kebenaran sesuatu tanpa 

ragu-ragu, sebelum menganalisis secara analitik.  

Skemp (Herdian,2010) membedakan dua jenis pemahaman. 

Pemahaman instrumental, yaitu hafal secara terpisah atau dapat menerapkan 

sesuatu pada perhitungan rutin/sederhana, mengerjakan sesuatu secara 

algoritmik saja. Pemahaman instrumental diartikan sebagai pemahaman 

konsep yang saling terpisah dan hanya hafal rumus dalam perhitungan 

sederhana.  

 Pemahaman relasional, yaitu dapat mengaitkan sesuatu dengan hal lainnya 

secara benar dan menyadari proses yang dilakukan. Pemahaman relasional 



termuat seka atau struktur yang dapat digunakan pada penjelasan masalah 

yang lebih luas dan sifat pemakaiannya lebih bermakna.  

Jika seseorang telah paham terhadap sesuatu, maka ia dapat mengungkapkan 

kembali konsep yang dipelajarinya dengan menggunakan bahasanya sendiri 

baik itu konsep sendiri, objek-objek yang membentuk konsep tersebut, 

maupun dengan konsep lainnya.  

D. Metabolisme 

Metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia yang terjadi secara 

serentak di seluruh tubuh, terdiri atas anabolisme dan katabolisme. 

Anabolisme adalah sintesis (pembentukan) molekul organik yang menyerap 

(membutuhkan energi), sedangkan katabolisme adalah pemecahan molekul 

organik yang menghasilkan energi.  

Sumber energi utama bagi tubuh manusia adalah pati (zat tepung,starch) 

yang ada dalam makanan. Secara kimiawi, pati adalah karbo-hidrat dalam bentuk 

polisakarida yang dalam traktus gastro-intestinal (saluran pencernaan) akan 

dicerna menjadi glukosa, suatu bentuk monosakarida. Glukosa akan diabsorbsi 

dari traktus gastrointestinal ke dalam aliran darah, lalu dibawa ke dalam sel-sel 

yang membutuhkannya. Kuantitas energi yang dihasilkan oleh tiap molekul 

glukosa terlalu besar untuk langsung dimanfaatkan, sehingga glukosa dalam sel 

harus terlebih dahulu dikonversi menjadi ATP (adenosin trifosfat), yang kuantitas 

energinya dapat langsung dimanfaatkan oleh tubuh. 

E. Metode Problem Solving (Pemecahan Masalah) 

1. Pengertian Problem Solving 



Metode Problem Solving (Pemecahan Masalah) menurut Duch, 

Allen, dan White dalam Hamruni (2012:104) merupakan salah satu strategi 

pembelajaran berbasis masalah yang menyediakan kondisi untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan alitis serta memecahkan 

masalah kompleks dalam kehidupan nyata sehingga akan memunculkan 

“budaya berpikir” pada diri siswa. Sedangkan menurut Djamarah dan Zain 

(2006: 18) metode problem solving merangsang pengembangan 

kemampuan berpikir secara kreatif dan menyeluruh, karena dalam proses 

belajarnya, siswa dapat melakukan mental dengan menyoroti permasalahan 

dari berbagai segi dalam rangka mencari pemecahan. Jadi, metode problem 

solving adalah suatu cara yang dilakukan oleh guru dalam proses 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir pada siswa.  

2. Pelaksanaan Metode Problem Solving 

Dalam proses Problem Solving terdapat beberapa tahap yang harus 

disiapkan mulai dari mempersiapkan masalah sampai cara memecahkan 

masalah atau solusi dari masalah tersebut. Gick (dalam Rofik, 2009:14) 

mengemukakan dua hal penting dari teori pemrosesan informasi dalam 

problem solving, yaitu: 

1) Memunculkan wakil masalah (generation of a problem representation), 

2) Proses solusi (a solution proses). 

Sedangkan Wiconsin memilih proses Problem Solving menjadi empat 

tahap, yaitu: 

1) Pengajuan masalah (problem possing) 



2) Pendekatan masalah (problem approach) 

3) Solusi masalah (problem solution), dan 

4) Komunikasi (communication).  

Dalam pemecahan masalah maka guru harus mempersiapkan 

permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan kemampuan siswa, 

yaitu guru harus selektif apakah permasalahan yang diajukan dapat 

diselesaikan oleh siswa atau tidak. Sebelum siswa diberi permasalahan 

hendaknya guru memberi penjelasan tentang tujuan dari penyelesaian 

masalah serta cara-cara atau langkah yang harus dikerjakan untuk 

memecahkan masalah tersebut.  

Masalah- masalah yang diajukan oleh guru harus sesuai dengan 

kehidupan nyata sehingga siswa akan mudah dalam memcahkan masalah 

tersebut, selain itu guru harus menyiapkan sarana dan waktu yang cukup 

untuk berfikir dan berdiskusi dalam pemecahan masalah tersebut. 

Dengan metode Problem Solving diharapkan siswa dapat 

memecahkan masalah-masalah dalam berbagai mata pelajaran. Metode ini 

juga dapat melatih siswa untuk bias memecahkan masalah yang erat dengan 

kehidupannya. Karena kemampuan untuk memecahkan permasalahan 

sangat diperlukan setiap individu.  

3. Kelebihan dan kekurangan problem solving 

Kelebihannya yaitu sebagai berikut: 

a. Dapat membuat peserta didik menjadi lebih menghayati kehidupan 

sehari-hari 



b. Dapat melatih dan membiasakan para peserta didik untuk menghadapi 

dan memecahkan masalah secara terampil  

c. Dapat mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik secara 

kreatif. 

d. Peserta didik sudah mulai dilatih untuk memecahkan masalahnya. 

e. Metode ini menekankan pada penemuan dan pemecahan masalah secara 

berkelanjutan. Kelebihan metode ini mendorong siswa untuk berfikir 

secara ilmiah, praktis dan bekerja atas inisiatif sendiri, serta 

menumbuhkan sikap objektif, jujur dan terbuka. 

Sedangkan kekurangannya yaitu: 

a. Memerlukan cukup banyak waktu, 

b. Melibatkan lebih banyak orang 

c. Dapat mengubah kebiasaan peserta didik belajar dengan mendengarkan 

dan menerima informasi dari guru, 

d. Dapat diterapkan secara langsung yaitu untuk memecahkan masalah. 

F. Penelitian yang Relevan 

1. I Ketut Reta (2012) hasil penelitian yang dilakukan pada program study 

Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Judul “pengaruh 

model pembelajaran berbasis masalah terhadap keterampilan berpikir kritis 

ditinjau dari gaya kognitif siswa” dengan hasil : 1) terdapat perbedaan yang 

signifikan keterampilan berpikir kritis antara kelompok siswa yang belajar 

dengan model pembelajaran berbasis masalah dan kelompok siswa yang 

belajar dengan model pembelajaran konvensional, 2) terdapat perbedaaan 



yang signifikan keterampilan berfikir kritis antara kelompok siswa yang 

memiliki gaya kognitif field independent dan kelompok siswa yang 

memiliki gaya kognitif field dependent, 3) terdapat pengaruh interaksi 

antara model pembelajaran dan gaya kognitif terhadap keterampilan 

berpikir kritis, 4) terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis antara 

kelompok siswa yang belajar melalui PBL dengan kelompok siswa yang 

belajar dengan model Pk pada kelompok gaya kognitif field independent, 5) 

terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis antara kelompok siswa yang 

belajar melalui model PBL dengan kelompok siswa yang belajar dengan 

model PK pada kelompok gaya kognitif field dependent. 

2. Yesy M.N, Ibrohim, Hawa Tuarita (2012) hasil penelitian yang dilakukan 

di Universitas Negeri Malang. Judul “penerapan model pembelajaran PBL 

dipadu dengan NHT melalui Lesson Study untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa kelas XI IPA SMAN 1 

Buluwalang” dengan hasil : Penerapan model pembelajaran PBL dipadu 

NHT melalui LS dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil 

belajar (kognitif dan afektif) siswa. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari 

presentase hasil siklus I kesiklus II yaitu kemampuan berpikir kritis sebesar 

8,5%, kognitif sebesar 12,5% dan pada afektif sebesar 9,4%. 

3. I. Kd. Urip Astika, I.K.Suma, I.W. Suastra (2013) hasil penelitian yang 

dilakukan pada Program study IPA Universitas Pendidikan Ganesha, 

Singaraja. Judul “pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap 

sikap ilmiah dan keterampilan berpikir kritis” dengan hasil: 1) terdapat 



perbedaan sikap ilmiah dan keterampilan berpikir kritis antara siswa yang 

belajar menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan siswa 

yang belajar menggunakan model pembelajaran dengan siswa yang belajar 

menggunakan model pembelajaran ekspositori. 2) terdapat perbedaan sikap 

ilmiah antara siswa yang menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah dengan siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran 

ekspositori. 

G.  Kerangka Pikir 

Kerangka pikir menurut Sugiono (2013) merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di 

identifikasi sebagai masalah yang penting. 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan dalam 

bentuk bagan sebagai berikut: 

                        

 

                                        

                                                          

                                                                     

Gambar 1.1Kerangka berpikir 

 Proses belajar mengajar merupakan sebuah kegiatan yang integral (utuh 

terpadu) antara siswa sebagai pelajar yang sedang belajar dengan guru sebagai 

Guru Siswa 

Proses pembelajaran 

Metode Ceramah Model Problem Based Learning 



pengajar yang sedang mengajar. Dalam kesatuan kegiatan ini terjadi interaksi 

hubungan antara guru dengan para siswa dalam situasi intruksional,yakni suasana 

yang bersifat pengajaran.  

 Menurut Sutikno (2008) menyebutkan fokus system pembelajaran itu 

mencakup 33 aspek yaitu: 1) siswa; siswa merupakan faktor yang paling penting 

sebab tanpa siswa tidak akan ada proses belajar. 2) proses belajar; proses belajar 

adalah apa saja yang dihayati siswa apabila mereka belajar, bukan apa yang harus 

dilakukan pendidik untuk mengajarkan materi pelajaran melainkan apa yang akan 

dilakukan siswa untuk dipelajarinya. Dan 3) situasi belajar; situasi belajar adalah 

lingkungan tempat terjadinya proses belajar dan semua faktor yang 

mempengaruhi siswa atau proses belajar seperti pendidik, kelas dan interaksi 

didalamnya. Pada kegiatan proses belajar mengajar guru juga dituntut untuk bisa 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif dan mampu memecahkan 

masalah. Keberhasilan dalam pembelajaran sangat ditentukan oleh keadaan proses 

pembelajaran yang diterapkan. Salah satu model pengajaran yang yang digunakan 

untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran adalah melalui penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning. 

H. Hipotesis Penelitian 

 Menurut Darmadi (2011) hipotesis adalah jawaban yang masih bersifat 

sementara dan bersifat teoritis. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

“Terdapat pengaruh pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) 

terhadap kemampuan pemahaman siswa pada materi metabolisme sel kelas 

XII IPA MA Al-Azhar Amondo” 



 

 


