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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan unsur penting dalam mewujudkan kemajuan suatu 

bangsa, karena maju mundurnya suatu bangsa pada masa kini dan masa 

mendatang sangat ditentukan oleh pendidikan.Kemajuan pendidikan tidak hanya 

menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab 

orang tua, masyarakat dan siswa. Peningkatan mutu pendidikan berkaitan erat 

dengan penyelenggaraan proses belajar mengajar. Pendidikan juga merupakan 

investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dimana peningkatan 

kecakapan dan kemampuan diyakini sebagai faktor pendukung upaya manusia 

dalam mengarungi kehidupan. Hal ini tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 

Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada 

TuhanYang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab (R I, 3003). 

Berdasarkan hal tersebut pendidikan merupakan salah satu langkah yang 

dilakukan untuk membentuk generasi bangsa yang cerdas dan berkualitas Sebagai 

pedoman penyelenggaraan pendidikan, kurikulum merupakan acuan dalam 
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penyelenggaraan pendidikan sekaligus sebagai tolak ukur pencapaian tujuan 

Sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan, kurikulum merupakan acuan 

dalam penyelenggaraan pendidikan sekaligus sebagai tolak ukur pencapaian 

tujuan pendidikan. Kurikulum yang dijalankan adalah kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam 

pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah 

(scientific approach) dalam pembelajaran semua mata pelajaran meliputi 

menggali informasi melaui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah 

data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan 

menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta (R I, 2003). 

Menurut tujuan dan karakteristik kurikulum 2013 yaitu mengembangkan 

keseimbangan antara mengembangan sikap dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, 

kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Dimana dalam salah 

satu tujuan tersebut menyebutkan rasa ingin tahu yang dimana rasa ingin tahu ini 

di sokong oleh adanya suatu model pembelajaran yang membuat rasa ingin tahu 

siswa terus meningkat. 

Dalam pendidikan guru sangat berperan dalam mengembangkan bakat 

peserta didik. Seorang guru harus dapat berperan aktif dalam mencari model-

modelpembelajaran baru dalam menyampaikan materi pelajaran sehingga siswa 

dapat memahami dengan baik dan tidak cepat bosan. (Megayani, 2017) Adapun 

siswa merupakan sasaran dari proses pembelajaran sehingga memiliki motivasi 

dalam belajar, sikap yang baik terhadap pembelajaran, dapat menimbulkan 

kemampuan berpikir kritis, memiliki keterampilan sosial, serta hasil pencapaian 
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yang lebih baik. Model pembelajaran merupakan strategi yang digunakan guru 

untuk meningkatkan motivasi belajar, sikap belajar di kalangan siswa, mampu 

berpikir kritis, memiliki keterampilan sosial, dan pencapaian hasil pembelajaran 

yang lebih optimal. 

Dalam kondisi lain seringkali siswa tidak memahami teori-teori dalam 

biologi. Siswa mampu menghafal dan mengerjakan soal dengan benar, tetapi tidak 

memahami konsep yang terkandung di dalamnya. Allah SWT Berfirman dalam 

Q.S: 67: 23 

 َ ا تَْشُكُرونقُْل ُهَو ٱلَِّذٓى أَنَشأ َر َوٱْألَْفـَِٔدةَ ۖ قَِليًال مَّ ◌َ ُكْم َوَجَعَل لَُكُم ٱلسَّْمَع َوٱْألَْبَصٰ  

Terjemahanya: “Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan kamu  

pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu”. (tetapi) amat 

sedikitsekali kamu bersyukur (Depertemen Agama, 2004). 

Berdasarkan ayat tersebut Allah menciptakan pendengaran, penglihatan 

dan hati nurani sebagai kenikmatan yang patut kita syukuri. Cara mensyukuri 

nikmat Allah yang diberikan kepada kita adalah dengan menggunakannya secara 

positif sebagai pendukung hidup kita dibumi, dengan kata lain pembelajaran harus 

dikreasikan secara variatif dan inovatif, sehingga tidak terkesan monoton. 

Permasalahan penting lainnya dalam pembelajaran biologi adalah 

memperkecil kesenjangan prestasi belajar antara siswa berkemampuan akademik 

atas, sedang, dan bawah.Siswa berkemampuan akademik bawah prestasi 

belajarnya dapat mendekati siswa berkemampuan akademik atas jika memperoleh 

scaffolding dari guru dan teman sebayanya.Pembelajaran biologi selama ini hanya 

memberikan kesempatan siswa berkemampuan akademik tinggi memperoleh 
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prestasi yang memuaskan, sedangkan siswa dengan kemampuan akademik rendah 

tertinggal prestasinya (Rokhmatika, 2012). 

Pembelajaran biologi perlu ditempatkan kembali sesuai hakikat aslinya 

yaitu pembelajaran yang berorientasi pada aspek produk, proses, dan sikap. 

Pembelajaran biologi diharapkan mampu mengembangkan penguasaan 

keterampilan proses sains siswa baik pada siswa berkemampuan akademik atas, 

sedang, dan bawah sehingga memperkecil kesenjangan prestasi belajar siswa 

berkemampuan akademik atas, sedang, dan bawah (Rokhmatiak, 2012). 

Berdasarkan hal tersebut alternatif pembelajaran yang berpotensi mampu 

mengatasi permasalahan tersebut adalah pembelajaran biologi berbasis 

konstruktivis dan kolaboratif seperti  Problem Based Learning (PBL)  dan 

KooperatifTipe Jigsaw. 

PBL merupakan salah satu model pembelajaran yang menunjang dalam 

prosespembelajaran kurikulum 2013. Model PBL adalah model pembelajaran 

yang dirancang agarsiswa mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka 

mahir dalam memecahkan masalahdan memiliki kecakapan berpartisipasi dalam 

tim. Dalam model PBL, masalah kehidupanyang nyata dan kompleks digunakan 

untuk memotivasi siswa untuk mengidentifikasi danmeneliti konsep dan prinsip 

yang dibutuhkan untuk mengetahui dan memecahkan masalahtersebut. Siswa 

bekerja dalam tim belajar, menyatukan keahlian kolektif yang 

dimiliki,berkomunikasi dan mengintegrasikan informasi (Herlinda, 2012). 

Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dalam Kurikulum 

2013 memiliki tahapan sebagai berikut: (1) Orientasi peserta didik terhadap 
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masalah Pada tahap ini, guru harus menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas 

yang akan dilakukan agar peserta didik tahu apa tujuan utama pembelajaran.(2) 

Mengorganisasikan peserta didik Pada tahap ini, guru membantu peserta didik 

mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan 

masalah yang telah diorientasi. (3) Membimbing penyelidikan individu dan 

kelompok Pada tahap ini, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan 

informasi sebanyak-banyaknya. (4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

pada tahap ini guru membantu peserta didik dalam menganalisis data yang telah 

terkumpul pada tahap sebelumnya. (5) Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah Pada tahap ini, guru meminta peserta didik untuk 

merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses 

kegiatan belajarnya 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana siswa 

belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil dan saling membantu dan 

bekerja sama dalam memahami pokok bahasan pelajaran atau tugasnya. Dalam 

hal inibelajar dianggap selesai jika setiap anggota kelompok telah menguasai 

bahan pelajaran (Munifah, 2012). 

Model pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw adalah model pembelajaran 

kooperatif yang membentuk kelompok heterogen dengan 2 tim yaitu tim asal dan 

tim ahli. Adapun langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw yaitu : (1) siswa 

dibagi atas beberapa kelompok (tiap kelompok anggotanya 4 – 5 orang), (2) 

materi pelajaran diberikan kepada siswa dalam bentuk teks yang telah dibagi – 

bagi menjadi beberapa sub, (3) setiap anggotanya membaca sub bab yang 
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ditugaskan dan bertanggung jawab untuk mempelajarinya, (4) anggota 

darikelompok lain yang telah mempelajari sub bab yang sama bertemu dalam 

kelompok – kelompok ahli mendiskusikannya, (5) setiap anggota kelompok ahli 

setelah kembali kekelompoknya bertugas mengajar teman-temannya, (6) pada 

pertemuan dan diskusi kelompok asal, siswa-siswi dikenai tagihan berupa kuis 

individu (Munifah, 2012). 

Beberapa hasil penelitian para peneliti sebelumnya yang mengkaji tentang 

Pengaruh model pembelajran Problem Based Learning (PBL)yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Harlinda dengan judul Pengaruh Model Problem Based 

Learning(PBL)Terhadap Hasil Belajar, Kemampuan PemecahanMasalah Fisika 

Dan Minat Belajar SiswaPada Materi Fluida Statis Di SMAN 1 Lebong Sakti. 

Hasil penelitian menunjukkan data hasil dan aktivitas belajar siswa menunjukkan 

peningkatan dari pada menerapkan pembelajaran konvensional(Herlinda, 2012). 

Penelitian Ika Hikmayanti dengan judul  Pengaruh Model Problem Based 

Learning Menggunakan Simulasi Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi 

Gerak Lurus Kelas VII MTs Bou. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 

ini adalah menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning lebih baik 

daripada hasil belajar siswa dengan menerapkan pembelajaran konvensional 

(Hikmayanti, 2013).  

Penelitian yang dilakukan oleh Markus Iyus Supiandi dengan judul 

“Pengaruh Model Problem Based Learning (PBL) terhadapKemampuan 

Memecahkan Masalah dan Hasil BelajarKognitif Siswa Biologi 

SMA”.Kesimpulan yang didapatkan yaitu hasil belajar biologi siswa lebih baik 
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dengan menggunakan model pembelajaran Problem BasedLearning (PBL) dari 

pada menggunakan pembelajaran konvensional (Supiandi, 2011). 

Tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya, karenamasi membahas 

tentang Pengaruh Hasil Belajar Kognitif Siswa Yang Menggunakan Model 

Problem Based Learning (PBL) dan Kooperatif Tipe Jigsaw Pada Konsep 

Ekosistem. Penelitian yang akan dilakukan, peneliti bertujuan untuk melihat 

pengaruh kedua model tersebut sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan 

karena model Problem Based Learning belum di terapkan di SMA 11 Bombana. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMA Negeri11Bombana 

permasalahan yang  didapatkan yaitu hasil belajar biologi siswa kelas Xmasih 

sangat rendah karena tedapat beberapa siswa yang nilainya belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan yaitu dengan nilai 70. 

Selain itu siswa masih kurang aktif dan kurang antusias pada saat pembelajaran 

berlangsung, pemahaman siswa terhadap materi masih sangat rendah dikarenakan 

pada saat proses pembelajaran guru masih menggunakan metode ceramah dan 

guru juga kurang memaksimalkan dalam penggunaan model-model pembelajaran 

dan mayoritas guru-guru biologi di SMA Negeri 11 Bombana belum 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan 

Kooperatif Tipe Jigsaw, sehingga peneliti berkeinginan untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X Pada Materi Ekosistem Di 

SMA Negeri 11 Bombana (Studi Eksperimen pada Siswa Kelas X MIA SMA 

Negeri 11 Bombana) (Observasi, 2019). 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1.2.1 Rata-rata hasil belajar siswa belum mencapai KKM  

1.2.2 Pembelajaran masih terpusat kepada guru (teacher center). 

1.2.3 Penerapan model yang kurang variatif. 

1.2.4 Kurang terlibatnya siswa dalam proses pembelajaran. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penelti 

membatasi masalah pada: 

1.3.1 Model Pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

Model pembelajaran Problem Based Learning 

1.3.2 Subyek Penelitian ini adalah kelas X MIA SMA NEGERI 11 

BOMBANA 

1.3.3 Materi yang akan diajarkan adalah ekosistem. 

1.3.4 Hasil belajar yang dimaksud adalah afektif, aspek kognitif nilai 

posttest, dan psikomotorik. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

Dari batasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai 

berikut: 
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1.4.1 Bagaimana deskripsi hasil belajar siswa yang diajar dengan model 

Problem Based Learning (PBL) dan model Kooperatif Tipe Jigsaw 

di SMA Negeri 11 Bombana? 

1.4.2 Adakah pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning 

terhadap hasil belajar? 

1.4.3 Bagaimana Respon siswa terhadap Model Pembelajaran Problem 

Based Learning? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka dapat dirumuskan 

tujuan penelitian ini adalah: 

1.5.1 Mendeskripsikan hasil belajar siswa yang diajar dengan model 

Problem Based Learning (PBL) dan model Kooperatif Tipe Jigsaw di 

SMA Negeri 11 Bombana. 

1.5.2 Untuk mengetahui pengaruh model Problem Based Learning (PBL) 

terhadap hasil belajarpada siswa SMA Negeri 11 Bombana. 

1.5.3 Untuk Mengetahui Respon siswa terhadap Model Pembelajaran 

Problem Based Learning di SMA Negeri 11 Bombana. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Secara Teoritis 

Secara teoritis, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya 

tentang peningkatan kualitas pembelajaran Biologi. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Siswa 

Penerapan model Problem Based Learning (PBL)danKooperatif Tipe 

Jigsaw, merupakan pembelajaran yang menyenangkan, siswa 

semangat dalam belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

b. Guru  

Penerapan model Problem Based Learning (PBL)dankooperatif tipe 

jigsaw, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

dikelolanya terutama matapelajaran Biologi. Selain itu guru lebih 

percaya diri dan mampu menunjukkan kinerja yang profesional, serta 

mendapat kesempatan berperan aktif mengembangkan keterampilan 

diri dan pengetahuan. 

c. Sekolah  

Penerapan model Problem Based Learning (PBL)dan kooperatif tipe 

jigsaw, akan memberikan kontribusi dalam perbaikan pembelajaran, 

sehingga mutu sekolah dapat meningkat. 

d. Peneliti  

Peneliti mampu menggunakan penelitian ini sebagai sarana untuk 

mengembangkan pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan 

model pembelajaran dan media pembelajaran. 
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1.7 Definisi Oprasional 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, penulis 

memaparkan terlebih dahulu beberapa konsep inti yang terdapat pada pembahasan 

ini sehinga tidak keliru dalam memahaminya. Adapun konsep yang peneliti 

jelaskan adalah hasil belajar Biologi, model Problem Based Learning (PBL)dan 

kooperatif tipe jigsaw, 

1.7.1 Model Problem Based Learning (PBL) merupakan model 

pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu 

masalah melalui tahap metode ilmiah sehingga peserta didik dapat 

mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut 

serta memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah Model  

1.7.2 Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw adalah salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling 

membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi 

yang maksimal. Siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 

4-5 orang secara heterogen dan siswa bekerja sama saling 

ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara mandiri. 

1.7.3 Hasil belajar kognitif adalah hasil yang dicapai siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran biologi dengan pokok bahasan 

Ekosistem  dengan Model Problem Based Learning (PBL)dan 

Kooperatif Tipe Jigsaw, di kelas X 

 

 


