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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan proses belajar mengajar sangat ditentukan oleh 

seorang guru yang melakukan transfer ilmu (transfer knowledge) melalui 

proses pembelajarannya, dalam hal ini strategi pembelajaran menjadi 

penting dalam proses belajar. Kemampuan guru dalam memilih metode 

yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan materi pelajaran 

merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian prestasi belajar siswa. 

Terdapat banyak strategi pembelajaran, sehingga guru dapat melakukan 

variasi strategi pembelajaran tersebut untuk menyampaikan materi 

pembelajaran di kelas dengan menarik.   

Era globalisasi sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi menuntut adanya sebuah pendidikan yang berkualitas dan 

bermutu. Secara umum pendidikan merupakan proses untuk 

mengembangkan semua aspek keperibadian pada manusia, yang 

mencangkup aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Adanya peran 

pendidikan diharapkan agar kepribadian dari setiap individu akan terbentuk 

melalui proses pembelajaran. Setiap ilmu memiliki muatan konsep-konsep 

hasil pikirkan yang berdasarkan pengalaman (Redja, 2001). Pembelajaran 

biologi membutuhkan adanya proses ilmiah untuk memahami konsep dan 

proses ilmiah tersebut perlu diukur untuk mengetahui sejauh mana 

pemahaman siswa. Proses ilmiah ini perlu dilakukan dalam proses 

pembelajaran agar tujuan pembelajaran yang dirancang oleh guru bisa 

tercapai.  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pendidikan (KTSP) 

menekankan pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk aktif 

dalam mencari pemahaman mereka. Peserta didik dapat mengkonstruksi 

pengetahuan melalui pemecahan masalah dalam pembelajaran sains 

khususnya biologi. Potensi pengembangan terhadap KTSP di sekolah-

sekolah memiliki dampak yang besar. Implementasinya sudah banyak 

dilakukan karena KTSP dianggap sebagai suatu kurikulum yang memberi 

kebebasan kepada peserta didik untuk menggali potensi dan kemampuan 

mereka. 

Pembelajaran biologi yang terjadi di kelas XI IPA 1 adalah 

pembelajaran yang cenderung berorientasi pada kemampuan mengerjakan 

tes dan memperoleh nilai yang kurang baik. Selain itu pembelajaran yang 
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cenderung monoton dan belum mewadahi peserta didik dalam 

keterampilan. Jika dikaitkan dengan penerapan KTSP, maka pembelajaran 

yang dilakukan belum sejalan dengan makna pembelajaran dalam KTSP. 

Pembelajaran KTSP menitik beratkan pada proses yang melatih siswa dalam 

menemukan solusi dari permasalahan dalam materi pembelajaran secara 

menyeluruh, bermakna, otentik dan aktif. 

  Berikut hasil observasi yang dilakukan di SMA Kartika III-1 

Banyubiru yang didapatkan sewaktu melakukan Praktek Pengalaman 

Lapangan (PPL) selama 3 bulan tahun 2016. Observasi dilakukan pada bulan 

Agustus-Oktober tahun 2016 mengenai pembelajaran biologi yang terjadi 

di kelas XI IPA 1 SMA Kartika III-1 Banyubiru, yaitu: 1) pengajaran yang 

dilakukan oleh guru biologi kelas XI IPA sudah terlaksana dengan baik 

namun belum memperoleh hasil yang maksimal. Kebutuhan siswa juga 

sudah berusaha diakomodir oleh guru biologi melalui ketersediaan sarana 

prasarana 2) berdasarkan hasil angket dan wawancara yang dilakukan 

dengan guru maupun siswa, diidentifikasi beberapa aspek permasalahan 

yang dialami oleh siswa kelas XI IPA maupun guru yakni guru merasa 

kesulitan karena belum mampu mengakomodir karakter siswa yang pada 

umumnya sangat aktif untuk kegiatan non akademik namun kurang aktif 

dalam pembelajaran di kelas khususnya biologi 3) siswa merasa bahwa 

pembelajaran biologi yang dilakukan oleh guru lebih sering menggunakan 

metode ceramah sehingga cenderung membosankan. Implikasinya, 

penggunaan metode ceramah masih belum dapat meningkatkan 

keterampilan generik sains dan hasil belajar. Padahal aspek keterampilan 

dalam sains sangat penting dikembangkan oleh guru apalagi dalam 

pelajaran biologi. 4) ketika guru meminta peserta didik untuk menjelaskan 

kembali konsep biologi yang telah dipelajari, sebagian besar peserta didik 

kurang mampu dalam menjelaskan 5) nilai rata-rata ulangan siswa kelas XI 

IPA 1 SMA Kartika III-1 Banyubiru pada bab Sel adalah sebesar 65 dan ada 8 

siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran 

biologi yang ditetapkan oleh sekolah sebesar 75.  

  Berdasarkan hasil observasi pembelajaran biologi di kelas XI IPA 1 

SMA Kartika III-1 Banyubiru mengindikasikan bahwa pembelajaran biologi 

masih mengutamakan pengetahuan dan daya retensi. Kondisi tersebut 

mengakibatkan rendahnya keterampilan generik sains yang dimiliki oleh 

peserta didik. Berdasar  dari fakta-fakta yang telah dianalisis, maka salah 

satu alternatif variasi pembelajaran yang dapat dilakukan untuk 

memperbaiki keterampilan generik sains dan hasil belajar siswa adalah 

dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). 
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Perlu dibangun aktivitas pembelajaran yang menarik agar siswa dapat aktif 

sehingga keterampilan generik sains dapat dikembangkan dalam 

pembelajaran. Harapannya apabila keterampilan generik sains siswa dapat 

ditingkatkan, maka hasil belajar biologi dapat meningkat juga. Variasi 

terhadap kegiatan pembelajaran menjadi faktor penting untuk membangun 

aspek keterampilan dan hasil belajar. 

Menurut Amir (2009) PBL merupakan model instruksional yang 

menantang siswa agar belajar untuk belajar, bekerjasama dalam kelompok 

untuk mencari solusi berdasarkan masalah yang nyata. Masalah tersebut 

nantinya akan digunakan untuk meningkatkan rasa keingintahuan siswa 

serta kemampuan analitis dan inisiatif salam suatu proses pembelajaran. 

Model pembelajaran PBL diharapkan siswa dapat dilatih akan keterampilan 

serta mampu menganalisis suatu persoalan dengan mengaitkan referensi 

yang aktual dan koheren. Model pembelajaran PBL ini mempunyai 

beberapa karakteristik (1) pembelajaran dimulai dengan pemberian 

masalah yang berhubungan dengan dunia nyata, (2) masalah yang dipilih 

harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan, (3) siswa 

menyelsaikan masalah dengan penyelidikan autentik, (4)siswa mencari 

solusi secara bersama-sama dalam kelompok kecil untuk memecahkan 

suatu permasalahan, (5) guru hanya bertindak sebagai fasilitator, (6) siswa 

bertanggungjawab dalam memperoleh berbagai informasi bukan hanya 

dari satu sumber saja, (7) siswa mampresentasikan hasil penyelidikannya 

dalam produk tertentu (Bekti, 2013).  

  Pembelajaran model PBL mengajak guru untuk menfasilitasi siswa 

cara menggali informasi dari berbagai sumber, serta ide-ide kreatif agar 

pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih efektif. Model PBL juga melatih 

siswa untuk bekerja secara ilmiah sehingga dapat memahami fenomena 

dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui 

penyelidikan secara autentik dan dapat memberikan solusi dari 

permasalahan yang terjadi. Proses ilmiah berpotensi untuk melatih 

keterampilan generik sains siswa supaya dapt berkembang serta 

berkontribusi terhadap peningkatan hasil belajar siswa khususnya kognitif 

(Wiwik, 2014).  Hasil belajar yang dicapai bukan hanya melingkup pada 

aspek kognitif saja melainkan juga pada aspek psikomotor.  

Keterampilan generik sains sendiri merupakan keterampilan yang 

dapat digunakan untuk mempelajari berbagai konsep dan menyelesaikan 

berbagai masalah sains. Keterampilan generik sains merupakan 

kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu baik secara fisik 

maupun mental dengan melibatkan kemampuan dan kinerja siswa 
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(Nefianthi, 2015). Berkembangnya IPTEKS mempengaruhi pada 

bertambahnya konsep-konsep baru dalam sains. Pertambahan konsep 

dalam sains menuntut peserta didik harus mempelajari kebaruan konsep 

yang ada. Oleh sebab itu, diperlukan pemilihan terhadap konsep-konsep 

yang esensial sebagai bekal untuk kehidupan peserta didik. Perolehan 

keterampilan generik sains akan membantu peserta didik dalam 

pengalaman belajarnya. Liliasari (2007) menjelaskan bahwa pengajar perlu 

terlebih dahulu melakukan analisis terhadap konsep-konsep sains. Di sisi 

yang lain faktor guru sebagai fasilitator juga menentukan keberhasilan 

untuk mengembangkan keterampilan generik sains. 

Implementasi pembelajaran biologi memberi gambaran suatu 

keterkaitan antara keterampilan generik sains dan kemampuan kognitif 

peserta didik. Proses tersebut terlihat ketika peserta didik dapat 

mengidentifikasi susunan tulang pada manusia, pembentukan tulang keras 

dan tulang rawan, mekanisme terjadinya gerak, dan cara kerja otot. Peserta 

didik harus memiliki keterampilan generik sains melalui pengamatan ketika 

melihat suatu perbedaan struktur pada tulang keras dan tulang rawan, 

membuat pemodelan dari struktur tulang, membangun konsep, 

menganalisis, dan menarik kesimpulan (inferensi logika). Bahkan 

McDermott (1990) dalam penelitiannya memberikan penguatan bahwa 

kemampuan inferensi logika penting dalam pembelajaran sains, salah 

satunya biologi. Dengan demikian, keseluruhan aspek dalam keterampilan 

generik sains memiliki keterkaitan yang erat dengan kemampuan kognitif 

peserta didik ketika mengambil suatu keputusan dan menyimpulkan suatu 

konsep.  

Pelaksanaan model Problem Based Learning (PBL) bertujuan untuk 

menciptakan pembelajaran yang konstruktivis melalui keterampilan dan 

konsep yang esensial dari pemecahan masalah yang disajikan dalam materi 

pelajaran biologi. Siswa dapat belajar melalui proses yang bersifat sainstifik. 

Pembelajaran PBL diharapkan dapat menstimulus pembelajaran berbasis 

peserta didik (student centered). Selain itu, hasil belajar peserta didik juga 

dapat meningkat secara holistik. Berdasarkan latar  belakang tersebut, 

maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Peningkatan Keterampilan 

Generik Sains dan Hasil Belajar Kognitif melalui Penerapan Model 

Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada Materi Sistem Gerak 

Manusia untuk Siswa Kelas XI IPA 1 SMA Kartika III-1 Banyubiru”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian tindakan kelas ini adalah : 

1. Bagaimanakah peningkatan keterampilan generik sains siswa kelas XI 

IPA 1 SMA Kartika III-1 Banyubiru melalui penerapan model 

pembelajaran Pembelajaran Problem Based Learning ? 

2. Bagaimanah peningkatan hasil belajar siswa kelas XI IPA 1 SMA Kartika 

III-1 Banyubiru melalui penerapan model pembelajaran Pembelajaran 

Problem Based Learning ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah : 

1. Meningkatkan keterampilan generik sains siswa kelas XI IPA 1 SMA 

Kartika III-1 Banyubiru melalui penerapan model pembelajaran 

Pembelajaran Problem Based Learning. 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPA 1 SMA Kartika III-1 

Banyubiru melalui penerapan model pembelajaran Pembelajaran 

Problem Based Learning. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian tindakan kelas ini antara lain : 

1. Bagi siswa 

Siswa dapat lebih aktif dan lebih paham tentang materi sistem gerak 

manusia 

2. Bagi guru 

Dapat dijadikan alternatif dalam memilih strategi dan model 

pembelajaran biologi serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam pokok bahasan sistem gerak manusia untuk siswa kelas XI IPA 1 

SMA Kartika III-1 Banyubiru  

3. Bagi sekolah 

Dapat dijadikan bahan acuan dalam upaya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dan pembelajaran melalui pembelajaran dikelas.  

 

 

 


