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ABSTRAK 

 

Ika Sholihah. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED 

LEARNING (PBL) UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN 

KEAKTIFAN BERDISKUSI SISWA DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI 

KELAS VII SMP NEGERI 2 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2008/2009. 

Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 

Maret Surakarta, Februari 2010. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan partisipasi dan 

keaktifan berdiskusi siswa dalam pembelajaran biologi dengan penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) di kelas VII C SMP Negeri 2 

Surakarta tahun pelajaran 2008/2009. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research) yang terdiri dari dua siklus dan tiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subyek penelitian adalah 

siswa kelas VIIC SMP Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2008/2009 yang 

berjumlah 41 orang. Teknik pengumpulkan data yang digunakan meliputi angket, 

observasi, wawancara dan tes. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan partisipasi dan keaktifan 

berdiskusi siswa dalam pembelajaran biologi. Peningkatan partisipasi dan 

keaktifan berdiskusi siswa dapat dilihat melalui hasil angket dan observasi. Rata-

rata nilai persentase capaian setiap indikator dari angket partisipasi siswa pada pra 

siklus sebesar 74,33%, pada siklus I sebesar 76,46%, dan pada siklus II sebesar 

81,95%. Rata-rata nilai persentase capaian setiap indikator dari observasi 

partisipasi siswa pada pra siklus adalah 43,90%, pada siklus I sebesar 62,93% dan 

pada siklus II sebesar  78,05%. Rata-rata nilai persentase capaian setiap indikator 

dari angket keaktifan berdiskusi siswa pada pra siklus sebesar 71,97%, pada siklus 

I sebesar 74,61%, dan pada siklus II sebesar 77,54%. Rata-rata nilai persentase 

capaian setiap indikator dari observasi keaktifan berdiskusi siswa pada pra siklus 

adalah 29,27%, pada siklus I sebesar 61,46% dan pada siklus II sebesar 77,07%.  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di sekolah pada dasarnya merupakan kegiatan belajar 

mengajar, yaitu adanya interaksi antara siswa dan guru. Keberhasilan dalam 

pendidikan di sekolah tergantung pada proses belajar mengajar tersebut. 

Pendidikan sebagai proses belajar mengajar bertujuan untuk mengembangkan 

seluruh potensi yang ada pada diri siswa secara optimal. Potensi siswa tersebut 

dapat semakin terlihat jika diimbangi dengan kualitas proses belajar mengajar 

yang lebih baik. Proses belajar mengajar di kelas hendaknya disesuaikan dengan 

tujuan pembelajaran dan kondisi siswa di kelas. Sehingga akan terjadi interaksi 

guru dan siswa yang lebih optimal. Model pembelajaran yang bervariasi dapat 

digunakan guru untuk mengoptimalkan potensi siswa, khususnya pada mata 

pelajaran yang dianggap sulit oleh beberapa siswa. Contohnya pada pembelajaran 

mata pelajaran eksakta salah satunya mata pelajaran biologi. 

SMP Negeri 2 Surakarta merupakan salah satu sekolah negeri yang 

mempunyai input atau masukan siswa yang memiliki prestasi belajar yang 

bervariasi. Batas tuntas nilai mata pelajaran biologi SMP Negeri 2 Surakarta tahun 

pelajaran 2008/2009 adalah 65. Menurut hasil observasi kelas dan wawancara 

dengan guru mata pelajaran biologi kelas VII C semester genap di SMP Negeri 2 

Surakarta tahun pelajaran 2008/2009, menunjukkan bahwa kelas tersebut terdiri 

dari siswa yang heterogen berdasarkan prestasi belajar, budaya dan tingkat sosial 

ekonomi.   

Hasil observasi terhadap kegiatan pembelajaran biologi pada siswa kelas 

VII C semester genap di SMP Negeri 2 Surakarta menunjukkan bahwa kegiatan 

belajar mengajar di dalam kelas menggunakan metode ceramah, namun guru 

sudah berusaha untuk melibatkan seluruh siswa. Hal ini dapat dilihat pada saat 

proses belajar mengajar, guru mengadakan interaksi dengan para siswa dengan 

metode tanya jawab. Guru melibatkan siswa untuk turut serta berpartisipasi dalam 



pembelajaran. Sebelum guru memulai menerangkan tentang materi yang akan 

dipelajari, guru menunjuk salah satu siswa untuk membaca materi yang ada di 

dalam buku pendamping. Sementara siswa yang lain mendengarkan dan menandai 

poin-poin penting. Setelah itu guru siap untuk menerangkan materi. Guru menulis 

hal-hal yang penting pada papan tulis, namun setiap akan menulis di papan tulis 

guru selalu melakukan tanya jawab dengan siswa. Sehingga siswa tidak hanya 

menyalin tulisan yang ada di papan tulis saja tapi juga mengerti apa yang dicatat. 

Pada kegiatan pembelajaran tersebut, tidak semua siswa ikut aktif dalam 

tanya jawab yang dibuat oleh guru. Keterlibatan siswa masih kurang dan belum 

menyeluruh, hanya didominasi oleh siswa-siswa tertentu. Kurangnya keterlibatan 

siswa tampak dari perilaku siswa yang masih terlihat ramai, bercanda dengan 

teman sebangku dan sibuk sendiri, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi siswa 

masih kurang. Hasil observasi juga menunjukkan keaktifan berdiskusi siswa 

masih rendah, hal ini tercermin pada saat guru menemukan suatu masalah dalam 

proses belajar mengajar, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mendiskusikan dengan teman sebangku. Tetapi ternyata hanya sebagian kecil 

siswa yang melaksanakan perintah guru sedangkan sebagian besar siswa sibuk 

beraktifitas sendiri. 

Hasil observasi yang diperoleh selama kegiatan pembelajaran tersebut 

tercatat siswa yang memperhatikan penjelasan guru sebanyak 21 siswa (51,22%), 

siswa yang berani mengungkapkan permasalahan sebanyak 14 siswa (34,15%), 

siswa yang bersungguh-sungguh dalam kegiatan pembelajaran sebanyak 17 siswa 

(41,46%). Kesungguhan tersebut dapat dilihat pada kesiapan siswa dalam 

mengikuti proses belajar mengajar. Sedangkan siswa yang mandiri dalam kegiatan 

belajar mengajar sebanyak 20 siswa (48,78%). Kemandirian tersebut dapat dilihat 

pada inisiatif siswa membawa buku atau sumber belajar lain selain buku paket 

wajib. Selain itu tercatat siswa yang mengarahkan perhatian pada masalah yang 

dihadapi sebanyak 16 siswa (39,02%), siswa yang mau menyampaikan pendapat 

atau ide sendiri pada kesempatan berdiskusi yang diberikan oleh guru sebanyak 10 

siswa (24,39%) dan siswa yang mampu mengusulkan pemacahan masalah 

sebanyak 10 siswa (24,39%). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dan 



keaktifan berdiskusi siswa selama proses pembelajaran masih rendah. Hal ini 

dapat terjadi karena siswa kurang percaya diri dengan konsep yang dimiliki 

sehingga siswa sangat pasif, tidak berani mengemukakan pendapat maupun 

mengajukan pertanyaan selama kegiatan pembelajaran berlangsung.  

Salah satu contoh tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan 

meningkatan kualitas pembelajaran sehingga partisipasi dan keaktifan siswa dapat 

meningkat. Partisipasi siswa yang meningkat dalam pembelajaran dapat 

memunculkan kemampuan berpikir siswa sehingga dapat menimbulkan masalah-

masalah yang berkaitan dengan materi pelajaran, dengan demikian akan 

menumbuhkan rasa ingin tahu siswa terhadap objek yang sedang dipelajari. 

Permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat dari rasa ingin tahu 

siswa tersebut menuntut adanya pemecahan masalah di dalam kelas baik secara 

individu maupun kelompok. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini menerapkan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yang dapat melibatkan keaktifan 

siswa secara menyeluruh, terutama dalam hal partisipasi dan keaktifan berdiskusi 

siswa. Pada model pembelajaran ini, pengetahuan dicari dan dibentuk oleh siswa 

dalam upaya untuk memecahkan contoh-contoh masalah yang dihadapkan pada 

mereka. Sehingga penggunaan model PBL diharapkan dapat menumbuhkan dan 

meningkatkan partisipasi dan keaktifan berdiskusi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Model pembelajaran ini membagi siswa dalam kelompok-

kelompok. Pembagian kelompok secara heterogen berdasarkan prestasi belajar, 

jenis kelamin, budaya dan tingkat sosial ekonomi yang berbeda. Hal ini 

memotivasi siswa untuk berinteraksi dan diharapkan saling membantu, berdiskusi 

dan berargumentasi. 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka telah dilaksanakan 

penelitian dengan judul: “PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 

PROBLEM BASED LEARNING (PBL) UNTUK MENINGKATKAN 

PARTISIPASI DAN KEAKTIFAN BERDISKUSI SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN BIOLOGI KELAS VII SMP NEGERI 2 SURAKARTA 

TAHUN PELAJARAN 2008/2009”. 



B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang 

menjadi pokok penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

dapat meningkatkan partisipasi dan keaktifan berdiskusi siswa dalam 

pembelajaran biologi di kelas VII C SMP Negeri 2 Surakarta?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah:  

Meningkatkan partisipasi dan keaktifan berdiskusi siswa dalam 

pembelajaran biologi dengan penerapan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) di kelas VII C SMP Negeri 2 Surakarta.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Pembelajaran dengan menggunakan hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi Guru 

a. Menyajikan sebuah pilihan untuk mengatasi masalah pembelajaran yang 

membutuhkan penyelesaian melalui penggunaan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL). 

b. Membangkitkan kinerja guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.  

2. Bagi Siswa 

a. Memberikan pengalaman secara nyata kepada siswa melalui penggunaan 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) sebagai cara yang 

menyenangkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemui dalam 

pembelajaran. 

b. Mengaktifkan siswa agar memiliki keberanian mengeluarkan pendapat 

dalam berdiskusi serta memberikan suasana baru dalam pembelajaran 

sehingga siswa dapat aktif berpartisipasi dalam proses belajar dan 

mengajar. 



3. Bagi Sekolah 

a. Menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran biologi pada tahap 

berikutnya. 

b. Hasil penelitian yang didapatkan dapat digunakan untuk perbaikan pada 

kualitas  pembelajaran. 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan partisipasi dan 

keaktifan berdiskusi siswa dalam pembelajaran biologi kelas VII C SMP Negeri 2 

Surakarta tahun pelajaran 2008/2009. 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk: 

a. Sumber acuan bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian sejenis 

lebih lanjut. 

b. Sumbangan pemikiran bagi guru untuk mengembangkan variasi model 

pembelajaran. 

c. Menambah wawasan guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran, 

khususnya mata pelajaran biologi. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada pembelajaran 

biologi di SMP Negeri 2 Surakarta, yaitu partisipasi dan keaktifan berdiskusi 

siswa dalam pembelajaran dapat ditingkatkan dengan penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL). 

 

C. Saran 

1. Bagi Guru 

a. Pelaksanaan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)  

membutuhkan instruksi yang jelas agar siswa dapat membedakannya dengan 

metode pembelajaran diskusi, oleh sebab itu guru hendaknya memberikan 

instruksi dan arahan yang jelas kepada siswa tentang pelaksanaan model 



pembelajaran Problem Based Learning (PBL) agar kegiatan pembelajaran 

berjalan dengan efektif. 

b. Guru hendaknya pandai dalam memilih permasalahan yang akan didiskusikan 

di kelas. Permasalahan tersebut hendaknya berasal dari masalah nyata yang 

ada di kehidupan sehari-hari, sehingga sesuai dengan konsep model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL).   

c. Guru hendaknya lebih inovatif lagi pada saat memberikan apersepsi dan 

motivasi kepada siswa, misalnya dengan menggunakan model atau alat bantu 

dalam proses belajar mengajar. Sehingga diharapkan siswa akan lebih tertarik 

untuk memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru. 

 

2. Bagi Siswa 

a. Siswa hendaknya memperhatikan instruksi yang diberikan oleh guru dengan 

seksama agar dapat melaksanakan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dengan baik. 

b. Siswa hendaknya tidak tergantung pada materi yang diberikan oleh guru saja, 

tetapi juga lebih aktif mencari informasi materi dari sumber-sumber lain 

sehingga akan menambah wawasan siswa dalam menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi. 

c. Siswa hendaknya lebih aktif dalam kegiatan diskusi kelompok maupun pada 

saat presentasi kelompok. 

Semoga hasil penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan 

penelitian yang lebih mendalam serta dapat memberikan manfaat dan sumbangan 

pemikiran bagi para pendidik. 

 

 


