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ABSTRAK 

 

Nur Eka Kusuma Hindrasti. PENGARUH PROBLEM BASED INSTRUCTION 

PADA SISWA DENGAN TINGKAT MOTIVASI BELAJAR TERHADAP 

PENGUASAAN KONSEP BIOLOGI SISWA KELAS X SMA BATIK 1 

SURAKARTA. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 

Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2011.  

Tujuan penelitian adalah mengetahui: 1) pengaruh Problem Based Instruction terhadap 

penguasaan konsep pokok bahasan pencemaran lingkungan biologi siswa kelas X SMA 

Batik 1 Surakarta , 2) pengaruh motivasi belajar siswa terhadap penguasaan konsep 

biologi pokok bahasan pencemaran lingkungan siswa kelas X SMA Batik 1 Surakarta, 

dan 3) interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap 

penguasaan konsep biologi pokok bahasan pencemaran lingkungan siswa kelas X SMA 

Batik 1 Surakarta. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi Experimental Research) 

menggunakan Randomized Control Only Design. Model pembelajaran dan motivasi 

belajar siswa sebagai variabel bebas dan penguasaan konsep biologi sebagai variabel 

terikat. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X semester genap SMA Batik 1 

Surakarta tahun pelajaran 2010/2011. Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas X-

5sebagai kelas kontrol dan siswa kelas X-4sebagai kelas eksperimen. Teknik 

pengambilan sampel dengan Cluster Random Sampling. Teknik pengumpulan data 

penguasaan konsep biologi digunakan teknik tes dan lembar observasi. Pengukuran 

motivasi belajar biologi menggunakan angket. Pengukuran penguasaan konsep 

menggunakan tes hasil belajar ranah kognitif  berupa tes obyektif yang berbentuk pilihan 

ganda. Teknik analisis data menggunakan Analisis Varians (ANAVA) Dua Jalan dan tes 

uji lanjut menggunakan Bonferroni. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : 1) Model pembelajaran Problem Based 

Instruction berpengaruh nyata terhadap penguasaan konsep biologi siswa SMA Batik 1 

Surakarta, 2) Motivasi belajar berpengaruh nyata terhadap penguasaan konsep biologi 

siswa kelas X SMA Batik 1 Surakarta, dan 3) Tidak ada interaksi antara model 

pembelajaran dan motivasi belajar terhadap penguasaan konsep biologi siswa kelas X 

SMA Batik  1 Surakarta, 4) Model pembelajaran Problem Based Instruction lebih baik 

dibanding pembelajaran konvensional terhadap penguasaan konsep biologi pada siswa 

kelas X SMA Batik 1 Surakarta. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia yang 

dapat dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Belajar merupakan 

konsep yang terdiri dari empat unsur yang saling terkait, yaitu pembelajar, 

rangsangan, memori, dan respon. Keterkaitan keempat unsur dalam belajar 

tersebut ditunjukkan oleh fenomena yaitu aktivitas belajar akan muncul pada diri 

pembelajar apabila terdapat interaksi antara rangsangan dengan isi memori 

sehingga perilaku (respon) pembelajar berubah dari waktu sebelum dan setelah 

adanya situasi rangsangan tersebut.  

Aktivitas belajar diatas menghasilkan perubahan perilaku yang disebut 

hasil belajar yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga ranah yaitu 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar pada ranah kognitif lebih 

menekankan kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran yang berupa 

fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang melahirkan sebuah teori. Materi pelajaran 

yang berupa konsep sering lebih diutamakan dari pada yang lain. Sebagai 

konsekuensinya penguasaan konsep sering merupakan aspek yang lebih 

diprioritaskan pada setiap proses belajar.  

Belajar merupakan proses individual yang mempunyai kaitan erat dengan  

pembelajaran. Sebagai sebuah proses, di dalam pembelajaran terkandung aktivitas 

penting yang dikenal sebagai mengajar. Mengajar merupakan usaha sadar dan 

disengaja oleh guru untuk membuat siswa belajar melalui pengaktifan seperangkat 

faktor. Seperangkat faktor yang memberikan kontribusi terhadap belajar tersebut 

adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup kondisi fisik, 

seperti kesehatan; kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional serta 

kondisi sosial misalnya kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Sama 

kompleksnya dengan faktor internal, faktor eksternal yang ada di lingkungan 

pembelajar antara lain variasi dan derajat materi yang dipelajari, tempat belajar, 



iklim, suasana lingkungan dan budaya belajar masyarakat serta model 

pembelajaran yang diterapkan guru.  

Faktor kemampuan intelektual siswa merupakan faktor internal yang 

sangat mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Kemampuan intelektual dapat 

diketahui salah satunya dengan mengukur kemampuan penguasaan konsep.  

Penguasaan konsep merupakan long term memory yang dituangkan dalam bentuk 

jawaban atas pertanyaan untuk beberapa waktu ke depan. Lemahnya penguasaan 

konsep ditunjukkan oleh banyak siswa dalam bentuk ketidakmampuan dalam 

menjawab pertanyaan, padahal pertanyaan tersebut pernah diberikan. Fenomena 

lain ditunjukkan dengan siswa tidak mampu menjawab pertanyaan yang memiliki 

variasi sedikit berbeda dengan pertanyaan yang pernah diajukan.  Penguasaan 

konsep biologi oleh siswa penting diperhatikan agar siswa dapat memahami 

hakikat belajar biologi, termasuk memecahkan masalah sehari-hari siswa yang 

berkaitan dengan pelajaran biologi.  

Faktor internal lain yang ikut menentukan keberhasilan siswa dalam 

belajar adalah motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa tersebut merupakan 

proses internal yang mengaktifkan, memandu, dan memelihara perilaku seseorang 

dalam belajar secara terus-menerus. Motivasi bukan saja penting karena menjadi 

faktor penyebab belajar, namun juga memperlancar belajar dan pencapaian hasil 

belajar. Siswa yang termotivasi tinggi menunjukkan proses kognitif yang tinggi 

dalam belajar, menyerap, dan mengingat apa yang telah dipelajari. Dalam hal ini 

tingkat motivasi erat hubungannya dengan ketercapaian hasil belajar.  

Selain faktor internal, terdapat faktor eksternal yang sama pentingnya 

dengan faktor internal dalam menentukan keberhasilan siswa dalam belajar. 

Faktor eksternal tersebut salah satunya adalah proses pembelajaran di dalam 

kelas. Proses pembelajaran tersebut terdiri dari banyak komponen. Salah satu 

komponen yang penting adalah model pembelajaran yang diterapkan oleh guru. 

Keberhasilan proses pembelajaran tersebut tidak terlepas dari kemampuan guru 

mengembangkan model–model pembelajaran. 

Model pembelajaran yang dimaksud hendaknya berorientasi pada 

peningkatan intensitas keterlibatan siswa secara lebih efektif dalam proses 
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pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran yang tepat pada dasarnya 

bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran efektif, yaitu pembelajaran 

yang memungkinan keaktifan siswa untuk menemukan konsep. Konsep yang 

diperoleh siswa secara mandiri akan lebih lama mengendap dalam ingatan siswa 

dibandingkan dengan jika siswa hanya secara pasif menerima konsep yang 

diberikan. Pengembangan kemandirian siswa dalam belajar untuk menemukan 

konsep diakomodasi oleh sebuah paradigma pembelajaran yang dikenal sebagai 

paradigma konstruktivistik. Dalam paradigma tersebut, proses membangun sendiri 

pengetahuan siswa melalui penyelesaian masalah, mengembangkan konsep dan 

konstruksi solusi, menjadi ciri yang menonjol. Berbagai model pembelajaran yang 

berparadigma konstruktivistik misalnya model reasoning and problem solving, 

inquiry training, problem-based instruction, pembelajaran perubahan konseptual, 

dan group investigation. 

B. Perumusan Masalah 

Model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) adalah model 

pembelajaran yang  potensial mengarahkan siswa memecahkan masalah. Teori 

belajar yang paling mendasari model pembelajaran PBI adalah teori belajar 

penemuan (discovery learning), yaitu teori belajar yang mengarahkan siswa 

membentuk pengetahuan secara aktif. Siswa berusaha sendiri mencari pemecahan 

masalah serta pengetahuan yang menyertainya sehingga menghasilkan 

pengetahuan yang benar-benar bermakna. Pengetahuan yang diperoleh melalui 

belajar penemuan memiliki beberapa kebaikan yaitu pengetahuan yang diperoleh 

lebih bertahan lama, memiliki efek transfer yang lebih baik, meningkatkan 

penalaran siswa dan kemampuan berpikir bebas.  

Pembelajaran biologi secara umum menunjukkan siswa kurang 

menguasai konsep biologi dan kesulitan menyelesaikan masalah. Model 

pembelajaran yang diterapkan guru lebih mengarahkan siswa menghafal istilah-

istilah biologi yang banyak. Siswa yang diarahkan hanya menghafal istilah-istilah 

biologi tidak mampu mengembangkan keterampilan proses sains yang menjadi 

nafas pembelajaran biologi. Akibat dari fenomena tersebut, siswa mengalami 

kesulitan jika dihadapkan pada pertanyaan yang berbentuk permasalahan, karena 



pemecahan masalah menuntut siswa berpikir tingkat tinggi. Padahal kemampuan 

berpikir tingkat tinggi diawali dengan penguasaan konsep biologi yang baik. 

Keadaan siswa yang demikian menyebabkan siswa kurang termotivasi dalam 

belajar karena merasa dirinya tidak berhasil belajar biologi. Penerapan model 

pembelajaran yang tepat penting dilakukan untuk memberikan solusi atas 

permasalahan diatas. Model pembelajaran PBI diharapkan dapat menjadi model 

alternatif yang digunakan guru dalam mengajar biologi di kelas guna 

meningkatkan kemampuan siswa dalam penguasaan konsep biologi. Hal tersebut 

karena proses belajar biologi yang berlangsung adalah mempelajari konsep-

konsep yang berhubungan dengan masalah dan menggunakan metode ilmiah 

untuk memecahkan masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan untuk memperjelas masalah 

maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh Problem Based Instruction terhadap penguasaan konsep 

biologi pokok bahasan pencemaran lingkungan siswa kelas X SMA Batik 1 

Surakarta? 

2. Adakah pengaruh tingkat motivasi belajar siswa terhadap penguasaan konsep 

biologi pokok bahasan pencemaran lingkungan siswa kelas X SMA Batik 1 

Surakarta? 

3. Apakah terdapat interaksi antara Problem Based Instruction dan tingkat 

motivasi belajar siswa terhadap penguasaan konsep biologi pokok bahasan 

pencemaran lingkungan siswa kelas X SMA Batik 1 Surakarta? 

Selama ini belum ada penelitian yang memfokuskan pada pembahasan 

keterkaitan Problem Based Instruction , motivasi belajar siswa, dan penguasaan 

konsep biologi, sehingga pada penelitian ini judul yang diangkat adalah 

PENGARUH PROBLEM BASED INSTRUCTION PADA SISWA DENGAN 

TINGKAT MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PENGUASAAN KONSEP 

BIOLOGI SISWA KELAS X SMA BATIK 1 SURAKARTA.  

 

 

 



C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh Problem Based Instruction terhadap penguasaan konsep biologi 

pokok bahasan pencemaran lingkungan siswa kelas X SMA Batik 1 

Surakarta. 

2. Pengaruh tingkat motivasi belajar siswa terhadap penguasaan konsep biologi 

pokok bahasan pencemaran lingkungan siswa kelas X SMA Batik 1 

Surakarta. 

3. Interaksi antara Problem Based Instruction dan tingkat motivasi belajar siswa 

terhadap penguasaan konsep biologi pokok bahasan pencemaran lingkungan 

siswa kelas X SMA Batik 1 Surakarta.  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain : 

1. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan penguasan konsep biologi yang ditunjukkan dari hasil belajar 

ranah kognitif  siswa dalam pembelajaran Biologi.  

b. Memberikan suasana belajar yang lebih kondusif dan variatif sehingga 

pembelajaran tidak monoton dan dapat membawa dampak pada peningkatan 

penguasaan konsep biologi. 

2. Bagi Guru 

a. Menambah wawasan tentang model pembelajaran yang efektif dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 

b. Memberikan solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran biologi 

khususnya terkait dengan penguasaan konsep biologi 

3. Bagi Institusi 

Memberikan masukan atau saran dalam upaya mengembangkan suatu 

proses pembelajaran yang mampu meningkatkan penguasaan konsep biologi 

siswa SMA sehingga meningkatkan sumber daya pendidikan untuk menghasilkan 

output yang berkualitas. 

 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

1. Model pembelajaran Problem Based Instruction berpengaruh nyata terhadap 

penguasaan konsep biologi pokok bahasan pencemaran lingkungan siswa kelas 

X SMA Batik 1 Surakarta. 

2. Motivasi belajar siswa berpengaruh nyata terhadap penguasaan konsep biologi 

pokok bahasan pencemaran lingkungan siswa kelas X SMA Batik 1 Surakarta. 

3. Tidak ada interaksi antara model pembelajaran dengan motivasi belajar 

terhadap penguasaan konsep biologi pokok bahasan pencemaran lingkungan 

siswa kelas X SMA Batik 1 Surakarta. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian secara teoretis dapat digunakan sebagai bahan kajian dan 

referensi pada penelitian sejenis mengenai model pembelajaran Problem Based 

Instruction dan motivasi belajar.  

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi guru 

dalam memberikan pembelajaran biologi yaitu dengan membangkitkan motivasi 

belajar siswa serta menerapkan model pembelajaran yang mengaktifkan siswa 

sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian penguasaan konsep. 

 

 

 

 

 

 



C. SARAN 

1. Guru 

a. Guru mata pelajaran biologi hendaknya mampu menumbuhkan dan 

meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga penguasaan konsep dapat 

tercapai secara optimal  

b. Guru dalam menerapkan Problem Based Instruction perlu memperhatikan 

kemampuan siswa dalam menyampaikan materi sehingga konfirmasi materi 

oleh guru sangat diperlukan agar ketercapaian penguasaan konsep optimal. 

c. Guru dalam menerapkan Problem Based Instruction hendaknya mampu 

mengatur waktu pelaksanaan dengan baik sehingga semua aspek 

pembelajaran dapat disampaikan. 

2. Peneliti 

Penelitian ini sangat terbatas pada kemampuan peneliti, maka perlu 

diadakan penelitian yang lebih lanjut mengenai penerapan model pembelajaran 

Problem Based Instruction dalam ruang lingkup yang lebih luas serta faktor-

faktor lain yang turut berpengaruh terhadap pembelajaran. 


