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ABSTRAK 
 

Siswanto. K4308054. PENGARUH MODEL  PROBLEM BASED LEARNING 
(PBL) TERHADAP KEMAMPUAN MEMECAHKAN MASALAH DAN 
HASIL BELAJAR KOGNITIF BIOLOGI SISWA KELAS VII SMP 
NEGERI 14 SURAKARTA. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Juli 2012. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
PBL terhadap kemampuan memecahkan masalah dan hasil belajar kognitif biologi 
siswa kelas VII SMP Negeri 14 Surakarta. Model PBL merupakan model 
pembelajaran dengan menghadapkan siswa pada permasalahan-permasalahan 
praktis atau sebagai pijakan dalam pembelajaran, dengan kata lain siswa belajar 
melalui permasalahan-permasalahan. Dengan adanya masalah siswa merasa 
tertantang untuk menemukan/mencari solusi suatu masalah dari dunia nyata yang 
dapat di selesaikan secara berkelompok ( kerja sama). Adanya kerjasama akan 
mengaktifkan siswa dalam pembelajaran guna meningkatkan kemampuan 
memecahkan masalah dan hasil belajar kognitif. 
 Penelitian ini merupakan Quasi Eksperimen atau eksperimen semu dengan 
menggunakan desain penelitian pretest-postest Control Group. Populasinya 
adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 14 Surakarta dengan teknik sampling 
menggunakan cluster random sampling. Teknik pengumpulan data aspek 
kemampuan memecahkan masalah dan hasil belajar kognitif menggunakan tes 
yang dianalisis menggunakan uji statistik anakova. 
 Hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: (1) Tidak ada pengaruh 
secara signifikan penerapan model PBL terhadap hasil belajar biologi ranah 
kognitif di SMP Negeri 14 Surakarta, (2) Ada pengaruh secara signifikan 
penerapan model PBL terhadap kemampuan memecahkan masalah biologi di 
SMP Negeri 14 Surakarta. 
 
Kata Kunci : Model Problem Based Learning (PBL) , Kemampuan Memecahkan 

Masalah, Hasil Belajar Kognitif Biologi 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
Siswanto. K4308054. EFFECT OF MODEL PROBLEM BASED LEARNING 
(PBL) TO SOLVE THE PROBLEM AND THE ABILITY OF STUDENT 
LEARNING COGNITIVE BIOLOGY CLASS VII SMP SURAKARTA. 
Thesis, Surakarta: Biology Education Department of Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University of Surakarta, July 2012. 
 This research aims to determine the effect of PBL learning model of 
problem-solving skills and cognitive learning outcomes biology class VII students 
of Junior High School 14 Surakarta. PBL model is a model of learning by forcing 
students to practical problems or as a foothold in learning, in other words, 
students learn through the problems. Given the problems the students are 
challenged to find / search for a solution of real world problems can be resolved 
as a group (in collaboration). The cooperation will enable students in learning to 
improve problem-solving skills and cognitive learning outcomes. 
 This research is a Quasi Experimental research design using a pretest-
postest Control Group. Population is all students in grade VII Junior High School 
14 Surakarta with cluster random sampling technique using sampling. Aspects of 
data collection techniques and problem-solving skills using the cognitive learning 
outcomes tests are analyzed using statistical tests anacova. 
 The results of the study concluded as follows: (1) no significant effect on 
the results of application of the PBL model of the cognitive learning biology in 
Junior High School 14 Surakarta, (2) there is a significant influence on the 
implementation of PBL model of problem solving skills in Junior High School 14 
Surakarta. 
 
Keywords: Model of Problem Based Learning (PBL), Problem Solving Ability, 

Cognitive Sciences Learning Outcomes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok orang dalam hal mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

proses kehidupan. Majunya suatu bangsa dipengaruhi oleh mutu pendidikan dari 

bangsa itu sendiri karena pendidikan yang tinggi dapat mencetak Sumber Daya 

Manusia yang berkualitas. Pendidikan yang dimaksud bukan bersifat informal 

melainkan bersifat formal meliputi proses belajar mengajar yang melibatkan guru 

dan siswa. 

 Kualitas pendidikan yang bagus akan membawa siswa untuk 

meningkatkan prestasi belajar yang lebih baik.  Dalam kegiatan belajar mengajar, 

siswa adalah sebagai subjek dan sebagai objek dari kegiatan pengajaran. Sehingga 

inti dari proses pengajaran tidak lain adalah kegiatan belajar siswa dalam 

mencapai suatu tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran akan tercapai jika siswa 

berusaha secara aktif untuk mencapainya. Keaktifan siswa tidak hanya dituntut 

dari segi fisik tetapi juga dari segi kejiwaan. Bila hanya fisik siswa yang aktif 

tetapi pikiran dan mentalnya kurang aktif, maka kemungkinan besar tujuan 

pembelajaran tidak tercapai.  

 Berdasarkan pengamatan serta wawancara dengan guru-guru bidang studi 

biologi menunjukkan bahwa nilai rata-rata bidang studi biologi masih rendah 

dibanding nilai bidang studi yang lain. Hal ini mungkin disebabkan dalam 

mempelajari biologi siswa kurang menguasai konsep. Keberhasilan belajar 

ditentukan dari pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Siswa dituntut aktif 

dan mandiri. Proses belajar mengajar yang masih berpusat pada guru 

menyebabkan siswa kurang optimal dalam belajar. Siswa pasif menerima 

informasi dari guru, guru tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan gagasan dan ide-idenya. Siswa hanya menghafalkan materi yang 

diberikan oleh guru. Guru menekankan penerapan suatu konsep, sedangkan 

pengenalan konsep dan pengembangan konsep kurang ditekankan.  



 Guru merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan berhasil 

atau tidaknya siswa dalam belajar biologi. Peran guru dalam pendidikan tidak 

terlepas dari kemampuan guru dalam menyampaikan materi pada siswa. Dalam 

proses pembelajaran guru perlu meningkatkan kemampuan mengajar guna 

menjadi guru profesional. Kemampuan guru sebagai salah satu usaha 

meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan menerapkan model pembelajaran 

yang tepat dengan tetap memperhatikan antara lain materi, waktu dan jumlah 

siswa di kelas. Guru dalam kemampuan mengajar diharapkan dapat 

menyampaikan materi yang dapat membangkitkan keaktifan siswa dan mudah 

diterima oleh siswa. 

 Kemampuan  pemecahan masalah  perlu  dilatih  agar  siswa  menjadi  

terampil  dalam  memecahkan  setiap masalah,  baik  untuk  keperluan  jangka  

pendek  yang  terkait  langsung  dengan bagaimana siswa belajar biologi maupun 

untuk jangka panjang sebagai bekal untuk  kehidupannya  di  masyarakat.  Guru  

diharapkan  berusaha  memberikan kesempatan  yang cukup kepada siswa untuk 

belajar melalui pemecahan masalah. Melalui  pembelajaran  yang  dirancang  

dengan  baik  diharapkan  kemampuan tersebut  dapat  dengan  cepat  dan  lebih  

mudah  dikuasai  siswa,  sehingga  dapat menyelesaikan masalah-masalah yang 

diberikan dengan baik dan menguasai konsep. 

 Model-model pembelajaran hendaknya relevan dan mendukung 

tercapainya tujuan pengajaran. Adapun tujuan pengajaran adalah supaya siswa 

dapat berfikir aktif dan diberi kesempatan untuk mencoba kemampuan di dalam 

berbagai kegiatan. Salah satu pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa adalah 

pembelajaran dengan model Problem Based Learning (PBL). Pembelajaran 

dengan model Problem Based Learning (PBL) adalah pendekatan pengajaran 

yang memberikan tantangan bagi siswa untuk mencari solusi dari permasalahan 

dunia nyata ( terbuka) secara induvidu maupun kelompok. Pembelajaran dengan 

model Problem Based Learning (PBL) didasarkan pada prinsip bahwa masalah 

dapat digunakan sebagai titik awal untuk mendapatkan ilmu baru. Masalah yang 

disajikan dalam pembelajaran  diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa 

dalam memahami konsep yang diberikan. 



 Problem Based Learning (PBL) membantu siswa dalam mengembangkan 

kemampuan memecahkan masalah dan  keterampilan intelektual dan memberi 

kesempatan pada siswa untuk bertanggung jawab pada proses pembelajaran 

mandiri sekaligus mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah. 

Salah satu ciri khas dari Problem Based Learning (PBL) menurut Trianto (2007) 

adalah adanya kerja sama antar siswa. Kerjasama akan mengaktifkan siswa dalam 

pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut di depan, maka dilakukan penelitian 

dengan judul sebagai berikut” Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) Terhadap Kemampuan Memecahkan Masalah Dan Hasil 

Belajar Kognitif Biologi Siswa Kelas VII SMP Negeri 14 Surakarta”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang yang telah dikemukakan di depan dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Kurangnya pemahaman siswa dalam belajar Biologi. 

2. Model yang digunakan guru kurang bervariasi dan bersifat monoton, 

sehingga siswa akan mengalami kejenuhan. 

3.   Hasil belajar siswa dalam mata pelajaran biologi kurang. 

4.   Kemampuan memecahkan masalah dalam mata pelajaran biologi kurang. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat terarah dan dipahami maka perlu dibatasi 

permasalahan sebagai berikut :  

1. Subjek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas VII semester II SMP 

Negeri I4 Surakarta  tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Objek Penelitian 

a. Pendekatan pembelajaran meliputi: Pendekatan pembelajaran konvensional 

dengan ceramah bervariasi pada kelas kontrol  dan penerapan model Problem 

Based Learning (PBL)  pada kelas eksperimen. 



b. Kemampuan Memecahkan Masalah dan Hasil Belajar Kognitif pada materi 

“Ekosistem” semester II kelas VII SMP Negeri I4 Surakarta tahun pelajaran 

2011/2012. 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan 

di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh penerapan model Problem Based Learning (PBL) pada  

pembelajaran Biologi di SMP Negeri 14 Surakarta terhadap kemampuan 

memecahkan masalah? 

2. Apakah ada pengaruh penerapan model Problem Based Learning (PBL) pada 

pembelajaran Biologi di SMP Negeri 14 Surakarta terhadap hasil belajar 

kognitif siswa? 

3. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar kognitif siswa melalui pembelajaran 

dengan model Problem Based Learning (PBL) dan model Konvensional? 

4. Apakah terdapat perbedaan Kemampuan Memecahkan Masalah siswa melalui 

pembelajaran dengan model Problem Based Learning (PBL) dan model 

Konvensional? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa pengaruh penerapan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) terhadap kemampuan memecahkan masalah dan hasil belajar 

kognitif siswa di SMP Negeri 14 Surakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dan hasil belajar kognitif 

siswa dalam pembelajaran biologi. 

b. Memberikan suasana belajar yang lebih kondusif dan variatif sehingga 

pembelajaran tidak monoton  



c. Mengajarkan siswa untuk berkerja sama dalam kelompok-kelompok, 

memecahkan masalah bersama, berpendapat dan bertanggung jawab. 

 

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 hasil belajar kognitif siswa dan kemampuan 

memecahkan masalah. 

3. Bagi Institusi 

Memberikan masukan atau saran dalam upaya mengembangkan suatu 

proses pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan memecahkan 

masalah dan hasil belajar kognitif siswa kelas VII SMP Negeri 14 Surakarta 

sehingga meningkatkan sumber daya pendidikan untuk menghasilkan output yang 

berkualitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh model pembelajaran 

Problem Based Learning terhadap kemampuan memecahkan masalah dan hasil 

belajar kognitif  biologi siswa dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Tidak ada pengaruh secara signifikan penerapan model Problem Based 

Learning   terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif  di SMP Negeri  14 

Surakarta 

2. Ada pengaruh secara signifikan penerapan model Problem Based Learning   

terhadap kemampuan memecahkan masalah biologi  di SMP Negeri  14 

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 

learning.  

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi guru 

dalam memberikan pembelajaran biologi yaitu dengan menerapkan model 

pembelajaran yang mengaktifkan siswa sehingga dapat mengoptimalkan 

kemampuan memecahkan masalah. 

 

C. SARAN 

1. Guru 

a. Guru dalam menerapkan Problem Based Learning perlu memperhatikan 

kemampuan siswa dalam menyampaikan materi sehingga konfirmasi materi 

oleh guru sangat diperlukan agar ketercapaian hasil belajar dan kemampuan 

memecahkan masalah biologi  optimal. 

 



b. Guru dalam menerapkan Problem Based Learning hendaknya mampu 

mengatur waktu pelaksanaan dengan baik sehingga semua aspek 

pembelajaran dapat disampaikan. 

c. Guru mata pelajaran biologi diharapkan mampu menerapkan suatu 

pendekatan yang mampu mengakomodasi karakteristik siswa dalam belajar 

sehingga mampu mengoptimalkan hasil belajar siswa. 

d. Guru diharapkan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilik gaya 

belajarnya sendiri yang sesuai. 

 

2. Peneliti 

Penelitian ini sangat terbatas pada kemampuan peneliti, maka perlu 

diadakan penelitian yang lebih lanjut mengenai penerapan model pembelajaran 

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

lain yang turut berpengaruh terhadap pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


