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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui aktivitas belajar Biologi 
melalui model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) di Kelas X SMA 

Negeri 1 Cerme, dan (2) mengetahui hasil belajar biologi melalui model 
Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) di Kelas X SMA Negeri 1 Cerme. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
dilaksanakan dalam 2 siklus setiap siklus dengan dua kali pertemuan, tiap siklus 
terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subyek penelitian 

ini siswa kelas X-A, berjumlah 32 siswa, tahun pelajaran 2016/2017. 
Hasil penelitian disimpulkan: (1) keaktifan siswa siklus I sebesar 74.61% 

menjadi 77.54% pada siklus II. Observasi keaktifan siswa siklus I sebesar  
61.46% menjadi 77.07% pada siklus II, dan (2) hasil belajar pada siklus I, 68.75% 
tuntas, sedangkan31.25% belum tuntas. Hasil belajar pada siklus II, 93.75% 

tuntas, sedangkan 6.25%belum tuntas. Dengan ini membuktikan bahwa model 
pembelajaran problem based learning  (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar 

Biologi siswa. 
 

Kata Kunci : Hasil Belajar Biologi dan ModelPembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) 
 

PENDAHULUAN 

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 biologi. Kegiatan 

pembelajaran biologi pada siswa kelas X 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. 
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Hasil yang diperoleh selama kegiatan pembelajaran tersebut tercatat siswa 
yang memperhatikan penjelasan guru sebanyak 21 siswa (65,62%), siswa yang 
berani mengungkapkan permasalahan sebanyak 11 siswa (34,37%), siswa yang 

bersungguh-sungguh dalam kegiatan pembelajaran sebanyak 17 siswa (53,12%). 
Kesungguhan tersebut dapat dilihat pada kesiapan siswa dalam mengikuti proses 

belajar mengajar. Sedangkan siswa yang mandiri dalam kegiatan belajar mengajar 
sebanyak 15 siswa (46,87%).  

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 13 siswa (40,62%), 

siswa yang mau menyampaikan pendapat atau ide sendiri pada kesempatan 
berdiskusi yang diberikan oleh guru sebanyak 8 siswa (25%) dan siswa yang 
mampu mengusulkan pemacahan masalah sebanyak 9 siswa  (28,12%).  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  upaya  untuk mengatasi  permasalahan di  atas dibutuhkan suatu 
pendekatan pembelajaran yang mampu melibatkan siswa secara aktif  dalam  

proses  pembelajaran.  Adapun  pendekatan  yang  tepat  untuk mengatasi masalah 
tersebut yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran Problem Based  
Learning  (PBL).  PBL  adalah  suatu  metode  pengajaran kooperatif  berdasarkan  

pada prinsip penggunaan  permasalahan sebagai  titik awal untuk penggadaan 
pengetahuan baru. Pendekatan berdasarkan masalah ini menempatkan guru  

sebagai  fasilitator dimana kegiatan  belajar  mengajar akan dititik beratkan pada  
keaktifan  siswa, kegiatan  belajar  ini  dapat mengasah  kemampuan siswa dalam  
memahami materi tentang Kingdom Monera, menggunakan penalaran,  

memecahkan masalah, mengemukakan gagasan atau ide dan mampu bekerjasama.  
Proses pembelajaran  yang  mengikut  sertakan  siswa  secara  aktif  secara  

individu maupun kelompok, akan lebih bermakna karena dalam proses 
pembelajaran siswa mempunyai lebih banyak pengalaman.  

Pembelajaran Problem Based Learning  (PBL) 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: “Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Melalui 

Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) di Kelas X SMA Negeri 1 Cerme” 
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 

1. Bagaimana meningkatkan aktivitas belajar Biologi melalui Pembelajaran 
Problem Based Learning (PBL) di Kelas X SMA Negeri 1 Cerme? 

2. Bagaimana hasil belajar biologi melalui Pembelajaran Problem Based Learning  
(PBL) di Kelas X SMA Negeri 1 Cerme? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui aktivitas belajar Biologi melalui Pembelajaran Problem 
Based Learning (PBL) di Kelas X SMA Negeri 1 Cerme. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar biologi melalui Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) di Kelas X SMA Negeri 1 Cerme. 
 

Manfaat Penelitian 

1. Sebagai  salah  satu  alternatif  untuk  meningkatkan  kemampuan memecahkan 
masalah siswa dalam pembelajaran Biologi melalui Pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL).  
2. Dapat digunakan untuk perbaikan pada kualitas pembelajaran Biologi.  

 
KAJIAN PUSTAKA 

Pembelajaran Biologi 

Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan 
mengajar. Belajar, mengajar dan pembelajaran terjadi secara bersama-sama. 

Menurut Gulo (2002:8) belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri 
seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, 
bersikap ataupun berbuat. Mengajar adalah usaha untuk menciptakan sistem 

lingkungan  yang  memungkinkan  terjadinya  proses  belajar  itu  secara  optimal 
Sistem lingkungan ini terdiri atas beberapa komponen, termasuk guru yang saling 

berinteraksi dalam menciptakan proses belajar yang terarah pada tujuan tertentu.  
Mengajar  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh  guru  agar  siswa 

belajar. Pada proses belajar mengajar, siswalah yang menjadi subjek dan dialah 

pelaku kegiatan belajar tersebut. Agar siswa dapat berperan sebagai pelaku dalam 
kegiatan belajar, maka guru hendaklah merencanakan pengajaran yang menuntut 

siswa banyak melakukan aktivitas belajar. Model pembelajaran yang banyak  
mengaktifkan siswa salah satunya adalah pemecahan masalah. Sedangkan belajar 
dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar formal lain di sekolah. 

Peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar secara mandiri di lingkungan 
sekitar. Proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan tersebut dapat 

mewujudkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Pada interaksi tersebut 
banyak sekali faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal dari dalam diri 
individu, maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan. Proses interaksi 

inilah yang disebut dengan pembelajaran.  
Biologi merupakan salah satu cabang Ilmu Pengetahuan Alam,  yang tentu 

saja memiliki sasaran studi yang yang masih menyangkut isi alam tersebut. Pada 
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garis besarnya, isi alam dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu makhluk hidup 
dan makhluk tak hidup. Menurut Sudjoko (1985:39), bila ditinjau dari 
etimologinya, biologi berasal dari kata bios dan logos. Bios berarti hidup, 

sedangkan logos berarti pembicaraan atau ilmu, dalam arti yang lebih operasional, 
logos berarti berfikir atau reasoning. Dengan demikian sasaran objek biologi 

adalah makhluk hidup. Jadi, biologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan 
alam atau sains yang mempelajari tentang makhluk hidup yang ada di bumi ini 
beserta hubungannya dengan lingkungan sekitar.  

 

Aktivitas Belajar Siswa 

Keaktifan dapat diartikan bahwa pada waktu guru mengajar, guru harus 
mengusahakan  agar  siswa  aktif  jasmani  maupun  rohani.  Keaktifan  jasmani 
maupun rohani tersebut meliputi, antara lain: 1) Keaktifan indera yang berupa 

indera pendengaran, penglihatan, peraba dan lain- lain; 2) Keaktifan akal untuk 
memecahkan   masalah,   menyusun   pendapat   dan   mengambil   keputusan;   3) 

Keaktifan ingatan untuk menyimpan pengajaran yang diberikan o leh guru dalam 
otak  agar siswa dapat  mengutarakan  kembali:  dan  4)  Keaktifan  emosi  dalam 
mencintai pelajaran (Sriyono, 1992:75). 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat merangsang dan 
mengembangkan bakat yang dimilikinya, berpikir kritis dan dapat memecahkan 

permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Dimyati dan 
Mudjiono (2002: 119) ada 6 aspek terjadinya keaktifan siswa, yaitu: 1) Partisipasi 
siswa dalam menetapkan tujuan kegiatan pembelajaran; 2) Tekanan pada aspek 

afektif dalam belajar; 3) Partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, terutama 
yang berbentuk interaksi antarsiswa; 4) Kekompakan kelas sebagai kelompok; 5) 

Kebebasan atau lebih tepat kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk 
mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan sekolah; dan 6) Jumlah 
waktu yang digunakan untuk menanggulangi masalah pribadi siswa, baik yang 

berhubungan maupun yang tidak berhubungan dengan sekolah atau pembelajaran.  
Banyak  jenis  aktivitas  belajar  yang  dapat  dilakukan  oleh  siswa  di 

sekolah, Sardiman (2007:101) membuat suatu daftar yang berisi 177 macam 
kegiatan siswa  yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut: 1) Visual 
activities; 2) Oral   activities ; 3) Listening   activities; 4) Writing activities; 

5)Drawing activities; 6) Motor activities; 7) Mental activities; dan 8) Emotional 
activities. Klasifikasi keaktifan siswa tersebut menunjukkan bahwa aktivitas di 

sekolah itu sangat bervariasi dan kompleks. Sesuai dengan hal tersebut maka perlu 
adanya kreativitas dari guru dalam merencanakan suatu kegiatan pembelajaran 
sehingga dalam proses belajar mengajar terkesan tidak membosankan dan sekolah 

benar-benar menjadi pusat aktivitas belajar yang maksimal. Sedangkan keaktifan 
berdiskusi tergolong pada Oral activities seperti menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, diskusi, 
interupsi dan lain sebagainya.  

Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa diskusi 

memiliki kadar keaktifan siswa yang cukup tinggi. Pada situasi belajar tersebut 
masing-masing siswa dapat mengajukan gagasan, pendapat, pertanyaan, jawaban, 

kritik, saran dan sebagainya. Sehingga siswa akan aktif berpartisipasi, berelasi dan 
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berinteraksi satu dengan yang lainnya. Berdasarkan uraian keaktifan dan diskusi 
tersebut, maka keaktifan berdiskusi dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai 
kegiatan interaksi antara siswa dengan siswa atau antara siswa dengan guru dalam 

proses berpikir bersama untuk memahami suatu masalah, menemukan sebab 
musababnya dan mencari pemecahan masalah dengan jalan saling bertukar 

pendapat, bertanya, menjawab pertanyaan dan mencari sumber informasi untuk 
memecahkan masalah yang terjadi pada saat proses belajar mengajar.  
 

Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Arends (1997:156) menyatakan bahwa Problem Based Learning (PBL)…use 

in promoting higher-level thinking in problem oriented situations, including 
learning how to learn. Menurut Arends, PBL merupakan salah satu model 
pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan level berpikir tinggi yang 

diorientasikan pada masalah, termasuk belajar bagaimana belajar. Proses berpikir 
dalam pembelajaran PBL ini diperlukan untuk  memecahkan masalah yang 

dihadapi siswa selama proses pembelajaran   berlangsung. Masalah yang 
dihadapkan pada siswa berupa konsep materi pembelajaran, sehingga dengan 
adanya permasalah tersebut maka dapat merangsang proses berpikir siswa yang 

lebih tinggi dalam memecahkan permasalahan.  
Menurut Nurhadi (2004: 109), PBL adalah suatu model pembelajaran yang 

menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar 
tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah serta untuk 
memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Hong (2007:4) yang menyatakan bahwa dalam 
pembelajaran PBL guru memberikan permasalahan dari dunia nyata kepada siswa 

untuk dipecahkan bersama. Pada saat membahas dan menjawab masalah, siswa 
harus terlibat dalam kegiatan nyata misalnya mengobservasi, mengumpulkan data 
dan menganalisa bersama siswa lain dalam kelompok atau di dalam kelas.  

Selama siswa belajar di sekolah, siswa akan dihadapkan pada soal-soal untuk 
dipecahkan dan diatasi. Tugas siswa adalah untuk mencari penyelesaian masalah 

tersebut dengan pengalaman-pengalaman di sekolah yang dirancang oleh guru. 
Setelah tamat pendidikan sekolah, siswa masih akan dihadapkan pada macam-
macam persoalan yang harus diatasi, diharapkan bahwa pengalaman di sekolah 

akan membantu dalam mencari suatu penyelesaian.  
Selanjutnya Nurhadi (2004:109) menyatakan bahwa PBL juga dikenal 

dengan nama lain seperti pembelajaran proyek, pendidikan berdasarkan 
pengalaman, pembelajaran otentik dan pembelajaran yang berakar pada kehidupan 
nyata. Uraian tersebut sesuai dengan pernyataan Arends (1997:156), yaitu The 

model has also been referred to by other names, such as project-based teaching, 
experience-based education, authentic learning, and anchored instruction.  

PBL merupakan simulasi masalah yang dapat digunakan untuk mengaktifkan 
keingintahuan siswa sebelum mulai mempelajari suatu objek, sehingga siswa 
mampu berpikir secara kritis serta mampu untuk mendapatkan dan menggunakan 

sumber-sumber pembelajaran dengan tepat. Secara garis besar, PBL merupakan 
pembelajaran yang menuntut siswa untuk belajar mandiri secara individu  maupun  

kelompok  dalam  memecahkan  masalah  yang disajikan oleh guru. Guru berperan 
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menyajikan masalah dan mengajukan pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk 
memecahkan suatu masalah dalam kegiatan pembelajaran.  

Nurhadi (2004: 110) mengemukakan tiga tujuan model pembelajaran PBL 

yaitu: 1) Pengajaran berbasis masalah mendorong kerjasama dalam penyelesaian 
tugas; 2) Pengajaran berbasis masalah memiliki unsur-unsur belajar magang yang 

bisa mendorong pengamatan dan dialog dengan orang lain, sehingga secara 
bertahap siswa dapat memahami peran penting aktivitas mental dan belajar yang 
terjadi di luar sekolah; 3) Pengajaran berbasis masalah melibatkan siswa dalam 

penyelidikan pilihan sendiri, yang memungkinkan siswa menginterpretasikan dan 
menjelaskan fenomena dunia nyata dan membangun pemahamannya tentang 

fenomena tersebut. PBL menjadikan siswa mandiri dan kreatif dalam proses 
belajar mengajarnya,mempunyai keinginan untuk memahami, mempelajari 
kebutuhan pembalajaran  serta  menggunakan  sumber belajar.  

 
Ciri-ciri Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Menurut Arends (1997: 157), ciri khusus Problem Based Learning  ada 5 
hal, yaitu: 1) Driving question or problems; 2) Interdisciplinary focus; 3) 
Authentic investigation; 4) Producting of artifacts and exhibit; dan 5) 

Collaboration. Driving question or problems pada PBL lebih mengorganisasikan 
pelajaran  sekitar pertanyaan  atau  masalah  yang penting secara sosial  maupun 

bermakna secara pribadi daripada mengorganisasikan pada prinsip akademik 
tertentu.  PBL  dialamatkan  kepada  situasi  yang  nyata,  yang  menghindarkan 
jawaban sederhana, yang didalamnya ada berbagai solusi dengan berbagai 

kepentingan. Interdisciplinary focus, PBL dipilih pada masalah yang melibatkan 
beberapa disiplin  ilmu. Contoh  masalah  polusi  karena pemakaian  pupuk  oleh 

petani akan melibatkan biologi, ekonomi, sosial, pariwisata dan pemerintahan.  
Authentic investigation, PBL mengharuskan mengikuti penyelidikan otentik, 

mencari solusi nyata dari problem nyata. Siswa harus menganalisis dan 

merumuskan masalah, mengembangkan hipotesis dan membuat prediksi, 
mengumpulkan dan menganalisa informasi, melakukan eksperimen (jika perlu), 

membuat kesimpulan. Producting of artifacts and exhibit, dalam PBL siswa 
dituntut menyusun suatu   produk   dalam   suatu   artifact   dan   exhibit   yang   
menjelaskan atau menunjukkan solusinya. Produk dapat berupa laporan, model 

fisik, program komputer. Produk ini disusun oleh siswa untuk didemonstrasikan 
kepada siswa lain. Collaboration,  PBL  dicirikan  oleh  kerja  dengan  orang  lain  

yang sebagian besar dalam pasangan atau kelompok kecil, dan terjadi 
pengembangan ketrampilan berpikir dan ketrampilan sosial.  

 

Tahap-tahap Pembelajaran  Problem Based Learning (PBL) 

Menurut Nurhadi (2004:111) pembelajaran berbasis masalah terdiri dari lima 

tahapan utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan situasi 
masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Tahapan 
tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Tahap-tahap Pelaksanaan Pembelajaran PBL 

Tahapan TingkahLaku Guru 

Tahap 1 
Orientasi siswa kepada masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 
menjelaskan yang dibutuhkan, 

menjelaskan materi secara singkat, 
memotivasi siswa agar terlibat dalam 

aktivitas pemecahan masalah yang 
dipilih. 

Tahap 2 
Mengorganisasi siswa untuk belajar 

Guru membantu siswa mendefinisikan 
dan mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut. 

Tahap 3 
Membimbingpenyelidikan 

individual dan kelompok 

Guru      mendorong       siswa      untuk 
mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen, untuk 
mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah. 

Tahap 4 
Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya 

Guru membantu siswa merencanakan 
dan menyiapkan karya yang sesuai seperti 

laporan, video dan model, serta 
membantu mereka berbagi tugas dengan 
teman. 

Tahap 5 

Menganalisis dan mengevaluasi 
proses pemecahan masalah 

Guru   membantu   siswa   melakukan 

refleksia tau evaluasi terhadap 
penyelidikan dan proses-proses yang 

mereka gunakan. 

Sumber : Nurhadi (2004) 
Tabel 1 memperlihatkan  bahwa  pembelajaran  PBL  menuntut  siswa untuk 

aktif belajar mandiri bersama kelompok dalam pemecahan masalah yang disajikan 

oleh guru. Kegiatan guru tidak lagi mendominasi pelajaran, tetapi dalam hal  ini  
guru  lebih  berperan  sebagai  motivator,  organisator, fasilitator dan evaluator. 

Sehingga guru, siswa dan masalah berada dalam satu lingkungan pembelajaran dan 
memiliki peranan masing-masing dalam PBL. Guru dalam pembelajaran memiliki 
hubungan dengan siswa sebagai mitra kerja, sedangkan siswa   berperan   aktif 

serta   terlibat   langsung   dalam   pembelajaran   untuk memecahkan masalah 
yang berhubungan dengan materi pelajaran.  

Sudjana (1996:93) menjelaskan bahwa model pembelajaran berbasis 
masalah  akan  meningkatkan  aktivitas  belajar  baik  secara  individual  maupun 
secara kelmpok. Hampir setiap langkah menuntun keaktifan belajar siswa, 

sedangkan peranan guru lebih banyak sebagai pemberi stimulasi, pembimbing 
kegiatan siswa dan menentukan arah apa yang dilakukan oleh siswa. Keberhasilan 

dari model pembelajaran ini sangat bergantung pada sumber belajar bagi siswa, 
memerlukan waktu yang cukup, serta kemampuan guru dalam mengangkat dan 
merumuskan masalah. Oleh sebab itu, sebelum model ini digunakan harus 

dipersiapkan secara matang oleh guru, baik persiapan masalah, sumber-sumber 
belajar bagi siswa, waktu yang diperlukan, maupun pengelompokan siswa.  
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Kelebihan Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Menurut Sudjana (1996:93) pembelajaran berbasis masalah mempunyai 
beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain adalah siswa 

memperoleh pengalaman praktis, kegiatan belajar lebih menarik sehingga tidak 
membosankan, bahan pengajaran lebih dihayati dan dipahami oleh siswa, siswa 

dapat belajar dari berbagai sumber,interaksi sosial antar peserta lebih berkembang, 
siswa belajar melakukan analisis dan sintesis secara simultan dan membiasakan 
siswa berpikir logis dan sistematis dalam pemecahan masalah. Sedangkan 

kekurangannya antara lain adalah menuntut sumber-sumber dan sarana belajar 
yang cukup, kegiatan belajar siswa bisa membawa resiko yang merugikan jika 

tidak dikendalikan oleh guru dan siswa cenderung untuk menerima jawaban atau 
dugaan sementara apabila masalah tidak berbobot.  

Menurut Sudjana (1996:95) model pembelajaran berbasis masalah ditunjang 

oleh metode-metode demonstrasi, eksperimen, tugas, diskusi, observasi, disamping 
metode ceramah dan tanya jawab. Variasi pada setiap langkah bisa dilakukan oleh 

guru sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kelas. Misalnya variasi dalam  
memberikan  apersepsi  kepada  siswa,  variasi  cara  belajar yang harus dilakukan 
oleh siswa dan variasi dalam menyediakan sumber belajar.  

 

Materi Kingdom Monera 

Monera adalah makhluk hidup yang terdiri atas satu sel (uniselular) sesuai 
dengan asal kata dari bahasa Yunani, moneres yang berarti tunggal. Monera belum 
mempunyai membran inti sel, memiliki nukleoid (bagian sel yang mengandung 

DNA), dan belum memiliki organel bermembran, seperti mitokondria, kloroplas, 
dan badan Golgi. Dinding selnya terbuat dari peptidoglikan yang tahan terhadap 

tekanan osmotik hingga 25 kali tekanan atmosfer. Anggota kingdom ini secara 
umum disebut dengan bakteri.  
Eubacteria (Bakteri) 

Bakteri merupakan organisme bersel tunggal yang hidup bebas di mana-
mana. Bakteri berukuran sangat kecil, yaitu hanya 0,2–10 mikrometer (1 

mikrometer = 1/1000 milimeter).Bakteri memegang peranan penting dalam 
kehidupan di bumi. Kehidupan makhluk hidup lain, seperti hewan, tumbuhan, dan 
manusia sangat bergantung pada bakteri. Bakteri berguna dalam mendegradasi 

atau merombak sampah dan jasad mati. Bakteri juga berguna untuk mengubah 
komponen-komponen organik menjadi anorganik agar dapat diserap oleh 

tumbuhan. 
Archaebacteria 

Kelompok Archaebacteria merupakan organisme yang menempati daerah 

yang ekstrim seperti sumber air panas dan air dengan kadar garam (salinitas) 
tinggi. Para ilmuwan mengelompokkan Archaebacteria ke dalam tiga kelompok, 

yaitu Metanogenik, Halofilik dan Termofilik (Start and Taggart, 1995: 352).  
Peranan Bakteri bagi Kehidupan Manusia 

Bakteri pada umumnya adalah heterotrof. Namun, ada juga bakteri yang 

autotrof, seperti bakteri kemosintetik. Bakteri ini mendapat energi melalui reaksi 
kombinasi oksigen dengan molekul anorganik, seperti sulfur, nitrit, atau amonia. 
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Dalam prosesnya, mereka melepaskan sulfur atau nitrat, yang merupakan nutrisi 
penting bagi tumbuhan, ke dalam tanah.  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara 
berkolaborasi bersama guru mata pelajaran yang bersangkutan.Penelitian yang 

dilaksanakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan dua siklus. 
Setiap siklus pada penelitian tindakan terdiri dari empat tahap, yaitu 1) 

Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Pengamatan, 4) Refleksi.  Dari uraian di atas 
dapat digambarkan bagan langkah- langkah PTK sebagai berikut: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas (Arikunto, 2007: 16) 

 

Subjek dan Waktu Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X-A dengan jumlah 32 siswa terdiri 
dari 15 siswa laki- laki dan 17 siswa perempuan di SMA Negeri 1 Cerme tahun 

ajaran 2016/2017. Waktu penelitian dilakukan pada semester 1 (Satu) selama dua 
bulan yaitu pada bulan Oktober sampai dengan bulan November 2016 tahun ajaran 

2016/2017. 
 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi observasi, 
wawancara  dan  angket  yang  masing-masing  secara  singkat  dapat  diuraikan 

sebagai berikut : 
1.  Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

cara mengamati dan mencatat secara langsung perilaku-perilaku siswa pada saat 
proses belajar mengajar berlangsung. Observasi ini juga dilakukan terhadap 

guru ketika melakukan kegiatan belajar dan mengajar.  
2.  Wawancara 

Wawancara dilakukan setelah dan atas dasar hasil dan pengamatan di kelas.  

Wawancara dengan guru dilaksanakan  setelah  melakukan pengamatan 
pertama terhadap kegiatan belajar mengajar, hal ini dimaksudkan untuk 
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memperoleh informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan 
pembelajaran.   

3.  Angket 

Angket partisipasi siswameliputi dua aspek, yaitu aspek kesediaan 
memperhatikan atau perhatian siswa dan aspek berpartisipasi atau keterlibatan 

siswa. Sedangkan aspek keaktifan berdiskusi meliputi tiga hal, yaitu memahami 
suatu masalah, menemukan sebab musababnya dan mencari pemecahannya. 
Jenis angket yang  digunakan  dalam  teknik  pengumpulan  data  ini  adalah  

angket langsung tertutup. Teknik penilaian atau pemberian skor angket 
mengacu pada Sudjana (2009:81) yang disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Teknik Penilaian Angket 

Pernyataan Sangat 

Setuju 

Setuju Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat Tidak 

Setuju 

Pernyataan positif 5 4 3 2 1 
Pernyataan negatif 1 2 3 4 5 

Sumber : Sudjana (2009) 
4. Tes 

Pemberian tes digunakan untuk mengetahui implikasi dari tindakan yang telah 
dilakukan terhadap tingkat penguasaan konsep pada materi Kingdom Monera. 

Tes dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pasca siklus I dan pasca  siklus  II  
untuk  mengetahui  peningkatan  mutu  hasil  belajar  siswa  pada materi  pokok  
Kingdom Monera. Tes formatif yang diberikan digunakan sebagai data 

pendamping. 
5.  Kajian Dokumentasi 

Kajian  dokumen  dilakukan  terhadap  berbagai  arsip  yang  digunakan dalam  
proses  pembelajaran,  misalnya  dalam  penelitian  ini  adalah  daftar  nilai 
siswa pada materi sebelumnya. Menurut Mulyasa (2005:131) proses 

pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif 
pada diri peserta didik seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%). 

Apabila setiap indikator partisipasi dan keaktifan berdiskusi siswa telah 
mencapai nilai sama dengan atau lebih dari 75% dapat dikatakan bahwa 
pembelajaran berjalan dengan baik. Daftar target dari masing-masing variabel 

yang akan diukur dapat dilihat pada Tabel 3. 
Tabel 3.  Daftar Persentase dari Variabel yang Akan Diukur 

A

s

p

e

k 

Targetyangharus dicapai 

Observasi Partisipasi Siswa ≥ 75 % 

Angket Partisipasi siswa ≥ 75 % 

Observasi Keaktifan Berdiskusi Siswa ≥ 75 % 

Angket Keaktifan Berdiskusi Siswa ≥ 75 % 

Sumber : Mulyasa (2005:131) 
Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dimulai sejak awal sampai pengumpulan 
data. Data-data dari hasil penelitian di lapangan maupun angket diolah dan 
dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif berdasarkan hasil observasi dan refleksi dari tiap-tiap 
siklus. Teknik analisis kualitatif mengacu pada model analisis Miles dan 
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Huberman (1992:16-19) yang dilakukan dalam 3 komponen yaitu: 1. Reduksi data, 
2. Penyajian data dan 3. Penarikan kesimpulan. 
 

Jadwal Penelitian 

Jadwal penelitian yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan 

penyusunan laporan hasil penelitian. Jadwal penelitian seperti pada tabel 4 sebagai 
berikut : 

Tabel 4 Jadwal Penelitian 

No Rencana Kegiatan 
Waktu (minggu ke) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A. Persiapan         

1. Menyusun perangkat 
pembelajaran 

        

2. Menyiapkan alat dan bahan         

3. Menyusun instrumen         

B. Pelaksanaan         

1. Menyiapkan kelas         

2. Melakukan tindakan siklus 1         

3. Melakukan tindakan siklus II         

C. Penyusunan laporan         

1. Menyusun konsep laporan         

2. Seminar hasil penelitian         

3. Perbaikan laporan         

4. Penggadaan laporan         

Sumber : Data Penelitian Diolah, (2017) 
 

Indikator Keberhasilan 

Untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan dapat meningkatkan 
minat dan hasil belajar siswa dalam Kingdom Monera digunakan beberapa 

indikator keberhasilan. 
1. Indikator Peningkatan Minat Belajar Siswa 

Adapun penentuan tinggi rendahnya minat belajar siswa dapat dilakukan 
dengan membagi skor perolehan angket siswa dibagi jumlah soal. Selanjutnya, 
rerata tersebut dikonfirmasikan dengan pengelompokan tingkat minat belajar  

siswa dengan menggunakan tabel berikut ini.  
Tabel 5. Kategori Minat Belajar Siswa 

No Rata-rata Skor Kategori 

1. ≥ 4.00 Sangat tinggi 

2. 3.00-3.99 Tinggi 

3. 2.00-2.99 Sedang 

4. 1.00-1.99 Rendah 

5. ≤ 0.99 Sangat rendah 

Sumber : Mulyasa (2005:131) 
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2. Indikator Peningkatan Hasil Belajar Siswa  

Hasil belajar siswa berupa skor tes tulis kemudian dianalisis untuk 
menentukan keberhasilan sebagai berikut.  

a. Analisis Daya Serap 

Analisis daya serap dilakukan dengan menggunakan rumus berikut.  

 
 
 

 
 

Daya serap secara klasikal dikatakan berhasil apabila telah mencapai ≥ 75.  
 

b. Ketuntasan 

Secara individual, siswa dinyatakan tuntas apabila telah mampu mencapai 
KKM yang ditentukan yaitu 75. Secara klasikal dikatakan tuntas belajar jika 

lebih dari 85 %  siswa mendapat nilai diatas 75 dengan rumus: 
 

 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil observasi pada prasiklus partisipasi siswa menunjukkan bahwa siswa 
memperhatikan penjelasan guru sebanyak 21 siswa (51,22%), siswa berani 

mengungkapkan permasalahan sebanyak 14 siswa (34,15%), siswa bersungguh-
sungguh dalam kegiatan pembelajaran sebanyak 17 siswa (41,46%) dan siswa 

yang mandiri dalam kegiatan pembelajaran sebanyak 20 siswa (48,78%). Sehingga 
rata-rata persentase capaian indikator partisipasi siswa sebelum diterapkan model 
PBL sebesar 43,90%. Sedangkan angket partisipasi pra siklus menunjukkan bahwa 

siswa mengarahkan perhatian pada kegiatan pembelajaran sebesar 73,98%, siswa 
berani mengemukakan masalah sebesar 64,88%, siswa ikut serta dalam kegiatan 

proses belajar sebesar 79,51%, siswa berusaha sungguh-sungguh dalam 
pembelajaran sebesar 77,89% dan siswa yang mandiri dalam kegiatan 
pembelajaran sebesar 75,37%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa capaian 

indikator partisipasi siswa belum memenuhi target yang telah ditetapkan.  
Hasil observasi keaktifan berdiskusi siswa menunjukkan bahwa siswa  

mengarahkan perhatian pada permasalahan sebanyak 16 siswa (39,02%), siswa  
menyampaikan pendapat pada kesempatan diskusi yang diberikan oleh guru 
sebanyak 10 siswa (24,39%) dan siswa mampu mengusulkan pemacahan masalah 

sebanyak 10 siswa (24,39%). Sehingga diperoleh rata-rata persentase capaian 
indikator keaktifan berdiskusi siswa pra siklus sebesar 29,27%. Sedangkan angket 

keaktifan berdiskusi pra siklus menunjukkan indikator memahami apa yang 
ditanyakan sebesar 72,98%, mengajukan pendapat atau ide dalam diskusi sebesar 
71,87%, mengarahkan perhatian pada masalah yang dihadapi sebesar 77,56%, 

mampu mengusulkan pemecahan masalah sebesar 65,24% dan mampu 
menentukan tindakan yang akan diambil sebesar 72,20%.  

 

Daya serap      =  Jumlah nilai seluruh peserta didik   X 100% 
   Jumlah peserta didik 
 

Ketuntasan kelas =  Jumlah peserta didik tuntasX 100% 

          Jumlah seluruh peserta didik  
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Hasil penelitian dengan model pembelajaran PBL menunjukkan bahwa pada 
akhir siklus I terdapat peningkatan partisipasi dan keaktifan berdiskusi siswa 
dilihat dari hasil pengisian angket dan kegiatan observasi. Rata-rata persentase 

angket partisipasi siswa meningkat sebesar 2,13% dari prasiklus sebesar 74,33% 
menjadi 76,46% pada akhir siklus I. Sedangkan rata-rata   persentase observasi 

partisipasi siswa meningkat sebesar 19,03% dari pra siklus sebesar 43,90% 
menjadi 62,93% pada akhir siklus I. Rata-rata persentase angket keaktifan 
berdiskusi siswa meningkat sebesar 2,64% dari pra siklus sebesar 71,97% menjadi 

74,61% pada akhir siklus I. Sedangkan rata-rata persentase observasi keaktifan 
berdiskusi siswa meningkat sebesar 32,19% dari pra siklus sebesar 29,27% 

menjadi 61,46% pada akhir siklus I. Peningkatan rata-rata persentase partisipasi 
dan keaktifan berdiskusi siswa tersebut menunjukkan bahwa ada perubahan 
tingkah laku siswa dalam kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik. 

Hasil belajar siswa dari 32 siswa 22 orang (68.75%) yang tuntas (mampu 
mencapai KKM 75), sedang sisanya sebanyak 10orang ( 31.25%)  belum tuntas. 

Rerata kelas menunjukkan daya serap yang dicapai sebesar 74.625, sedang 
ketuntasan klasikal baru mencapai 68.75.  

Akhir siklus II juga menunjukkan adanya peningkatan partisipasi dan 

keaktifan berdiskusi siswa.  Rata-rata   persentase   angket   partisipasi   siswa 
meningkat sebesar 5,49% dari akhir siklus I sebesar 76,46% menjadi 81,95% pada 

akhir siklus II. Sedangkan rata-rata persentase observasi partisipasi siswa 
meningkat sebesar 15,12% dari akhir siklus I sebesar 62,93% menjadi 78,05% 
pada akhir siklus II. Rata-rata persentase angket keaktifan berdiskusi siswa 

meningkat sebesar 2,93% dari akhir siklus I sebesar 74,61% menjadi 77,54% pada 
akhir  siklus  II.  Sedangkan  rata-rata  persentase  observasi  keaktifan  berdiskusi 

siswa  meningkat  sebesar  15,61%  dari  akhir  siklus  I sebesar  61,46%  menjadi 
77,07% pada akhir siklus II. 

Model pembelajaran PBL merupakan model pembelajaran yang cukup 

efektif dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilihat pada meningkatnya partisipasi 
dan keaktifan berdiskusi siswa. Rata-rata hasil angket kepuasan siswa 

terhadapmodel pembelajaran PBL sebesar 73,58% pada akhir siklus I dan 77,46% 
pada akhir siklus II. 

Hasil belajar siswa pada siklus I, dari 32 siswa 22 orang (68.75%) yang 

tuntas (mampu mencapai KKM 75), sedang sisanya sebanyak 10orang ( 31.25%)  
belum tuntas. Rerata kelas menunjukkan daya serap yang dicapai sebesar 74.625, 

sedang ketuntasan klasikal baru mencapai 68.75.Hasil belajar siswa pada siklus II, 
dari 32 siswa sebanyak 30 orang (93.75%) telah tuntas (mampu mencapai KKM 
75), sedang sisanya sebanyak 2 orang (6.25%)belum tuntas. Rerata kelas 

menunjukkan daya serap yang dicapai sebesar 80.5, sedang ketuntasan klasikal 
baru mencapai 93.75.Berdasarkan pembahasan di atas, secara umum dapat 

disimpulkan bahwa penerapan  problem based learning (PBL) dalam pembelajaran 
Biologi pada pokok bahasan Kindom Moneradapat meningkatkan aktivitas siswa 
dan hasil belajar siswa. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
1. Aktivitas belajar Biologi siswa dapat meningkat melalui model Pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) di Kelas X SMA Negeri 1 Cerme ini terlihat 
dari peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran Biologi dari siklus I dan 

siklus II rata-rata persentase angket keaktifan berdiskusi siswa meningkat 
sebesar 2.93% dari akhir siklus I sebesar 74.61% menjadi 77.54% pada akhir  
siklus  II.  Sedangkan  rata-rata  persentase  observasi  keaktifan  berdiskusi 

siswa  meningkat  sebesar  15.61%  dari  akhir  siklus  I sebesar  61.46%  
menjadi 77.07% pada akhir siklus II. 

2. Hasil belajar biologi siswa melalui model Pembelajaran Problem Based 
Learning (PBL) di Kelas X SMA Negeri 1 Cerme meningkat dari siklus I ke 
siklus II, hasil belajar siswa pada siklus I, dari 32 siswa 22 orang (68.75%), 

sedang sisanya sebanyak 10orang (31.25%) belum tuntas. Rerata kelas 
menunjukkan daya serap yang dicapai sebesar 74.625, sedang ketuntasan 

klasikal baru mencapai 68.75. Hasil belajar siswa pada siklus II, dari 32 siswa 
sebanyak 30 orang (93.75%) telah tuntas, sedang sisanya sebanyak 2 orang 
(6.25%)belum tuntas. Rerata kelas menunjukkan daya serap yang dicapai 

sebesar 80.5, sedang ketuntasan klasikal mencapai 93.75. 
 

Saran 

1. Siswa hendaknya memperhatikan instruksi yang diberikan oleh guru dengan 
seksama agar dapat melaksanakan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dengan baik dan 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.Siswa hendaknya lebih aktif dalam kegiatan 
diskusi kelompok maupun pada saat presentasi kelompok.  

2. Semoga hasil penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan 
penelitian yang lebih mendalam serta dapat memberikan manfaat dan 

sumbangan pemikiran bagi para pendidik. 
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