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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penguasaan ilmu dasar (basic science) khususnya Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA), merupakan modal dasar bagi siswa dalam menghadapi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi pada masa yang akan datang. Fakta yang ditemukan di 

lapangan berdasarkan hasil wawancara dan studi pendahuluan di SMK LPPM RI 

Batujajar diketahui bahwa IPA seringkali dianggap sebagai pelajaran yang sulit 

dan menakutkan bagi sebagian siswa bahkan sebagian guru. Salah satu faktor 

yang menyebabkan munculnya persepsi tersebut adalah proses belajar mengajar 

yang masih tradisional yaitu guru menekankan pada pemahaman konsep bukan 

pada penerapan dan pengembangannya dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya 

siswa hanya bertindak sebagai objek yang pasif yang menerima informasi dari 

guru, kemudian menghafal konsep-konsep yang dijelaskan guru dan tidak 

memaknai proses pembelajaran. 

Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), IPA termasuk kelompok mata 

pelajaran adaptif yang bertujuan membentuk siswa untuk memiliki dasar 

pengetahuan yang luas dan kuat untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan 

perubahan yang terjadi di lingkungan sosial, lingkungan kerja serta mampu  

mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni. Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan merupakan salah 

satu kemampuan yang harus mendapat perhatian untuk menghasilkan lulusan 

SMK yang siap guna ketika terjun ke dunia kerja yang penuh dengan persaingan. 

Handy (Banendro, 2006) menyatakan bahwa kehidupan tidak pernah berjalan 

linear artinya apa yang akan terjadi di masa mendatang tidak dapat ditentukan 

oleh keadaan saat ini. Berdasarkan pemahaman tersebut maka tugas pendidikan 

kejuruan tidak sebatas membekali siswa dengan keterampilan kejuruan tetapi juga 

kemampuan adaptasi yang memadai sesuai dengan kejuruan yang ditekuninya 
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sehingga siswa siap menghadapi perubahan yang akan terjadi di masa mendatang. 

Perubahan yang akan terjadi tentu menimbulkan suatu perspektif masalah baru di 

masyarakat. 

Sebagai mata pelajaran adaptif, IPA tidak terlepas dari karakteristik ilmu 

yang berisi kajian tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan berbagai 

fenomena kehidupan. Belajar IPA berarti siswa diajak untuk lebih peka terhadap 

lingkungan melalui penginderaan atau pengamatan. Dalam kaitannya dengan hal 

tersebut, Badan Standar Nasional Pendidikan (2006) menghendaki pembelajaran 

IPA dikembangkan melalui kemampuan berpikir analitis, induktif dan deduktif 

untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan peristiwa alam sekitar 

sehingga diharapkan peserta didik mampu meningkatkan kualitas diri dan 

lingkungannya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Akinoglu & 

Tandagon (2006) bahwa yang diharapkan dari pendidikan adalah membentuk 

individu menjadi pemecah masalah yang efektif dalam kehidupannya.  

Sejauh ini pendidikan di Indonesia masih didominasi oleh pandangan bahwa 

pengetahuan sebagai kerangka fakta-fakta yang harus dihafalkan. Pembelajaran 

masih terfokus kepada guru sebagai sumber pengetahuan, metode ceramah masih 

menjadi pilihan utama yang digunakan dalam strategi mengajar (Depdiknas, 

2003). Dalam kegiatan pembelajaran siswa bertindak sebagai subjek sekaligus 

objek sehingga inti proses pembelajaran adalah kegiatan belajar siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Fakta lainnya menunjukkan bahwa pembelajaran 

di Sekolah Menengah Kejuruan LPPM RI Batujajar masih didominasi oleh guru, 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran masih sangat terbatas, pembelajaran 

dititikberatkan pada penguasaan konsep sedangkan aspek-aspek lain seperti 

keterampilan memecahkan masalah, kemampuan bertanya dan kemampuan 

bekerja sama dalam kelompok kurang dikembangkan. Dalam kegiatan 

pembelajaran, guru lebih aktif sedangkan siswa cenderung pasif. Hal tersebut 

senada dengan temuan Slamet (Banendro, 2006) yang menyatakan bahwa 

pembelajaran di SMK masih menjadi permasalahan karena pembelajaran 

cenderung berada dalam porsi guru aktif dan siswa pasif, guru memberi dan siswa 
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menerima, guru menjelaskan dan siswa mendengarkan. Berdasarkan kenyataan 

tersebut maka dirasa perlu adanya suatu cara untuk mengubah porsi pembelajaran 

sehingga siswa berperan aktif. 

Salah satu cara untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran yaitu dengan 

memperhatikan model pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas. Model 

pembelajaran hendaknya relevan dan mendukung tercapainya tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran akan tercapai apabila siswa berusaha 

mencapainya secara aktif dan mandiri. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa dalam pembelajaran adalah Problem Based-Learning yang 

selanjutnya disebut Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM). Menurut Chin & Li-

Gek (2004) PBM dapat membuat siswa lebih aktif dan kreatif serta memahami 

sains bukan hanya sebagai wacana saja tetapi lebih memungkinkan siswa untuk 

membuat keterkaitan antara pengetahuan dengan situasi kehidupan sehari-hari. 

PBM juga mendukung siswa untuk memperoleh struktur pengetahuan yang 

terintegrasi dengan dunia nyata, masalah yang akan dihadapi siswa dalam dunia 

kerja atau profesi, komunitas dan kehidupan pribadi karena langkah awal dari 

PBM adalah siswa dihadapkan pada situasi-situasi nyata (real world situation) 

yang disajikan melalui pertanyaan-pertanyaan open-ended yang diajukan oleh 

guru sehingga diharapkan dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

tersebut melalui penyelidikan dan eksperimen. Beberapa alasan mengenai 

pembelajaran berbasis masalah perlu dikembangkan, menurut Sanjaya (2006 

dalam Nurhasnah, 2007) pertama dilihat dari aspek psikologi belajar, 

pembelajaran berbasis masalah berdasarkan kepada psikologi kognitif yang 

berangkat dari asumsi bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat 

adanya pengalaman. Belajar bukan semata-mata proses menghafal sejumlah fakta, 

tetapi suatu proses interaksi secara sadar antara individu dengan lingkungannya. 

Melalui pembelajaran berbasis masalah perkembangan siswa tidak hanya terjadi 

pada aspek kognitif, tetapi terjadi pula pada aspek afektif dan psikomotor melalui 

penghayatan secara internal akan masalah yang dihadapi. Kedua, dilihat dari 
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aspek filosofis tentang fungsi sekolah sebagai arena atau wadah untuk 

mempersiapkan siswa agar dapat hidup di masyarakat. Duch et al. (Afcariono, 

2009) mengungkapkan bahwa PBM menyediakan kondisi untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir serta memecahkan masalah kompleks dalam kehidupan 

nyata sehingga akan memunculkan “budaya berpikir” pada diri siswa. Salah satu 

alternatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa adalah dengan 

memotivasi siswa dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga dapat 

memacu proses berpikir. 

Selain menentukan model pembelajaran yang relevan, faktor esensial 

lainnya yang perlu diperhatikan untuk menciptakan pembelajaran yang aktif  

adalah aktivitas bertanya. Bertanya mengantarkan siswa untuk dapat berpikir serta 

memecahkan permasalahan. Sebagaimana dinyatakan oleh Wetzel (2008) bahwa 

pertanyaan merupakan fokus penting di dalam sains karena tanpa pertanyaan tidak 

akan pernah ada jawaban. Bertanya pun memiliki peran penting dalam 

meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam proses pembelajaran. Pertanyaan 

dapat diajukan oleh guru untuk mengarahkan siswa berpikir pada konsep tertentu 

atau juga diajukan oleh siswa sendiri yang bertujuan untuk mendapatkan 

informasi atau penjelasan lebih lanjut tentang sesuatu yang tidak dipahaminya 

dengan baik (Widodo, 2006). Pertanyaan yang diajukan siswa dapat 

mengindikasikan bahwa siswa menyadari adanya suatu masalah sehingga siswa 

merasa membutuhkan informasi tambahan untuk mengetahui jawaban dari 

masalah tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Rustaman et al. (2005) yang 

mengatakan bahwa pengajuan pertanyaan oleh siswa merupakan suatu usaha 

dalam memenuhi rasa ingin tahunya serta memperjelas hal-hal yang kurang 

dipahaminya. 

Konsep pencemaran lingkungan merupakan materi yang menarik untuk 

dijadikan materi penelitian dengan menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah karena pada materi pencemaran lingkungan terdapat berbagai masalah 

yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari siswa. Masalah yang sering 

ditemui siswa di antaranya adalah dihasilkannya limbah yang berpotensi sebagai 
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polutan yang dapat mengganggu stabilitas lingkungan. Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) menjadi ujung tombak dalam menghasilkan sumber daya 

manusia yang handal dalam dunia kerja. Siswa SMK akan terjun ke lapangan dan 

berhubungan langsung dengan masalah pencemaran lingkungan. Masalah-

masalah lingkungan yang disebabkan oleh kendaraan roda empat dijadikan 

sebagai masalah yang harus dipecahkan oleh siswa untuk mempelajari tentang 

pencemaran lingkungan dengan menggunakan model PBM. Dalam pembelajaran 

ini siswa akan diarahkan untuk memecahkan masalah dengan rumusan 

“bagaimana cara mengatasi limbah yang dihasilkan oleh kendaraan?”. Diharapkan 

melalui pemecahan masalah tersebut, siswa mempelajari konsep pencemaran 

lingkungan dengan tidak hanya mengingat dan menghapalkan konsep-konsep saja 

tetapi dapat membangun sendiri pengetahuannya melalui proses mengumpulkan 

informasi dan diskusi. 

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu materi yang sangat penting 

untuk ditekankan pada siswa SMK program studi keahlian teknik otomotif, karena 

melalui materi ini siswa dilibatkan untuk memberikan pandangannya tentang 

dampak limbah yang dihasilkan kendaraan bermotor terhadap kualitas 

lingkungan. Berdasarkan hasil studi pendahuluan di Sekolah Menengah Kejuruan  

LPPM RI Batujajar, materi pencemaran lingkungan seringkali tidak dibahas 

secara mendalam karena guru menganggap siswa sudah mengetahui tentang 

materi tersebut. Fakta yang ditemukan di lapangan justru sangat bertolak belakang 

dengan pendapat guru yang menganggap siswanya telah paham tentang materi 

pencemaran lingkungan, karena di areal bengkel tempat praktikum para siswa 

ditemukan adanya pencemar lingkungan berupa limbah oli. Keadaan ini dapat 

disebabkan oleh tiga faktor yaitu (1) tidak tersedianya sarana pembuangan limbah 

oli yang memadai, (2) minimnya pengetahuan tentang efek negatif yang dapat 

ditimbulkan dari perbuatan membuang limbah oli bekas ke lingkungan, (3) tidak 

adanya kesadaran untuk menjaga lingkungan. Kenyataan tersebut tentu sangat 

bertolak belakang dengan tujuan IPA sebagai mata pelajaran adaptif untuk 

mengajak siswa peka dan sadar terhadap lingkungan. Uraian tersebut mendorong 
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dilakukannya penelitian tentang peningkatan penguasaan konsep, kemampuan 

bertanya, dan memecahkan masalah pada materi pencemaran lingkungan melalui 

penerapan pembelajaran berbasis masalah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah diuraikan sebelumnya maka 

dirumuskanlah masalah penelitian sebagai berikut. “Bagaimanakah peningkatan 

penguasaan konsep, kemampuan bertanya, dan memecahkan masalah pada materi 

pencemaran lingkungan melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah?” 

Agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus maka rumusan masalah 

tersebut dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian seperti sebagai 

berikut. 

1. Bagaimanakah peningkatan penguasaan konsep siswa pada materi 

pencemaran lingkungan setelah mengikuti pembelajaran berbasis masalah? 

2. Bagaimanakah peningkatan kemampuan bertanya siswa pada materi 

pencemaran lingkungan setelah mengikuti pembelajaran berbasis masalah? 

3. Bagaimanakah peningkatan kemampuan memecahkan masalah siswa pada 

materi pencemaran lingkungan setelah mengikuti pembelajaran berbasis 

masalah? 

4. Bagaimanakah tanggapan siswa terhadap pembelajaran berbasis masalah? 

5. Bagaimanakah tanggapan guru terhadap model pembelajaran berbasis 

masalah? 

 

C. Batasan Masalah 

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa hal 

berikut. 

1. Model pembelajaran yang digunakan adalah model Pembelajaran Berbasis 

Masalah (PBM) dengan menggunakan metode diskusi. 

2. Model pembelajaran yang digunakan adalah model Pembelajaran Berbasis 

Masalah (PBM) dengan sintaks: (1) orientasi siswa pada masalah, (2) 
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mengorganisasi siswa untuk belajar, (3) membimbing penyelidikan 

individual maupun kelompok, (4) mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya, (5) menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

3. Penguasaan konsep pada penelitian ini adalah penguasaan konsep yang 

diukur berdasarkan Taksonomi Bloom revisi (Anderson & Krathwohl, 

2001) yang meliputi jenjang kognitif C1 (mengingat), C2 (memahami), C3 

(mengaplikasikan) dan C4 (menganalisis). Soal penguasaan konsep 

disesuaikan dengan indikator pembelajaran materi pencemaran lingkungan. 

4. Kemampuan bertanya pada penelitian ini adalah pertanyaan tertulis yang 

diajukan oleh siswa sebelum dan setelah pembelajaran berbasis masalah 

kemudian dikelompokkan berdasarkan Taksonomi Bloom revisi (Anderson 

& Krathwohl, 2001). 

5. Kemampuan memecahkan masalah pada penelitian ini adalah kemampuan 

aspek kognitif mencakup mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, 

menganalisis data, memecahkan masalah berdasarkan data yang tersedia, 

memilih cara untuk memecahkan masalah, dan merencanakan penerapan 

pemecahan masalah. 

6. Materi pencemaran lingkungan dalam penelitian ini difokuskan pada 

pencemaran air dan udara yang disebabkan oleh limbah cair, padat, dan gas 

yang berasal dari kendaraan. 

7. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMK LPPM RI Batujajar kelas XI 

jurusan otomotif roda empat. 

 

D. Variabel Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian serta rumusan masalah yang telah ditentukan, 

maka variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel bebas : model pembelajaran berbasis masalah. 

2. Variabel terikat : penguasaan konsep, kemampuan bertanya, dan 

kemampuan memecahkan masalah. 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur peningkatan penguasaan 

konsep, kemampuan bertanya, dan memecahkan masalah setelah mengikuti 

pembelajaran berbasis masalah pada materi pencemaran lingkungan. Tujuan 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Menganalisis bagaimana peningkatan penguasaan konsep siswa pada materi 

pencemaran lingkungan melalui pembelajaran berbasis masalah. 

2. Menganalisis bagaimana peningkatan kemampuan bertanya siswa pada 

materi pencemaran lingkungan melalui pembelajaran berbasis masalah. 

3. Menganalisis bagaimana peningkatan kemampuan memecahkan masalah 

siswa pada materi pencemaran lingkungan melalui pembelajaran berbasis 

masalah. 

4. Mengidentifikasi bagaimana tanggapan siswa mengenai penerapan 

pembelajaran berbasis masalah. 

5. Mengidentifikasi bagaimana tanggapan guru terhadap model pembelajaran 

berbasis masalah. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

 Membangkitkan kepekaan siswa terhadap masalah-masalah yang terjadi 

di lingkungan sekitarnya. 

 Membiasakan siswa memecahkan masalah yang terjadi di kehidupan 

nyata. 

 

2. Bagi Guru 

 Sebagai alternatif pembelajaran yang lebih bermakna dibandingkan 

mengajar siswa dengan metode ceramah saja. 

 Penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) diharapkan 

dapat membangkitkan semangat untuk menerapkan model pembelajaran 

tersebut pada berbagai topik yang sesuai dalam pembelajaran Biologi.  
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3. Bagi Peneliti lain 

 Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian sejenis pada konsep yang 

berbeda. 

 Sebagai referensi dalam melakukan inovasi pembelajaran di kelas yang 

berpusat pada siswa. 


