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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan pembelajaran tidak sekedar memahami konsep dan prinsip, akan 

tetapi menjadikan siswa yang memiliki kemampuan untuk menerapkan konsep 

dan prinsip yang telah dipahami tersebut dalam perbuatan dan tindakan sehari-

hari. BSNP (2006) menyatakan bahwa tujuan pembelajaran biologi mampu 

mengembangkan kemampuan berpikir analitis, induktif, dan deduktif dengan 

menggunakan konsep dan prinsip biologi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka 

sistem penyelenggaraan pendidikan termasuk pembelajaran dan penilaian hasil 

belajar diharapkan dapat berubah dari pola berpusat pada guru dan berorientasi 

materi (subject matter oriented) ke pola lebih berpusat pada siswa dan 

berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup (life skill oriented), kecakapan 

berpikir, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional 

(Depdiknas, 2003). Berdasarkan tujuan tersebut, guru semestinya kreatif memilih 

pembelajaran yang dapat memupuk kemampuan berpikir dan sikap siswa. 

Hasil riset yang dilakukan oleh Programme for International Student 

Assessment (PISA) pada tahun 2009. Survei ini mengikutkan siswa yang berusia 

15 tahun dari 65 negara, yang tergolong dalam negara maju dan negara 

berkembang. PISA menyatakan bahwa berdasarkan kemampuan membaca 

Indonesia menduduki peringkat 57 dengan nilai 402, kemampuan matematika 

pada peringkat 61 dengan nilai 371 dan kemampuan sains pada peringkat 60 

dengan nilai 383 (OECD, 2012). Selain itu, survei dari Trend International 
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Mathematics Science (TIMSS) tahun 2007 melaporkan tentang nilai rata-rata 

sains pada domain kognitif yang merupakan aspek penting dalam kemampuan 

pemecahan masalah. Indonesia berada pada peringkat 36 dari 49 negara di dunia. 

Indonesia memperoleh skor knowing adalah 425, applying adalah 426, dan 

reasoning adalah 438 yang di bawah skor rata-rata TIMSS, yaitu 500. 

Hal ini dapat terjadi karena kecenderungan pembelajaran IPA/Sains di 

Indonesia yang dikemukakan oleh Depdiknas (2007), bahwa: (1) pembelajaran 

hanya berorientasi pada tes/ujian; (2) pengalaman belajar yang diperoleh di kelas 

tidak utuh dan tidak berorientasi pada tercapainya standar kompetensi dan 

kompetensi dasar; (3) pembelajaran lebih bersifat teacher-centered; (4) siswa 

hanya mempelajari IPA pada domain kognitif yang terendah dan tidak dibiasakan 

untuk mengembangkan potensi berpikirnya; (5) cara berpikir yang dikembangkan 

dalam kegiatan belajar belum menyentuh domain afektif dan psikomotor; (6) 

alasan yang sering dikemukakan oleh para guru adalah keterbatasan waktu, 

sarana, lingkungan belajar, dan jumlah siswa per kelas terlalu banyak; dan (7) 

evaluasi yang dilakukan hanya berorientasi pada produk belajar yang berkaitan 

dengan domain kognitif dan tidak menilai proses.  

Sedikitnya kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi, kurang berinteraksi dengan objek pembelajaran serta guru 

yang berfokus pada penyelesaian materi sesuai dengan target kurikulum, membuat 

proses pembelajaran IPA menjadi terabaikan. Pencapaian hasil belajar siswa pun 

menjadi terbatas pada aspek pengetahuan (kognitif), tetapi belum banyak 

mengalami pengembangan aspek sensori-motorik, psikososial (afektif), dan nilai-
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nilai (value) (Subiantoro, 2012). Akibatnya siswa menjadi kurang terlatih untuk 

berpikir dan menggunakan daya nalarnya dalam memahami fenomena alam yang 

terjadi ataupun ketika menghadapi masalah. Hal ini terlihat dari beberapa 

indikator yang menunjukkan rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Kenyataan 

ini didukung dengan penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa dalam proses 

pembelajaran masih kurang adanya pemberdayaan kemampuan berpikir siswa dan 

mengarahkan siswa untuk bekerja secara ilmiah. Penelitian yang menunjukkan 

lemahnya kemampuan berpikir kreatif, antara lain: Rofi’udin (dalam Arnyana, 

2007), menemukan bahwa terjadi keluhan tentang rendahnya kemampuan berpikir 

kritis dan kreatif yang dimiliki oleh lulusan pendidikan dasar. 

Keterampilan berpikir kreatif merupakan salah satu keterampilan berpikir 

yang dapat melahirkan kreativitas siswa. Keterampilan berpikir kreatif melibatkan 

kemampuan siswa untuk mengkombinasikan pengalaman-pengalaman masa 

lampau dengan pengalaman baru untuk memikirkan dan menemukan cara 

pemahaman konsep yang tepat yang tercermin dari kelancaran, keluwesan, 

orisinalitas, elaborasi dan menilai dalam berpikir (Munandar, 1990). Berpikir 

kreatif menggunakan dasar proses berpikir untuk mengembangkan dan 

menemukan ide atau hasil yang orisinil, estetis, konstruktif, yang berhubungan 

dengan pandangan, konsep, dan menekankan pada aspek berpikir intuitif dan 

rasional untuk menjelaskan masalah dengan perspektif asli pemikir (Johnson, 

2002).  

Selain keterampilan berpikir kreatif, sikap sosial siswa juga perlu 

ditingkatkan, agar kelak mereka menjadi manusia Indonesia yang mempunyai 
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karakter yang baik. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan 

tujuan pendidikan di Indonesia Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk karakter 

serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Kurikulum 2013 menekankan pada pentingnya pembentukan 

karakter siswa disekolah, terutama pada pendidikan dasar. Kompetensi tersebut 

harus dibentuk dalam diri siswa ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar 

disekolah baik sebagai efek pembelajaran maupun efek pengiring (nurturant 

efect). 

Pada saat ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada permasalahan 

multidimensional yang menyentuh berbagai tatanan kehidupan manusia. 

Permasalahan muncul bukan hanya berdampak pada aspek sosial dan moral, 

bahkan akan berdampak pada akhlak siswa. Permasalahan sosial khususnya, 

sudah menunjukkan gejala yang memprihatinkan. Berita-berita tentang 

penyimpangan sosial dalam bentuk perilaku kekerasan, pemaksaan kehendak, 

konflik antar kelompok sering muncul baik dimedia massa maupun media 

elektronik. Hal ini sebagai pertanda bahwa rasa ke-bhineka tunggal ika-an bangsa 

Indonesia yang penuh dengan persaudaraan, kepedulian, kerjasama dan tolong 

menolong dalam kehidupan masyarakat sudah mulai luntur. 
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Yang lebih memprihatinkan lagi, gejala ini sering terjadi pada dunia 

pendidikan yang justru diharapkan menjadi pelopor dalam menumbuhkan 

kesadaran akan perbedaan untuk tetap hidup saling menghormati, saling 

berinteraksi dalam kehidupan sosial dengan penuh kesadaran untuk bekerja sama, 

saling peduli dan penuh kedamaian. Seperti terlihat pada proses pembelajaran di 

sekolah yang diamati penulis, seperti siswa kurang saling menghargai pendapat 

dari teman satu kelompoknya memberikan pendapat mengenai materi yang akan 

mereka bahas dalam diskusi. Hal ini bisa saja akibat dari implementasi dari 

penggunaan model pembelajaran yang tidak dapat mengoptimalkan peranan 

fungsi pengajaran, bahkan dari ketiga domain kognitif, afektif dan psikomotorik, 

perkembangan sikap sosial siswa relatif kurang mendapat perhatian. Apabila hal 

ini kurang diperhatikan oleh guru, maka proses perkembangan kedewasaan siswa 

tidak akan mencerminkan atau kurang memperhatikan perilaku yang bercirikan 

kerjasama dan hasrat untuk bersahabat (Abdoellah dan Manadji, 1994). 

Kemampuan sikap sosial tidak akan muncul dengan sendirinya, akan tetapi 

harus diajarkan secara sengaja agar menjadi suatu kebiasaan. Seperti 

dikemukakan oleh Anshel (1997, dalam Hoedaya, 2009) sebagai berikut: 

kebiasaan untuk berbagi dan memikirkan orang lain dimulai sejak masa kanak-

kanak; akan tetapi tidak serta merta muncul begitu saja pada seorang anak 

melainkan perlu diajarkan oleh orangtuanya, karena anak biasanya akan 

menirukan sikap gembira dan sikap menyayangi orang lain dari orangtuanya 

sendiri. 
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Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa hasil dari proses pendidikan yang 

diharapkan adalah terbentuknya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan 

sosial dan moral yang tinggi serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Oleh 

karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan tentunya memegang peranan 

penting dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia. Salah satu upaya 

yang dapat dilakukan diantaranya melalui proses pembelajaran. 

Dalam hal ini guru memiliki peranan yang sangat menentukan mengenai 

bagaimana suatu pembelajaran dapat dilaksanakan. Guru harus memiliki 

kemampuan dalam menentukan model pembelajaran yang tepat agar dapat 

menyatukan perbedaan dan memungkinkan berkembangnya kemampuan sikap 

sosial diantara para siswa sehingga tujuan pembelajaran baik yang berkenaan 

dengan aspek pengetahuan, kreativitas dan moral dapat dicapai secara bersamaan. 

Hasil observasi yang dilakukan terhadap siswa SMA Negeri 2 

Pematangsiantar diketahui bahwa banyak siswa yang makan hanya untuk 

merasakan kenyang saja tanpa memperhatikan kandungan gizi bahan makanan, 

kebersihan, cara pengolahan makanan, bahkan cara penyajian makanan tersebut. 

Saat istirahat banyak siswa jajan makanan yang terlalu manis, pedas, panas atau 

dingin bahkan siswa menyukai makanan instan misalnya mie rebus atau mie 

goreng. Biasanya jajanan siswa disajikan saat masih panas dengan tambahan saos 

sambal yang sangat banyak, disajikan di dalam bungkusan plastik, lapisan kertas 

bekas atau dengan menggunakan wadah styrofoam. Dengan kata lain, dapat 

dinyatakan bahwa siswa kurang memperhatikan kesehatan organ pencernaannya. 

Hal ini tidak sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam Depdiknas 



7 

 

(2006) yang mengatakan bahwa siswa harus menerapkan hidup bersih, sehat, 

bugar, aman dan memanfaatkan waktu luang. 

Hasil wawancara dari Herwin Manurung yang merupakan salah satu guru 

Biologi di SMA Negeri 2 Pematangsiantar diketahui bahwa guru-guru biologi 

hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan memberikan tugas latihan 

dalam proses pembelajaran biologi. Strategi pembelajaran yang selama ini 

diterapkan kurang mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran secara 

maksimal. Hal ini ditandai dengan kurangnya pengetahuan tingkat tinggi dan 

kreativitas siswa dan menurunnya sikap sosial siswa terhadap teman sejawatnya. 

Akibatnya, hasil belajar yang dicapai oleh siswa masih jauh dari yang diharapkan 

dan sikap sosial siswa tidak berkembang.  

Pernyataan ini sejalan dengan hasil temuan yang dilakukan oleh beberapa 

peneliti. Hamid dan Prayitno (2012), berdasarkan hasil observasinya bahwa guru 

SMPN 5 Kepanjeng Malang masih menerapkan pembelajaran konvensional yang 

mengarah pada hafalan siswa, sehingga perolehan hasil belajar siswa masih 

rendah. Munawaroh dan Supriyanto (2013), berdasarkan hasil observasinya di 

SMPN 2 Ambal dalam proses pembelajaran biologi belum menggunakan model 

pembelajaran yang bervariasi, sehingga menyebabkan hasil belajar siswa belum 

mencapai KKM. Dengan demikian, diperlukan suatu pembelajaran yang dapat 

mengarahkan siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan 

meningkatkan sikap sosial siswa khususnya pada materi makanan dan sistem 

pencernaan makanan yang sangat berhubungan dengan keseharian siswa. 
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Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi kemampuan 

berpikir tingkat tinggi, keterampilan berpikir kreatif dan sikap sosial siswa yaitu 

dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran 

kooperatif tipe GI. Santyasa (2012)  mengemukakan bahwa model pembelajaran 

berbasis proyek berfokus pada konsep dan prinsip inti sebuah disiplin, 

memfasilitasi siswa untuk berinvestigasi, pemecahan masalah, dan tugas-tugas 

bermakna lainnya, students centered, dan menghasilkan produk nyata. Proyek 

dapat membangun pengetahuan konsep, konten, keterampilan dan kompleksitas 

serta memungkinkan siswa untuk berpikir secara mendalam dan menganalisis 

topik yang mempunyai makna bagi mereka (Klein, 2009). Sedangkan model 

pembelajaran group investigation, membuat siswa akan lebih termotivasi untuk 

berbuat sesuatu yang baik dan produktif saat siswa dihadapkan pada masalah yang 

terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari. Untuk memecahkan suatu 

permasalahan siswa harus mampu menganalisis dan memahami konsep.  

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Project Based Learning 

dan kooperatif memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa, 

beberapa diantaranya: Regassa (2009) menunjukkan hasil bahwa pembelajaran 

berbasis proyek meningkatkan pengetahuan dasar siswa, tingkat kepercayaan diri, 

berpikir kritis dan kemampuan menganalisis. Susanti (2013) menunjukkan bahwa 

meningkatnya keterampilan berpikir kreatif dan sikap siswa dalam pembelajaran 

berbasis proyek. Yalcin et al (2009), mengungkapkan bahwa model Project Based 

Learning dapat meningkatkan hasil belajar, sikap mereka terhadap pembelajaran 

fisika dan keterampilan penelitian mahasiswa. Bahtiar (2013) menyimpulkan 
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bahwa pembelajaran kooperatif mampu meningkatkan pemahaman konsep biologi 

dan membentuk sikap sosial siswa yang meliputi sikap toleransi, kerjasama, 

tanggung jawab, demokratis dan pluralitas. Arnyana (2006) menyimpulkan bahwa 

kelompok siswa yang belajar dengan strategi kooperarif GI mampu meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa. Kegiatan pembelajaran biologi harus lebih 

diarahkan pada proses pembelajaran yang mengaktifkan siswa untuk memperoleh 

berbagai kemampuan yang dapat dianggap relevan untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir kreatif, kemampuan berpikir tingkat tinggi dan sikap sosial 

siswa, diantara model pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran kooperatif. 

B. Identifikasi Masalah 

Mengacu pada uraian latar belakang terdahulu, dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan pembelajaran biologi diantaranya: (1) rendahnya nilai literasi sains 

siswa Indonesia yang berada pada peringkat 60 dari 65 negara; (2) siswa kurang 

memahami hubungan antara konsep yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari 

yang berakibat pada kemampuan berpikir tingkat tinggi yang tidak memuaskan 

dan keterampilan berpikir kreatif yang masih rendah, hal ini terbukti dengan 

masih kurangnya pengetahuan siswa mengenai makanan yang bernutrisi;  (3) 

pembelajaran masih bersifat teacher-centered dan guru jarang menggunakan 

strategi pembelajaran yang bervariasi; (4) strategi pembelajaran yang dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran biologi diantaranya melalui pembelajaran 

berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, inkuiri dan kooperatif dengan 

pemilihan berbagai tipe dan (5) kurang memperhatikan aktivitas siswa dalam 
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proses pembelajaran sehingga interaksi sosial sesama siswa belum berkembang 

dengan baik. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka masalah 

penelitian dibatasi pada: 

1. Strategi pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran berbasis proyek, 

kooperatif tipe group investigation dan konvensional. Berdasarkan penelitian-

penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa model pembelajaran berbasis 

proyek berfokus pada konsep dan prinsip inti sebuah disiplin, memfasilitasi 

siswa untuk berinvestigasi, pemecahan masalah, dan tugas-tugas bermakna 

lainnya, students centered, dan menghasilkan produk nyata (Santyasa, 2012). 

Proyek dapat membangun pengetahuan konsep, konten, keterampilan dan 

kompleksitas serta memungkinkan siswa untuk berpikir secara mendalam dan 

menganalisis topik yang mempunyai makna bagi mereka (Klein, 2009). 

Sedangkan model pembelajaran group investigation, membuat siswa akan 

lebih termotivasi untuk berbuat sesuatu yang baik dan produktif saat siswa 

dihadapkan pada masalah yang terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari. 

Untuk memecahkan suatu permasalahan siswa harus mampu menganalisis dan 

memahami konsep 

2. Kemampuan berpikir tingkat tinggi biologi dibatasi pada ranah kognitif 

taksonomi Bloom C4 sampai C6. 

3. Keterampilan berpikir kreatif yang diukur dalam penelitian ini adalah ranah 

pada materi makanan dan sistem pencernaan makanan manusia yang terdiri 
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dari: kemampuan dalam berpikir lancar, berpikir luwes, berpikir orisinalitas, 

berpikir memperinci dan berpikir menilai. 

4. Sikap sosial yang diukur dalam penelitian ini adalah ranah pada materi 

makanan dan sistem pencernaan makanan manusia yang terdiri dari: disiplin; 

tanggung jawab; kerjasama; memberi pertolongan dan saling menghargai. 

5. Materi pelajaran biologi didasarkan pada Kurikulum 2013 untuk mata 

pelajaran biologi kelas XI semester genap yakni Makanan dan Sistem 

Pencernaan Makanan pada Manusia. 

D. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh strategi pembelajaran (berbasis proyek, kooperatif 

dan konvensional) terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kelas XI 

SMA Negeri 2 Pematangsiantar pada materi makanan dan sistem pencernaan 

makanan pada manusia? 

2. Apakah terdapat pengaruh strategi pembelajaran (berbasis proyek, kooperatif 

dan konvensional)  terhadap keterampilan berpikir kreatif siswa kelas XI SMA 

Negeri 2 Pematangsiantar pada materi makanan dan sistem pencernaan 

makanan pada manusia? 

3. Apakah terdapat pengaruh strategi pembelajaran (berbasis proyek, kooperatif 

dan konvensional) terhadap sikap sosial siswa kelas XI SMA Negeri 2 

Pematangsiantar pada materi makanan dan sistem pencernaan makanan pada 

manusia? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kemampuan tingkat tinggi siswa SMA Negeri 2 

Pematangsiantar yang dibelajarkan dengan strategi pembelajaran berbasis 

proyek, pembelajaran kooperatif dan pembelajaran konvensional. 

2.  Untuk mengetahui keterampilan berpikir kreatif siswa SMA Negeri 2 

Pematangsiantar yang dibelajarkan dengan strategi pembelajaran berbasis 

proyek, pembelajaran kooperatif dan pembelajaran konvensional. 

3. Untuk mengetahui sikap sosial siswa SMA Negeri 2 Pematangsiantar yang 

dibelajarkan dengan strategi pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran 

kooperatif dan pembelajaran konvensional. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Adapun yang menjadi manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi sumbangan khasanah pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

berkaitan dengan strategi berbasis proyek dan pembelajaran kooperatif. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun yang menjadi manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat 

berguna bagi guru biologi untuk menggunakan pembelajaran dan alat yang tepat 

dalam menyampaikan materi pembelajaran materi pelajaran biologi sehingga 

dapat meningkatkan kretivitas siswa dalam belajar biologi.  


