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ABSTRAK 
 

Izzah, Noor. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning 

untuk Meningkatkan Karakter Siswa dan Kemampuan Memecahkan 

Masalah pada Materi Sistem Pencernaan. Skripsi, Jurusan Biologi Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Semarang. 

Drs. Supriyanto, M.Si. Dr. Wiwi Isnaeni, M.S. 

 

Pendidikan merupakan ladang bagi siswa untuk mendapatkan 

pembelajaran yang berkualitas dan pembangunan karakter yang memadai guna 

mewujudkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan bermartabat. Berdasarkan 

hasil observasi yang telah dilakukan, terdapat permasalahan kedisiplinan, 

kejujuran dan tanggung jawab siswa. Selain itu, diperoleh data yang menunjukkan 

bahwa hasil belajar siswa pada materi sistem pencernaan tahun 2014, hanya 

terdapat 3% siswa yang memenuhi KKM yaitu 78. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan karakter siswa dan kemampuan memecahkan masalah 

dengan penerapan model pembelajaran problem based learning. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 3 Pati pada Semester Gasal Tahun 

Ajaran 2015/2016. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah one-

group pretest-posttest design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas XI MIPA, sedangkan sampel adalah siswa kelas XI MIPA 4 dan XI MIPA 5 

yang diambil dengan teknik purposive sampling. Teknik pengambilan data 

karakter siswa dan data kemampuan memecahkan masalah dilakukan dengan 

observasi. Selanjutnya, nilai hasil observasi dikategorikan kedalam kriteria yang 

telah ditentukan. Data pendukung berupa hasil belajar siswa diambil dengan 

metode tes dan dianalisis menggunakan uji N-Gain dan ketercapaian KKM.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata nilai karakter siswa termasuk 

dalam kategori sangat baik. Rerata nilai kemampuan memecahkan masalah siswa 

termasuk dalam kategori baik. Data pendukung berupa hasil belajar menunjukkan 

hasil bahwa 92% siswa termasuk dalam kategori gain sedang-tinggi, dan 81% 

siswa mampu mencapai KKM.  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 

model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan karakter siswa 

dan kemampuan memecahkan masalah pada materi sistem pencernaan. 

 

Kata Kunci: Karakter, Kemampuan Memecahkan Masalah, Problem Based 

Learning, Sistem Pencernaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan ladang bagi siswa untuk mendapatkan pembelajaran 

yang berkualitas dan pembangunan karakter yang memadai guna mewujudkan 

generasi penerus bangsa yang cerdas dan bermartabat. Pendidikan menurut Ki 

Hajar Dewantoro adalah upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta 

jasmani agar dapat memajukan kehidupan yang selaras dengan alam dan 

masyarakatnya. Namun, kini dunia pendidikan menjadi sorotan publik karena 

banyak terjadinya fenomena-fenomena yang menggambarkan penurunan 

moralitas maupun karakter generasi muda. Hampir setiap hari kita menemukan 

pemberitaan-pemberitaan yang mengungkap tentang hancurnya karakter siswa, 

seperti tertangkapnya sejumlah siswa yang membolos sekolah, mencuri, tawuran, 

tindak asusila, narkoba, tindak kriminal dan lain-lain. 

Fenomena merosotnya nilai-nilai perilaku yang dibuktikan dengan maraknya 

perilaku non-edukatif semakin memprihatinkan (Sudarisman 2010). Salah satu 

persoalan yang dihadapi lembaga pendidikan di Indonesia adalah rendahnya 

tingkat kedisiplinan siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 orang guru dan 

karyawan, diperoleh informasi bahwa hampir setiap hari ditemukan siswa yang 

terlambat masuk sekolah. Selain itu, terdapat persoalan lain seperti kurangnya  

tanggung jawab siswa dalam kerja bakti, adanya siswa yang salah seragam, kasus 

kehilangan hp dan helm siswa, serta ketidak jujuran siswa dalam membayar di 

kantin sekolah.  

Salah satu sarana bagi seseorang untuk mendapatkan pendidikan karakter 

adalah melalui pendidikan formal di sekolah, antara lain melalui pendidikan 

formal di SMA, contohnya SMA N 3 Pati yang merupakan sekolah terakreditasi 

A. Sekolah ini termasuk dalam sekolah kategori mandiri. Sekolah tersebut pernah 

mendapatkan penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan salah satu guru dan siswa SMA N 3 Pati, diperoleh data yang 

menunjukkan bahwa 13% siswa dalam satu kelas merupakan siswa yang tidak 
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disiplin dalam hal masuk kelas dan kerapian, 25% siswa melakukan tindakan 

tidak jujur dalam ulangan harian, 5% siswa bertindak acuh terhadap tugas guru. 

Selain itu, sebagian besar siswa bersikap pasif pada saat pembelajaran ketika 

menggunakan literatur berupa buku. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan 

adanya motivasi dan pendidikan karakter dari guru agar mampu meningkatkan  

karakter siswa secara lebih baik. Pendidikan karakter yang diberikan kepada 

siswa, dapat dikemas dalam suatu kegiatan pembelajaran, antara lain  

pembelajaran biologi. 

Dalam pembelajaran biologi, terdapat salah satu materi yaitu materi sistem 

pencernaan. Materi sistem pencernaan merupakan materi yang diajarkan pada 

Semester Gasal. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, diperoleh data 

yang menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada materi sistem pencernaan 

tahun 2014 tidak memuaskan. Hal ini dikarenakan hanya 3% siswa yang 

memenuhi KKM yaitu 78. Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan 

dengan guru bidang studi, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut 

antara lain adanya sub materi sistem pencernaan yang sulit dipahami siswa, 

kemudian siswa mengandalkan kemampuan hafalan mereka dalam pembelajaran 

biologi. Selain itu, metode yang digunakan guru dalam pembelajaran adalah 

metode ceramah berbantuan media power point. Pembelajaran seharusnya 

menitikberatkan kepada pemahaman siswa dengan cara menuntun siswa untuk 

mencari tahu, bukan diberi tahu. Menekankan kemampuan berbahasa sebagai alat 

komunikasi, pembawa pengetahuan dan berfikir logis, sistematis, dan kreatif 

(Kemendikbud 2013). Ketika siswa paham suatu materi, maka mereka akan 

mampu menjawab segala persoalan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka solusi 

yang dipandang sesuai untuk mengatasi keadaan tersebut adalah dengan 

memberikan pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan 

memecahkan masalah siswa. Pembelajaran yang mengajak siswa berlatih dalam 

pemecahan masalah menuntut siswa memahami suatu permasalahan, mengkaji 

dan menyelesaikannya. Dengan demikian, siswa akan paham tentang persoalan 

yang dihadapi dan diselesaikannya, sehingga hal tersebut memberikan makna bagi 

siswa dan tidak mudah dilupakan. Menurut Krulik & Rudnick dalam Santyasa 
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(2007) pemecahan masalah adalah upaya individu atau kelompok untuk 

menemukan jawaban berdasarkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan yang 

telah dimiliki sebelumnya. Kemampuan memecahkan masalah harus dimiliki oleh 

setiap siswa untuk melatih agar terbiasa menghadapi berbagai permasalahan, baik 

masalah dalam bidang studi ataupun masalah dalam kehidupan sehari-hari 

(Effendi 2012). 

Kemampuan memecahkan masalah dapat dikembangkan melalui 

pembelajaran yang berbasis masalah (problem based learning/PBL). Problem 

Based Learning merupakan sebuah  model pembelajaran yang menyajikan 

masalah kontekstual sehingga merangsang siswa untuk belajar (Kemendikbud 

2013). Menurut Arends (2008) PBL membantu siswa untuk mengembangkan 

keterampilan berpikir, dan keterampilan mengatasi masalah, mempelajari peran-

peran orang dewasa dan menjadi pelajar yang mandiri. Selain itu, model 

pembelajaran ini memiliki beberapa kelebihan yaitu dapat menciptakan 

pembelajaran bermakna, siswa dapat mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang 

relevan. Kelebihan lain model pembelajaran PBL adalah dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif siswa dalam bekerja, motivasi 

internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam 

bekerja kelompok (Kemendikbud 2013).  

Berdasarkan hal tersebut, maka model pembelajaran PBL diharapkan dapat 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi dirinya. 

Potensi diri tersebut mencakup sikap, keterampilan dan pengetahuan. Menurut 

Suyadi (2013) PBL mempunyai nilai karakter tanggung jawab. Selanjutnya, nilai 

karakter ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan nilai-nilai karakter 

lainnya seperti disiplin, kerjasama, teliti, dan jujur. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

mengenai penerapan model pembelajaran Problem Based Learning untuk 

meningkatkan karakter siswa dan kemampuan memecahkan masalah pada materi 

sistem pencernaan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka permasalahan yang 

dikaji dalam penelitian ini meliputi: 

1. Apakah penerapan model pembelajaran problem based learning dapat 

meningkatkan karakter siswa? 

2. Apakah penerapan model pembelajaran problem based learning dapat 

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah siswa? 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran mengenai istilah-istilah dalam 

penelitian dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda maka diperlukan 

penegasan istilah. Penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Model Pembelajaran  Problem Based Learning (PBL) 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang 

menyajikan masalah kontekstual, sehingga merangsang siswa untuk belajar. 

Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, siswa bekerja 

dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata (real world). Langkah-

langkah operasional dalam proses pembelajaran dengan problem based learning 

mencakup 5 langkah yaitu konsep dasar, pendefinisian masalah, pembelajaran 

mandiri, pertukaran pengetahuan, dan penilaian (Kemendikbud 2013). 

2. Karakter  

Karakter merupakan nilai-nilai universal perilaku manusia yang meliputi 

seluruh aktivitas kehidupan, baik yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, 

sesama manusia, maupun dengan lingkungan. Hal tersebut terwujud dalam 

pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan yang berdasarkan norma-norma 

agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat (Suyadi 2013). Karakter 

menggambarkan kualitas moral seseorang yang tercermin dari segala tingkah 

lakunya yang mengandung unsur keberanian, ketabahan, kejujuran, kesetiaan, dan 

perilaku atau kebiasaan yang baik (Yaumi dalam Daryanto & Suryatri 2013). 

Karakter yang dinilai dalam penelitian ini adalah karakter jujur, disiplin, tanggung 

jawab, teliti dan kerjasama. 
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3. Kemampuan memecahkan masalah  

Kemampuan memecahkan masalah merupakan kemampuan yang dimiliki 

individu atau kelompok untuk berupaya menemukan jawaban permasalahan 

berdasarkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan yang telah dimiliki 

sebelumnya (Krulik & Rudnick dalam Santyasa 2007). Dalam pemecahan 

masalah memuat 4 langkah fase penyelesaian (Polya dalam In’am 2014), yakni 

memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah sesuai 

rencana, melakukan pengecekan kembali. 

4. Materi Sistem Pencernaan 

Materi sistem pencernaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah materi kelas 

XI SMA pada Semester Gasal. Pada materi ini siswa mempelajari tentang zat 

makanan, organ pencernaan, proses pencernaan, dan ganggunan pada sistem 

pencernaan dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar sesuai dengan Silabus. 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 

1. Untuk meningkatkan karakter siswa dengan penerapan model pembelajaran 

problem based learning. 

2. Untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah siswa dengan 

penerapan model pembelajaran problem based learning. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi guru: dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penggunaan model 

pembelajaran yang mampu meningkatkan karakter siswa dan kemampuan 

memecahkan masalah. 

2. Bagi siswa: meningkatkan karakter siswa dan kemampuan memecahkan 

masalah siswa.  

3. Bagi peneliti: dapat memberikan informasi dalam penggunaan model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan karakter siswa dan kemampuan 

memecahkan masalah. Serta dapat memberikan bahan kajian untuk penelitian 

lebih lanjut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Model Pembelajaran  Problem Based Learning (PBL) 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang 

menyajikan masalah kontekstual, sehingga merangsang siswa untuk belajar. 

Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, siswa bekerja 

dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata/real world (Kemendikbud 

2013). Menurut Arends (2008) PBL membantu siswa untuk mengembangkan 

keterampilan berpikir, dan keterampilan mengatasi masalah, mempelajari peran-

peran orang dewasa dan menjadi pelajar yang mandiri. 

Model pembelajaran PBL merupakan pembelajaran yang berpusat pada 

masalah, tidak sekedar transfer of knowledge dari guru kepada siswa, melainkan 

kolaborasi antara guru dan siswa, maupun antara siswa dengan siswa untuk 

memecahkan masalah yang dibahas (Suyadi 2013). Dengan demikian, model 

pembelajaran ini berorientasi pada pemecahan masalah secara terbuka. Model 

pembelajaran PBL mengusung gagasan utama bahwa tujuan pembelajaran dapat 

tercapai jika kegiatan pendidikan dipusatkan pada tugas-tugas atau permasalahan 

yang otentik, relevan dan dipresentasikan dalam satu konteks. Dengan kata lain, 

tujuan utama pendidikan adalah memecahkan problem-problem kehidupan.  

Berdasarkan dua definisi yang tersebut diatas, sudah dapat dilihat keunggulan 

model pembelajaran PBL. Akan tetapi, masih ada beberapa kelebihan lain dalam 

model pembelajaran PBL, seperti yang dikemukakan Kemendikbud (2013) 

sebagai berikut. 

1. Dengan PBL akan terjadi pembelajaran bermakna. Apabila siswa belajar 

dengan memecahkan suatu masalah maka mereka akan menerapkan 

pengetahuan yang dimilikinya, selain itu siswa akan berusaha mencari 

pengetahuan atau informasi yang diperlukan dalam memecahkan masalah 

tersebut. Hal ini mampu merangsang siswa untuk belajar. Belajar dapat 

semakin bermakna dan dapat diperluas ketika siswa berhadapan dengan 



7 

 

 
 

situasi atau permasalahan yang  merupakan penerapan dari konsep-konsep 

yang ada. 

2. Dalam situasi PBL, siswa akan mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang 

relevan. 

3. Model pembelajaran PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, 

menumbuhkan inisiatif siswa dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, 

dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. 

Model pembelajaran PBL melibatkan siswa dalam proses pembelajaran aktif 

dan kolaboratif, serta berpusat kepada siswa, sehingga mampu mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah, keterampilan berpikir, dan keterampilan sosial. 

Pembelajaran berbasis masalah ditandai dengan adanya kegiatan kerja kelompok 

antar siswa (Arends 2008). Menurut Suyadi (2013) aspek terpenting dalam 

pembelajaran berbasis masalah adalah bahwa pembelajaran dimulai dengan 

permasalahan, dari permasalahan tersebut akan menentukan arah pembelajaran 

dalam kelompok. Dengan membuat permasalahan sebagai tumpuan pembelajaran, 

siswa di dorong untuk mencari informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan 

permasalahan. 

Langkah-langkah operasional dalam proses pembelajaran dengan PBL 

menurut Kemendikbud (2013) mencakup 5 langkah yaitu konsep dasar, 

pendefinisian masalah, pembelajaran mandiri, pertukaran pengetahuan, dan 

penilaian.  

1. Konsep Dasar (Basic Concept) 

Dalam langkah ini, fasilitator  memberikan konsep dasar, petunjuk, 

referensi, atau link dan skill yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. 

Hal ini dimaksudkan agar siswa lebih cepat masuk dalam atmosfer 

pembelajaran dan mendapatkan pemahaman yang akurat tentang arah dan 

tujuan pembelajaran. 

2. Pendefinisian Masalah (Defining the Problem) 

Dalam langkah ini, fasilitator menyampaikan skenario atau permasalahan. 

Siswa dalam kelompoknya melakukan kegiatan diskusi kecil tentang 
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permasalahan yang telah dikemukakan guru. Sehingga muncul berbagai 

pendapat dan ide yang dimungkinkan menjadi alternatif dalam penyelesaian 

masalah.  

3. Pembelajaran Mandiri (Self Learning) 

Dalam langkah ini, siswa melakukan kegiatan untuk mencari berbagai 

sumber dan informasi yang relevan untuk menjawab permasalahan. Sumber 

yang dimaksud dapat dalam bentuk artikel tertulis yang tersimpan di 

perpustakaan, halaman web, atau bahkan pakar dalam bidang yang relevan. 

Dalam tahap ini, siswa mengeksplorasi pengetahuan yang dimiliki untuk 

menjawab permasalahan. 

4. Pertukaran Pengetahuan (Exchange knowledge) 

Setelah mendapatkan sumber dan informasi yang relevan, siswa berdiskusi 

dalam kelompoknya untuk mengklarifikasi informasi yang didapat, serta 

merumuskan solusi dari permasalahan. Pertukaran pengetahuan ini dapat 

dilakukan dengan cara siswa berkumpul sesuai kelompok dan fasilitatornya. 

5. Penilaian (Assessment) 

Penilaian dilakukan untuk menilai tiga aspek, yaitu pengetahuan 

(knowledge), kecakapan (skill), dan sikap (attitude). Penilaian terhadap 

penguasaan pengetahuan dilakukan dengan metode tes dan laporan. Penilaian 

terhadap kecakapan dapat diukur dari penguasaan alat bantu pembelajaran, 

baik software, hardware, maupun kemampuan perancangan dan pengujian. 

Penilaian terhadap sikap dititikberatkan pada penguasaan soft skill, yaitu 

keaktifan dan partisipasi dalam diskusi, kemampuan bekerjasama dalam tim, 

dan kehadiran dalam pembelajaran. 

Berdasarkan uraian tentang langkah-langkah pembelajaran dengan model 

PBL, dapat dijelaskan bahwa dalam pembelajaran dengan PBL ini, siswa bekerja 

dalam kelompok, sehingga siswa akan terlibat dalam interaksi antar anggota 

kelompok. Interaksi ini akan semakin bermanfaat, karena dalam interaksi tersebut 

siswa membahas permasalahan secara bersama untuk menemukan solusi yang 

terbaik. Jika siswa dihadapkan dalam situasi tersebut, maka mampu memunculkan 

dan mengembangkan karakter siswa tersebut dalam bekerja kelompok. Dalam 
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suatu kelompok, dibutuhkan kerjasama yang baik antar anggota kelompok, 

sehingga siswa dituntut untuk menunjukkan karakter atau sikap kerjasama yang 

baik, agar dapat mencapai tujuan bersama. Dengan demikian pembelajaran 

dengan situasi PBL diharapkan dapat menjadi wahana untuk menyelenggarakan 

pendidikan karakter yang bermanfaat untuk mengembangkan karakter siswa 

tersebut. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Suyadi (2013) bahwa kegiatan diskusi 

dalam PBL bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan 

masalah diperlukan nilai karakter berupa tanggung jawab. Oleh karena itu, PBL 

juga berpotensi untuk mengembangkan nilai karakter tanggung jawab. 

Selanjutnya, nilai karakter tanggung jawab tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

mengembangkan nilai-nilai karakter lainnya seperti disiplin, kerjasama, teliti, dan 

jujur.  

 

B. Karakter 

Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana dalam proses pembimbingan 

dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh berkembang menjadi manusia yang 

mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat, dan berakhlak (berkarakter) 

mulia (UU no. 20 tahun 2003). Dengan demikian pendidikan menitikberatkan 

pada pembimbingan karakter individu. Karakter menurut Suyadi (2013) 

merupakan nilai-nilai universal perilaku manusia yang meliputi seluruh aktivitas 

kehidupan, baik yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, 

maupun dengan lingkungan. Hal tersebut terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 

perkataan, dan perbuatan yang berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata 

krama, budaya dan adat istiadat. 

Pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu 

mempengaruhi karakter siswa. Pendidikan karakter tersebut dapat diberikan 

melalui pembelajaran, ekstrakurikuler, penciptaan budaya satuan pendidikan, dan 

pembiasaan. Dengan demikian,  guru bertanggung jawab membantu membentuk 

watak siswa (Daryanto & Suryatri 2013). Tanggung jawab guru dalam membantu 



10 

 

 
 

membentuk karakter siswa dapat ditunjukkan dengan keteladanan perilaku guru, 

cara guru berbicara dan menyampaikan materi.   

Dalam hal ini, pendidikan karakter berpusat pada karakter siswa yang muncul 

dan usaha untuk mengembangankan atau meningkatkan  karakter tersebut. 

Karakter siswa dapat diartikan sebagai kepribadian, perilaku, sifat, tabiat atau 

watak tertentu yang membedakan dirinya dengan orang lain. Dengan demikian, 

karakter mengacu pada serangkaian pengetahuan (cognitives) sikap (attitudes), 

motivasi (motivations), perilaku (behavior) dan keterampilan (Marzuki dalam 

Suyadi 2013). 

Fenomena merosotnya nilai-nilai perilaku masyarakat semakin 

memprihatinkan. Hal ini dibuktikan dengan maraknya perilaku non-edukatif 

seperti, kekerasan, tindak asusila, narkoba, hingga berbagai modus kejahatan 

melalui sistem teknologi informasi. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya 

pembangunan karakter melalui pengembangan nilai-nilai etika yang 

diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah belum berhasil (Sudarisman 2010). 

Data yang dilansir oleh Komnas Pelindungan Anak, PKBI, BKKBN pada tahun 

2009 menunjukkan bahwa 62,7% remaja mengaku pernah melakukan hubungan 

seks pranikah, 21,2% remaja pernah aborsi, 93,7%, remaja SMP-SMA pernah 

melakukan ciuman serta oral seks, dan 97,0% remaja SMP-SMA pernah 

menonton film porno (Indarini dalam Setyaningrum & Husamah 2011).  

Dunia pendidikan sesungguhnya memiliki kontribusi yang paling besar dalam 

pendidikan karakter. Penerapan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam mata 

pelajaran yang ada menjadi urgen untuk dilakukan daripada penambahan mata 

pelajaran pendidikan karakter sebagai mata pelajaran baru (Usmeldi 2013). 

Sehingga hal ini menjadi dasar bahwa salah satu solusi yang sangat tepat dalam 

menangani permasalahan tersebut adalah dengan optimalisasi penerapan 

pendidikan karakter di sekolah. Menurut Dwikoranto (dalam Setyaningrum & 

Husamah 2011) pembelajaran biologi yang benar akan mengarahkan siswa untuk 

memiliki karakter-karakter diantaranya berupa kecermatan, disiplin, kejujuran, 

ketekunan, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan saling bekerja sama. 
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Dalam penelitian ini, karakter yang dikembangkan adalah karakter jujur, 

teliti, disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Berikut penjelasan dari masing-

masing karakter tersebut: 

1. Jujur, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara 

pengetahuan, perkataan dan perbuatan (mengetahui yang benar, mengatakan 

yang benar, dan melakukan yang benar), sehingga menjadikan orang yang 

bersangkutan sebagai pribadi yang dapat dipercaya (Kemendiknas dalam 

Suyadi 2013). 

2. Teliti, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan kecermatan dan kehati-

hatian dalam melakukan suatu hal (Suharso & Ana 2009). 

3. Disiplin, yakni kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk 

peraturan atau tata tertib yang berlaku (Kemendiknas dalam Suyadi 2013). 

4. Kerjasama, yakni kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang 

untuk mencapai tujuan bersama (Suharso & Ana 2009). 

5. Tanggung jawab, yakni sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, 

masyarakat, bangsa, negara maupun agama (Kemendiknas dalam Suyadi 

2013).  

Karakter yang baik sangat diperlukan bagi setiap individu sebagai pondasi 

dan juga bekal dalam menghadapi kehidupan mereka sehari-hari. Dalam 

kehidupan, mereka akan menemui masalah-masalah yang memerlukan sikap yang 

baik dan bijak untuk diselesaikan. Sehingga dengan berbekal sikap atau karakter 

yang baik maka individu tersebut dapat memiliki kemampuan memecahkan 

masalah yang baik.  

C. Kemampuan Memecahkan Masalah 

Setiap makhluk hidup di bumi ini mempunyai masalah, baik masalah dari 

faktor internal maupun eksternal. Sebagai makhluk, harus selalu berpikir positif, 

yang berarti bahwa setiap masalah yang timbul dalam kehidupan ini harus 

memiliki solusi. Hal ini juga terjadi dalam belajar. Menurut In’am (2014) masalah 
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harus muncul dalam hal proses penyampaian materi. Masalah tersebut dapat 

bersumber dari guru, materi itu sendiri, dan siswa. 

Problem adalah suatu situasi yang tak jelas jalan pemecahannya yang 

mengkonfrontasikan individu atau kelompok untuk menemukan jawaban 

(Santyasa 2007). Kemampuan memecahkan masalah adalah proses mental yang 

membutuhkan seseorang untuk berpikir kritis dan kreatif, untuk mencari ide-ide 

alternatif dan langkah-langkah tertentu untuk menghadapi setiap rintangan atau 

kelemahan (Mardzelah dalam In’am 2014). Menurut Krulik & Rudnick dalam 

Santyasa (2007) pemecahan masalah adalah upaya individu atau kelompok untuk 

menemukan jawaban berdasarkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan yang 

telah dimiliki sebelumnya. Mayer dalam Widjajanti (2009) mendefinisikan 

pemecahan masalah sebagai suatu proses yang menuntut siswa untuk menemukan 

hubungan antara pengalaman masa lalunya dengan masalah yang sekarang 

dihadapinya dan kemudian bertindak untuk menyelesaikannya. 

Dalam proses pemecahan masalah, berpikir kritis diperlukan, sehingga 

setelah siswa memahami masalah, mereka membuat rencana untuk 

menyelesaikannya. Dalam perencanaan tersebut dibutuhkan  ide-ide yang 

cemerlang agar dapat menemukan solusi yang efektif dan akurat. Ide-ide 

cemerlang tersebut dapat diperoleh jika berpikir kritis selalu digunakan siswa  

dalam melihat setiap masalah (In’am 2014). Menurut Conney (dalam Widjajanti 

2009) mengajarkan penyelesaian masalah kepada siswa, memungkinkan siswa itu 

menjadi lebih analitis di dalam mengambil keputusan di dalam hidupnya. Dengan 

kata lain, bila siswa dilatih menyelesaikan masalah, maka siswa itu akan mampu 

mengambil keputusan. Hal ini dikarenakan siswa tersebut telah menjadi terampil 

dalam mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisis informasi, dan 

meneliti kembali hasil yang telah diperolehnya. Dengan melihat hasil yang akan 

diperoleh siswa dengan belajar memecahkan masalah, maka dapat disimpulkan 

jika pemecahan masalah adalah kemampuan yang sangat penting, sehingga perlu 

dimiliki oleh setiap siswa. 

Pemecahan masalah bagi siswa dapat bermakna proses untuk menerima 

tantangan, sebagaimana dikatakan Hudoyo (dalam Widjajanti  2009). Dengan 
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demikian, mengajarkan menyelesaikan masalah merupakan kegiatan guru untuk 

memberikan tantangan atau motivasi kepada para siswa. Hal ini dimaksudkan 

agar siswa mampu memahami masalah tersebut, tertarik untuk memecahkannya, 

mampu menggunakan semua pengetahuannya untuk merumuskan strategi dalam 

memecahkan masalah tersebut. Siswa mampu melaksanakan strategi yang telah 

dirumuskan, dan menilai jawaban yang telah dihasilkan. 

Dalam konteks pembelajaran, masalah merupakan hal yang dapat menjadi 

dasar suatu pembelajaran. Dengan memberikan suatu permasalahan, diharapkan 

mampu menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah tersebut. Kemampuan memecahkan masalah harus dimiliki 

oleh setiap siswa untuk melatih agar terbiasa menghadapi berbagai permasalahan, 

baik masalah dalam bidang studi ataupun masalah dalam kehidupan sehari-hari 

(Effendi 2012). Dengan kemampuan memecahkan masalah yang dimilikinya, 

siswa akan mampu melaksanakan pembelajaran yang menuntut siswa aktif. 

Menurut Polya (dalam In’am 2014) pemecahan masalah memuat 4 langkah fase 

penyelesaian yaitu: memahami masalah, merencanakan penyelesaian, 

menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan melakukan pengecekan kembali. 

 

D. Penelitian Pendukung 

Penelitian terdahulu tentang  pengaruh model problem based learning (PBL) 

terhadap kemampuan memecahkan masalah dan hasil belajar kognitif biologi 

siswa kelas VII SMP Negeri 14 Surakarta yang pernah dilakukan oleh Siswanto et 

al. (2012), memperoleh hasil yaitu penerapan model Problem Based Learning 

berpengaruh secara signifikan  terhadap kemampuan memecahkan masalah 

biologi. Hasil penelitian Dwi et al. (2013) menunjukkkan bahwa terdapat 

perbedaan kemampuan pemecahan masalah yang signifikan antara siswa yang 

dibelajarkan dengan menggunakan model PBL berbasis ICT dan model  PBL. 

Ismaimuza (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh pembelajaran 

berbasis masalah dengan strategi konflik kognitif (PBLKK) terhadap kemampuan 

berpikir kritis matematis dan sikap siswa SMP. Dari penelitian tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa terdapat perbedaan sikap siswa antara yang memperoleh 

pembelajaran PBLKK dan pembelajaran KV(konvensional). 

Penelitian yang dilakukan oleh Wiratmaja et al. (2014) memperoleh hasil 

bahwa terdapat perbedaan emotional intelligence antara siswa yang belajar dengan 

model pembelajaran berbasis masalah dengan siswa yang belajar dengan model 

pembelajaran langsung. Astika et al. (2013) melakukan penelitian tentang 

pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap sikap ilmiah dan 

keterampilan berpikir kritis. Hasil dari penelitian tersebut adalah sikap ilmiah 

antara kelompok siswa yang belajar mengikuti model pembelajaran berbasis 

masalah lebih baik daripada sikap ilmiah kelompok siswa yang belajar 

menggunakan model pembelajaran ekspositori. 

Berdasarkan penelitian pendukung di atas, dapat diperkirakan bahwa model 

pembelajaran PBL mampu meningkatkan karakter siswa dan kemampuan 

memecahkan masalah.   
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E. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka berpikir Penerapan Model Pembelajaran Problem Based  

Learning untuk Meningkatkan Karakter Siswa dan Kemampuan  

Memecahkan Masalah pada Materi Sistem Pencernaan 

Karakter siswa kurang baik 

Kemampuan memecahkan masalah siswa tidak terasah 

Hanya 3% siswa yang mencapai KKM pada pembelajaran 

sebelumnya 

PBL mempunyai nilai karakter tanggung jawab. 

Selanjutnya, nilai karakter ini dapat 

dimanfaatkan untuk mengembangkan nilai-nilai 

karakter lainnya seperti disiplin, kerjasama, 

teliti, dan jujur  

PBL membantu siswa untuk mengembangkan 

keterampilan berpikir, dan keterampilan 

mengatasi masalah, mempelajari peran-peran 

orang dewasa dan menjadi pelajar yang mandiri 

Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning pada Materi 

Sistem Pencernaan 

 

Karakter siswa meningkat, ≥75% berkategori Baik- Sangat Baik 

Kemampuan memecahkan masalah siswa meningkat, ≥75% berkategori 

Baik- Sangat Baik 

  Hasil belajar siswa meningkat, ≥ 75% siswa memenuhi KKM 

Adanya permasalahan kedisiplinan, kejujuran dan tanggung jawab siswa.   

Metode pembelajaran yang digunakan guru yaitu ceramah berbantuan power 

point tidak membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan memecahkan 

masalah.  

Siswa mengandalkan kemampuan hafalan mereka dalam pembelajaran biologi 

Adanya sub materi sistem pencernaan yang sulit dipahami siswa 



16 

 

 
 

F. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 

problem based learning dapat meningkatkan karakter siswa dan kemampuan 

memecahkan masalah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran problem based learning dapat 

meningkatkan karakter siswa dan kemampuan memecahkan masalah pada materi 

sistem pencernaan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut. 

1. Disarankan untuk mengkaji materi-materi biologi lain yang memiliki 

permasalahan yang sama, sehingga penelitian ini dapat diaplikasikan pada 

beberapa materi. 

2. Disarankan untuk melakukan penelitian dengan alokasi waktu sesuai silabus 

sehingga memperoleh hasil yang lebih baik.  
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