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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Banyak guru yang memiliki persepsi bahwa peserta didik yang 

memiliki kompetensi yang baik adalah memiliki nilai hasil ulangan/ujian yang 

tinggi. Persepsi ini menyebabkan guru terkungkung dalam proses 

pembelajaran yang konvensional (teacher centered), baik dalam penyampaian 

maupun pada proses penilaiannya. Saat ini dengan diberlakukannya kurikulum 

berbasis kompetensi sudah saatnya guru lebih kreatif dan inovatif dalam 

menciptakan proses belajar mengajar yang berpusat pada siswa (student 

centered learning).  

Pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching Learning) adalah 

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan 

dengan situasi dunia nyata siswa. Selain itu, mendorong siswa membuat 
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hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam 

kehidupan sehari-hari dengan melibatkan komponen utama pembelajaran. 

Yaitu, konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, 

pemodelan, refleksi dan penilaian yang sebenarnya. Sebuah Kelas dikatakan 

menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual apabila menerapkan 

ketujuh komponen tersebut dalam proses pembelajaran. (Nur Hadi, 2007:12) 

Dari ketujuh komponen tersebut, pembelajaran kontekstual merupakan 

pembelajaran yang berlandaskan pada dunia kehidupan nyata, berpikir tingkat 

tinggi, aktivitas siswa, aplikatif, berbasis masalah nyata, penilaian 

komprehensif, dan pembentukan manusia yang memiliki akal sehat.  

Contextual Teaching Learning dilaksanakan melalui beberapa 

pendekatan pengajaran, antara lain: 1) belajar berbasis masalah, 2) pengajaran 

autentik, 3) pengajaran berbasis Inquiry, 4) Belajar berbasis proyek/tugas 

terstruktur, 5) belajar berbasis kerja, 6) belajar berbasis layanan, dan 7) belajar 

kooperatif. (Nur Hadi, 2007: 24). 

Pendekatan pengajaran dapat di implementasikan melalui strategi 

pembelajaran kontekstual yang meliputi: 1) menekankan pentingnya 

pemecahan masalah/problem, 2) perlunya proses pembelajaran dilakukan 

dalam berbagi konteks seperti rumah, masyarakat dan tempat kerja, 3) 

mengontrol dan mengarahkan pembelajaran, agar siswa dapat belajar mandiri, 

4) bermuara pada keragaman konteks kehidupan siswa yang berbeda-beda, 5) 

mendorong siswa belajar dari sesama teman dan belajar bersama, dan 6) 

menggunakan penilaian autentik  
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Melalui pendekatan dan strategi diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kontekstual dapat mengembangkan soft skills (daya pikir) siswa. 

Soft skills yang akan muncul dalam diri siswa sebagi akibat dari implementasi 

pembelajaran kontekstual meliputi: 1) berpikir kritis, 2) kemauan belajar, 3) 

motivasi, 4) berkomunikasi, 5) kreatif, 6) memecahkan masalah, 7) bekerja 

sama, 8) mandiri, 9) berargumentasi logis, 10) memimpin dan  

11) mengembangkan diri. 

Contextual Teaching Learning melalui PBL atau problem-based 

learning untuk selanjutnya Problem Based Learning disebut PBL akhir-akhir 

ini menjadi isu penting dalam pendidikan di Indonesia. Jika dirunut ke 

belakang, ini bukan fenomena lokal tetapi sudah diwacanakan sejak lama dan 

bahkan telah diterapkan secara global. Oleh karena itu beberapa SMA 

unggulan telah menerapkan model pembelajaran probrem based learning, 

sesuai dengan motto beberapa SMA unggulan tersebut adalah, center of 

excellence. SMA Negeri 1 Surakarta telah menerapkan metode pembelajaran 

PBL sejak beberapa tahun terakhir ini, memiliki concern untuk selalu 

mengikuti dan menerapkan metode pendidikan termutakhir dan paling efektif 

dalam menunjang proses pembelajaran khususnya pelajaran Geografi. 

Dalam pembelajaran Geografi banyak guru yang mengeluhkan 

rendahnya kemampuan siswa dalam menerapkan konsep geografi yang 

memiliki unsur hitungan matematis dan logika. Hal ini terlihat dari banyaknya 

kesalahan siswa dalam memahami konsep geografi yang memakai rumus-

rumus tertentu seperti natalitas, mortalitas, proyeksi pemetaan, dan lain-lain. 
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Hal ini mengakibatkan kesalahan – kesalahan dalam mengerjakan soal 

sehingga mengakibatkan rendahnya prestasi belajar siswa (skor) baik dalam 

ulangan harian, ulangan semester, maupun ujian akhir sekolah, padahal dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran di kelas biasanya guru memberikan tugas 

(pemantapan) secara kontinu berupa latihan soal. Contohnya di kelas XI IPS 

SMA Negeri 1 Surakarta nilai rata-rata kelas untuk materi pokok 

kependudukan dari tahun ke tahun hanya mencapai 6,7. Kondisi riil dalam 

pelaksanaannya latihan yang diberikan tidak sepenuhnya dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menerapkan konsep geografi dengan unsur-unsur 

perhitungan matematis dan logika.  

Rendahnya mutu pembelajaran dapat diartikan kurang efektifnya 

proses pembelajaran. Penyebabnya dapat berasal dari siswa, guru maupun 

sarana dan prasarana yang ada, minat dan motivasi siswa yang rendah, kinerja 

guru yang rendah, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai akan 

menyebabkan pembelajaran menjadi kurang efektif. Saat sekarang ini sistem 

pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum yang menggunakan sistem 

KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Jadi pendidikan tidak hanya 

ditekankan pada aspek kognitif saja tetapi juga afektif dan psikomotorik.  

Metode pembelajaran yang kurang efektif dan efisien, menyebabkan 

tidak seimbangnya kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik, misalnya 

pembelajaran yang monoton dari waktu ke waktu, guru yang bersifat otoriter 

dan kurang bersahabat dengan siswa, sehingga siswa merasa bosan dan kurang 

minat belajar. Untuk mengatasi hal tersebut maka guru sebagai tenaga 
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pengajar dan pendidik harus selalu meningkatkan kualitas profesionalismenya 

yaitu dengan cara memberikan kesempatan belajar kepada siswa dengan 

melibatkan siswa secara efektif dalam proses pembelajaran. Juga 

mengupayakan siswa untuk memiliki hubungan yang erat dengan guru, 

dengan teman – temannya dan juga dengan lingkungan sekitarnya. 

Keberhasilan pembelajaran dalam arti tercapainya standar kompetensi, 

sangat bergantung pada kemampuan guru mengolah pembelajaran yang  dapat 

menciptakan situasi yang menjadikan siswa belajar sehingga merupakan titik 

awal berhasilnya pembelajaran (Semiawan, 1985: 45). Banyaknya teori dan 

hasil penelitian para ahli pendidikan yang menunjukkan bahwa pembelajaran 

akan berhasil bila siswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Atas 

dasar ini munculah istilah CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). Salah satu 

pendekatan pembelajaran yang mengakomodasi CBSA adalah pembelajaran 

dengan pemberian tugas secara berkelompok. 

Pembelajaran Berbasis Masalah dikembangkan dari pemikiran nilai – 

nilai demokrasi, belajar efektif perilaku kerja sama dan menghargai 

keanekaragaman dimasyarakat. Dalam pembelajaran guru harus dapat 

menciptakan lingkungan belajar sebagai suatu sistem sosial yang memiliki ciri 

proses demokrasi dan proses ilmiah. Pembelajaran berbasis 

masalah merupakan jawaban terhadap praktek pembelajaran kompetensi serta 

merespon perkembangan dinamika sosial masyarakat. 

Selain itu pembelajaran berbasis masalah  pada dasarnya merupakan 

pengembangan lebih lanjut dari pembelajaran kelompok. Dengan demikian, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



6

metode pembelajaran berbasis masalah memiliki karakteristik yang khas yaitu 

menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks belajar bagi siswa untuk 

belajar tentang berpikir kritis dan ketrampilan memecahkan masalah, serta 

untuk memperoleh pengetahuan dan konsep esensial dari materi pelajaran. 

Pembelajaran berbasis masalah digunakan untuk merangsang berpikir tingkat 

tinggi dengan situasi berorientasi pada masalah, termasuk didalamnya belajar 

bagaimana belajar. Menurut Ibrahim dan Nur (2000:2 dalam Nurhadi dkk, 

2004: 79), “Pembelajaran berbasis masalah dikenal dengan nama lain seperti 

Project-Based Learning (Pembelajaran Proyek), Eksperience-Based 

Education (Pendidikan Berdasarkan Pengalaman), Authentic learning 

(Pembelajaran Autentik), dan Anchored instruction (Pembelajaran berakar 

pada dunia nyata)”. Peran guru dalam pembelajaran berbasis masalah adalah 

menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan dan memfasilitasi penyelidikan 

dan dialog. Pembelajaran berbasis masalah tidak dapat dilaksanakan tanpa 

guru mengembangkan lingkungan kelas yang memungkinkan terjadinya 

pertukaran ide secara terbuka secara garis besar pembelajaran berbasis 

masalah terdiri dari menyajikan kepada siswa situasi masalah yang autentik 

dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk 

melakukankan penyelidikan secara inkuiri.  

Terkait dengan kurikulum 2006, pembelajaran dengan pemberian 

tugas secara berkelompok menjadi salah satu pendekatan yang sebaiknya di 

kuasai oleh guru baik secara teoretis maupun praktis. Berangkat dari 

pemikiran tersebut Peneliti   memilih judul    “Meningkatkan sikap belajar 

siswa dengan model problem based learning yang dikombinasikan dengan 
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model cooperative learning pada mata pelajaran Geografi kelas XI IPS 2 SMA 

Negeri I Surakarta Tahun Pelajaran 2008/2009”  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat diambil suatu 

identifikasi masalah sebagai berikut:  

1. Guru Geografi di SMA masih banyak yang menggunakan pendekatan teacher 

centered, sehingga siswa dalam pembelajaran bersikap kurang aktif. 

Bagaimanakah mengubah pendekatan teacher centered menjadi student 

centered dalam pembelajaran sehingga siswa dalam pembelajaran bersikap 

aktif ?  

2. Selama ini tidak terlihat adanya kerja sama dalam hal belajar atau mempelajari 

materi pelajaran  antara siswa dengan siswa lain. Hal ini mempengaruhi 

kondisi lingkungan belajar. Siswa yang pandai akan bersikap individual dan 

tidak mau tahu kondisi temannya. Sedangkan siswa yang kurang pandai akan 

semakin terpuruk hasil belajarnya karena semakin tertinggal dengan siswa 

yang lain. Kondisi tersebut merupakan masalah yang perlu dicari langkah 

pemecahannya. Bagaimanakah guru mengelola kelas agar siswa dengan siswa 

dapat saling berinteraksi dalam belajar ? 

3. Materi pembelajaran yang diberikan guru dengan metode ceramah bervariasi 

sudah tuntas. Hasil belajar siswa juga sudah tuntas, tetapi dengan melihat 

potensi siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Surakarta dengan intelegensi yang 

di atas rata-rata, guru masih bisa memaksimalkan hasil belajar siswa. Guru 

seharusnya mencoba menggunakan strategi pembelajaran yang dapat membuat 
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siswa lebih aktif, kreatif, inovatif, berpikir dan cepat memahami dalam 

belajar. Apakah model PBL yang dikombinasikan dengan model Cooperative 

Learning dapat meningkatkan sikap siswa dalam belajar pelajaran Geografi ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu diberikan pembatasan masalah, sebagai berikut:  

1. Penelitian ini dibatasi pada pelajaran Geografi di tingkat SMA. Variabel 

yang diteliti berjumlah dua variable yaitu variable sikap siswa dalam 

belajar mata pelajaran Geografi sebagai variable terikat, dan variable 

model problem based learning yang dikombinasikan dengan model 

Cooperative Learning sebagai variable bebas. Model Cooperative 

Learning dilakukan dengan menggunakan Metode DIAD (Design and 

Implementation Assessment Device) di siklus I dan menggunakan Metode 

Jigsaw di siklus II. 

2. Penelitian ini dilakukan di kelas XI  IPS 2 SMA Negeri 1 Surakarta tahun 

pelajaran 2008/2009 semester gasal.  

3. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2008. Pada siklus I 

kompetensi dasar yang digunakan sebagai objek penelitian adalah 

menjelaskan tentang aspek kependudukan. Pada bulan Oktober dilanjutkan 

penelitian siklus II dengan kompetensi dasar Sumber Daya Alam.   
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D. Perumusan Masalah 

Untuk memberi arah penelitian agar lebih terarah yang akhirnya 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan tema, maka berdasarkan uraian latar 

belakang masalah penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut: 

“Apakah model pembelajaran PBL yang dikombinasikan dengan model 

Cooperative Learning dapat meningkatkan sikap yang lebih baik dalam 

belajar mata pelajaran geografi pada siswa kelas XI IPS 2 SMA NEGERI 1 

Surakarta sehingga hasil belajar dapat meningkat dari nilai rata-rata 6,7 

menjadi 7,5?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk meningkatkan sikap siswa dalam belajar mata pelajaran Geografi di 

kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Surakarta.  

2. Dengan penelitian ini guru Geografi dapat meningkatkan kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah pelajaran Geografi di kelas XI  IPS 2 

SMA Negeri 1 Surakarta melalui model pembelajaran PBL yang 

dikombinasikan  dengan model Cooperative Learning.

3. Selain tujuan di atas, Pengembangan pembelajaran ini bertujuan untuk 

menghasilkan suatu model pembelajaran Geografi melalui model 

pembelajaran PBL yang dikombinasikan dengan model Cooperative 

Learning.
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F. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, dapat diambil manfaat sebagai berikut:  

1.  Manfaat teoretis 

a.  Mendapat pengetahuan baru tentang peningkatan kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah pada pelajaran Geografi melalui 

pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran PBL yang 

dikombinasikan dengan Model Cooperative Learning.

b.  Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.  

2.  Manfaat praktis 

a.  Bagi siswa adalah dengan meningkatnya sikap siswa dalam belajar 

maka akan mudah memecahkan masalah yang berdampak pada 

meningkatnya prestasi belajar maka besar kemungkinan tujuan 

pembelajaran Geografi juga akan tercapai.  

b.  Bagi guru adalah dapat menambah pengalaman dan keahlian dalam 

melakukan pembelajaran Geografi yang lebih efektif dan efisien.  

c.  Bagi sekolah adalah dengan meningkatnya kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah dan pengalaman guru, maka sekolah dapat 

meningkatkan mutunya.  
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