
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan dalam pengertian yang sederhana dan umum yaitu usaha manusia 

untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik 

jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan 

kebudayaan (Ihsan, 2005: 1). Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar 

terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non-formal dan informal di sekolah 

dan luar sekolah yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi 

kemampuan individu agar kemudian hari dapat memainkan peranan hidupnya 

secara tepat. (Mudyahardjo, 2001: 11). Menurut Noelaka dan Grace (2017: 12), 

pendidikan terbagi menjadi tiga, yaitu pendidikan adalah proses belajar mengajar 

pengetahuan sebagai bekal di masa depan, pendidikan adalah kegiatan belajar 

mengajar di sekolah antara guru dan murid sebagai penerus bangsa dan pendidikan 

adalah proses pembelajaran dalam berbagai keadaan untuk menambahkan ilmu 

pengetahuan kepada seseorang yang belum paham.  

Menurut Dewey (2001: 5), pendidikan sangat penting dalam rangka mengubah 

dan memperbaharui masyarakat. Pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana untuk 

peningkatan keberanian dan pembentukan kemampuan intelegensi. Darmadi 

(2019:6) menyatakan bahwa, tujuan pendidikan menentukan keberhasilan proses 

pembentukan pribadi manusia dengan diimbangi unsur lain. Pendidikan merupakan 

hal yang luhur karena hakikatnya belajar sejak lahir sampai akhir hayat. Belajar 

merupakan sebuah cara agar manusia memiliki pribadi yang luhur, bermartabat dan 

berakhlak mulia untuk memahami hakikat pendidikan secara mendalam. 

Belajar adalah proses interaksi terhadap semua situasi. Belajar dapat dipandang 

sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui 

pengalaman. Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua orang pelaku, yaitu guru 

dan siswa. Perilaku guru adalah menciptakan kondisi lingkungan untuk belajar dan 

perilaku siswa adalah belajar (Rusman, 2017: 1). Belajar adalah suatu proses 

aktivitas mental yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang bersifat positif dan menetap relatif lama melalui latihan atau 



 

 

pengalaman yang menyangkut aspek kepribadian baik secara fisik ataupun psikis. 

Belajar menghasilkan perubahan yang bernilai positif pada setiap individu 

(Setiawan, 2018: 3). 

Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran 

formal lain. Mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan di kelas agar proses 

belajar mengajar berjalan lancar, bermoral dan membuat siswa merasa nyaman, 

sedangkan pembelajaran adalah usaha sengaja melibatkan pengetahuan profesional 

guru untuk mencapai tujuan kurikulum (Suardi, 2018: 6). Menurut Darmawan dan 

Permasih (2011: 128), pembelajaran adalah upaya yang dilakukan guru untuk 

menjadikan siswa belajar. Pada pendidikan formal, pembelajaran merupakan tugas 

guru yang merupakan tenaga profesional untuk hal itu. Pembelajaran di sekolah 

semakin berkembang dari yang tradisional menjadi modern. Kegiatan lebih 

kompleks dan dilaksanakan dengan pola pembelajaran yang bervariasi. 

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi 

proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat serta 

pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Pembelajaran adalah 

proses membantu peserta didik untuk belajar. Proses pembelajaran terjadi 

sepanjang hayat seseorang dan dapat terjadi di mana pun dan kapan pun (Suardi, 

2018: 7). Tujuan pembelajaran merujuk kepada pembelajaran yang ideal, maka dari 

itu guru perlu menciptakan kondisi ideal dalam pembelajaran di kelas sehingga 

tujuan akan tercapai. Tujuan pembelajaran yaitu menciptakan belajar yang baik, 

efektif, terukur dan berproses (Setiawan, 2018: 26).  

Pembelajaran IPA guru harus mengajak siswa memanfaatkan alam sekitar 

sebagai sumber belajar paling otentik dan tidak akan habis. Terdapat sembilan 

aspek sikap dalam pembelajaran IPA yang dapat dikembangkan, yaitu sikap ingin 

tahu, ingin mendapatkan hal baru, kerja sama, tidak putus asa, tidak berprasangka, 

mawas diri, tanggung jawab, berpikir bebas dan disiplin (Husamah, dkk., 2016: 

323-325). Pembelajaran IPA tidak hanya mengerjakan penguasaan fakta, konsep 

dan prinsip tentang alam, tetapi juga mengajarkan metode memecahkan masalah, 

melatih kemampuan berpikir kritis dan mengambil kesimpulan melatih bersikap 

objektif, bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain (Shobirin, 2016:11-12). 



 

 

Menurut Sumintono dalam Wedyawati dan Yasinta (2019:4), tiga fokus utama 

pembelajaran IPA di sekolah adalah produk dari IPA sebagai pembelajaran penting 

untuk diketahui siswa (hard skills), IPA sebagai proses untuk mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah (hard skills dan soft skills) dan pendekatan sikap, 

nilai ilmiah serta kemahiran insaniah (soft skills).  

Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan yang menggunakan 

logika untuk memecahkan permasalahan hidup yang nyata dan membuat keputusan 

(Butterwroth dan Thwaitess, 2013: 220). Melatih kemampuan pemecahan masalah 

merupakan isu penting dalam pendidikan dan lingkungan, bukan hanya dalam dunia 

kerja (Hwang, dkk. 2007: 1). Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan 

siswa menggunakan informasi yang ada untuk menentukan apa yang harus 

dikerjakan dalam suatu keadaan tertentu (Gok dan Silay, 2010: 8). Pemecahan 

masalah merupakan bagian integral dalam pembelajaran dan memainkan peranan 

penting karena sebagian besar pembelajaran merupakan hasil dari proses 

pemecahan masalah, dengan demikian pemecahan masalah bukan hanya suatu 

sasaran melainkan juga sebagai cara proses belajar itu sendiri (Asfar dan Syarif, 

2018: 7).  

Berdasarkan hasil wawancara di salah satu SMA di Kabupaten Bandung, dapat 

diketahui bahwa model pembelajaran yang sering digunakan adalah cooperative 

learning dan kemampuan pemecahan masalah siswa masih cukup rendah. Hal ini 

terlihat dari jawaban siswa ketika dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang 

mengandung suatu permasalahan mereka belum mampu memecahkan masalah 

secara mendalam. Adapun kriteria kemampuan minimal (KKM) mata pelajaran 

biologi adalah 75. Namun dari 72 siswa hanya 27 orang yang lulus, dengan nilai 

tertingginya yaitu 90 dan nilai terendahnya yaitu 45. Untuk mengatasi 

permasalahan yang ada di sekolah tersebut dan mengikuti fokus pembelajaran IPA 

yang telah dipaparkan sebelumnya, maka meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa harus diupayakan. 

Menurut Hamalik (2010:36), pembelajaran biologi di sekolah menengah 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan 

alam sekitar serta proses pengembangan lebih lanjut dalam penerapannya di 



 

 

kehidupan sehari-hari. Oktaviani dan Nirmala (2017: 11) juga menyatakan bahwa 

siswa harus dianggap sebagai subjek belajar yang aktif mengonstruksi 

pengetahuannya, bukan menghafal konsep. Oleh karena itu, pembelajaran IPA 

harus mampu memfasilitasi siswa membangun pengetahuan dan kritis sehingga 

siswa mampu memecahkan masalah dan implikasinya dalam kehidupan. 

Berdasarkan hal ini, ekologi merupakan materi yang tepat untuk mengukur 

kemampuan pemecahan masalah yang berimplikasi dengan kehidupan sehari-hari.  

Pemilihan metode pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini 

mengacu pada Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses pada 

huruf C yang berbunyi: 

“Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, 

minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian”. 

 

Menurut Awoniyi, dkk. (1997: 30), model attention, relevance, confidence, 

satisfaction (ARCS) merupakan model pembelajaran yang diperkuat oleh 

rancangan bentuk pembelajaran yang berpusat pada siswa bukan pada guru. Hal ini 

dikuatkan dengan pernyataan Maidiyah dan Cut (2013: 13) bahwa model 

pembelajaran yang dapat diterapkan untuk melibatkan siswa aktif dalam 

pembelajaran salah satunya adalah model attention, relevance, confidence, 

satisfaction (ARCS). Nugraha, dkk. (2014:3) menyatakan bahwa model 

pembelajaran attention, relevance, confidence, satisfaction (ARCS) merupakan 

model pembelajaran sebagai salah satu alternatif yang digunakan oleh guru untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih baik.  

Fitriani dan Nuri (2017: 9) menyatakan bahwa pictorial riddle dalam 

penerapannya menuntut siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan 

memecahkan masalah yang disajikan oleh guru, kemudian guru berperan sebagai 

fasilitator saja. Hal ini sejalan dengan pendapat Rusman (2017: 23) bahwa pictorial 

riddle merupakan teknik untuk mengembangkan aktivitas siswa karena 

pembelajaran ini berpusat pada siswa. Menurut Elok (2015: 261) metode pictorial 

riddle dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa sehingga menjadi aktif dalam 

pembelajaran dengan memecahkan permasalahan yang disajikan oleh guru karena 

siswa aktif dalam pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator saja.  



 

 

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian dengan judul “Kemampuan 

Pemecahan Masalah Siswa pada Materi Ekologi Menggunakan Model 

Pembelajaran Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction (ARCS) Berbasis 

Metode Pictorial Riddle”. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

       Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diketahui rumusan masalahnya, 

yaitu: 

1. Bagaimana keterlaksanaan pembelajaran materi ekologi menggunakan 

model pembelajaran attention, relevance, confidence, satisfaction (ARCS) 

berbasis metode pictorial riddle? 

2. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi ekologi 

menggunakan model pembelajaran attention, relevance, confidence, 

satisfaction (ARCS) berbasis metode pictorial riddle?  

3. Bagaimana respons siswa pada materi ekologi menggunakan model 

pembelajaran attention, relevance, confidence, satisfaction (ARCS) 

berbasis metode pictorial riddle? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan penelitian, 

yaitu: 

1. Mendeskripsikan keterlaksanaan pembelajaran materi ekologi 

menggunakan model pembelajaran attention, relevance, confidence, 

satisfaction (ARCS) berbasis metode pictorial riddle. 

2. Menganalisis kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi ekologi 

menggunakan model pembelajaran attention, relevance, confidence, 

satisfaction (ARCS) berbasis metode pictorial riddle. 

3. Menganalisis respons siswa pada materi ekologi menggunakan model 

pembelajaran attention, relevance, confidence, satisfaction (ARCS) 

berbasis metode pictorial riddle. 

 



 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis, diantaranya adalah:   

1. Manfaat Teoritis: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman penelitian 

berikutnya yang sejenis namun dengan sudut pandang yang berbeda.   

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan kedepannya 

dengan menjadi salah satu solusi dalam permasalahan yang dihadapi.  

2. Manfaat Praktis: 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan 

mengenai pendidikan khususnya model pembelajaran, materi terkait 

dan berbagai permasalahan di sekolah serta solusinya sebagai bekal di 

masa yang akan datang dalam menekuni dunia pendidikan secara 

langsung. 

b. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

mengenai model pembelajaran yang efektif dan tepat dengan materi 

pelajaran yang disampaikan serta sebagai salah satu solusi terhadap 

permasalahan siswa sehingga membantu sekolah untuk meningkatkan 

mutu siswa.  

c. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam menyampaikan 

pelajaran sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan efektif dan 

hasilnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

d. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk menumbuhkan 

minat belajar siswa serta meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada materi ekologi dengan pembelajaran yang menarik.  

 



 

 

E. Definisi Operasional 

Penelitian ini menitikberatkan pada tiga aspek, yaitu model pembelajaran 

attention, relevance, confidence, satisfaction (ARCS), metode pictorial riddle, dan 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Secara terperinci ketiga aspek tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Model Pembelajaran Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction 

(ARCS) 

Pembelajaran model attention, relevance, confidence, satisfaction (ARCS) 

merupakan model pembelajaran yang dikembangkan sebagai salah satu 

alternatif yang digunakan oleh guru sebagai dasar melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang baik (Nugraha, dkk. 2014: 3).   

2. Metode Pictorial Riddle 

Metode Pictorial Riddle adalah metode yang digunakan untuk 

mengembangkan partisipasi siswa dalam diskusi kelompok kecil maupun 

besar. Salah satu keunikan metode ini ialah adanya suatu riddle yang 

berbentuk media visual (Arsyad, 2011: 90).  

3. Kemampuan Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah merupakan bagian integral dalam pembelajaran dan 

memainkan peran penting karena sebagian besar pembelajaran merupakan 

hasil dari proses pemecahan masalah, dengan demikian pemecahan masalah 

bukan hanya suatu sasaran belajar tetapi sekaligus sebagai cara untuk 

melakukan proses belajar itu sendiri (Asfar dan Nur, 2018: 7). 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Menurut Chipetta (2010: 15), hakikat IPA adalah sebagai way of thinking (cara 

berpikir), a way of investigating (cara penyelidikan) dan a vody of knowledge 

(sekumpulan pengetahuan). IPA merupakan aktivitas berpikir orang-orang yang 

bergelut dalam bidang yang dikaji. Menurut Hyllegard, dkk. (1996: 13), tujuan 

pokok IPA adalah mengembangkan body of scientific knowledge. IPA sebagai suatu 

proses meliputi cara berpikir, sikap dan langkah-langkah kegiatan sains untuk 

memperoleh pengetahuan ilmiah.  



 

 

Proses pembelajaran IPA seharusnya berpusat pada siswa yang mengacu pada 

pandangan konstruktivisme yang menyatakan bahwa siswa sebagai subjek belajar 

memiliki kemampuan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan yang 

dimilikinya. Dengan demikian, pembelajaran IPA tidak hanya dengan melakukan 

transfer of knowledge tapi juga membangun penemuan yang melibatkan siswa 

(Sugandi, 2006: 47). Pembelajaran IPA seyogianya melibatkan siswa dalam 

berbagai ranah, yaitu kognitif, psikomotorik dan afektif. Hal ini dikuatkan dalam 

kurikulum IPA yang menganjurkan bahwa pembelajaran IPA melibatkan siswa 

dalam penyelidikan yang berorientasi inkuiri, dengan interaksi antara siswa dengan 

guru dan siswa lainnya (Hisbullah dan Nurhayati, 2018: 4). 

Ekologi merupakan materi yang dipelajari siswa kelas X SMA/MA pada 

semester genap. Pada kurikulum 2013, materi ekologi memiliki 2 KD, yaitu KD 

3.10 (Menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen 

tersebut) dan KD 4.10 (Menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar 

komponen ekosistem (jaring-jaring makanan, siklus biogeokimia). Indikator untuk 

KD 3.10 adalah mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem, menjelaskan 

peranan komponen penyusun ekosistem serta keterkaitannya, menjelaskan 

mekanisme aliran energi dalam ekosistem dan menjelaskan siklus biogeokimia 

yang terjadi dalam ekosistem. Adapun indikator untuk KD 4.10 adalah membuat 

skema rantai makanan dalam suatu ekosistem dan menjelaskan dengan 

contoh keterkaitan tipe interaksi dengan rantai makanan melalui bagan.    

Model pembelajaran attention, relevance, confidence, satisfaction (ARCS) 

merupakan suatu bentuk pendekatan pemecahan masalah untuk merancang aspek 

motivasi serta lingkungan belajar dalam mendorong dan mempertahankan motivasi 

siswa untuk belajar (Keller, 1987: 21). Model pembelajaran ini memiliki empat 

komponen yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran yaitu membangkitkan dan 

mempertahankan perhatian siswa (attention), materi pelajaran ada relevansinya 

dengan kehidupan (relevance), menanamkan rasa yakin dan percaya diri 

(confidence), menumbuhkan rasa puas pada siswa terhadap pembelajaran 

(satisfaction) (Nugraha, dkk. 2014: 3-4). Menurut Hamoraon (2010: 15), langkah-

langkah model pembelajaran ARCS sebagai berikut:  



 

 

1. Membangkitkan minat dan perhatian siswa. 

2. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran. 

3. Mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan kehidupan sehari–hari 

berdasarkan topik matematika yang akan dibahas. 

4. Mengingatkan kembali siswa pada konsep yang telah dipelajari  

5. Menyampaikan materi pembelajaran. 

6. Memberi kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam 

pembelajaran. 

7. Memberi bimbingan belajar. 

8. Memberikan kepuasan siswa terhadap pembelajaran melalui penguatan-

penguatan positif dari hasil tugas-tugas atau latihan yang telah dikerjakan 

siswa 

9. Memberikan evaluasi baik berupa tugas ataupun latihan. 

10. Menyimpulkan materi yang telah disampaikan di akhir pembelajaran 

(Hamoraon, 2010: 15). 

 

Metode pictorial riddle adalah metode yang dapat mengembangkan aktivitas 

siswa dalam diskusi kelompok kecil maupun besar, melalui masalah dalam bentuk 

ilustrasi yang disajikan oleh guru. Dengan adanya metode pictorial riddle, siswa 

diharapkan dapat lebih tanggap dalam menyelesaikan persoalan biologi dan dapat 

mengaplikasikan pemikiran yang kreatif dalam menyelesaikannya (Mahmudah, 

2014: 50). Haryono (2013: 50) menjelaskan lebih rinci bahwa pictorial riddle 

berfungsi mengembangkan minat siswa dalam situasi kelompok kecil maupun 

besar. Gambar, peragaan atau situasi yang sesungguhnya dapat digunakan untuk 

meningkatkan cara berpikir kritis dan kreatif siswa serta menjadikan proses belajar 

lebih menarik. 

Akan ada banyak permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Maka sebaiknya siswa diajarkan sejak dini agar mampu memecahkan masalah. 

Menurut Trianto (2007: 30) memecahkan masalah sangat dibutuhkan oleh siswa, 

karena mereka dituntut untuk berusaha sendiri mencari pemecahan masalah serta 

pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benar 

bermakna. Konsekuensinya adalah siswa akan mampu menyelesaikan masalah-

masalah karena mendapat pengalaman konkret dari masalah yang terdahulu.  

Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan individu dalam 

menggunakan proses berpikirnya untuk memecahkan masalah melalui 

pengumpulan fakta-fakta, analisis informasi, menyusun berbagai alternatif 



 

 

pemecahan dan memilih pemecahan masalah yang paling efektif (Yamin, 2010: 9).  

Kegiatan pemecahan masalah tidak hanya dilakukan sendiri, guru dapat merancang 

pembelajaran di kelas dalam bentuk kolaborasi. Dengan begitu siswa saling 

mengutarakan pendapatnya masing-masing dan berkomunikasi untuk menjelaskan 

masalah dan temuannya (Anditia, 2018: 227). Menurut Syafi’i (2013: 221), 

indikator kemampuan pemecahan masalah terdiri dari: 

1. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah 

2. Kemampuan untuk mengumpulkan data 

3. Kemampuan untuk merencanakan solusi 

4. Kemampuan untuk melaksanakan rencana untuk memecahkan masalah 

5. Kemampuan untuk mengevaluasi proses pemecahan masalah (Syafi’i, 

2013:221). 

Penjelasan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Gambar 

1.1 di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Bagan Kerangka Pemikiran 

Analisis Pembelajaran IPA 

 

Pendekatan saintifik 

Model pembelajaran attention, relevance, 

confidence, satisfaction (ARCS) berbasis metode 

pictorial riddle  

Langkah-langkah model pembelajaran 

attention, relevance, confidence, satisfaction 

(ARCS) berbasis metode pictorial riddle: 

1. Siswa dibangkitkan minat dan 

perhatiannya serta diberitahu tujuan dan 

manfaat pembelajaran (attention). 

2. Siswa disajikan permasalahan dengan 

gambar peristiwa yang menimbulkan 

teka-teki (relevance). 

3. Siswa mengajukan pertanyaan yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari–

hari berdasarkan topik yang akan dibahas. 

4. Siswa mengidentifikasi masalah secara 

berkelompok dari permasalahan yang 

diberikan. 

5. Siswa diberi kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam pembelajaran dengan 

melakukan pengamatan berdasarkan 

riddle bergambar yang mengandung 

permasalahan (confidence). 

6. Siswa merumuskan penjelasan melalui 

diskusi. 

7. Siswa melakukan kegiatan tanya jawab. 

8. Siswa diberikan kepuasan terhadap 

pembelajaran melalui penguatan-

penguatan positif dari hasil tugas-tugas 

atau latihan yang telah dikerjakan siswa 

(sarusfaction).  

9. Siswa diberi evaluasi baik berupa tugas 

ataupun latihan. 

10. Siswa menyimpulkan pembelajaran  

Hamoraon (2010: 15) 

 

 

 

Pendekatan saintifik 

Metode ceramah 

Model kooperatif  

Langkah-langkah model 

permbelajaran kooperatif: 

1. Menyampaikan tujuan 

dan memotivasi siswa 

2. Menyajikan informasi 

3. Mengorganisasikan 

siswa ke dalam 

kelompok belajar 

4. Membimbing 

kelompok bekerja dan 

belajar 

5. Evaluasi 

6. Memberikan 

penghargaan 

Ibrahim (2000: 10) 

Indikator kemampuan 

pemecahan masalah siswa: 

1. Kemampuan untuk 

mengidentifikasi masalah 

2. Kemampuan untuk 

mengumpulkan data 

3. Kemampuan untuk 

merencanakan solusi 

4. Kemampuan untuk 

melaksanakan rencana 

untuk memecahkan 

masalah 

5. Kemampuan untuk 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah  

Syafi’i (2013: 221) 

Analisis KI/KD 

 
Pembelajaran materi ekologi 

 



 

 

G. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan, maka hipotesis 

penelitian ini adalah sebagai berikut: “Terdapat peningkatan pada kemampuan 

pemecahan masalah siswa menggunakan model pembelajaran attention, relevance, 

confidence, satisfaction (ARCS) berbasis metode pictorial riddle”. Selain itu, 

hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut: 

Ho : (rhitung < rtabel) = Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan pada 

pembelajaran materi ekologi menggunakan model pembelajaran attention, 

relevance, confidence, satisfaction (ARCS) berbasis metode pictorial riddle. 

H1   : (rhitung > rtabel) = Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada pembelajaran 

materi ekologi menggunakan model pembelajaran attention, relevance, 

confidence, satisfaction (ARCS) berbasis metode pictorial riddle. 

 

H. Hasil-hasil Penelitian yang Relevan 

Masfuah (2016) menyatakan bahwa penerapan metode pictorial riddle dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dengan rata-rata skor 

kemampuan pemecahan masalah sebesar 82,75 (kategori baik). Nilai tertinggi yaitu 

98,61 dan nilai terendah yaitu 65,28.  

Sugiarti, dkk. (2015) menyatakan bahwa penerapan metode pictorial riddle 

berpengaruh positif terhadap peningkatan pemahaman konsep siswa dengan nilai 

peningkatan gain sebesar 0,56 kategori sedang dan berpengaruh positif terhadap 

peningkatan kemampuan berkomunikasi ilmiah siswa dengan nilai peningkatan 

gain sebesar 0,56 kategori sedang.  

Fitriani dan Hera (2019) menyatakan bahwa hasil belajar peserta didik pada 

materi sistem pernapasan manusia yang diajar dengan model attention, relevance, 

confidence, satisfaction (ARCS) dengan menggunakan metode diskusi dan tanya 

jawab pada kelas eskperimen mendapat nilai rata-rata pretest 38 dan posttest 76,67 

sedangkan pada kelas kontrol mendapat nilai rata-rata pretest 25 dan posttest 58,16.  

Berdasarkan penelitian Alfiyana, dkk. (2018) dapat diketahui bahwa 

peningkatan hasil belajar kelas eksperimen masuk dalam kategori tinggi yaitu 37% 

dan kategori sedang 60%. Sedangkan pada kelas kontrol sebagian besar siswa 



 

 

masuk dalam kategori sedang yaitu 75% dan kategori rendah 19%. Tingginya 

peningkatan hasil tes pada kelas eksperimen karena menggunakan model ARCS. 

Widowati, dkk. (2018) menyatakan bahwa penggunaan model ARCS pada 

materi ekosistem berpengaruh positif pada hasil belajar siswa dengan memperoleh 

persentase 66,67%. Terdapat 22 siswa yang dapat menuntaskan pembelajaran 

dengan baik dan 11 siswa yang belum dapat menuntaskan. Ketidaktuntasan ini 

disebabkan oleh rendahnya nilai kognitif yaitu ≤ 65.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


