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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan 

sumber daya manusia dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk 

kecerdasan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sumber daya manusia 

yang bermutu hanya dapat diwujudkan dengan pendidikan yang bermutu. 

Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi -

potensi positif yang terpendam dalam diri peserta didik (Widodo, 2016). Kualitas 

pendidikan dalam suatu bangsa tidak lain ditentukan oleh kualitas tenaga 

pendidiknya.  

Proses belajar mengajar di dalam kelas banyak dipengaruhi oleh mutu 

seorang guru, guru merupakan faktor penentu keberhasilan proses pembelajaran di 

sekolah, guru sebagai seorang tenaga professional melakukan tugas pokok dan 

fungsi sebagai seorang tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap peserta didik (Permana, 2017). Pendidik mempunyai 

tanggung jawab untuk melihat segala kegiatan yang terjadi di dalam kelas dalam 

membantu proses perkembangan peserta didik dan bertanggung jawab akan 

keseluruhan perkembangan kepribadian peserta didik selama di sekolah. Pendidik 

harus mampu mengembangkan konsep diri dan berbagai kemampuan peserta didik. 

Untuk mengembangkan berbagai kemampuan yang dimiliki peserta didik, individu 

perlu memahami dirinya, mengetahui apa kelebihan dan kelemahan yang ada pada 

dirinya.   

Target belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan 

peserta didik melalui proses belajar (Tasaik & Tuasikal, 2018). Proses belajar setiap 

peserta didik dapat berbeda tergantung pada konsep diri, kesiapan untuk belajar, 

perspektif waktu dan orientasi belajar. Konsep diri merupakan penentu sikap 

seseorang dalam bertingkah laku. Artinya, apabila seseorang memiliki konsep diri 

yang baik, maka hal ini merupakan kekuatan atau dorongan yang akan membuat 

seseorang menuju kesuksesan (Stankov et al., 2014). Konsep diri dapat 
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berkembang menjadi konsep diri yang positif atau negatif. Konsep diri merupakan 

hasil dari proses belajar melalui pengalaman hidup dan perlakuan dari lingkungan 

sekitarnya yang akhirnya mempengaruhi bagaimana generasi muda dalam 

memberikan penilaian terhadap dirinya secara positif maupun negatif (Astuti, 

2017). Generasi muda perlu terus mengembangkan konsep diri positif agar dapat 

mengembangkan dirinya dalam segala hal. Konsep diri positif perlu dimiliki oleh 

peserta didik agar dapat berperilaku atau melakukan interaksi sosial serta bergaul 

dengan lingkungan dimana peserta didik itu berada.    

Peserta didik yang konsep dirinya positif akan menggunakan segala potensi 

dan kemampuannya seoptimal mungkin dengan jalan mengikuti proses belajar 

mengajar dengan baik, mengadakan hubungan baik dengan teman sekelasnya yang 

dapat mempengaruhi kegiatan belajarnya (Tammu, 2018). Seseorang yang mampu 

membentuk konsep diri positif, ia akan mudah menerima dan berdamai dengan 

dirinya sendiri maupun masa lalunya. Hal tersebut tentu berpengaruh ke perilaku 

seseorang. Tidak semua peserta didik memiliki konsep diri positif dan tidak semua 

peserta didik beruntung mendapatkan dukungan dari orangtua, teman, ataupun 

guru-guru yang memperhatikan dirinya.  

Konsep diri positif yang dimiliki peserta didik akan mengarahkan tingkah 

lakunya agar dapat diterima di lingkungan dimana ia berada (Gusmawati et al., 

2016). Selama proses membentuk konsep diri, peserta didik akan menghadapi 

berbagai macam masalah dalam hidupnya. Dalam memecahkan masalah tersebut, 

peserta didik harus memiliki kemampuan untuk menemukan sebuah solusi. Solusi 

tersebut didapat dari pengalaman dan pengamatan yang telah dilakukan peserta 

didik semasa hidupnya. Dari kemampuan peserta didik dalam memecahkan 

masalah tersebut, akan membantu peserta didik dalam mengembangkan 

kemampuan yang dimilikinya.  

Pemecahan masalah dapat dikatakan sebagai suatu metode pembelajaran 

yang dapat melatih dan menunjang kemampuan pemecahan masalah dalam 

kegiatan pembelajaran (Suratmi & Purnami, 2017). Kemampuan pemecahan 

masalah merupakan kemampuan seorang peserta didik dalam menemukan dan 

mencari solusi dari sebuah permasalahan yang dia temukan. Kemampuan 
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pemecahan masalah sangat penting bagi peserta didik, karena peserta didik akan 

dihadapkan pada permasalahan yang tidak dapat secara langsung ditemukan 

penyelesaiannya, baik masalah yang terdapat di dalam kelas maupun yang terdapat 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Hasil observasi dan wawancara penulis selama melaksanakan Program 

Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMA Negeri 6 Tasikmalaya pada 

bulan Oktober sampai November 2020, menunjukkan beberapa kendala dalam 

pembelajaran daring diantaranya dalam keantusiasan dan perhatian peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran, bahwa ketika peserta didik diberi kesempatan untuk 

bertanya mengenai materi yang belum dipahami atau diperintah untuk menjawab 

pertanyaan, beberapa peserta didik tidak dapat mengajukan pertanyaan serta 

memberikan pendapat atas permasalahan yang diberikan. Peserta didik cenderung 

menganggap dan merasa bahwa diri mereka tidak mampu seperti teman-temannya 

yang dianggap lebih baik dari dirinya. Perilaku yang muncul pada peserta didik ini 

seperti menarik diri, takut salah, ragu-ragu dalam mengungkapkan pendapat, 

menutup diri, pasif, minder, malu, dan rendah diri ini ternyata menjadi kendala 

peserta didik kesulitan dalam belajar karena konsep diri yang dimilikinya masih 

belum terbentuk dan dikembangkan karena kurangnya kesadaran peserta didik 

terhadap kemampuannya. Hasil wawancara salah satu guru biologi kelas X MIPA 

di SMA Negeri 6 Tasikmalaya menyatakan bahwa konsep diri ini belum 

diberdayakan dan belum pernah dilaksanakannya pengukuran konsep diri peserta 

didik.  

Selain itu, dalam proses pembelajaran informasi yang didapat dari hasil 

wawancara bahwa mereka jarang dilibatkan dalam kegiatan merumuskan masalah, 

membuat hipotesis, serta mengaitkan konsep yang dipelajari dengan fenomena 

yang terjadi dalam kehidupan. Kebanyakan peserta didik cenderung mengeluh dan 

menyerah dalam mencari solusi untuk memecahkan masalahnya. Hal ini 

disebabkan karena peserta didik belum memiliki tuntutan dalam mengarahkan diri 

sendiri untuk berpikir dan menyiapkan diri agar mencapai suatu tujuan dalam 

proses belajarnya. Menurut guru tersebut kemampuan pemecahan masalah pada 

peserta didik di SMAN 6 Tasikmalaya ini masih perlu ditingkatkan lagi. Proses 
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pembelajaran yang demikian tidak memberikan kesempatan pada peserta didik 

untuk menggunakan daya pikir, mengembangkan ide, serta menemukan solusi 

suatu masalah agar mereka dapat mengembangkan kemampuan pemecahan 

masalah. Hal ini sejalan dengan penelitian Wardani (2018) menyatakan bahwa dari 

kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah tersebut, akan membantu 

peserta didik dalam membentuk konsep dirinya. Pendidik perlu menciptakan situasi 

pembelajaran yang dapat mengembangkan konsep diri positif peserta didik. 

Pendidik juga harus mengusahakan agar semua peserta didik sukses dalam 

pembelajaran dan menghindari konsep diri negatif. 

Jika seorang peserta didik memiliki konsep diri yang positif, maka peserta 

didik tersebut akan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Taylor dalam (Bachri, 2013) yang menyatakan bahwa peserta 

didik yang mempunyai konsep diri positif secara nyata mampu mengatasi masalah 

dalam kehidupan keseharian, cenderung lebih independen, percaya diri dan bebas 

dari karakteristik yang tidak diinginkan seperti kecemasan, kegelisahan, perasaan 

takut yang berlebihan, dan perasaan kesepian.  

Maka dari itu, untuk mengetahui hubungan konsep diri dengan kemampuan 

pemecahan masalah adalah dengan menggunakan materi yang memungkinkan 

untuk diukur kemampuan pemecahan masalahnya yaitu materi pencemaran 

lingkungan. Pada materi pencemaran lingkungan banyak memunculkan masalah-

masalah lingkungan yang dapat diidentifikasi serta dibutuhkan pemecahannya, 

sehingga dibutuhkan kemampuan pemecahan masalah yang baik. Permasalahan 

yang muncul misalkan saja mengenai sampah, polusi dan tak kalah pentingnya 

adalah masalah konsumsi yang ramah lingkungan. Upaya meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik diperlukan untuk mengembangkan 

ide atau gagasan dalam proses belajar. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, masalah yang 

teridentifikasi sebagai berikut:  

a. Mengapa konsep diri peserta didik diperlukan dalam pembelajaran?;  

b. Mengapa kemampuan pemecahan masalah peserta didik perlu dilatih dan 

dikembangkan?; 
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c. Mengapa pengukuran konsep diri dan kemampuan pemecahan masalah 

penting dilakukan?; 

d. Bagaimana tingkat konsep diri peserta didik kelas X MIPA SMA Negeri 6 

Tasikmalaya?; 

e. Bagaimana tingkat kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas X 

MIPA SMA Negeri 6 Tasikmalaya?; 

f. Adakah korelasi antara konsep diri dengan kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik pada materi pencemaran lingkungan?; dan  

g. Berapakah besar kontribusi korelasi yang diberikan antara konsep diri dengan 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada materi pencemaran 

lingkungan?  

Agar permasalahan tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka 

penulis membatasi pemasalahan di atas sebagai berikut:  

1) Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional; 

2) Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep diri, 

sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik; 

3) Subjek penelitian adalah peserta didik kelas X MIPA SMA Negeri 6 

Tasikmalaya tahun ajaran 2020/2021; 

4) Materi pembelajaran dalam penelitian adalah materi pencemaran lingkungan;  

5) Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes uraian kemampuan 

pemecahan masalah dan angket konsep diri.  

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Korelasi antara Konsep Diri dengan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik pada Materi Pencemaran 

Lingkungan di Kelas X MIPA SMA Negeri 6 Kota Tasikmalaya”  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: “Adakah Korelasi antara Konsep Diri dengan Kemampuan Pemecahan 

Masalah Peserta Didik pada Materi Pencemaran Lingkungan di Kelas X MIPA 

SMA Negeri 6 Kota Tasikmalaya?”  
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1.3 Definisi Operasional 

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap istilah yang terkandung dalam 

penelitian ini, maka secara operasional didefinisikan sebagai berikut:  

a. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan suatu persoalan yang membutuhkan proses berpikir dan 

bertindak sehingga tercapai kemampuan pemecahan masalah yang baik. Untuk 

mengukur kemampuan pemecahan masalah peserta didik yaitu menggunakan 

tes dalam bentuk soal uraian sebanyak 25 soal cara penilaian pada instrumen ini 

berdasarkan rubrik penilaian, dilaksanakan secara daring yaitu dengan mengisi 

googleform melalui link yang disebarkan kepada subjek penelitian. Indikator 

yang digunakan diadopsi dari Johnson & Johnson (Tawil, Muh dan Liliasari) 

(2013:93) meliputi mendefinisikan masalah, mendiagnosa masalah, 

merumuskan alternatif strategi, menentukan dan menerapkan strategi pilihan, 

serta melakukan evaluasi; dan  

b. Konsep diri merupakan pandangan atau penilaian yang seseorang ketahui dan 

rasakan tentang perilakunya yang terbentuk, baik melalui pengalaman maupun 

pengamatan terhadap diri sendiri.  Terdapat dua jenis konsep diri, yaitu konsep 

diri positif dengan karakteristik dapat menerima dirinya apa adanya, mampu 

menerima kritik dan mampu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya, dan 

konsep diri negatif dengan karakteristik pesimis, merasa tidak berdaya, peka 

terhadap kritik dan pujian serta mudah menyerah. Untuk mengukur konsep diri 

peserta didik yaitu dengan menggunakan angket sebanyak 40 butir pernyataan 

dilaksanakan secara daring yaitu dengan mengisi google form melalui link yang 

disebarkan kepada subjek penelitian. Adapun bentuk skala yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah skala likert berupa pernyataan positif dan negatif. 

Indikator yang digunakan yaitu angket Tennessee Self Concept Scale (TSCS) 

yang diadaptasi dari William H.Fits (1965) meliputi diri identitas, diri pelaku, 

diri penilai, diri fisik, diri etika moral, diri personal, diri keluarga, dan diri 

sosial.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara konsep diri dengan 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada materi pencemaran 

lingkungan di kelas X MIPA SMA Negeri 6 Kota Tasikmalaya. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi banyak pihak baik secara 

teoretis maupun secara pihak.  

5. 1 Kegunaan Teoretis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, bahan referensi, dan 

pengetahuan bagi dunia pendidikan serta memberikan suatu gambaran tentang 

konsep diri dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik.  

5. 2 Kegunaan Praktis 

5.2.1 Bagi Guru:  

 Penelitian ini dapat memberikan gambaran akan pentingnya keadaan 

psikologis peserta didik dan menanamkan konsep diri positif pada peserta 

didik, serta memberikan alternatif yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran Biologi untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik.  

5.2.2  Bagi Peserta Didik:  

Manfaat bagi peserta didik yaitu sebagai upaya dalam peningkatan konsep 

diri, ilmu pengetahuan, melatih kemampuan pemecahan masalah, dan 

memudahkan peserta didik untuk membantu meningkatkan proses 

pemahaman peserta didik terhadap  materi yang disampaikan.  

5.2.3 Bagi Sekolah: 

Memberikan manfaat dan masukan akan pentingnya konsep diri dan 

kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik sehingga sekolah 

dapat membantu pembentukan karakter dan kemampuan peserta didik 

dalam upaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran Biologi di 

sekolah. 
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5.2.4 Bagi Penulis:  

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pengalaman 

akan pentingnya konsep diri yang dipadukan dengan kemampuan 

pemecahan masalah dalam menghadapi permasalahan dan berbagai 

tantangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


