
 1  BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh kreativitas pendidikan bangsa sendiri. Kompleksnya masalah kehidupan menuntut sumber daya manusia yang handal dan mampu berkompetensi. Selain itu pendidikan merupakan wadah yang dapat dipandang sebagai pembentuk sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan sangat di pengaruhi oleh pembelajaran yang berlangsung. Pernyataan tersebut sesuai dengan pemikiran wawan hidayat dan Djoko Suwito bahwa:  Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan  sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik dapat berubah kearah  yang lebih baik. Keberhasilan proses pembelajaran tercermin dalam  peningkatan hasil belajar, untuk mencapai hasil belajar dibutuhkan peran  aktif yang berperan komponen pendidikan terutama peserta didik yang  berperan sebagai input sekaligus sebagai autput, serta guru sebagai  fasilitator1  Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran guru di dalam pelaksanaan pengajarnya tidak hanya berfokus pada penguasaan materi sebagai bahan ajar yang akan dibawakannya, tetapi juga perlu melihat bagaimana penerapan siswa terhadap materi, dan dari persoalan inilah guru dan siswa diwajibkan untuk berinteraksi antara satu sama lain dalam situasi edukatif guna tercapainya proses belajar mengajar yang efektif.                                                   1 Wawan Hidayat, Djoko Suwito, Penerapan Model Pembelajaran Problem Based 
Instruction Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Teknologi Mekanik Kelas X TPM di SMKN 2 Surabaya, Vol. 6 No 03 JPTM 2018, h. 11  



2    Pembelajaran dikatakan efektif jika mampu memberikan pengalaman baru kepada siswa, dengan menerapkan model pembelajaran yang baru seperti model pembelajaran (PBI), Pembelajaran berbasis masalah dirancang untuk membantu guru menyampaikan sejumlah besar informasi kepada siswa2. Dengan tujuan untuk mengantarkan mereka pada tujuan yang ingin dicapai secara optimal.   Pendidikan pada dasarnya merupakan upaya manusia untuk memperluas pengetahuan dalam bentuk nilai sikap dan perilaku. Selain itu juga pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia karena setiap manusia pasti membutuhkan pendidikan sampai kapanpun dan dimanapun berada. Dengan demikian, pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang berkualitas, mampu bersaing, memiliki budi pekerti yang luhur dan bermoral baik.  Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa:  “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif  mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara”.3   Pembelajaran IPA sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan konsep pembelajaran pada mata pelajaran lainnya, hanya tekananya harus sesuai dengan hakikat IPA itu sendiri, bahwa belajara IPA harus terjadi proses sains, menghasilkan produk sains dengan melakukan eksperimen/percobaan dan terbentuknyaa sikap ilmiah. Dalam pembelajaran di dalam kelas guru seharusnya                                                   2 Nur, M, Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah, (Pusat Sains  dan Matematika Sekolah UNESA, Surabaya:  2011), h. 5  3 UU RI. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Direktur Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Jakarta: 2008, h. 8 



3    dapat  memberikan pengalaman baru kepada siswa, membentuk kompetensi siswa, melibatkan siswa secara aktif didalam kelas  serta mengantarkan mereka pada tujuan yang ingin dicapai secara optimal.  Berdasarkan observasi awal di SD Negeri 17 Kendari, dalam proses pembelajaran IPA di dalam kelas menunjukan bahwa proses pembelajaran masih bersifat teacher center karena model pembelajaran belum bervariasi sehingga membuat siswa jenuh, siswa cenderung pasif dan aktifitas siswa yang sering dilakukan hanya mencatat dan menyalin, siswa malu bertanya jika mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diberikan, siswa juga jarang melakukan diskusi, akibatnya hasil belajar siswa tidak meningkat atau masih rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas Va SD Negeri 17 Kendari pada tanggal 12 Oktober 2018 peneliti melakukan wawancara dengan guru yang bersangkutan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang sering dihadapi didalam kelas tersebut dan hal apa yang mungkin menyebabkan munculnya permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara tersebut guru mengungkap tentang kurangnya ketertarikan siswa pada saat proses pembelajaranya berlangsung dan menganggap pelajaran itu sangat sulit bagi siswa. Sehingga masih banyak siswa yang belum mencapai KKM yang telah ditentukan disekolah.4  Berdasarkan data yang diperoleh dari sekolah, dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa kelas Va pada mata pelajaran IPA di SD Negeri 17 Kendari tergolong rendah dengan nilai ketuntasan kriteria minimal 73%. Untuk                                                   4  Nulasta Mustakim, Guru Kelas Va SD Negeri 17 Kendari, wawancara oleh peneliti 
diruangan kelas Va, 12 Oktober 2018 



4    mengetahui nilai rata-rata ulangan harian siswa pada mata pelajaran IPA terdapat pada halaman lampiran. Menurut Mustakim sebagai guru kelas Va hal ini memberikan gambaran bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA belum mencapai target. Dengan melihat hasil dari ulangan harian mata pelajaran IPA  terlihat bahwa dari 25 siswa hanya 10 siswa (40%) yang berhasil mencapai KKM, sedangkan yang tidak mencapai KKM 15 siswa (60%) dengan nilai rata-rata 61,20 pada siwa kelas Va SD Negeri 17 Kendari pada tahun 2018-2019.5  Untuk mengatasi hasil belajar siswa tersebut perlu adanya inovasi yang dilakukan guru terkait model pembelajaran yang digunakan yaitu dengan melibatkan siswa agar lebih berperan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran didalam kelas. Guru dapat menghadirikan kegiatan pembelajaran dengan pengaplikasian teori IPA pada lingkungan, dengan menerapkan model pembelajaran PBI, Model pembelajaran ini sangat efektif untuk mengajarkan proses-proses berpikir tingkat tinggi, membantu siswa dalam memproses informasi yang telah dimilikinya, dan membantu siswa membangun sendiri pengetahuannya tentang dunia sosial dan fisik disekelilingnya. Alasan peneliti memilih model PBI karena model ini sangat relevan dengan materi yang akan diajarkan, dimana materi yang akan diajarkan pada penelitian ini yaitu pada pokok bahasan sifat-sifat benda, perubahan wujud benda, zat tunggal zat campuran, dan mengidentifikasi sifat campuran. Adapun , kelebihan model pembelajaran problem based instruction menjawab permasalahan yang didapatkan dilapangan. Atas dasar itulah maka peneliti                                                   5 Dokumen Guru Kelas Va SD Negeri 17 Kendari  



5    sepakat untuk menerapkan model pembelajaran berbasis masalah ini sebagai salah satu alternative agar dapat meningkatkan hasil belajar IPA Siswa Kelas Va  SD Negeri 17 Kendari  Dengan demikian peneliti berinisiatif untuk melaksanakan penelitian dengan judul Meningkatkan Hasil Belajar IPA Melalui Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Intruction) Pada Siswa kelas Va SD Negeri 17   kendari. 
B. Rumusan Masalah  Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. “Bagaimanakah penerapan model pembelajaran berbasis masalah (problem 

based instruction) pada mata pelajaran IPA  siswa kelas Va SD Negeri 17  Kendari” 2. “Apakah penerapan model pembelajaran berbasis masalah (problem based 

intruction) dapat  meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas Va SD Negeri 17 Kendari” 
C. Tujuan Penelitian 1.  Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran berbasis masalah (problem Based instruction) untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada  bahasan tentang suhu dan kalor di kelas Va SD Negeri 17 Kendari barat. 2. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran berbasis masalah(problem based instruction) dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas Va SD Negeri 17 Kendari.  



6    D. Manfaat Penelitian  Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut : 1. Manfaat teoritis  Dapat menambah ilmu pengetahuan secara praktis sebagai hasil dari pengamatan langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selama studi diperguruan tinggi khususnya dibidang ilmu pendidikan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya ilmu pendidikan. Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas Va  pada mata pelajaran IPA di SD Negeri 17 Kendari dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah (PBI).  2. Manfaat praktis  Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan bagi guru SD Negeri  17 Kendari untuk meningkatkan hasil belajar siswanya. Dan juga dapat memberikan sumbangan dan pemikiran dan perbaikan dalam penanganan salah satu motivasi belajar terhadap aktifitas dan hasil belajar siswa dimasa yang akan datang.  a. Bagi Guru  Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan model pembelajaran sehingga guru dapat mengetahui seberapa besar keberhsilan  dalam melakukan pembelajaran pada mata pelajaran IPA. Dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  



7    b. Bagi Siswa  Sebagai wahana baru dalam proses untuk meningkatkan aktifitas dan hasil belajar serta meningkatkan konsep kemampuan berfikir siswa  dalam bidang mata pelajaran tersebut khususnya IPA.  c. Bagi lembaga pendidikan (sekolah)  Sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan pendidikan untuk merencanakan pembelajaran IPA di SD yang efektif dan efisien.  d. Bagi peneliti   Dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru tentang pembelajaran IPA di SD. Bagi peneliti merupakan salah satu informasi tentang karekteristik dari model pembelajaran berbasis masalah dan implementasinya di kelas.             
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