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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa mendatang 

adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, dan 

mampu menghadapi dan memecahkan problema kehidupan yang dihadapinya. 

Pendidikan memegang peranan penting dan strategis dalam menghasilkan sumber 

daya manusia berkualitas yang akan membangun bangsa. Pendidikan harus 

mampu mengakomodasi dan memberikan solusi dalam upaya memajukan dan 

memenangkan kompetisi global yang keras dan ketat, jika ingin tetap eksis secara 

produktif di tengah persaingan global.1    

Perkembangan kurikulum di Indonesia pada tahun 2013 untuk 

pembelajaran IPA mengarah pada konsep proses pembelajaran “integrative 

science”. Konsep “integrative science” berlandaskan teori belajar behaviorisme, 

teori perolehan informasi, dan teori psikologi kognitif (konstruktivisme). 

Kurikulum 2013 dalam pembelajaran IPA SMP  merupakan deskripsi tujuan dan 

kompetensi yang diharapkan tercapai setelah kegiatan belajar seorang individu. 2 
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Hasil PISA (Program for International Student Assesment) pada tahun 

2012 menunjukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan standar 

isi IPA. Literasi IPA mengukuhkan peserta didik di Indonesia menempati posisi 

ke-64 dari 65 negara peserta dengan skor rata-rata 382. Aspek IPA yang diukur 

PISA bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam 

mengidentifikasi masalah dalam memahami fakta- fakta alam dan lingkungan.3 

Pada uji PISA tahun 2015 Indonesia menjadi negara tercepat ke-4 dalam hal 

kenaikan pencapaian murid secara menyeluruh dan bukan parsial yaitu sebesar 

22,1 poin yang mencerminkan perbaikan sistem pendidikannya diantara 72 

negara.  

Hasil belajar IPA yang dicapai oleh peserta didik di Indonesia berdasarkan 

penelitian Hayat dan Yusuf yang masih tergolong rendah dipengaruhi oleh banyak 

faktor, yaitu karakteristik peserta didik dan keluarga, kemampuan membaca, 

motivasi belajar, minat dan konsep diri, strategi belajar, tingkat kehadiran dan rasa 

memiliki.4 Terdapat tiga hal penting dalam upaya meningkatkan kemajuan 

pendidikan di sekolah. Pertama adalah kurikulum pengajaran yang digunakan, 

kedua adalah guru yang dapat memberikan pembelajaran yang baik kepada 

siswanya, dan ketiga adalah siswa atau peserta didik yang memiliki motivasi 

untuk belajar. Dalam hal ini motivasi baik guru maupun siswa memiliki peran 

penting dalam kegiatan pembelajaran sebagai pengajar dan sebagai subyek 

                                                 
3
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untuk Mengetahui Kemampuan Argumentasi Siswa Sekolah Menengah Pertama, Seminar 

Nasional dan Lokakarya PISA, 2016, h. 4.  
4
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belajar, sehingga untuk mencapai tujuan pendidikan nasional harus ada kerjasama 

antara siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran. 

Pengembangan variasi mengajar guru sangat diperlukan dalam proses 

pembelajaran agar terciptanya kegiatan  pembelajaran yang menyenangkan tidak 

hanya bagi siswa namun juga bagi guru. Ada dua faktor yang mempengaruhi 

kegiatan pembelajaran yaitu faktor intern dan faktor eksternal. Faktor internal 

meliputi faktor dalam diri seperti faktor jasmaniah, psikologis dan kelelahan. 

Salah satu faktor internal tersebut adalah motivasi siswa untuk belajar. Motivasi 

sangat diperlukan dalam proses pembelajaran, sebab seseorang yang tidak 

memiliki motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu guru, model pembelajaran, media 

pembelajaran, dan lingkungan belajar. Salah satu faktor yang sangat penting 

adalah guru, dimana guru harus menciptakan pembelajaran yang dapat 

memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.  

Hasil observasi awal di kelas VIIIB SMP Negeri 12 Konawe Selatan, 

adalah guru terkadang mengajar menggunakan model pembelajaran STAD 

(Student Team Achievement Division) namun penerapannya masih belum 

sempurna. Guru biasanya juga mengajar dengan menggunakan metode ceramah 

dan penugasan. Pembelajaran diawali dengan ceramah dan mencatat, kemudian 

siswa diminta mengerjakan soal latihan yang ada di buku pegangan siswa. Siswa 

masih pasif dan kurang berperan dalam pembelajaran sehingga cenderung  

menerima apa saja yang disampaikan guru. Siswa terlihat kurang bersemangat 

untuk belajar, ada beberapa anak yang kurang memperhatikan penjelasan guru, 
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siswa cenderung asik bermain dan bercerita dengan teman sebangkunya saat 

proses pembelajaran. Beberapa siswa lainnya bosan dan mengantuk saat proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran seperti ini tidak memberikan alternatif yang 

sesuai unntuk pembelajaran IPA. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pembelajaran 

IPA yang masih tergolong rendah. 

Hasil observasi awal di kelas VIIIB SMP Negeri 12 Konawe Selatan 

ditemukan pula bahwa dalam pembelajaran siswa masih pasif dan kurang 

berperan dalam pembelajaran. Proses pembelajaran masih berpusat kepada guru, 

sehingga siswa cenderung menerima apa saja yang disampaikan guru. Proses 

pembelajaran guru mengawali dengan ceramah yakni memberi penjelasan tentang 

materi yang diajar dan dilanjutkan dengan pemberian tugas.  Hasil wawancara 

peneliti dengan beberapa siswa menunjukkan sebagian besar siswa kurang 

termotivasi mengikuti pembelajaran IPA. Kenyataan ini, dapat dilihat dari hasil 

ulangan tengah semester  IPA kelas VIIIB SMP Negeri 12 Konawe Selatan 

memiliki nilai rata-rata 72,64. Hal ini menandakan bawah hasil belajar siswa 

masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah 

yaitu 75. 

Salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan 

menggunakan model dan media yang sesuai dengan karakteristik materi.     

Dalam hal ini peneliti menggunakan model Problem Based Learning (PBL). 

Pembelajaran dengan model PBL didasarkan pada prinsip bahwa masalah dapat 

digunakan sebagai titik awal untuk mendapatkan pengetahuan. Masalah yang 
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disajikan dalam pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa 

dalam memahami konsep dan teori pembalajaran.5 

Problem Based Learning (PBL) adalah suatu model pembelajaran yang 

menitik beratkan masalah di dunia nyata dan mengajak siswa untuk memecahkan 

masalah tersebut untuk dipelajari berdasarkan pengetahuan dan pengalaman siswa 

sendiri. Pengalaman belajar dengan diterapkannya model PBL berupa 

pengetahuan, keterampilan dan sikap diperoleh siswa berdasarkan kesadaran dan 

kepentingan.6 Hal lain yang berpengaruh terhadap keberhasilan belajar adalah 

motivasi siswa, motivasi sangat besar pengaruhnya terhadap belajar. Motivasi 

dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam subjek untuk melakukan 

aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan, atau motivasi dapat diartikan sebagai 

daya penggerak yang telah menjadi aktif.7  

Penerapan model Problem Based Learning (PBL) dapat memotivasi para 

siswa untuk menguasai lebih banyak konsep dan fakta yang disampaikan. Dalam 

penerapan model PBL guru berfungsi sebagai fasilitator/ pembimbing, sehingga 

kegiatan pembelajaran reseptif-pasif dapat menjadi reseptif aktif.8 Penelitian 

Nurqomariah menunjukkan penerapan model problem based learning  dengan 

                                                 
5
 Herlina, dkk, Pengaruh Model Problem Based Learning dan Motivasi Berprestasi 

Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bio logi Di Kelas XI IPA MAN 2 Model Palu,  

Jurnal Sains dan Teknologi Tadulako, Vol. 5 No. 1, 2016, h. 12 
6
 I Made Dwi Paramartha, dkk, Pengaruh Model PBL Berbantuan Media Audio Visual 

terhadap Penguasaan Kompetensi Pengetahuan IPA , e-Journal PGSD Universitas Pendidikan 

Ganesha, Vol. 4  No. 1, 2016, h.3. 
7
 Harlina, dkk, Pengaruh Model Problem..., h. 13 

8
 Olivia Novitasari, Skripsi, Penerapan Model Problem Based Learning Didukung 

Media Audio Visual terhadap Kemampuan Mengenal Bentuk Keputusan Bersama pada Siswa 

Kelas V SD Pawyatan Daha Kota Kediri Tahun 2015/2016, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 

2017, h. 5 
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metode eksperimen berpengaruh positif terhadap hasil belajar IPA Fisika siswa 

kelas VII SMP Negeri 19 Mataram tahun pelajaran 2014/2015.  

Pembelajaran IPA yang diharapkan terjadi di lapangan adalah 

pembelajaran yang dapat mengarahkan siswa untuk membangun pengetahuannya 

sendiri adalah dengan membuat siswa untuk mencari ilustrasi dari informas i yang 

diberikan oleh guru untuk kemudian dibangun pola berpikir tertentu. 

Pembangunan pola berpikir ini dilakukan secara induktif. Proses mengamati 

secara terstruktur, menganalisis, dan menyimpulkan dari pembelajaran induktif 

akan melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Proses belajar secara induktif 

dapat diterapkan dalam model pembelajaran berbasis masalah yang disebut 

Problem Based Learning (PBL). Atas dasar pemikiran inilah yang menggugah 

perhatian penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Pengaruh Model 

Problem Based Learning  Terhadap Hasil Belajar IPA Berdasarkan Motivasi 

Siswa” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Penggunaan strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru di sekolah 

tersebut pada kelas VIII masih monoton menggunakan metode ceramah. 

2. Rendahnya hasil belajar siswa yang tidak mencapai KKM yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

3. Kurangnya interaksi antar guru dan siswa dan kerjasama antara siswa dan 

siswa 
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4. Kurangnya motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran khususnya pada pelajaran IPA Terpadu. 

5. Kurang adanya minat siswa untuk mempelajari IPA Terpadu. 

6. Kurangnya perhatian guru terhadap siswa pada saat pembelajaran.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah di atas maka dapat 

dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan model problem based learning berpengaruh lebih baik 

daripada model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar siswa? 

2. Apakah penerapan model problem based learning berpengaruh lebih baik 

daripada model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar siswa 

khusus siswa yang memiliki motivasi tinggi? 

3. Apakah penerapan model problem based learning berpengaruh lebih baik 

daripada model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar siswa 

khusus siswa yang memiliki motivasi sedang? 

4. Apakah penerapan model problem based learning berpengaruh lebih baik 

daripada model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar siswa 

khusus siswa yang memiliki motivasi rendah? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan dari 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan model problem based learning berpengaruh 

lebih baik daripada model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar 

siswa 

2. Untuk mengetahui penerapan model problem based learning berpengaruh 

lebih baik daripada model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar 

siswa khusus siswa yang memiliki motivasi tinggi 

3. Untuk mengetahui penerapan model problem based learning berpengaruh 

lebih baik daripada model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar 

siswa khusus siswa yang memiliki motivasi sedang 

4. Untuk mengetahui penerapan model problem based learning berpengaruh 

lebih baik daripada model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar 

siswa khusus siswa yang memiliki motivasi rendah 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka dapat diketahui manfaat dari 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis yaitu : 

1)  Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII 

pada mata pelajaran IPA Terpadu di SMP Negeri 12 Konawe Selatan 

dengan penerapan model Problem Based Learning (PBL). 
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2)  Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan motivasi siswa kelas VIII 

pada mata pelajaran IPA Terpadu di SMP Negeri 12 Konawe Selatan 

dengan penerapan model Problem Based Learning (PBL). 

b. Manfaat praktis yaitu : 

1) Bagi siswa dapat meningkatkan motivasi, keaktifan dan kerjasama antar 

siswa kelas VIII pada mata pelajaran IPA Terpadu dalam membangun rasa 

percaya diri dan kerjasama sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

2) Bagi guru, dapat meningkatkan kemampuan sebagai guru yang berperan 

fasilitator, inovator, motivator, perencanaan, pembelajaran, pengelolah, 

pembelajaran, dan evaluator .  

3) Bagi sekolah, dapat menumbuh kembangkan budaya meneliti di 

lingkungan sekolah khususnya dalam proses pembelajaran dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.  

 

F. Defenisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman maka penulis mengemukakan 

definisi operasional sebagai berikut: 

1. Model Problem Based Learning  (PBL) adalah suatu model pembelajaran yang 

menyajikan permasalahan yang ada di dunia nyata, sehingga siswa dapat 

membentuk pengetahuan atau konsep baru dari informasi yang didapatnya, 

dan membuat kemampuan berpikir siswa benar-benar terlatih.  

2. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak atau dorongan di dalam 

diri siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang ditandai perubahan energi 
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untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Motivasi dalam penelitian ini diukur 

melalui tiga kategori yaitu, motivasi tinggi, sedang, dan rendah.  

3. Hasil belajar adalah kemampuan siswa dalam menguasai sejumlah materi 

pelajaran yang telah diajarkan guru kepada perserta didik terhadap tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan setelah siswa mengalami proses belajar 

mengajar di sekolah dalam bentuk nilai atau angka-angka. Hasil belajar yang 

diukur dalam penelitian ini yaitu hasil belajar kognitif siswa.  

4. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah suatu kumpulan teori yang sistematis 

yang penggunaannya secara umum dibatasi oleh gejala-gejala alam, 

berkembang melalui metode ilmiah berupa kumpulan data hasil observasi dan 

eksperimen untuk membentuk sikap yang ilmiah pada diri pebelajar.  Materi 

yang diajarkan pada penelitian ini yaitu cahaya dan alat optik. 

 

 

 

 


