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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan 

keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun 

masyarakat. Penekanan pendidikan dibanding dengan pengajaran terletak pada 

pembentukan kesadaran dan kepribadian individu atau masyarakat di samping 

transfer ilmu dan keahlian. Dengan proses semacam ini suatu bangsa atau negara 

dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan keahlian 

kepada generasi berikutnya, sehingga mereka betul-betul siap menyongsong masa 

depan kehidupan bangsa dan negara yang lebih cerah (Nurkholis, 2013). 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan khususnya 

Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Werzi, 

2017). 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) diharapkan dapat menjadi wahana 

bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. IPA berkaitan 

dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengalaman berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan proses penemuan (Yeni, 2020).  
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Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

mencakup tiga aspek, yaitu aspek biologi, fisika, dan kimia yang dikaji secara utuh. 

Pelajaran IPA di sekolah masih menjadi pelajaran yang dianggap sulit bagi sebagian 

siswa, khususnya pada materi Tekanan Zat dan Penerapannya dalam Kehidupan 

Sehari-sehari. Hal tersebut dikarenakan pada materi tersebut banyak terdapat 

penerapan rumus dan hitung-hitungan. Banyak siswa yang mengalami kesulitan pada 

materi yang berkaitan dengan hitung-hitungan. Loverude (dalam Rahmawati 2016) 

menyatakan bahwa materi tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari merupakan materi abstrak, sehingga siswa sulit memahami konsep-konsep yang 

diajarkan pada materi tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di SMP Negeri 4 Buton Tengah 

terkait proses pembelajaran yang diamati secara langsung dan wawancara terhadap 

Guru mata pelajaran IPA ditemukan bahwa proses belajar mengajar masih 

menggunakan metode konvensional seperti: ceramah dan tanya jawab. Penggunaan 

model/metode menarik masih belum dimanfaatkan, kurangnya interaksi antara siswa 

dengan guru, dimana guru lebih berperan aktif dari pada siswanya, serta kurangnya 

melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah. Penerapan metode konvensional 

tentu membuat beberapa siswa cenderung pasif dan mudah bosan saat proses belajar 

mengajar berlangsung.  

Metode Konvensional sering dipakai guru tanpa melihat kemungkinan 

penerapan metode lain sesuai dengan jenis materi. Selain metode yang sama setiap 

pertemuannya, Guru masih sering memberikan catatan yang berlebih, misalnya guru 

hanya menyuruh siswa mengambil buku di perpustakaan kemudian diperintahkan 

mencatat dari halaman sekian sampai halaman sekian. Kemudian guru akan 
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menjelaskan di akhir pertemuan. Proses tersebut sangatlah tidak efektif untuk 

meningkatkan aspek kognitif, sehingga menyebabkan hasil belajar masih tergolong 

rendah yaitu di baawah standar KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 65.   

Pelajaran IPA juga dianggap membosankan karena hanya bisa dikerjakan 

oleh siswa yang pintar. Oleh sebab itu, guru seharusnya memberikan sajian materi 

IPA dengan mudah dan menyenangkan agar dapat diterima oleh siswa dengan 

berbagai kemampuan. Model pembelajaran yang digunakan terlalu sering juga dapat 

membuat siswa menjadi bosan dan pasif, itu semua sangat bertentangan dengan sains 

yang dimana siswa dituntut aktif dalam proses pembelajaran.  

Salah satu alternatif solusi yang dapat mengentaskan permasalahan dalam 

pendidikan IPA ini adalah dengan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM). Fokus utama dalam upaya peningkatan 

kualitas pembelajaran ini adalah memposisikan peran guru sebagai perancang dan 

organisator pembelajaran sehingga siswa mendapat kesempatan untuk memahami 

dan memaknai materi melalui aktivitas belajar. Guru dituntut agar dapat memilih 

model pembelajaran yang dapat membaca semangat setiap siswa untuk secara aktif 

ikut terlibat dalam pengalaman belajarnya. Salah satu alternatif model pembelajaran 

yang memungkinkan dikembangkan keterampilan berpikir siswa (penalaran, 

komunikasi, dan koneksi) dalam memecahkan masalah adalah PBL. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik dengan judul “Pengaruh 

Model Problem Based Learning Melalui Demonstrasi dan Diskusi terhadap 

keaktifan dan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Siswa Kelas VIII SMP 

Negeri 4 Buton Tengah” dengan harapan bisa meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar siswa. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian sebagaimana latar belakang, maka identifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Keaktifan siswa masih tergolong rendah dalam mengikuti pembelajaran IPA  

2. Hasil belajar siswa masih tergolong rendah 

3. Metode yang digunakan masih metode konvensional 

4. Kondisi kelas yang tidak kondusif dan pasif.  

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Penulis meneliti siswa kelas VIII di SMP Negeri 4 Buton Tengah 

2. Model yang digunakan dalam proses belajar mengajar IPA adalah Model PBL 

dengan metode demonstrasi dan diskusi. 

3. Keaktifan belajar yang di maksud adalah keaktifan mendengar, mencatat, 

bertanya, berpartisiipasi dalam diskusi, turut serta membuat kesimpulan, dan 

memanfaatkan sumber belajar.  

4. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar kognitif 

5. Materi pokok yang digunakan dalam proses belajar mengajar adalah Tekanan 

Zat 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Apakah ada pengaruh model PBL melalui metode demonstrasi dan diskusi 

terhadap keaktifan belajar siswa?  

2. Apakah ada pengaruh model PBL melalui metode demonstrasi dan diskusi 

terhadap hasil belajar siswa?  
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh model PBL melalui metode demonstrasi dan diskusi 

terhadap keaktifan belajar siswa? 

2. Untuk mengetahui pengaruh model PBL melalui metode demonstrasi dan diskusi 

terhadap hasil belajar siswa? 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian bagi siswa yaitu: 

1. Menumbuhkan minat belajar siswa sehingga siswa lebih berperan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa dengan model PBL 

3. Meningkatkan pemahan peserta didik terhadap mata pelajaran IPA  

Selanjutnya manfaat penelitian bagi guru yaitu: 

1. Sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan profesionalisme khususnya 

dalam memanfaatkan model pembelajaran. 

2. Dapat dijadikan sebagai model pembelajaran alternatif dalam proses 

pembelajaran di kelas. 

Selanjutnya manfaat penelitian bagi peneliti diantaranya sebagai berikut: 

1. Dapat menambah wawasan dan keterampilan peneliti dalam meningkatkan hasil 

belajar dari model PBL 

2. Sebagai bekal bagi peneliti untuk melaksanakan pembelajaran IPA kelak ketika 

menjadi guru 
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Kemudian manfaat bagi sekolah yaitu: 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di sekolah. 

2. Untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


