
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan latihan atau proses yang perlu dilakukan untuk 

mengetahui dan mengembangkan bakat atau potensi yang ada di dalam diri 

seseorang. Pendidikan memiliki cakupan yang sangat luas berdasarkan sudut 

pandang dari masing-masing individu. Pendidikan di Indonesia memiliki 

pengaruh yang sangat besar dalam segala aspek di kalangan masyarakat. Pada era 

perkembangan pengetahuan sekarang ini, meningkatkan kualitas dari sumber daya 

manusia itu sendiri menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan guna 

mendukung kemajuan setiap bidang di seluruh pelosok masyarakat. 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, 

pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

kreativitas dan kemampuan yang ada dalam dirinya untuk memiliki kemampuan 

pengendalian diri, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Hal ini berarti 

bahwa perencanaan pembelajaran yang benar-benar matang diharapkan mampu 

membawa kontribusi besar terhadap peserta didik pada khususnya serta lembaga 

pendidikan itu sendiri pada umumnya. Dengan adanya Pendidikan mampu 

menciptakan generasi dan peradaban yang akan menghasilkan prestasi-prestasi 

yang gemilang di masa yang akan datang (Neolaka& Neolaka, 2017, h. 2-3).
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Media pendidikan memiliki peranan yang sangat penting, baik berupa 

informasi-informasi maupun segala hal yang berhubungan dengan pendidikan itu 

sendiri, termasuk membentuk dan menciptakan generasi-generasi bangsa yang 

berkualitas dan berintegritas melalui proses pembelajaran. Pendidikan juga 

dipandang sebagai sarana untuk melahirkan insan-insan yang cerdas, kreatif, 

terampil, bertanggung jawab, produktif dan berbudi pekerti luhur. Melalui 

informasi dalam kaitannya dengan masalah pendidikan, Toeti Soekamto dalam 

Marno (2017) menyatakan: 

Dewasa ini pendapat umum di Indonesia menyatakan pendidikan tidak 

memberikan hasil seperti apa yang diharapkan diantaranya program-program 

instruksional yang ada dianggap masih belum memadai dalam kualitas, 

kemampuan peserta didik dalam meningkatkan cara berpikir kritis dan hasil 

belajar juga dianggap kurang dalam penerapannya sehingga siswa tidak dapat 

belajar dengan baik seperti apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan peserta didik 

belum mampu menangkap apa yang telah diajarkan guru di sekolah. 

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pengertian 

pendidikan sudah mencakup semua aspek dalam kehidupan manusia. Namun hal 

ini tidak menjamin pada penerapan dan pengoperasian media pendidikan dapat 

berjalan baik sesuai dengan semestinya. Permasalahan yang menjadi tantangan 

kita bersama salah satunya terletak pada lemahnya proses pembelajaran yang 

dilakukan di berbagai lembaga pendidikan saat ini. 

Masalah pendidikan menjadi topik utama yang harus dikaji secara bersama 

baik di kalangan masyarakat, pelajar maupun para ahli. Selain itu, masalah-
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masalah dalam pendidikan dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti pada proses 

belajar mengajar, mutu pendidikan, tinggi rendahnya prestasi yang diperoleh dan 

juga penetapan kurikulum oleh pemerintah yang berubah-ubah serta lemahnya 

daya serap peserta didik dalam memahami materi Fisika pada proses 

pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar peserta didik yang masih 

perlu untuk dibenahi dan ditingkatkan lagi. 

Di mana proses pembelajaran yang masih sering terjadi yaitu guru masih 

sangat berperan aktif (lebih dominan) pada saat pembelajaran berlangsung 

dibandingkan dengan peserta didik. Momentum seperti inilah yang membuat 

akses siswa untuk berpikir kritis ataupun mengemukakan ide dan gagasannya 

menjadi terhambat sehingga tak jarang hasil yang diperoleh peserta didik juga 

akan tidak maksimal seperti apa yang diharapkan. Dalam hal ini perlu penanganan 

yang tepat, salah satunya penggunaan model yang bervariasi untuk mengatasi 

masalah kurangnya hasil belajar yang diperoleh peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dengan guru Fisika 

kelas XI SMA Negeri 1 Maligano, diperoleh bahwa peserta didik masih 

cenderung pasif dan belum mampu menyelesaikan permasalahan dalam Fisika 

yang didahului dengan kegiatan berbasis instruksi atau masalah. Hal ini 

dikarenakan proses pembelajaran yang masih sering monoton, pemilihan model 

yang kurang tepat, dan kurangnya kemampuan siswa untuk memahami dan 

menguasai konsep dalam materi itu sendiri. Sering kali peserta didik 

membayangkan pembelajaran Fisika itu rumit sehingga fokus peserta didik 

terhadap materi yang sedang diajarkan menjadi berkurang serta kurangnya 
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motivasi siswa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena pembelajaran 

cenderung didominasi oleh pendidik yang pada tahap pelaksanaan pembelajaran 

dimulai dari menjelaskan materi dan dilanjutkan dengan latihan soal. Sehingga 

peserta didik belum bisa menyelesaikan suatu permasalahan dan kurang diberikan 

kesempatan untuk memikirkan dan menemukan konsep sendiri. 

Salah satu alternatif untuk pemecahan berbagai masalah yaitu dengan 

penerapan model pembelajaran guna untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu 

dan kualitas pembelajaran, memberi ruang dan kesempatan terhadap peserta didik 

untuk terus berkarya dan mengembangkan potensi dengan berpikir secara kritis 

sehingga dapat mengubah asumsi negatif yang selama ini tertanam dalam diri 

peserta didik mengenai pelajaran Fisika. Model pembelajaran merupakan suatu 

rancangan konseptual yang memberikan gambaran mengenai seluruh rangkaian 

proses belajar yang sistematis atau teratur dalam pengorganisasian kegiatan 

belajar. Di mana penggunaan model pembelajaran diharapkan mampu 

menciptakan suasana kelas yang kondusif, efektif, menarik dan mudah dipahami 

serta digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran berkualitas seperti yang 

telah direncanakan (Octavia, 2020, h.13). 

Menurut Nasution (dalam Utami, 2011, h.58) mengemukakan tujuan 

pelajaran bukan hanya terletak pada penguasaan prinsip-prinsip ataupun konsep 

yang mendasar di bidang pendidikan, melainkan juga untuk mengembangkan 

hasil dan kualitas belajar, penelitian, penemuan serta pemecahan masalah atas 

kemampuan sendiri. Artinya bahwa dalam proses belajar mengajar seorang 

peserta didik tidak hanya difokuskan pada aspek yang mendasar, kognitif, dan 
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bersumber dari guru. Perlu juga untuk peserta didik melakukan usaha untuk 

mendapatkan pengetahuan dan memiliki keterampilan berpikir untuk menemukan 

dan memecahkan masalah. 

Menurut Aisyah (dalam Tri Muah, 2013, h.14-15) menyatakan model 

Problem Based Instruction (PBI) merupakan suatu model pembelajaran yang 

mampu membangkitkan keaktifan dan nalar peserta didik, sehingga kreativitas 

peserta didik dalam hal ini cara berpikir dan aspek kognitif peserta didik dapat 

berkembang secara baik dan optimal. Dalam hal ini, model pembelajaran Problem 

Based Instruction sangat berkorelasi dengan masalah yang sedang dihadapi oleh 

peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Maligano sehingga dengan penerapan 

model Problem Based Instruction ini dapat diperoleh pengaruh model 

pembelajaran PBI terhadap hasil belajar siswa. Hal ini juga dikuatkan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Lisalamah Abadiyah dkk, (2015) di SMAN 

Arjasa, di mana model pembelajaran Problem Based Instruction memberikan 

pengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik dibandingkan dengan model 

pembelajaran konvensional. Sehingga model ini dianggap perlu untuk diterapkan 

pada peserta didik untuk terus berkarya dan menjadikan peserta didik sebagai 

generasi yang mampu berpikir kritis serta dapat bersaing dalam dunia pendidikan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh 

Penerapan Model Problem Based Instruction Terhadap Hasil Belajar Fisika 

Peserta Didik SMA Negeri 1 Maligano Kabupaten Muna”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Peserta didik belum bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang didahului 

dengan kegiatan berbasis masalah. 

2. Proses belajar mengajar masih berpusat pada guru. 

3. Pelajaran Fisika yang dianggap sulit. 

4. Penggunaan model pembelajaran yang belum bervariasi. 

5. Peserta didik kurang memperhatikan materi yang diajarkan saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

6. Peserta didik kurang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, ide 

dan pendapatnya. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak meluas karena keterbatasan peneliti, maka 

penelitian dibatasi sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran Problem Based Instruction. 

2. Subyek penelitian ini adalah kelas XI IPA SMA 1 Maligano 

3. Materi yang akan diajarkan adalah Suhu dan Kalor.  

4. Hasil belajar yang dimaksud adalah aspek kognitif. 

5. Pengaruh yang dimaksud adalah pengaruh perbedaan hasil belajar. 
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1.4 Rumusaan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar sebelum perlakuan di kelas 

eksperimen dan kelas kontrol? 

2. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah perlakuan di 

kelas eksperimen? 

3. Apakah terdapat pengaruh model Problem Based Instruction terhadap hasil 

belajar sesudah perlakuan di kelas XI SMA Negeri 1 Maligano? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiaan ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar sebelum perlakuan di kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

2. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah perlakuan di 

kelas eksperimen. 

3. Untuk mengetahui pengaruh model Problem Based Instruction terhadap hasil 

belajar sesudah perlakuan di kelas XI SMA Negeri 1 Maligano. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah, memperkuat dan melengkapi teori-

teori pembelajaran Fisika, khususnya pembelajaran fisika dengan pendekatan 

saintifik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

Memperoleh suatu cara belajar fisika yang lebih menyenangkan, dan 

lebih merangsang peserta didik untuk lebih aktif dalam proses belajar 

mengajar fisika.  

b. Bagi Guru 

Memperoleh metode pembelajaran yang kreatif, efektif dan menarik 

dalam pembelajaran fisika. 

c. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai wacana dalam upaya meningkatkan mutu pengajaran dan hasil 

belajar khususnya pada peserta didik kelas XI. 

d. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan tentang penerapan model-model pembelajaran guna 

penyempurnaan dan sebagai bekal saat terjun langsung dalam dunia 

pendidikan di masa mendatang. 
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1.7 Definisi Operasional 

Definisi operasional ini dapat dijadikan landasan utama untuk mengetahui 

pasti fokus dari penelitian tersebut. 

1.7.1 Model Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) 

Model Problem Based Instruction merupakan model pembelajaran yang 

memberikan masalah nyata kepada peserta didik, kemudian peserta didik 

diharuskan mampu memecahkan masalah tersebut. Adapun sintaks dari model ini 

yaitu mengorientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, 

membantu siswa melakukan penyelidikan mandiri atau kelompok, 

mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan memamerkannya, serta 

menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

1.7.2 Materi Fisika Suhu dan Kalor 

Suhu dan kalor merupakan materi Fisika kelas XI semester ganjil di 

SMAN 1 Maligano tahun ajaran 2021/2022. Suhu merupakan derajat panas atau 

dingin suatu benda. Sedangkan kalor dalam Fisika merupakan energi yang 

mengalir dari suatu benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu lebih 

rendah di mana apabila kedua bendanya bersentuhan hingga menyebabkan suhu 

benda keduanya sama dan tercapai keseimbangan termal. 

1.7.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar yang dimaksud pada penelitian ini adalah hasil belajar yang 

dapat dilihat dari pengaruh perbedaan aspek kognitif peserta didik kelas XI SMA 

Negeri 1 Maligano. 


