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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan masa 

depan bangsa, karena dari pendidikan diharapkan mampu memberdayakan peserta 

didik menjadi manusia yang cerdas, manusia berilmu dan berpengetahuan, serta 

menjadi manusia yang terdidik. Dalam rangka menentukan masa depan bangsa, 

bidang pendidikan merupakan sarana dan wahana yang sangat baik di dalam 

pembinaan Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu, bidang pendidikan perlu 

mendapat perhatian, penanganan, dan prioritas secara intensif baik oleh 

pemerintah, keluarga, dan pengelola pendidikan pada khususnya. Ainun (2012: 1). 

Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah telah mengatur tentang tujuan dan fungsi 

pendidikan nasional yang berbunyi sebagai berikut: 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 
 

Dari tujuan pendidikan nasional di atas memiliki fungsi yaitu untuk 

mengembangkan segala potensi yang ada di dalam diri manusia serta membentuk 

watak dan karakter suatu bangsa yang memiliki martabat dalam upayanya untuk 

mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih baik. Selain itu tujuan yang terkandung 

di dalam tujuan pendidikan nasional tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas 
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iman dan taqwa kepada Allah SWT, memiliki budi pekerti luhur, berakhlak mulia, 

serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. 

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah, salah satunya adalah perbaikan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran 

sebagai bagian dari proses pendidikan yang sering mendapatkan beberapa masalah 

yang menjadi penghambat majunya pendidikan. Diantaranya adalah kurangnya 

motivasi belajar siswa, penggunaan model pembelajaran yang kurang 

mengaktifkan siswa, yang berakibat pada rendahnya hasil belajar, sehingga 

berakibat pada rendahnya mutu lulusan sekolah. Hal ini merupakan masalah yang 

harus dicarikan solusinya. 

Trianto (2007:102) Ilmu Pengetahuan Alam didefinisikan sebagai 

pengetahuan yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan eksperimen, 

pengamatan, dan deduksi untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah 

gejala yang dapat dipercaya. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui 

bahwa Ilmu Pengetahuan Alam adalah ilmu yang diperoleh melalui pengumpulan 

data, eksperimen, pengamatan, dan deduksi yang nantinya akan menghasilkan 

suatu penjelasan mengenai sesuatu hasil yang dapat dipercaya dan dapat 

dibuktikan kebenaranya. 

Pendidikan diwujudkan melalui proses belajar mengajar di dalam kelas 

maupun di luar kelas. Proses ini berlangsung melalui interaksi antara guru dengan 

siswa dalam situasi yang bersifat mendidik dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Guru harus memiliki pemahaman dan kreatifitas 

dalam mengaplikasikan metode belajar yang digunakan dalam proses 

pembelajaran, pemilihan metode belajar juga harus sesuai dengan materi yang 
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diajarkan. Sebagai guru Sekolah Dasar (SD) yang mengajar mata pelajaran IPA, 

sebaiknya guru bisa mengaplikasikan metode belajar dengan tepat, sehingga dapat 

meningkatkan keterampilan proses yang dimiliki oleh siswa. Karena secara 

umum, dalam pelajaran IPA siswa dituntut untuk lebih berperan aktif dalam 

proses pembelajarannya. Apabila kegiatan belajar mengajar berfokus pada 

keaktifan siswa, maka proses belajarnya akan lebih bermakna. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) didefinisikan sebagai pengetahuan yang 

diperoleh melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan, dan 

deduksi untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat 

dipercaya (Trianto, 2007:102). Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui 

bahwa ilmu pengetahuan alam (IPA) adalah ilmu yang diperoleh melalui 

pengumpulan data, eksperimen, pengamatan dan deduksi yang nantinya akan 

menghasilkan suatu penjelasan mengenai sesuatu hasil yang dapat dipercaya dan 

dapat dibuktikan kebenaranya melalui inkuiri atau penemuan. 

Berdasarkan wawancara terhadap guru kelas V SD Muhammadiyah 5 

Malang diperoleh nilai hasil belajar pada pembelajaran IPA materi peristiwa alam 

yang terjadi di Indonesia masih rendah, hal ini disebabkan kurangnya antusias 

siswa dalam memperhatikan dan mendengarkan instruksi dari guru serta 

kurangnya rasa percaya diri pada siswa, sehingga siswa tidak aktif dalam proses 

pembelajaran tersebut. Untuk sementara ini penetapan tuntas dan belum tuntas 

pada SD Muhammadiyah 5 Malang didasari dari Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). 

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap guru kelas V SD 

Muhammadiyah Malang, siswa mengalami kesulitan ketika belajar materi 
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peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah 

siswa yang nilainya belum mencapai KKM sebanyak 12 siswa dari 17 siswa, 

dengan demikian terdapat 5 siswa yang telah mencapai KKM dengan ketuntasan 

klasikal 29%, dan yang belum tuntas sebanyak 12 siswa dengan ketuntasan 

klasikal 71%. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah 

adalah 75 dengan ketuntasan klasikal 70%.  

Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi hasil belajar yang rendah 

selama ini adalah siswa diminta maju kedepan dan diberi pertanyaan atau disuruh 

mengerjakan soal, namun masih banyak siswa yang tidak percaya diri untuk maju 

ke depan. Untuk itu dalam pembelajaran diperlukan strategi pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran yang tepat, dengan demikian pemilihan model 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Makin tepatnya penggunaan model yang 

digunakan oleh guru dalam mengajar, diharapkan makin efektif pula pencapaian 

tujuan pembelajaran. Kebaikan model terletak pada ketepatan memilih sesuai 

dengan tuntutan pembelajaran, sehingga peranan model mengajar sebagai alat 

untuk menciptakan proses belajar dan mengajar sangat penting. 

Peneliti berinisiatif pada penelitian ini akan menerapkan model Problem 

Based Learning (PBL) dalam pembelajaran IPA SD Muhammadiyah 5 kelas V. 

Model Problem Based Learning (PBL) sebagai salah satu alternatif dalam 

pembelajaran IPA yang akan membawa siswa belajar memecahkan masalah, kerja 

sama tim, dan berkomunikasi sesama siswa. Siswa akan lebih bebas, percaya diri 

dalam mengemukakan berbagai pengalaman barunya, dan lebih aktif dalam 

belajarnya, sehingga diharapkan dapat tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa. 
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Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penggunaan model 

Problem Based Learning (PBL) sebagai berikut: penelitian dihasilkan oleh Agus 

Setiawan yang berjudul “ Peningkatan hasil belajar siswa pada materi energi dan 

gerak benda dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL) di kelas 

IV SDN Sumber Sekar III Dau Malang”. Penelitian ini untuk mengetahui hasil 

belajar IPA siswa kelas IV SDN Sumber Sekar III Dau Malang dengan 

menggunakan model Problem Based Learning (PBL). Untuk membantu dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan ini ditunjukkan oleh perbandingan 

rata-rata hasil belajar yang dicapai pada siklus I dan siklus II untuk materi energi 

dan gerak benda. 

Melalui Problem Based Learning (PBL) siswa akan diajak untuk memulai 

pembelajaran dengan pemberian „masalah‟, biasanya „masalah‟ yang diberikan 

memiliki konteks dengan dunia nyata, siswa secara berkelompok aktif 

merumuskan masalah dan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan mereka, 

serta mempelajari dan mencari sendiri materi yang terkait dengan „masalah‟ dan 

melaporkan solusi dari „masalah‟ itu sendiri. Tan, Wee dan Kek dalam Amir 

(2009: 12). 

Pada kegiatan belajar siswa, guru berperan sebagai penggerak atau 

pembimbing, sedangkan siswa berperan sebagai penerima atau yang dibimbing.  

Dick dan Carrey dalam Uno (2008: 25) menjelaskan bahwa tujuan pengajaran 

adalah untuk menentukan apa yang dapat dilakukan oleh anak didik setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam 

kesempatan ini peneliti akan menggunakan judul PENINGKATAN HASIL 

BELAJAR IPA “PERISTIWA ALAM YANG TERJADI DI INDONESIA” 
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MELALUI MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) KELAS V SD 

MUHAMMADIYAH 5 MALANG. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah 

1. Bagaimanakah penerapan model Problem Based Learning (PBL) pada mata 

pelajaran IPA materi pokok peristiwa alam yang terjadi di Indonesia pada 

siswa kelas V SD Muhammadiyah 5 Malang? 

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa kelas V setelah 

menggunakan model Problem Based Learning (PBL) pada materi pokok 

peristiwa alam yang terjadi di Indonesia pada siswa kelas V di  SD 

Muhammadiyah 5 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan langkah penerapan model Problem Based Learning 

(PBL) pada mapel IPA Materi pokok “Peristiwa Alam Yang Terjadi Di 

Indonesia” pada siswa kelas V SD Muhammadiyah 5 Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa kelas V setelah 

menggunakan model Problem Based Learning (PBL) pada materi pokok 

“Peristiwa Alam Yang Terjadi Di Indonesia” di SD Muhammadiyah 5 

Malang. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 
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1. Manfaat Teoritis. 

a. Mampu mengingat dengan lebih baik informasi dan pengetahuannya. 

b. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan 

keterampilan berkomunikasi. 

c. Mengembangkan basis pengetahuan secara integrasi. 

d. Menikmati belajar. 

e. Bagus dalam berkelompok. 

f.  Mengembangkan belajar strategi belajar. 

g. Meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Uden dan Beaumont dalam 

Suprihatiningrum (2013: 222) 

 

2. Mafaat Praktis 

a. Bagi Guru: Dengan mengadakan penelitian tindakan kelas guru dapat 

mengetahui model yang tepat sehingga dapat memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas, agar permasalahan 

yang dihadapi oleh siswa maupun oleh guru dapat diminimalkan 

b. Bagi Siswa: Dapat meningkatkan hasil belajarnya terhadap mata 

pelajaran IPA pada materi pokok “Peristiwa Alam Yang Terjadi Di 

Indonesia” 

c. Bagi Sekolah: Penelitian tindakan kelas dapat memberikan masukan 

yang baik bagi sekolah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, 

terutama dalam pembelajaran IPA 

d. Bagi Peneliti selanjutnya: Dapat dijadikan referensi maupun wawasan 

pengetahuan untuk dikembangkan lebih baik lagi. 
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E. Batasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dibatasi pada istilah sebagai berikut:  

1. Problem Based Learning (PBL)  

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

menuntut peserta didik untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, belajar 

secara mandiri, dan menuntut keterampilan berpartisipasi dalam tim. Proses 

pemecahan masalah dilakukan secara kolaborasi dan disesuaikan dengan 

kehidupan. Barrows and Kelson dalam Riyanto (2010: 285). 

2. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah sekumpulan pengetahuan tentang objek 

dan fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan 

ilmuan yang dilakukan dengan keterampilan bereksperimen dengan 

menggunakan metode ilmiah khususnya pada materi peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia (Julianto, 2011:1). 

3. Hasil Belajar 

Sudjana (2008:22) hasil belajar diartikan sebagai kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 


