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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Dalam pembangunan nasional, pendidikan diartikan sebagai upaya 

meningkatkan harkat dan matabat manusia serta dituntut untuk menghasilkan 

kualitas manusia yang lebih tinggi guna menjamin pelaksanaan dan 

kelangsungan pembangunan. Peningkatan kualitas pendidikan harus dipenuhi 

melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga 

kependidikan lainnya. Pembaharuan kurikulum yang sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengesampingkan 

nilai-nilai luhur sopan santun dan etika serta didukung penyediaan sarana dan 

prasarana yang memadai, karena pendidikan yang dilaksanakan sedini 

mungkin dan berlangsung seumur hidup menjadi tanggung jawab keluarga, 

sekolah, masyarakat dan pemerintah. 

Dengan perkataan lain pendidikan merupakan suatu proses yang 

melibatkan unsur-unsur yang diharapkan meningkatkan pendidikan yang 

berkualitas. Guru sebagai unsur pokok penanggung jawab terhadap 

pelaksanaan dan pengembangan proses belajar mengajar, diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, proses belajar mengajar 

merupakan inti dari kegiatan transformasi ilmu pengetahuan dari guru kepada 

siswa. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi tersebut, maka diperlukan 

adanya strategi yang tepat dalam mencapai tujuan belajar mengajar yang 

diharapkan. 
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Tugas utama guru adalah mengelola proses belajar dan mengajar, 

sehingga terjadi interaksi aktif antara guru dengan siswa, serta siswa dengan 

siswa. Interaksi tersebut sudah tentu akan mengoptimalkan pencapaian tujuan 

yang dirumuskan. Munandir dalam Hamzah B. Uno (2008: 22) menyatakan 

bahwa sebagai seorang tenaga pengajar (guru), aktivitas kegiatannya tidak 

dapat dilepaskan dengan proses pembelajaran. Sementara proses 

pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis yang setiap 

komponennya sangat menentukan keberhasilan belajar anak didik. Sebagai 

suatu sistem, proses belajar itu saling berkaitan dan bekerja sama untuk 

mencapai tujuan yang ingin dicapainya.  

Mengacu dari pendapat tersebut, maka proses belajar dan mengajar 

yang aktif ditandai adanya keterlibatan siswa secara komprehensif, baik fisik, 

mental, maupun emosionalnya. Pelajaran IPA misalnya diperlukan 

kemampuan guru dalam mengelola proses belajar dan mengajar sehingga 

keterlibatan siswa dapat optimal, yang pada akhirnya berdampak pada 

perolehan hasil belajar. Hal tersebut, sangat penting karena dalam kehidupan 

sehari-hari,siswa tidak pernah lepas dengan dunia IPA (Sains), yang dekat 

dengan aktivitas kehidupan mereka. 

Pada era globalisasi, perkembangan IPTEK semakin marak 

dimasyarakat. Maraknya perkembangan IPTEK disebabkan oleh adanya 

tuntutan manusia untuk berkembang dan maju dalam berbagai bidang sesuai 

dengan perkembangan zaman. Tuntutan tersebut, dapat diperoleh melalui 

informasi aktual dari peralatan IPTEK yang canggih. Pendidikan merupakan 

upaya untuk membentuk sumber daya manusia yang dapat meningkatkan 
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kualitas kehidupannya. Dengan demikian kebutuhan manusia yang semakin 

kompleks akan terpenuhi. Selain itu melalui pendidikan akan dibentuk 

manusia yang berakal dan berhati nurani. Kualifikasi sumber daya manusia 

yang mempunyai karakteristik seperti diatas, sangat diperlukan dalam 

menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga 

mampu menghadapi persaingan global. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam 

keberhasilan pembangunan disegala bidang. Hingga kini pendidikan masih 

diyakini sebagai wadah dalam pembentukan sumber daya manusia yang 

diinginkan. Melihat begitu pentingnya pendidikan dalam pembentukan 

sumber daya manusia, maka peningkatan mutu pendidikan merupakan hal 

yang wajib dilakukan secara berkesinambungan guna menjawab perubahan 

zaman. Masalah peningkatan mutu pendidikan tentu sangat berhubungan 

dengan masalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang sementara 

ini dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan kita masih banyak yang 

mengandalkan cara-cara lama dalam penyampaian materinya. 

Mengacu dari pendapat tersebut, maka pembelajaran yang aktif ditandai 

adanya rangkaian kegiatan terencana yang melibatkan siswa secara langsung. 

Hal semacam ini sering diabaikan oleh guru karena guru lebih mementingkan 

pada pencapaian tujuan dan target kurikulum. Berdasarkan hasil pengalaman 

guru bahwa pembelajaran IPA masih menekankan pada konsep-konsep yang 

terdapat di dalam buku, dan juga belum memanfaatkan strategi pembelajaran 

secara maksimal.  
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Tujuan utama pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD 

adalah agar siswa memahami konsep-konsep IPA secara sederhana dan 

mampu menggunakan metode ilmiah, bersikap ilmiah untuk memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi dengan lebih menyadari kebesaran dan 

kekuasaan pencipta alam. Pembelajaran IPA memiliki fungsi yang 

fundamental dalam menimbulkan serta mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis, kreatif dan inovatif. Untuk itu perlu dikembangkan suatu model 

pembelajaran IPA yang melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-idenya. Guru 

hanya memberi tangga yang membantu siswa untuk mencapai tingkat 

pemahaman yang lebih tinggi, namun harus diupayakan agar siswa dapat 

menaiki tangga tersebut. Nur dan Wikandari dalam Trianto (2010: 143). 

Dari tujuan dan fungsi tersebut kiranya semakin jelas bahwa hakikat 

IPA semata-mata tidak pada dimensi pengetahuan (keilmuan) tetapi lebih dari 

itu, IPA lebih menekankan pada dimensi nilai ukhrawi dimana dengan 

memperhatikan keteraturan di alam semesta akan semakin meningkatkan 

keyakinan akan adanya kekuatan yang Maha dahsyat yang tidak dapat 

dibantah lagi, yaitu Allah SWT. 

Disamping itu pembelajaran IPA diharapkan pula memberikan 

keterampilan (psikomotorik), kemampuan sikap (afektif), pemahaman, 

kebiasaan dan apresiasi. Prihantro Laksmi dalam Trianto (2010: 142).  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru serta siswa 

kelas V, selama ini pembelajaran IPA mengenai proses pembelajaran 

mengungkapkan bahwa proses pembelajaran tidak efektif. Dikarenakan 
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terbatasnya media pembelajaran yang digunakan juga metode pembelajaran 

yang diterapkan masih menggunakan metode pembelajaran konvensional. 

Guru masih menggunakan metode ceramah dan pemberian tugas saja, dan 

tidak ada media yang digunakan untuk suatu pembelajaran. Selain itu, masih 

banyak siswa yang cenderung tidak begitu tertarik dengan pelajaran IPA, 

karena selama ini pelajaran IPA dianggap sebagai pelajaran yang hanya 

mementingkan hafalan semata, kurang menekankan aspek penalaran sehingga 

menyebabkan rendahnya minat belajar siswa di sekolah. Hal ini diperkirakan 

dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar.  

Dalam proses pembelajaran, siswa hanya sebagai pendengar dan 

penerima informasi, sedangkan guru dalam kinerjanya hanya sebagai 

pentransfer informasi. Prestasi belajar siswa yang kurang dapat dilihat dari 

pasifnya siswa dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung, pasifnya 

siswa dapat diketahui dari kurangnya antusias siswa dalam memperhatikan 

dan mendengarkan penjelasan dari guru serta minimnya keinginan siswa 

untuk bertanya. Selama kegiatan belajar mengajar siswa cenderung bosan dan 

hal ini berpengaruh terhadap hasil belajar IPA mereka rendah. Untuk 

sementara ini penetapan tuntas dan belum tuntas pada SD Negeri Labuhan IV 

Sreseh Sampang didasari dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Berdasarkan hasil analisis terhadap nilai uji kompetensi siswa kelas V 

SD Negeri Labuhan IV Sreseh Sampang Tahun Pelajaran 2010/2011 dengan 

KKM 65 dan ketuntasan klasikal sebesar 80% banyak siswa yang merasa 
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kesulitan dalam memahami materi “Fotosintesis Tumbuhan Hijau”. Hal ini 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

No. Skor Frekuensi Persentase (%) 

1. 83 1 5,26 
2. 78 1 5,26 
3. 73 1 5,26 
4. 70 1 5,26 
5. 68 1 5,26 
6. 63 4 21,05 
7. 60 4 21,05 
8. 58 6 31,57 

 Jumlah 19 100 

Tabel 1.1 Ketuntasan Data  

 
Berdasarkan analisis tersebut menunjukkan bahwa dari 19 siswa yang 

mendapat nilai di atas 65 hanya 5 anak (26%), sebagian besar dari mereka 

memperoleh nilai di bawah 65 (74%). Ketercapaian Kompetensi siswa belum 

mencapai ketuntasan klasikal. Siswa dinyatakan tuntas belajar secara 

individual apabila siswa tersebut mendapat nilai minimal 65, siswa 

dinyatakan tuntas secara klasikal apabila 80% siswa mendapat nilai diatas 65. 

Untuk itu dalam pembelajaran diperlukan strategi, metode, atau model 

yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Dengan demikian pemilihan 

strategi, metode, atau model yang tepat dan efektif sangat diperlukan. 

Menurut Syaiful B. Djamarah dkk dalam Pupuh Fathurrohman (2010: 55) 

mengatakan bahwasannya strategi, metode, atau model memiliki kedudukan 

sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), 

menyiasati perbedaan individual anak didik, dan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Makin tepat strategi, metode, atau model yang digunakan oleh 

guru dalam mengajar, diharapkan makin efektif pula pencapaian tujuan 
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pembelajaran. Kebaikan suatu strategi, metode, atau model terletak pada 

ketepatan memilih sesuai dengan tuntutan pembelajaran, sehingga peranan 

strategi, metode, atau model mengajar sebagai alat untuk menciptakan proses 

belajar dan mengajar sangat penting. 

Peneliti berinisitif pada penelitian ini akan menerapkan model Problem 

Based Learning (PBL) dalam pembelajaran IPA SD Negeri Labuhan IV kelas 

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

pembelajaran IPA yang membawa siswa belajar dalam suasana yang lebih 

nyaman dan menyenangkan dalam memecahkan masalah, kerja sama tim, dan 

dalam bekomunikasi. Siswa akan lebih bebas dalam menemukan berbagai 

pengalaman baru dalam belajarnya, sehingga diharapkan dapat tumbuh 

berbagai kegiatan belajar siswa. 

Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penggunaan 

model Problem Based Learning (PBL) sebagai berikut: penelitian dihasilkan 

oleh Agus Setiawan dalam skripsinya 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). Pada penelitiannya diperoleh nilai rata-rata pada 

siklus 1 pertemuan 1 adalah 69,00 dan pertemuan 2 adalah 75,12. Nilai rata-

rata pada siklus 2 pertemuan 1 adalah 80,18, dan pertemuan 2 adalah 87,46. 

Hasil belajar siswa mengalami peningkatan setiap aktivitas, baik level 

individu maupun klasikal dan siswa terlihat antusias selama pembelajaran. 
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Dengan menerapkan model Problem Based Learning (PBL), maka 

dalam mengusahakan pembelajaran bagi siswa dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA di pendidikan dasar dapat tercapai. Selain itu juga dapat 

memperbaiki penerapan kurikulum saat ini dan meningkatkan pemahaman 

serta menciptakan suasana belajar yang kondusif dan dapat membantu siswa 

membangun kecakapan sepanjang hidupnya dalam memecahkan masalah, 

kerja sama tim, dan berkomunikasi. 

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 M. Taufik Amir (2009: 12). 

Dalam kegiatan belajar siswa, guru berperan sebagai penggerak atau 

pembimbing, sedangkan siswa berperan sebagai penerima atau yang 

dibimbing.  Dick dan Carrey dalam Hamzah B. 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 “FOTOSINTESIS 

TUMBUHAN HIJAU” MELALUI MODEL PROBLEM BASED 

LEARNING (PBL) KELAS V SD NEGERI LABUHAN IV SRESEH 

SAMPANG dalam penelitiannya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Apakah hasil belajar IPA 

”Fotosintesis Tumbuhan Hijau” melalui model Problem Based Learning 

(PBL) Kelas V SD Negeri Labuhan IV Sreseh Sampang akan meningkat? 

 

1.3  Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hipotesis tindakan adalah: 

Dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

dalam pembelajaran IPA pokok bahasan “Fotosintesis Tumbuhan Hijau” 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Labuhan IV 

Sreseh Sampang. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan model 

Problem Based Learning (PBL) dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa 

kelas V semester I SD Negeri Labuhan IV Sreseh Sampang pada pokok 

bahasan “Fotosintesis Tumbuhan Hijau”. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Hasil dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini diharapkan 

memberikan manfaat yang berarti bagi siswa, guru, dan sekolah sebagai suatu 

sistem pendidikan yang mendukung peningkatan proses belajar dan mengajar 

siswa. 
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1.5.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi 

atau masukan kepada pengajar (guru) dalam memberikan pelajaran-

pelajaran yang dinilai sulit dipahami oleh siswa dalam menerima 

pelajaran. Problem Based Learning (PBL) memberikan cara belajar 

dalam suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa 

akan lebih bebas dalam menemukan berbagai pengalaman baru dalam 

belajarnya. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Manfaat bagi siswa 

1) Siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar IPA. 

2) Hasil belajar siswa meningkat pada materi pokok 

“Fotosintesis Tumbuhan Hijau”. 

3) Siswa akan lebih senang dan tertarik dalam pembelajaran 

IPA. 

1.5.2.2 Bagi Guru 

1) Menambah pengetahuan tentang pemanfaatan model Problem 

Based Learning (PBL) sebagai model pembelajaran. 

2) Guru lebih termotivasi untuk melakukan penelitian tindakan 

kelas yang bermanfaat bagi perbaikan dan peningkatan proses 

pembelajaran. 

3) Guru lebih termotivasi untuk menerapkan strategi, metode, 

atau model pembelajaran yang lebih bervariasi, sehingga 

materi pelajaran akan lebih menarik. 
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1.5.2.3 Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam 

rangka perbaikan proses pembelajaran, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

1.5.2.4 Bagi Peneliti 

Memberikan sumbangan pengalaman tentang penelitian 

tindakan kelas serta dapat memberikan inspirasi dan referensi 

untuk penelitian yang sejenis. 

 

1.6  Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dibatasi pada istilah sebagai berikut:  

1.6.1 Hasil belajar  

Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa dari 

pengalaman-pengalaman dan latihan-latihan yang diikuti selama 

pembelajaran berlangsung. Untuk mengetahui hasil belajar yang 

diperoleh siswa diukur menggunakan pre test dan post test. Pre test 

merupakan tes yang diberikan guru kepada siswa sebelem memulai 

proses pembelajaran atau sebelum tindakan diberikan. Tujuan dari pre 

test untuk mengetahui keberhasilan hasil belajar yang diperoleh siswa 

dengan menentukan kriteria ketuntasan minimal (KKM).  

Sedangkan post test adalah tes akhir dari proses pembalajaran 

pada setiap siklus yang diberikan guru kepada siswa. Tujuan dari post 

test untuk mengetahui hasil belajar siswa apakah siswa sudah mengerti 

dan memahami materi ajar yang telah diberikan guru.  
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1.6.2 Kriteria peningkatan hasil belajar 

Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha 

kegiatan) yang ditunjukkan berdasarkan keadaan sebelumnya dan 

keadaan setelahnya. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah 

peningkatan rata-rata hasil belajar siswa pada setiap siklus. 

1.6.3 Pelajaran IPA  

IPA merupakan ilmu yang mempelajari tentang mahluk hidup 

maupun tak hidup yang ada di bumi, yaitu mencakup semua fenomena 

alam dan isinya, yang meliputi tumbuhan, manusia, hewan, tanah, batu, 

dan sebagainya.  

Pembelajaran IPA pada tingkat Sekolah Dasar khususnya pada 

kelas V yaitu mencakup tentang mahluk hidup dan proses kehidupan, 

benda dan sifatnya, energi dan perubahannya serta bumi dan alam 

semesta. Lebih menekankan pada pembelajaran pengalaman belajar 

secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan 

proses dan sikap ilmiah. 

Tujuan mata pelajaran IPA untuk mengembangkan pengetahuan 

dan pemahaman konsep-konsep IPA yang dapat bermanfaat dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan rasa ingin 

tahu, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi antara IPA dengan lingkungan, teknologi, masyarakat 

serta dapat mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki 

alam sekitar, memecahkan masalah dan dapat membuat keputusan.  
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1.6.4 Fotosistesis Tumbuhan Hijau 

Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan 

hijau. Istilah fotosintesis berasal dari bahasa Yunani, yang artinya 

pembentukan makanan menggunakan cahaya (foto = cahaya, sintesis = 

pembentukan). Cahaya dapat berasal dari matahari ataupun lampu. 

Cahaya diserap oleh tumbuhan melalui zat hijau daun yang disebut 

klorofil. Klorofil terdapat pada kloroplas di dalam sel-sel daun. 

Tumbuhan membuat makanannya di dalam kloroplas. Bahan-bahan 

yang digunakan tumbuhan untuk membuat makanannya adalah zat hijau 

daun, air, karbondioksida, dan cahaya matahari ataupun lampu. Air 

diperoleh tumbuhan dari dalam tanah. Air dari tanah diserap oleh akar. 

Setelah itu, air disalurkan ke daun melalui pembuluh angkut (xilem). 

Gas karbondioksida diperoleh dari udara yang masuk ke dalam mulut 

daun (stomata). 

1.6.5 Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)  

Problem based Learning (PBL) merupakan model instruksional 

yang menantang siswa agar “belajar untuk belajar” bekerja sama dalam 

kelompok untuk mencari solusi bagi masalah yang nyata. Masalah ini 

digunakan untuk mengaitkan rasa keingintahuan serta kemampuan 

analisis siswa dan inisiatif atas materi pelajaran. Problem Based 

Learning (PBL) mempersiapkan siswa untuk berpikir kritis dan analitis, 

dan untuk mencari serta menggunakan sumber pembelajaran yang 

sesuai, mampu belajar secara mandiri, dan serta mampu berpartisipasi 

dalam tim. 


