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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Belajar merupakan suatu proses untuk mencapai apa yang diharapkan 

dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan tersebut tidak hanya berlandaskan pada 

hasil dan tujuan semata, namun lebih menekankan pada proses pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran, tidak hanya dituntut untuk mengingat tentang apa 

yang telah disampaikan, namun juga harus mengerti setiap prosesnya mulai dari 

metode, cara dan strategi belajar yang tepat. Muara dari proses tersebut bukanlah 

suatu penguasan hasil atau tindakan nominal yang penerapannya berlandaskan 

pada aspek pertimbangan kemampuan, namun hasil dari semua proses tersebut 

adalah pengubahan kelakuan dari semua yang telah dipelajari baik dari segi 

kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

Perkembangan dunia pendidikan banyak hal telah berubah, diantaranya 

adalah pengertian tentang belajar dan pendidikan. Dalam pengertiannya belajar 

diartikan sebagai latihan-latihan pembentukan kebiasaan secara otomatis dan 

seterusnya, sedangkan pendidikan adalah suatu proses perubahan sikap dan 

tingkah laku seseorang atau kelompok orang melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan dengan menggunakan metode-metode tertentu sehingga orang 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai 

dengan kebutuhan. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan kegiatan belajar agar siswa aktif mengembangkan potensi dirinya. 
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Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap 

warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang 

bermutu. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

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

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan 

pendidikan maka selalu diadakan suatu pembaharuan pendidikan. Mengacu pada 

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 tersebut, peran seorang 

pendidik atau guru menurut Subroto (2002:18) adalah mendidik dan membantu 

siswa agar menjadi manusia yang berbudaya tinggi dan bernilai tinggi (bermoral, 

berwatak, bertanggung jawab bersosialitas) sehingga guru merupakan salah satu 

faktor yang ikut menentukan dan mensosialisasikan tujuan pendidikan. Dalam 

proses belajar mengajar, guru bertugas memberi motivasi, menyampaikan materi, 

memberi bimbingan dan memberi fasilitas belajar, serta guru mempunyai 

tanggung jawab membantu proses perkembangan siswa. Disamping mempunyai 

kemampuan mendidik dan mengajar pastinya guru mempunyai suatu model-

model pembelajaran yang dapat membentuk bermaknaan siswa dalam belajar. 

Model pembelajaran Problem Posing  merupakan salah satu cara yang tepat 

sebagai sarana pemberdayagunaan pembelajaran yang mengesankan. Guru 

sebagai  fasilitator belajar mempunyai peranan penting dalam proses belajar 

mengajar. Menurut Roestiyah (1985:84) dalam kegiatan belajar mengajar guru 

harus memiliki strategi agar siswa belajar secara aktif dan efisien serta dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan. 
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Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dilaksanakan melalui berbagai mata 

pelajaran. Berdasarkan kurikulum KTSP 2006 di SD ada sejumlah mata pelajaran 

yang wajib diberikan diantaranya IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, dan 

PKn. IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang harus dilaksanakan dari kelas 

1 sampai kelas VI karena IPA merupakan mata pelajaran yang memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan mata pelajaran yang lain, oleh sebab itu 

seorang guru diharapkan mampu kreatif dan jeli dalam memilih dan menggunakan 

pendekatan, strategi, dan metode dalam pembelajaran IPA. Hal ini disebabkan 

proses interaksi dalam pembelajaran IPA diharapkan mengikuti perkembangan 

proses pembelajaran paradigma baru yang lebih mengedepankan pendekatan 

kontekstual (contectual teaching and learning) artinya lingkungan diharapkan 

dapat dijadikan sebagai sumber belajar, belajar bersama (cooperatif learning), 

pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered learning), pembelajaran 

active (active learning) dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi 

siswa. Pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara 

langsung. 

Dalam mencapai tujuan tersebut salah satunya melalui proses 

pembelajaran IPA di SD. Pembelajaran IPA harus memberikan pemahaman 

konsep yang dapat dipakai sebagai dasar penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran IPA diusahakan dapat dilaksanakan secara aktif, kreatif, dan 

menyenangkan bagi siswa.  
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Dari observasi awal peneliti lakukan di SDN Tunjungsekar 3 Malang 

diketahui bahwa dalam pembelajaran IPA guru masih mengunakan cara lama 

yaitu metode ceramah dan tanya jawab yang menuntut siswa hanya mencatat dan 

menghafal materi saja tanpa memahami konsep yang terkandung didalamnya. 

Siswa  yang menjadi peneliti observasi adalah siswa kelas III yang berjumlah 40  

siswa, yang terdiri dari 16 siswa perempuan dan 24 siswa laki-laki, dimana telah 

ditentukan standar ketuntasan yaitu minimal 65 dan pada kenyataanya jumlah 

siswa yang mendapat nilai dibawah standar ketuntasan adalah sebanyak 21 siswa. 

Pada waktu pembelajaran berlangsung terlihat beberarapa siswa yang belum bisa 

memecahkan masalah melalui diskusi dengan kelompoknya dan sebagian anak  

tidak berani menyampaikan pendapat atau hasil pekerjaannya di depan kelas. 

Kurang berkembangnya pendidikan yang dirasakan pada sekolah SDN 

Tunjungsekar 3 disebabkan juga karena model pembelajaran yang cenderung 

bersifat otoriter, penyajian materi masih berupa ceramah, terbukti pada saat 

kegiatan belajar mengajar siswa tampak vakum dan selalu mengikuti apa yang 

diajarkan oleh seorang guru. Dengan demikian siswa jarang mendapatkan 

kesempatan untuk mengutarakan pendapat yang sesuai dengan hasil pikiran siswa 

tersebut. Oleh karena itu sudah saatnya bagaimana memikirkan cara pembelajaran 

dalam lingkungan demokratis yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk 

terlibat secara fisik, emosional, dan mental dalam proses belajar sehingga dapat 

mencerminkan kegiatan yang kreatif produktif. 

Berdasarkan observasi tersebut, maka suatu diperlukan suatu alternatif 

pemecahan masalah yaitu dengan cara menerapkan model Pembelajaran Problem 
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Posing, karena model pembelajaran ini belum pernah diterapkan di SDN 

Tunjungsekar 3 Malang khususnya mata pelajaran IPA. Disamping itu model 

pembelajaran Problem Posing ini dapat melibatkan siswa aktif dalam 

pembelajaran, melatih siswa mempresentasikan gagasannya, siswa terlatih 

merefleksikan persepsinya, mengargumentasikan dan mengkomunikasikan ke 

pihak lain sehingga guru memahami proses berfikir siswa, dan guru dapat 

membimbing serta mengintervensikan ide baru berupa konsep dan prinsip. 

Dengan demikian, pembelajaran berlangsung sesuai dengan kemampuan siswa, 

sehingga interaksi antara guru dan siswa serta siswa dengan siswa menjadi 

terkondisi dan terkendali. Problem Posing merupakan keterampilan mental, siswa 

menghadapi suatu kondisi dimana diberikan suatu permasalahan dan siswa 

memecahkan masalah tersebut. Lingkungan belajar yang di dalamnya 

menggunakan masalah untuk belajar, yaitu, sebelum  mempelajari suatu hal, 

mereka diharuskan mengidentifikasi suatu masalah, baik yang dihadapi secara 

nyata maupun telaah kasus. Masalah diajukan sedemikian rupa sehingga dalam 

pembelajaran menemukan kebutuhan belajar yang diperlukan, agar mereka dapat 

memecahkan masalah yang dihadapi siswa. Diharapkan dengan penerapan model 

pembelajaran ini dapat diciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan siswa 

aktif dalam proses belajar serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya 

mata pelajaran IPA. 
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Dari penjelasan di atas, maka peneliti melakukan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) dengan judul “Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 

Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Problem Posing Dalam 

Pembelajaran IPA Kelas 3 SDN Tunjungsekar 3 Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah  penerapan model Pembelajaran  Problem Posing dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pelajaran IPA kelas III SDN 

Tunjungsekar 3 Malang? 

2. Bagaimanakah penerapan model Pembelajaran  Problem Posing  dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran IPA kelas III SDN 

Tunjungsekar 3 Malang? 

3. Bagaimanakah Peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran Problem Posing dalam pelajaran IPA kelas III SDN 

Tunjungsekar 3 Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian, antara lain sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan aktivitas siswa dalam penerapan model pembelajaran 

Problem Posing  pada mata pelajaran IPA siswa kelas III SDN 

Tunjungsekar 3 Malang.  
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2. Mendiskripsikan  hasil belajar siswa pada penerapan model pembelajaran 

Problem Posing dalam pembelajaran IPA kelas III  SDN Tunjungsekar 3 

Malang. 

3. Mendiskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran Problem Posing dalam mata pelajaran IPA kelas III 

SDN Tunjungsekar 3 Malang. 

1.4 Hipotesis penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan: Apabila model 

pembelajaran  Problem Posing  diterapkan maka dapat meningkatkan Aktivitas 

dan hasil belajar mata pelajaran IPA pada siswa kelas III SDN Tunjungsekar 3 

Kecamatan Lowokwaru Kabupaten Malang. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Siswa 

Memberikan kesempatan siswa untuk belajar dengan menggunakan Model 

pembelajaran  Problem Posing  supaya tercipta kemandirian dalam belajar, 

khususnya mata pelajaran IPA sehingga dapat meninggkatkan aktivitas 

dan hasil belajarnya. 

2. Bagi Guru 

Memberi informasi tentang strategi-strategi pembelajaran untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar, melalui model pembelajaran 

Problem Posing.   

4. Bagi Sekolah 
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Mengembangkan kualitas sekolah dengan penerapan metode-metode 

belajar yang menarik dan inovatif. 

5. Bagi Peneliti 

Memambahkan pengetahuan dan pengalaman tentang model pembelajaran 

Problem Posing  dalam meningkatkan hasil belajar IPA, pada siswa kelas 

III SDN Tunjungsekar 3 Malang sehingga dapat dijadikan dasar dalam 

penentuan pengajaran. 

 
1.6 Ruang Lingkup dan Batasan masalah 

1. Ruang Lingkup 

a. Penelitian diadakan di SDN Tunjungsekar 3 Malang 

b. Subyek penelitian adalah siswa kelas III semester 2 SDN 

Tunjungsekar 3 Malang. 

c. Variabel dalam penelitian ini yaitu pembelajaran Problem Posing  

sebagai variabel bebas, aktivitas belajar dan  hasil belajar siswa 

sebagai variabel terkait. 

2. Batasan Masalah 

a. Penelitian dilakukan pada siswa kelas III SDN Tunjungsekar 3 

Malang. 

b. Penelitian memfokuskan pada kegiatan pembelajaran IPA khususnya 

pada kompetensi dasar cara manusia dalam memelihara lingkungan. 

c. Kesimpulan dari hasil penelitian hanya berlaku di kelas III SDN 

Tunjungsekar 3 Malang. 
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1.7 Definisi Operasional 

1. Aktivitas belajar adalah proses kegiatan yang bersifat fisik maupun 

mental baik yang dilakukan guru ataupun siswa dalam proses 

pembelajaran yang mendukung  kelancaran kegiatan belajar mengajar. 

2. Peningkatan hasil belajar adalah kemajuan hasil belajar siswa yang 

diukur meliputi pemahaman siswa terhadap hasil belajar siswa dikatakan 

meningkat dari nilai tinggi dengan nilai minimal 65.  

3. Hasil belajar siswa adalah hasil dalam bentuk nilai yang diperoleh siswa 

setelah mengalami hasil belajar dengan penerapan model pembelajaran 

Problem Posing  . Dalam penilaian ini hasil belajar diperoleh dari nilai 

tes pada akhir siklus I dan siklus II.  

4. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku setelah individu 

berinteraksi dengan lingkungan untuk melakukan aktivitas atau kegiatan 

yang dialami individu. 

5. Model Pembelajaran Problem Posing adalah Problem posing adalah 

istilah dalam bahasa Inggris yaitu dari kata “problem” artinya masalah, 

soal/persoalan dan kata “pose” yang artinya mengajukan (Trianto, 2010: 

12). Jadi problem posing bisa diartikan sebagai pengajuan soal atau 

pengajuan masalah. Pengertian ini sendiri seperti yang dikatakan oleh 

As’ari dalam Trianto (2005: 9) menggunakan istilah pembentukan soal 

sebagai padanan kata untuk istilah problem posing. Problem posing dapat 

juga diartikan membangun atau membentuk masalah. 
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6. Ilmu pengetahuan alam (IPA) adalah  cara mencari tahu tentang alam 

secara sistematis, bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta atau konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi 

juga merupakan proses penemuan (Ruminiati, 2004:484). 

7. Sekolah SDN Tunjungsekar 3 Malang adalah lembaga pendidikan yang 

menyelenggarakan program pendidikan dasar 6 tahun yang terletak di 

kelurahan Tunjungsekar kecamatan Lowokwaru kabupaten Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


