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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan upaya peningkatan kualitas peserta didik setelah 

melalui usaha-usaha belajar guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang 

diharapkan adalah agar siswa mampu mengembangkan potensi yang ada pada 

dirinya sehingga dapat berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Hal ini 

tercantum dalam Undang-undang Repulik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan 

merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses belajar agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan sistem pendidikan yang 

jelas, yakni pendidikan berbasis karakter. 

Belajar adalah suatu proses yang dilakukan seseorang agar orang tersebut dapat 

mengetahui hal yang belum dia ketahui, mengerti apa yang sebelumnya belum 

dimengerti. Sedangkan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan - kemampuan 

tersebut mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Hasil belajar dapat 

dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data 

pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. Hasil belajar pada penelitian ini dibatasi dalam 
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aspek kognitif. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajar.Berdasarkan pengalaman ketika seorang 

teman melakukan penelitian untuk melengkapi skripsi di SDN Bunulrejo 04 

Malang, saya turut serta membantu jalanya penelitian tersebut. Berdasarkan 

penelitian yang di lakukan di SDN Bunulrejo 04 Malang diketahui bahwa disana 

guru belum menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi di SDN Bunulrejo 04 Malang 

bahwa proses pembelajaran tematik di sekolah terlalu banyak pada aspek hafalan 

dan mengerjakan latihan saja bukan pemahaman konsep sebagai dasar kemampuan 

memecahkan suatu masalah, komunikasi dan penalaran. Apa yang diberikan di 

sekolah berkaitan dengan bagaimana mengerjakan sesuatu tetapi kurang berkaitan 

dengan mengapa demikian dan apa implikasinya. Maka pemecahan masalah 

pemecahan masalah salah satu tujuan dari pembelajaran tematik. Kemahiran 

peserta didik dalam memecahkan masalah dapat dilihat dari hasil belajar. Namun, 

salah satu yang sering muncul dala pembelajaran tematik adalah kurangnya 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah pada suatu materi tertentu. 

Oleh dari itu perlu digunakan sebuah metode yang dapat menempatkan siswa 

sebagai subjek (pelaku) pembelajaran dan guru hanya bertindak sebagai fasilitator 

dalam proses pembelajaran tersebut. Penerapan model pembelajaran Problem 

Based Learning di harapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Model 

Problem Based Learning juga berbeda dengan masalah dalam penugasan. 

Penugasan dalam model Problem Based Learning akan digunakan saat individu 

anggota kelompok harus mendalami materi tertentu yang ditugaskan untuknya. 
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Berhasilnya tujuan pembelajaran ditentukan oleh banyak faktor diantaranya 

adalah faktor guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, karena guru secara 

langsung dapat mempengaruhi, membina dan meningkatkan kecerdasan serta 

keterampilan siswa. Untuk mengatasi permasalahan di atas dan guna mencapai 

tujuan pendidikan secara maksimal, peran guru sangat penting dan diharapkan guru 

memiliki cara/model mengajar yang baik dan mampu memilih model pembelajaran 

yang tepat dan sesuai dengan konsepn - konsep mata pelajaran yang akan 

disampaikan. Menurut Khodijah (2014: 58) “proses pembelajaran dipengaruhi oleh 

beberapa komponen utama yakni guru, siswa, dan model belajar. Selain ketiga 

komponen di atas, hasil belajar juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain 

misalnya, minat belajar, tingkat intelegensi, fasilitas belajar, sarana dan prasarana, 

kurikulum, dan media belajar”. 

Seorang guru harus kreatif dalam memilih model belajar. Model yang sesuai 

dengan materi, sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan kapasitas 

intelektual siswa, menyenangkan, dan model belajar yang harus membuat siswa 

lebih aktif dalam proses pembelajaran. Model belajar merupakan suatu unsur pola, 

rancangan belajar yang digunakan sebagai pedoman dalam proses belajar untuk 

mencapai tujuan belajar yang baik. Model belajar yang efektif adalah yang 

membuat siswa mampu berpikir kritis dan aktif dalam proses pembelajaran. 

Pelaksanaan pendidikan di SD berdasarkan kurikulum 2013 yang berbasis 

tematik dapat diartikan sebagai kurikulum yang memuat konsep pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik (Hajar, 

2013:21). Jadi dalam kurikulum 2013 mata pelajaran tidak berdiri sendiri-sendiri 
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akan tetapi diikat dalam satu tema yang memudahkan siswa belajar dan 

mendapatkan pengalaman secara langsung. Pembelajaran tematik bertujuan untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta 

mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

berperadaban dunia (Permendikbud, 2014:3). Pelaksanaan pembelajaran 

berdasarkan kurikulum tematik, guru harus menempatkan siswa sebagai pusat dari 

semua kegiatan pembelajaran jadi bukan guru yang menjadi pusat kegiatan belajar, 

guru merupakan   pelaksana pembelajaran tematik di kelas. Peran guru dikelas 

memiliki tanggung jawab yang sangat besar guru harus mendesain pembelajaran 

agar tujuan belajar dapat tercapai.  

Salah satu model belajar yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

model Problem Based Learning. Model Problem Based Learning adalah model 

yang berbasis masalah. Proses pembelajaran dengan menerapkan model Problem 

Based Learning adalah siswa belajar apabila mampu menyelesaikan permasalahan 

yang telah diberikan diawal proses belajar, dan permasalahan yang ada merupakan 

masalah konkrit, sedangkan posisi guru hanya sebagai fasilitator. Model Problem 

Based Learning menuntut siswa untuk mencari sendiri materi yang terkait dengan 

permasalahan. Penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning ini 

mampu membuat siswa menjadi mandiri, rajin membaca, berpikir kritis dan 

demokratis. 

Tujuan dari penggunaan model Problem Based Learning adalah agar proses 

pembelajaran semakin bervariasi dan tidak membosankan, agar belajar siswa 

menjadi semakin aktif, dan membuat siswa semakin semangat dalam belajar karena 
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mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Model Problem Based 

Learning dikembangkan karena membangun pemikiran yang bersifat konstruktif, 

meningkatkan minat dan motivasi dalam proses belajar mengajar, sehingga hal ini 

mampu membuat minat belajar siswa dalam proses pembelajaran meningkat, dan 

tidak ada lagi anggapan bagi siswa bahwa belajar itu guru yang lebih aktif dan siswa 

hanya menjadi seorang pendengar saja. Diharapkan dengan penggunaan model 

Problem Based Learning ini dalam proses pembelajaran dapat berpengaruh juga 

terhadap hasil belajar siswa menjadi tinggi pula. Oleh karena itu, peneliti 

melakukan penelitian di SDN Bunulrejo 04 Malang dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V pada 

mata pelajaran Tematik di Sekolah Dasar Negeri Bunulrejo 04 Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di 

atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah penggunaan 

model pembelajaran Problem Based Learning berpengaruh terhadap hasil belajar 

tematik siswa pada kelas V di SDN Bunulrejo 04 Malang ?“ 

C.   Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

Problem Based Learning terhadap hasil belajar tematik siswa pada kelas V di SDN 

Bunulrejo 04 Malang 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 
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Pada dasarnya penelitian ini dapat diharapkan dapat memberi manfaat tertentu 

bagi semua pihak. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalahsebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam dunia 

pendidikan, menambah perbendaharaan pustaka, memberikan wawasan bagi 

pembaca, dan juga dapat digunakan sebagai literatur dalam pelaksanaan penelitian 

di masa yang akan datang. 

2. Secara praktis 

a. Bagi siswa: 

Pengetahuan baru tentang model pembelajaran Problem Based Learning, 

mampu belajar berpikir kritis, memecahkan permasalahan yang memiliki konteks 

dalam dunia nyata, semakin aktif dalam proses belajar, serta mampu meningkatkan 

hasil belajar menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. 

b. Bagi guru: 

Alternatif guru dalam proses belajar dengan menggunakan model Problem 

Based Learning yang dapat diterapkan untuk meningkatkan minat belajar siswa, 

sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, serta memberikan pemahaman 

kepada guru tentang model berbasis masalah untuk dapat diterapkan sesuai dengan 

kurikulum. 

 

 

c. Bagi sekolah : 

 Sebagai sarana model pembelajaran kreatif untuk menignkatkan hasil 

belajar siswa untuk tahun – tahun berikutnya. 
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c. Bagi peneliti lain: 

Sumber informasi dan tambahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang ingin 

meneliti lebih mendalam mengenai model Pembelajaran Problem Based Learning. 

 

E. Definisi Istilah 

1. Model Problem Based Instruction (PBI) adalah cara mengajar  yang 

memberi  kesempatan peserta didik berperan aktif dalam belajar, 

mencari dan menemukan sendiri informasi/data untuk diolah menjadi 

konsep, prinsip, teori atau kesimpulan. 

2. Hasil belajar adalah hasil dari pengukuran terhadap peserta didik yang 

meliputi faktor kognitif, afektif dan psikomotor setelah mengikuti 

proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen tes 

atau instrumen yang relevan. Jadi prestasi belajar adalah hasil 

pengukuran dari penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk 

simbol, huruf maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah 

dicapai oleh setiap anak pada periode tertentu. 

3. Pembelajaran Tematik  adalah pembelajaran tepadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok 

pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. 

 

F. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelitian ini 

membatasi permasalahan pada Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based 
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Learning Terhadap Hasil Belajar Tematik Siswa Kelas V di SDN Bunulrejo 04 

Malang. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Problem Based 

Learning terhadap hasil belajar siswa kelas V SDN Bunulrejo 04 Malang. 

 


