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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A.  Latar Belakang Masalah  

        Pendidikan adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan pemerintah yang 

bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung 

jawab (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu No. 20 Tahun 2003 (2003, 

hlm. 3). 

        Menurut Henderson dalam Sadulloh (2007, hlm. 4) menyatakan:  

“Pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan, sebagai 

hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial, dan lingkungan fisik, 

berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Warisan sosial merupakan 

bagian dari lingkungan masyarakat, merupakan alat bagi manusia untuk 

pengembangan manusia yang terbaik dan intelegen untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidupnya”. 

 

        Pendidikan di sekolah tidak lepas dari kurikulum, karena kurikulum sebagai alat 

untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

pendidikan atau kurikulum adalah rangkaian pengalaman pendidikan kebudayaan, 

sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan disuatu sekolah untuk muridnya agar 

mampu berkembang menyeluruh dalam segala segi dan merubah tingkah laku peserta 

didik sesuai dengan tujuan. Namun beberapa tahun terakhir di Indonesia sering terjadi 

pergantian kurikulum. 

        Pergantian kurikulum ini tidak lain adalah untuk meningkatkan proses 

pembelajaran serta rancangan pembelajaran di sekolah. Perkembangan kurikulum 

yang baik diharapkan akan menghasilkan masa depan anak bangsa yang cerah yang 

berimplikasi pada kemajuan bangsa dan negara, perubahan terakhir dari kurikulum 

tingkat satuan pendidikan ke kurikulum 2013. 
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        Kurikulum 2013 bertujuan agar siswa lebih aktif dan benar-benar dapat 

menunjukkan kompetensi yang dimilikinya secara lebih nyata secara aplikatif. 

Karena kurikulum 2013 menekankan pada kemampuan guru dalam 

mengimplementasikan proses pembelajaran secara optimal (otentik, menantang, 

dan bermakna). Metodologi pembelajaran dalam kurikulum 2013 diharapkan dapat 

membentuk kompetensi yang dimiliki kemampuan berpikir, tindak yang produktif 

dan aktif. Selain kurikulum, proses pembelajaran dapat juga dipengaruhi oleh 

model pembelajaran, metode, strategi, media, dan sumber belajar yang digunakan. 

Semakin menarik guru mengaplikasikan model pembelajaran maka tujuan 

pembelajaran akan tercapai sebagaimana yang telah direncanakan. 

        Proses belajar mengajar adalah salah satu inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan yaitu pendidik sebagai pemeran utama di dalamnya. Proses belajar 

mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan dan 

perilaku pendidik dan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam suatu edukatif untuk pencapaian tujuan tertentu. Pendidik  

adalah salah satu faktor penunjang keberhasilan sebagai upaya pendidikan, untuk 

itu tugas utama guru adalah meningkatkan hasil belajar peserta didik sehingga 

peserta didik mau belajar dan merasa nyaman untuk belajar. 

        Menurut Sudjana (2010, hlm. 22) hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya 

sedangkan menurut Bloom dalam Sudjana (2010, hlm. 22) menyatakan bahwa hasil 

belajar itu terbagi menjadi 3 ranah yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

        Dari hasil observasi di kelas IV SDN Cipageran Mandiri I Kota Cimahi hasil 

belajar peserta didik kurang dari KKM, media pembelajaran yang digunakan guru 

kurang optimal sehingga pembelajaran terkesan monoton, kurang aktifnya peserta 

didik dalam dalam menjawab pertanyaan dan bertanya, pembelajaran masih 

berpusat pada guru, kurang pahamnya guru dalam menyusun perencanaan 

pelaksanaan pembelajaran, penggunaan model pembelajaran yang tidak sesuai, dan 

hasil belajar peserta didik rendah.  
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        Di SDN Cipageran Mandiri I Kota Cimahi kelas IV dengan jumlah 40 peserta 

didik dan memiliki tingkat kemampuan yang bervariasi. KKM kelas IV di SDN 

Cipageran Mandiri I Kota Cimahi adalah 70. Dari data yang diperoleh peserta didik  

sudah mencapai KKM sebanyak 19 orang dengan persentase 47,5%  dan yang 

belum mencapai KKM sebanyak 21 orang dengan persentase 52,5%, maka dari itu 

perlu diadakan perbaikan dalam proses pembelajaran. 

        Persentase di atas menunjukkan bahwa setiap peserta didik memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang aktif menjawab pertanyaan 

sehingga lebih mudah menerima pembelajaran dan ada juga peserta didik yang 

tidak/kurang aktif dalam menerima pembelajaran. Di dalam hasil belajar, kita juga 

harus menanamkan sikap tanggung jawab terhadap diri peserta didik. Dari hasil 

observasi yang dilakukan di SDN Cipageran Mandiri I kota Cimahi terlihat sikap 

tanggung jawab siswa masih rendah, hal tersebut terlihat saat kegiatan 

berkelompok. Permasalahan tersebut disebabkan oleh siswa masih cenderung 

bersikap egois, dan tidak mau menghargai pendapat teman sekelompoknya, siswa 

masih kesulitan di dalam pembagian  tugas saat kegiatan kelompok, dan saat 

kegiatan persentasi berlangsung, kelompok yang maju untuk menyampaikan hasil 

diskusinya hanya mengandalkan anggota kelompok yang aktif.  

        Berdasarkan masalah di atas, penulis perlu mengadakan inovasi dalam 

pembelajaran diantaranya dengan menerapkan model problem based learning atau 

sering disebut pembelajaran berbasis masalah adalah model pengajaran yang 

bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik 

belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah, dan memperoleh 

pengetahuan menurut Arends dalam Heryawan (2012, hlm. 8). Model problem 

based learning memiliki karakteristik sebagai berikut yaitu: (a) pengajuan 

pertanyaan atau masalah, (b) berfokus pada keterkaitan antar disiplin, (c) 

penyelidikan bersipat autentik, (d) menghasilkan produk dan memamerkannya, dan 

(e) kolaborasi. Agar siswa yang tidak aktif berubah menjadi aktif maka perlu 

dibentuk kelompok di dalam kelas yang berisikan peserta didik yang aktif dengan 
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tidak aktif, tujuannya untuk memberikan kesempatan peserta didik untuk 

bekerjasama dan berinteraksi satu sama lain, diharapkan siswa yang aktif mampu 

menularkan keaktifannya. 

        Tujuan dari model problem based learning yaitu untuk meningkatkan 

keaktifan belajar peserta didik. Model problem based learning dikembangkan oleh 

H.S. Barrows, dengan menggabungkan kegiatan membaca, menulis, mendengar, 

dan berbicara. Karena dalam model problem based learning peserta didik tidak 

hanya mencari dan menemukan pengetahuan sebagai solusi untuk memecahkan 

masalah kelompoknya tetapi juga siswa bekerjasama, berkomunikasi dan bertanya 

antar sesama anggota kelompoknya sehingga tercipta kegiatan belajar yang variatif 

dan motivatif. Dengan demikian, keinginan belajar peserta didik meningkat dan 

diharapkan dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta didik di sekolah.  

        Kelebihan model problem based learning menurut Sanjaya (2007, hlm. 219) 

diantaranya: (a) menantang kemampuan siswa memberikan kepuasan untuk 

menemukan pengetahuan baru bagi siswa, (b) meningkatkan aktivitas pembelajaran 

peserta didik, (c) membantu peserta didik bagaimana mentransfer pengetahuan 

mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata, (d) merangsang 

perkembangan kemajuan berpikir peserta didik untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi secara tepat. Jadi dapat disimpulkan yang melatarbelakangi mengambilkan 

subtema Pekerjaan di sekitarku ini dikarenakan: (1) rendahnya keaktifan peserta 

didik dalam memahami masalah-masalah yang ada tentang Berbagai Pekerjaan, (2) 

rendahnya nilai KKM peserta didik pada subtema Pekerjaan di sekitarku. 

Sedangkan yang mendasari peneliti memilih model problem based learning pada 

proses penelitian, karena model pembelajaran ini dapat melatih dan 

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menyelesaikan masalah secara 

berpikir tingkat tinggi. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian 

akan melakukan penelitian tindakan kelas dengan berjudul ”Penerapan Model 

Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Tema 

Berbagai Pekerjaan Subtema Pekerjaan di Sekitarku” (Penelitian Tindakan 
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Kelas Pada siswa kelas IV Semester I Tahun Ajaran 2018-2019 SDN Cipageran 

Mandiri I Kota Cimahi). 

   

B.  Identifikasi Masalah 

        Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang muncul dapat 

diidentifikasi, sebagai berikut:  

1. Rata-rata hasil belajar peserta didik sebanyak 40 peserta didik di kelas IV SDN 

Cipageran Mandiri I Kota Cimahi masih dibawah KKM yaitu sebesar 70.  

2. Motivasi peserta didik kurang hal ini terlihat pada proses KBM yang 

berlangsung di kelas dimana peserta didik tidak mau bertanya karena kurang 

tertarik dengan pengajaran yang disampaikan oleh guru. 

3. Cara mengajar guru yang membosankan, monoton, kurang menarik, kurang 

kreatif yang menyebabkan peserta didik menjadi kurang tertarik dan kurang 

termotivasi. 

4. Peserta didik kurang aktif selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga 

tidak terwujudnya suatu proses pembelajaran yang kondusif. 

5. Peserta didik masih cenderung bersikap egois, tidak mau menghargai pendapat 

teman sekelompoknya, kesulitan dalam pembagian tugas kelompok, sehingga 

tidak terlihat sikap tanggung jawab saat kegiatan kerja kelompok berlangsung.  

 

C.  Rumusan Masalah 

        Atas dasar latar belakang masalah dan identifikasi masalah sebagaimana 

diutarakan di atas, maka masalah utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana perencanaaan model Problem Based Learning untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas IV Semester I SDN Cipageran Mandiri I Kota Cimahi 

pada subtema Pekerjaan di Sekitarku? 

2. Bagaimana penerapan model Problem Based Learning dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada siswa kelas IV SDN Cipageran Mandiri I Kota Cimahi 

pada subtema Pekerjaan di Sekitarku? 
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3. Bagaimana aktifitas guru dalam pembelajaran dengan model Problem Based 

Learning di kelas IV SDN Cipageran Mandiri I Kota Cimahi subtema 

pekerjaan di Sekitarku? 

4. Bagaimana aktifitas siswa dalam pembelajaran dengan model Problem Based 

Learning di kelas IV SDN Cipageran Mandiri I Kota Cimahi subtema 

pekerjaan di Sekitarku? 

5. Bagaimana peningkatan hasil belajar peserta didik dengan model Problem 

Based Learning di kelas IV SDN Cipageran Mandiri I Kota Cimahi subtema 

pekerjaan di Sekitarku? 

 

D. Batasan Masalah 

        Berdasarkan dari latar belakang, identifikasi masalah, dan rumusan masalah di 

atas, maka penulis beranggapan harus memberi batasan masalah secara jelas dan 

terfokus. Masalah yang muncul dan dapat diidentifikasi adalah: 

1. Model yang digunakan pada Penelitian Tindakan Kelas ini adalah model 

Problem Based Learning. 

2. Dalam penelitian ini hanya akan mengkaji atau menelaah materi pembelajaran 

pada pokok bahasan Tema Berbagai Pekerjaan Subtema Pekerjaan di 

Sekitarku. 

3. Hasil belajar yang diteliti dibatasi pada aspek kognitif peserta didik. 

4. Penelitian ini akan dilaksanakan untuk peserta didik Kelas IV Semester I di 

SDN Cipageran Mandiri 1 Kota Cimahi Tahun Ajaran 2018-2019. 

 

E.  Tujuan Penelitian 

          Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini terdapat 

dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Berikut ini adalah 

penjabaranya: 

1. Tujuan Umum 

        Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

melalui penggunaan model Problem Based Learning pada Subtema 
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Pekerjaan di Sekitarku pada kelas IV SDN Cipageran Mandiri I Kota 

Cimahi. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran menggunakan model 

Problem Based Learning pada subtema Pekerjaan di Sekitarku di kelas 

IV semester I SDN Cipageran Mandiri I Kota Cimahi. 

b. Penerapan model Problem Based Learning pada subtema Pekerjaan di 

Sekitarku di kelas IV semester I SDN Cipageran Mandiri I Kota Cimahi. 

c. Mengetahui aktifitas guru dalam pembelajaran dengan model Problem 

Based Learning dalam subtema Pekerjaan di Sekitarku di kelas IV 

semester I SDN Cipageran Mandiri I Kota Cimahi. 

d. Mengetahui aktifitas siswa dalam pembelajaran dengan model Problem 

Based Learning dalam subtema Pekerjaan di Sekitarku di kelas IV 

semester I SDN Cipageran Mandiri I Kota Cimahi. 

e. Mendeskripsikan hasil belajar siswa dengan model Problem Based 

Learning dalam subtema Pekerjaan di Sekitarku di kelas IV semester I 

SDN Cipageran Mandiri I Kota Cimahi. 

 

F.  Manfaat Penelitian 

      Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

        Memberikan manfaat bagi keajegan pengunaan model problem based 

learning dan hasil belajar siswa di kelas IV SDN Cipageran Mandiri I Kota 

Cimahi pada subtema Pekerjaan di Sekitarku. 

2. Manfaat dari segi kebijakan 

        Memberikan arahan kebijakan untuk pengembangan pendidikan bagi 

siswa dalam pembelajaran berbasis masalah sebagai pendukung kegiatan 

pembelajaran serta dapat meningkatkan kemampuan Pendidik dalam 

mengembangkan model problem based learning.  
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3. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

1) Dapat meningkatkan kualitas sekolah dengan memiliki pendidik 

profesional yang menguasai berbagai macam model dan metode 

pembelajaran. 

2) Dengan adanya berbagai model dan metode pembelajaran yang 

diterapkan maka akan terlihat hasil belajar yang semakin meningkat. 

b. Bagi guru 

1) Dapat membantu meningkatkan pembelajaran dan mutu pendidikan 

pada peserta didik di masa yang akan datang, khususnya pada 

pembelajaran tematik. 

2) Dapat memotivasi guru untuk lebih kreatif dalam menentukan suatu 

model dan metode pembelajaran sehingga dapat menunjang 

keberhasilan belajar mengajar. 

c. Bagi peserta didik 

1) Dapat memotivasi, menarik perhatian, minat dan bakat peserta didik 

dalam melaksanakan pembelajaran tematik. 

2) Dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada subtema 

Pekerjaan di Sekitarku. 

d. Bagi peneliti  

1) Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam 

menerapkan model problem based learning pada subtema Pekerjaan 

di Sekitarku. 

2) Memberikan referensi bagi peneliti selajutnya jika melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan mengembangkan model problem 

based learning. 

4. Manfaat dari segi isu dan segi sosial 

        Memberikan informasi kepada semua pihak mengenai penggunaan 

model problem based learning di sekolah dasar khususnya kelas IV 
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sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga-lembaga formal 

maupun non formal. Dapat menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan 

pendidikan di Indonesia mengenai pengembangan model problem based 

learning bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti.  

 

G.  Definisi Oprasional 

        Untuk menghindari terjadinya salah pengertian terhadap istilah-istilah yang 

terdapat dalam variabel penelitian ini, maka istilah-istilah tersebut kemudian 

didefinisikan sebagai berikut: 

1.  Model Pembelajaran 

                Menurut Hosnan (2016, hlm. 337) mendefinisikan model pembelajaran 

adalah kerangka konseptual atau operasional, yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para pengajar 

dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. 

2. Model Problem Based Learning 

         Menurut Arends (dalam Hosnan, 2016, hlm. 295) model Problem Based 

Learning (PBL) adalah model pembelajaran dengan pendekatan siswa pada 

masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, 

menumbuhkembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, 

memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. 

3. Hasil belajar 

        Hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya 

salah satu aspek potensi kemanusiaan saja (Suprijono, 2010, hlm. 7). Menurut 

Hamalik (2006, hlm. 30), hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar 

mengalami perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Misalnya dari tidak 

tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.  
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H.  Sistematika Skripsi 

         Untuk memahami alur pikir dalam penelitian dalam penulisan skripsi ini, 

maka perlu adanya sistematika skripsi yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan 

laporan penelitian ini, berdasarkan buku panduan penulisan Karya Tulis Ilmiah 

(KTI) yang disusun oleh Tim Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Pasundan (2018, hlm. 22) adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Pembuka 

a. Halaman sampul 

b. Halaman pengesahan 

c. Halaman moto dan persembahan 

d. Halaman pernyataan keaslian skripsi 

e. Kata pengantar 

f. Ucapan terimakasih 

g. Abstrak  

h. Daftar isi 

i. Daftar tabel 

j. Daftar gambar 

k. Daftar lampiran 

2. Bagian isi 

a. BAB I PENDAHULUAN 

a. Latar belakang 

b. Identifikasi masalah 

c. Rumusan masalah 

d. Batasan masalah 

e. Tujuan penelitian 

f. Manfaat penelitian 

g. Definisi operasional 

h. Sistematika skripsi 
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b. BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

a. Kajian teori 

b. Hasil penelitian terdahulu 

c. Kerangka pemikiran 

d. Asumsi dan hipotesis penelitian 

e. Paradigma berpikir 

c.  BAB III METODE PENELITIAN 

a. Metode penelitian 

b. Desain penelitian 

c. Subjek dan objek penelitian 

d. Pengumpulan data dan instrumen penelitian 

e. Teknik analisis data 

f. Prosedur penelitian 

d.  BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

a. Temuan penelitian 

b. Pembahasan temuan penelitian 

e. BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

a. Simpulan 

b. Saran  

3. Bagian Akhir 

a. Daftar pustaka 

b. Lampiran-lampiran 

c. Daftar riwayat hidup 

 

 

 

 

 

 

  


