
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan 

manusia di Indonesia. Untuk itu Pendidikan sangat perlu dikembangkan dalam 

ilmu pengetahuan, karena Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan satu 

kecerdasan bangsa. Menurut Kemendikbud No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 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”. 

Tujuan Pendidikan Nasional adalah “mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha 

esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

Prawiradilaga dalam Syafi’i Ahmad, dkk (2018.hlm:116) mengatakan 

tentang “belajar adalah proses belajar yang terjadi secara internal di dalam diri 

seorang untuk memahami dan mendalami suatu kemampuan atau kompetensi atau 

keahlian tertentu baik yang kasat mata maupun yang abstrak”. Bahwasannya 

belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk 

mendapatkan suatu perubahan yang baru dari hasil pengalamannya. 

Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang dicapai setelah melalui 

proses kegiatan belajar mengajar. Prestasi belajar dapat ditunjukkan melalui nilai 

yang diberikan oleh seorang guru dari jumlah bidang studi yang telah dipelajari 

oleh peserta didik, setiap pembelajaran tentunya selalu mengharapkan nilai 

pembelajaran yang maksimal. Mulyasa (2005, hlm 24) dalam proses pencapaian 

prestasi belajar sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama 

yang berpengaruh dalam keberhasilan pembelajaran adalah keberadaan guru, 

mengingat keberadaan guru dalam proses kegiatan proses belajar sangat 

berpengaruh , maka semestinya kualitas guru harus di perhatikan. Menurut 
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Djamarah (2002, hlm: 19) menyatakan bahwa “prestasi belajar adalah suatu 

kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan secara individual maupun secara 

berkelompok. 

Hasil belajar merupakan penilaian pendidikan tentang perkembangan 

kemajuan murid dengan penguasaan bahan ajar yang disajikan kepada mereka 

serta nilai-nilai yang terdapat dari kurikulum tersebut. Menurut Suprihatin Siti 

(2017, hlm 90) menyatakan bahwa “hasil belajar adalah proses pemberian nilai 

terhadap hasil belajar yang dicapai peserta didik dengan kriteria tertentu”. 

Berdasarkan permasalahan di atas, di harapkan perlu adanya pembelajaran 

yang dapat mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Salah satu model yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik adalah model 

Problem Based Learning (PBL). Menurut Hung dalam Shofiyah dan Wulandari 

(2018, hlm:34) Di mana model PBL ini merupakan model pembelajaran yang 

menginisiasi siswa dengan menghadirkan suatu masalah agar dapat diselesaikan 

oleh siswa. Selama proses pemecahan masalah, siswa membangun pengetahuan 

serta mengembangkan keterampilan, dalam proses pembelajaran PBL, seluruh 

kegiatan yang disusun oleh siswa harus bersifat sistematis. Model PBL dapat 

membuat peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran, model PBL ini juga 

dapat menghadapi permasalahan yang ada di dunia nyata sehingga peserta didik 

dapat memecahkannya sendiri dengan bimbingan dari guru sehingga peserta didik 

tidak akan merasa jenuh atau bosan ketika mengikuti pembelajaran yang ada di 

kelas. Berdasarkan latar belakang di atas dan mengingat begitu pentingnya 

penggunaan model pembelajaran dan juga melihat kenyataan yang ada, maka 

penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Model 

Problem Based Learning Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas IV Sekolah 

Dasar (Analisis Deskriptif Kualitatif dengan Teknik Studi Pustaka)”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana konsep model problem based learning ? 

2. Bagaimana peningkatan prestasi belajar peserta didik ? 
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3. Bagaimana strategi model problem based learning terhadap prestasi belajar 

peserta didik ? 

 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui konsep model problem based learning 

b. Untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar peserta didik 

c. Untuk mengetahui strategi model problem based learning terhadap prestasi 

belajar peserta didik 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan keilmuan 

bagi guru-guru sekolah dasar dalam pembelajaran di sekolah tentang pengaruh 

model problem based learning terhadap prestasi belajar siswa pada tema 9 

kayanya negeriku. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Guru 

Sebagai bahan referensi atau pertimbangan pada guru dalam proses 

pembelajaran untuk menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan 

materi pembelajaran. 

2. Bagi Peserta Didik 

Dapat membantu peserta didik berpikir kritis melalui percobaan secara 

langsung serta menumbuhkan niat peserta didik dalam proses pembelajaran 

dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

3. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan masukan bagi pihak sekolah agar menjadi dasar dalam proses 

pembelajaran. Dengan demikian pihak sekolah menyarankan kepada para 

guru agar dapat menggunakan model yang bervariasi dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Dapat memberikan referensi kepada peneliti lainnya sebagai pertimbangan 

untuk melakukan penelitian yang sama dengan menggunakan model PBL. 
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D. Definisi Variabel 

Definisi variabel bertujuan untuk menghindari salah penafsiran terhadap 

istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan 

beberapa istilah sebagai berikut: 

1. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Menurut Joyce & Weil (dalam Rusman, 2012 hlm. 133) berpendapat 

bahwa model pembelajaran adalah “suatu rencana atau pola yang digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran dalam jangka Panjang), merancang 

bahan-bahan pelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain”. 

Kemendikbud dalam Suherti (2017, hlm:61) menjelaskan tentang model 

berbasis masalah atau model problem based learning (PBL) sebagai berikut: 

“Model PBL adalah pembelajaran menggunakan masalah nyata dalam 

kehidupan sehari-hari (otentik) yang bersifat terbuka (open-ended) untuk 

diselesaikan, peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir, 

keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan sosial, keterampilan 

untuk belajar mandiri, dan membangun atau memperoleh pengetahuan”. 

 

Menurut Hung dalam Shofiyah dan Wulandari (2018, hlm. 34) Di mana 

“model PBL ini merupakan model pembelajaran yang menginisiasi siswa dengan 

menghadirkan suatu masalah agar dapat diselesaikan oleh siswa. Selama proses 

pemecahan masalah, siswa membangun pengetahuan serta mengembangkan 

keterampilan, dalam proses pembelajaran PBL, seluruh kegiatan yang disusun 

oleh siswa harus bersifat sistematis”. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran problem based learning (PBL) adalah model berbasis masalah di 

mana peserta didik harus mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam 

kehidupan nyata, sedangkan guru hanya menjadi fasilitator saja. 

2. Prestasi Belajar 

Sudjana (2005 hlm. 3) berpendapat bahwa “prestasi belajar adalah hasil 

belajar yang di capai oleh siswa dengan kriteria tertentu sehingga untuk 

mengetahui tingkatan prestasi belajar, maka perlu dilakukan evaluasi belajar”. 

Prestasi belajar adalah pengetahuan yang di peroleh atau keterampilan yang 

dikembangkan dalam pembelajaran di sekolah yang biasanya ditunjukkan dengan 

nilai yang diberikan oleh guru dan nilai tersebut bisa dengan nilai tinggi/rendah. 
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Menurut Pratiwi (2015, hlm. 81) prestasi belajar merupakan hasil yang 

diperoleh seseorang dalam belajar sesuai kapasitas yang dimilikinya. Kapasitas 

yang terdapat dalam individu antara lain intelegensi, bakat, minat, dan motivasi 

yang semuanya itu mempengaruhi pencapaian belajar yang maksimal. Sedangkan 

menurut Djamaroh dalam Syafi’i, dkk (2018, hlm. 118) “prestasi belajar adalah 

hasil kegiatan usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk angka, huruf, maupun 

kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang telah di capai oleh setiap peserta 

didik”. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas bahwa prestasi belajar adalah 

bukti keberhasilan seseorang dalam pencapaian hasil belajar dan berpikir yang 

tinggi terhadap sesuatu yang dikerjakan, dipelajari, dan diterapkan yang 

menyangkut ranah kognitif, afektif dan psikomotor yang telah dinyatakan dalam 

hasil akhir. 

 
E. Landasan Teori 

1. Pengertian Belajar 

Secara umum belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan tingkah 

perilaku akibat interaksi individu dengan lingkungan. Jadi perilaku adalah hasil 

belajar, artinya seorang dikatakan telah belajar jika ia dapat melakukan sesuatu 

yang tidak dapat dilakukan sebelumnya. Sumiati (2017, hlm. 38) 

Menurut definisi lama dalam Anitah (2009, hlm. 2.3) belajar adalah 

menambah dan mengumpulkan dalam pengetahuan. Dalam definisi ini 

penguasaan pengetahuan sebanyak-banyaknya untuk menjadi cerdas atau 

membentuk intelektual, sedangkan sikap dan keterampilan diabaikan. 

Berdasarkan pengertian di atas belajar adalah kegiatan yang berproses dan 

merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis 

dan jenjang pendidikan. Belajar semata-mata mengumpulkan atau menghafalkan 

fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk informasi/materi pembelajaran. 

2. Prestasi Belajar 

Sudjana (2005, hlm. 3) berpendapat bahwa prestasi belajar adalah hasil 

belajar yang dicapai oleh peserta didik dengan kriteria tertentu sehingga untuk 

mengetahui tingkatan prestasi belajar maka perlu dilakukannya evaluasi belajar. 
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Sedangkan menurut Djamaroh dalam Syafi’i, dkk (2018 hlm. 188) “prestasi 

belajar adalah hasil kegiatan usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk, huruf, 

maupun kalimat yang mencerminkan hasil yang telah dicapai oleh setiap peserta 

didik”. Syah, Muhibbin (2014, hlm. 148) adapun indikator prestasi belajar sebagai 

berikut: 

Ranah/jenis 

Prestasi 

Indikator Cara Evaluasi 

Ranah Cipta (kognitif) 

“Pengamatan Dapat menunjukkan 

Dapat membandingkan 

Dapat menghubungkan 

Tes lisan, tertulis 

dan observasi 

Ingatan Dapat menyebutkan 

Dapat menunjukkan kembali 

Tes lisan, tertulis 

dan observasi 

Pemahaman Dapat menjelaskan 

Dapat mendefinisikan dengan 

lisan sendiri 

Tes lisan dan 

tertulis 

Penerapan Dapat memberikan contoh 

Dapat menggunakan dengan tepat 

Tes tertulis, 

pemberian tugas 

dan observasi 

Analisis 

(pemeriksaan dan 

pemilihan secara 

teliti) 

Dapat menguraikan 

Dapat 

mengklasifikasikan/memilah- 

milah 

Tes tertulis dan 

pemberian tugas 

Sistematis 

(membuat 

panduan baru dan 

utuh) 

Dapat menghubungkan 

Dapat menyimpulkan 

Dapat menggeneralisasikan 

(membuat prinsip umum) 

Tes tertulis dan 

pemberian tugas 

Ranah Rasa (Afektif) 
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Penerimaan Menunjukkan sikap menerima 

Menunjukkan sikap menolak 

Tes tertulis, 

skala sikap dan 

observasi 

Sambutan Kesediaan berpartisipasi/terlibat 

Kesediaan memanfaatkan 

Tes skala sikap, 

pemberian tugas 

dan observasi 

Apresiasi Menganggap penting dan 

bermanfaat 

Menganggap indah dan harmonis 

Mengagumi 

Tes skala, 

penilaian/sikap, 

pemberian tugas 

dan observasi 

Internalisasi 

(pendalaman) 

Mengakui dan meyakini 

Mengingkari 

Tes skala, 

pemberian tugas 

eksprensif (yang 

menyatakan 

sikap) dan 

proyektif (yang 

menyatakan 

pikiran/ramalan), 

dan observasi 

Karakterisasi 

(penghayatan) 

Melembagakan atau meniadakan 

Menjelmakan dalam pribadi dan 

perilaku sehari-hari 

Pemberian tugas 

eksprensif dan 

proyektif, dan 

observasi 

Ranah Karsa (Psikomotor) 

Keterampilan 

bergerak dan 

bertindak 

Mengordinasikan gerak mata, 

tangan, kaki, dan anggota tubuh 

lainnya 

Observasi dan 

tes tindakan 



8 
 

 

Kecakapan 

ekspresi variabel 

dan non verbal 

Mengucapkan 

Membuat mimik dengan gerakan 

jasmani 

Tes lisan, 

observasi dan tes 

tindakan”. 

 

Prestasi belajar terbukti keberhasilan seseorang dalam pencapaian berpikir 

yang tinggi terhadap sesuatu yang dikerjakan, dipelajari, dan diterapkan 

menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang telah dinyatakan 

dalam hasil akhir. Dengan ini prestasi belajar dipengaruhi oleh dua faktor yang 

pertama dilihat dari dalam diri peserta didik sedangkan yang kedua dilihat dari 

dalam luar peserta didik. 

3. Model Problem Based Learning (PBL) 

Menurut Joyce & Weil dalam Rusman (2012, hlm. 133) berpendapat 

bahwa model pembelajaran adalah “suatu rencana atau pola yang digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran dalam jangka panjang), merancang 

bahan-bahan pelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain”. 

Problem based learning merupakan model pembelajaran yang bertujuan 

merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata 

dalam kehidupan sehari-hari. Mulyasa (2016, hlm. 144) PBL dapat dilakukan 

dengan prosedur sebagai berikut: 

a. “Mengorientasi peserta didik pada masalah. Tahap ini dilakukan untuk 

memfokuskan peserta didik (mengamati) masalah menjadi objek 

pembelajaran. 

b. Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. 

c. Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. 

d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 

e. Anasilis dan evaluasi proses pemecahan masalah”. 

Berdasarkan pengertian di atas bahwa model PBL adalah model berbasis 

masalah yang di mana peserta didik harus mampu memecahkan masalahnya 

sendiri dalam kehidupan nyata. Sedangkan guru hanya menjadi fasilitator saja 

yang membantu peserta didik agar memudahkan dalam kegiatan proses 

pembelajaran. Maka dari itu model PBL merupakan suatu pembelajaran yang 

menuntut siswa untuk mengkontruksi pengetahuannya sendiri melalui 

permasalahan. 
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Adapun langkah-langkah model PBL menurut Rusman (2012, hlm. 243) 

adalah sebagai berikut: 

Fase Indikator Tingkah Laku Guru 

1. “Orientasi siswa pada 

masalah 

Menjelaskan tujuan pembelajaran, 

dan memotivasi siswa terlibat 

pada aktivitas pemecahan masalah 

2. Mengorganisasikan siswa 

untuk belajar 

Membantu siswa mendefinisikan 

dan mengorganisasikan tugas 

belajar yang berhubungan dengan 

masalah tersebut 

3. Membimbing pengalaman 

individu/kelompok 

Mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan eksperimen 

untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah 

4. Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan 

karya yang sesuai seperti laporan, 

dan membantu mereka untuk 

berbagi tugas-tugas temannya 

5. Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Membantu siswa untuk melakukan 

refleksi dan evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses 

yang mereka gunakan”. 

 
Model PBL ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam 

menerapkan konsep-konsep pada permasalahan yang nyata/baru. Model PBL ini 

menggunakan berbagai kemampuan berpikir baik secara kelompok/individu. 
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F. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatatif dengn teknik studi 

pustaka, karena pada penelitian ini hanya menggunakan sumber seperti buku, 

jurnal, artikel, majalah untuk memperoleh data. Pendekatan kualitatif ini 

menekankan pada aspek kualitas, yang artinya mengelaborasi makna social dan 

kultural yang tidak mudah diukur dengan angka untuk menjelaskan fenomena 

yang ditelitinya. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut 

terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, 

dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri 

keilmuan yaitu, rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh melalui 

penelitian ini adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu 

yaitu valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya 

terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan peneliti. 

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum 

tujuan penelitian ada 3 yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan 

pengembangan. Sugiyono (2017, hlm: 2-4) 

1. Jenis dan pendekatan penelitian 
Jenis penelitian dapat di klasifikasikan berdasarkan tujuan, dan  

tingkat kealamiahan (natural setting) obyek yang di teliti. Sugiyono 

(2017, hlm:4) berdasarkan tujuan metode penelitian dapat di 

klasifikaskan menjadi penelitian dasar (basic research), penelitian 

terapan (applied research) dan penelitian pengembangan (Research 

and Development). Jenis pendekatan yang di pakai adalah pendekatan 

kualitatif. 

Adapun yang dijelaskan oleh R. Poppy Yaniawati 2020 (yang 

dikutip dari https://fkip.unpas.ac.id) ada beberapa jenis penelitian yaitu: 

a. Penelitian berdasarkan tujuan 

1) Penelitian penemuan (eksploratif): menemukan sesuatu yang baru 

dalam bidang tertentu 

2) Penelitian pengujian (verifikatif): menguji kebenaran sesuatu dalam 

bidang yang telah ada 

3) Penelitian pengembangan (development): mengembangkan sesuatu 

dalam bidang yang telah ada. 

b. Penelitian berdasarkan pendekatan 

1) Penelitian kuantitatif: mengkaji satu permasalahan dari suatu 

fenomena, serta melihat kemungkinan kaitan antar variabel dalam 

permasalahan yang ditetapkan 
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2) Penelitian kualitatif, mengkaji lebih dalam suatu fenomena sosial, 

khususnya yang bersifat kasus. 

c. Penelitian berdasarkan tempat 

1) Penelitian lapangan (fleld research), langsung dilapangan 

2) Penelitian kepustakaan (libarary research), dilaksanakan dengan 

menggunakan literature (kepustakaan)dari penelitian sebelumnya. 

d. Penelitian berdasarkan hasil 

1) Penelitian dasar (basic research), menemukan suatu generalisasi atau 

teori atau prinsip tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, 

sifatnya intelektual 

2) Penelitian terapan (applied research), mengembangkan landasan teori 

ilmiah untuk mengembangkan atau teknik dalam melakukan kajian 

terkait dengan suatu fenomena, sifatnya praktis 

e. Penelitian berdasarkan bidang ilmu yang diteliti 
1) Penelitian sosial, yaitu secara khusus meneliti bidang sosial, ekonomi, 

pendidikan, hokum, dsb. 

2) Penelitian eksakta, yaitu secara khusus meneliti bidang eksatra: kimia, 

fisika, teknik, dsb. 

f. Penelitian berdasarkan taraf pemberian informasi 

1) Penelitian deskriptif; memberikan penjelasan mengenai gambaran 

tentang ciri-ciri suatu gejala yang diteliti 

2) Penelitian eksplanasi; penelitian yang ingin mengungkap secara detail 

masalah yang dibahas. 

3) Penelitian eksplorasi; penelitian yang dapat menghasilkan penelitian 

yang sangat dalam. 

g. Penelitian berdasarkan teknik yang digunakan 
1) Penelitian survey (survey research), tidak melakukan perubahan 

(tidak ada perlakuan khusus) terhadap variabel yang diteliti 

2) Penelitian percobaan (experiment research), dilakukan perubahan (ada 

perlakuan khusus) terhadap variabel yang diteliti 

h. Penelitian berdasarkan keilmiahan 

1) Peneliti ilmiah; menggunakan kaidah-kaidah ilmiah 

2) Penelitian non ilmiah; tidak menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. 

 

2. Sumber data 

Menurut Arikunto (2014, hlm. 172) mengatakan bahwa “sumber data 

dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”. 

Apabila sumber data yang diambil menggunakan kuesioner atau 

wawancara dalam pengumpulan data maka sumber data disebut 

responden (orang yang merespon atau menjawab pertanyaan- 

pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan). Menurut 

Moleong dalam Ainur Rahmah (2016) “sumber data merupakan hasil 

gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya”. Pada 

enelitian kualitatif kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, 

terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang 

diperlukan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data 

sekunder. 

a) Data primer 
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Data primer yang digunakan yaitu berupa laporan penelitian dan 

data sekunder yang digunakan yaitu berupa buku bacaan, buku 

teks dan aktikel-artikel dalam majalah-majalah ilmiah Menurut 

Arikunto (2014, hlm 172) menyatakan bahwa data primer yang 

dimaksud yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa 

jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui 

angket. Sedangkan menurut Anggoro Toha (2011, hlm 2.12) yang 

dimaksud dengan “sumber primer adalah pustaka  yang 

merupakan penjelasan langsung dari seorang peneliti mengenai 

kegiatan peneliti yang telah dilakukannya. Sumber data primer 

biasanya berupa artikel atau laporan yang ditulis langsung oleh 

peneliti yang bersangkutan, dan biasanya dimuat dalam sebuah 

jurnal ilmiah”. Adapun menurut Marzuki dalam Iskandar Maria 

C.C (2002, hlm. 10) sumber data primer adalah data yang 
diperoleh langsung dari sumber yang diamati dan dicatat untuk 

pertama kalinya. 

b) Data sekunder 

Arikunto (2014, hlm 172) mengungkapkan bahwa data sekunder 

merupakan sumber data menyajikan tampilan berupa keadaan 

diam dan bergerak. Diam disini misalnya ruangan, kelengkapan 

alat, wujud benda, warna, dan lain-lain. Bergerak misalnya 

aktivitas, kinerja”. Sedangkan data sekunder memurut Anggoro 

Toha (2011, hlm 2.12) bahwa “sumber data sekunder adalah 

setiap publikasi yang disusun oleh seorang penulis yang bukan 

pengamat langsung atau partisipan dalam kegiatan yang 

digambarkan dalam data tersebut”. Adapun sumber data sekunder 

menurut Narimawati dalam Iskandar Maria C.C (2008, hlm 10) 

adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan 

mengumpulkan data. 

3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 

yang ditetapkan. Sugiyono (2017, hlm. 224) 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan 

informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber kepustakaan 

yang berhubungan dengan problem based learning dan prestasi 

belajar. Sumber kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini di 

peroleh dari buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan sumber lainnya 

seperti kebijakan pemerintah dan kurikulum. Tehnik pengumpulan 

data yang digunakan yaitu editing, organizing, finding. 

a) Editing 

Menurut R. Poppy Yaniawati 2020 (yang dikutip dari 
https://fkip.unpas.ac.id) menjelaskan bahwa “editing merupakan 

pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi 

kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang 

satu dengan yang lain”. Sedangkan menurut Musthofa, M.H (2013 
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yang dikutip dari http://etheses.uin-malang.ac.id) editing adalah 

meneliti data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan 

jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan 

relevansinya dengan data yang lain. Berdasarkan pengertian diatas 

dappat disimpulkan bahwa editing merupakan pengumpulan data 

dengan cara mengumpulkan data itu kembali. 

b) Organizing 

Menurut R. Poppy Yaniawati 2020 (yang dikutip dari 

https://fkip.unpas.ac.id) menjelaskan bahwa “organizing adalah 

mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah 

diperlukan”. Sedangkan menurut Nazir (2016 hlm, 44) 

mengemukakan bahwa “organizing yaitu mengorganisir data yang 

diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan. Berdasarkan 

pengertian diatas organizing adalah tahap menempatkan kerangka 

data yang diperoleh untuk dijadikan deskripsi. 

c) Finding 
Menurut R. Poppy Yaniawati 2020 (yang dikutip dari 

https://fkip.unpas.ac.id) menjelaskan bahwa “finding yaitu 

melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data 

dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah 

ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil 

jawaban dari rumusan masalah”. Sedangkan menurut Nazir (2016 

hlm, 44) mengemukakan bahwa “finding yaitu melakukan analisis 

lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan 

menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah 

ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang 

merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah. Berdasarkan 

pengertian diatas bahwa finding merupakan tahapan dengan cara 

mengorganisasikan data-data melalui teori untuk mendapatkan 

kesimpulan. 

4. Analisis Data 
Menurut Anggoro Toha (2011, hlm. 6.18) “kegiatan analisis data pada 

penelitian kuantitatif merupakan bagian integral dari pengumpulan 

data di lapangan”. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari 

seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam 

analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan 

jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Sugiyono 

(2015, hlm. 207) dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari 

berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus 

sampai datanya jenuh”. Analisis data yang digunakan oleh penulis 

pada pembahsan penelitian ini adalah: 

a) Induktif 
Kesimpulan yang diambil dari suatu yang konkrit dari pengertian 

yang umum menuju pengertian yang khsusus. Anggoro Toha 
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(2011, hlm 6.18) bahwa “induktif adalah suatu proses pemahaman 

yang didasarkan pada informasi/data dan fakta dari lapangan dan 

kemudian mencoba mensintesikannya ke dalam beberapa kategori 

atau mencocokkannya dengan teori yang ada”. Sedangkan 

menurut Aqib dalam Samsul Bahri dkk (2017 hlm. 203) “induktif 

dimulai dengan pemberian berbagai kasus, contoh atau sebab yang 

mencerminkan suatu konsep atau prinsip”. Berdasrkann pengertian 

diatas bahwa induktif merupakan informasi yang didapat dari 

kasus/fakta yang ada dilapangan. 

b) Deduktif 

Deduktif 

Pemikiran yang bertolak pada fakta-fakta yang umum kemudian 
ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khsusus. Menurut 

Juliana Yuyus (2013, hlm 22) “deduktif adalah pemikiran yang 

bertolak pada fakta-fakta yang umum kemudian ditarik pada suatu 

kesimpulan yang bersifat kasus”. Sedangkan menurut Djumingin 

dalam Samsul Bahri dkk (2017 hlm. 203) “pesan mulai dari hal 

umum menuju yang khusus, dari hal yang abstrak kepada hal-hal 

yang nyata, dari konsep-konsep yang abstrak kepada contoh- 

contoh yang konkrit, dari sebuah premis menuju ke kesimpulan 

yang logis”. Berdasarkan pengertian diatas bahwa deduktif dapat 

menganalisis dari konsep yang nyata kemudian  ditarik  

kesimpulan dari umum ke khusus. 

c) Interpretative 

Menurut Muslim (2015 hlm.78) “interpretative berangkat dari 

upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial 

atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman 

orang yang diteliti”. Sedangkan menurut Newman dalam (Muslim 

2015, hlm 78) “interpretative merupakan sebuah sistem sosial 

yang memaknai perilaku secara detail langsung mengobservasi”. 

Berdasarkan penegrtian diatas interpretative merupakan penelitian 

yang menginterprestasikan suatu makna pada aturan dan 

menafsirkan dari simpulan dua atau lebih. 

d) Komparatif 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang dikutip dari 

https://lektur.id/arti-komparatif) komparatif adalah metode untuk 

menentukan kekerabatan bahsa dengan membandingkan bentuk 

kata yang bertujuan untuk mengkontruksi. Sedangkan menurut 

Nazir dalam Asik Belajar. Com (2017 dari laman web 

https://www.asikbelajar.com/arti-penelitian-komparasi/) adalah 

sejenis deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar 

tentang sebab akibat dengan menganalisis factor-faktor penyebab 

terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Menurut 

pengertian diatas bahwa komparatif merupakan perbandingkan 

persamaan atau perbedaan dari dua variable atau lebih yang 

sedang di teliti. 

https://www.asikbelajar.com/arti-penelitian-komparasi/


15 
 

 

G. Sistematika Penulisan 

Bagian ini memuat sistematika penulisan skripsi, gambaran mengenai 

keseluruhan isi dan pembahsannya dapat di jelaskan dalam sistematika yang di 

kemukakan oleh Yaniawati. R. Poppy di lingkungan dosen FKIP Unpas yaitu 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN bab ini berisi penjelasan yang akan 

mengantarkan pembaca ke permasalahan pada penelitian. Bagian pendahuluan 

berisi latar belakang penelitian yang berkaitan dengan kesenjangan harapan dan 

fakta di lapangan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 

variabel, metode penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II KAJIAN : konsep model problem based learning 

BAB III KAJIAN : peningkatan prestasi belajar melalu model PBL 

BAB IV KAJIAN : strategi model PBL terhadap prestasi belajar siswa 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN menyajikan penafsiran dan 

pemaknaan peneliti terhadap analisis temuan hasil penelitian. Simpulan harus 

menjawab rumusan masalah atau pernyataan penelitian. Oleh karena itu pada 

bagian simpulan disajikan pemaknaan peneliti terhadap semua hasil dan temuan 

penelitian. Saran merupakan rekomendasi yang ditunjukkan kepada para pembuat 

kebijakan, penggunaan, atau kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk 

melakukan penelitian selanjutnya, dan kepada pemecah masalah dilapangan. 


