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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Menurut Feni, (2014, hlm. 13) pendidikan merupakan bimbingan atau 

pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk 

mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cakap melaksanakan tugas 

hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Pendidikan dilakukan melalui 

pengajaran, pelatihan atau penelitian. Pendidikan juga suatu hak dan kewajiban 

yang harus dilaksanakan setiap manusia. Dengan adanya pendidikan maka 

seseorang dapat memiliki kepribadian, kecerdasan, kekuatan spiritual, ahlak mulia, 

dan keterampilan yang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri serta masyarakat.  

Jadi, pendidikan adalah proses belajar yang dilakukan oleh  pendidik kepada 

siswa agar mendapat ilmu atau materi yang belum didapatkan serta membuatnya 

menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir. Tujuan pendidikan nasional 

adalah mengarahkan berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

memiliki tanggung jawab.  

Pendidikan di sekolah dasar merupakan lembaga yang dikelola dan diatur 

oleh pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan secara formal dan berlangsung 

selama 6 tahun yang mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Karena pendidikan 

merupakan hak dan kewajiban belajar guna memberdayakan potensi siswa dalam 

mendapatkan pembentukan karakter. Disebutkan dalam Undang-Undang tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, menyatakan, “pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, dan ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara”. 
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Menurut data hasil observasi di SDN 066 Halimun Bandung, peneliti menunjukkan bahwa 

partispasi peserta didik kelas V masih kurang. Karena sebagian peserta didik masih mempunyai 

pemikiran yang belum kritis dalam mempelajari pembelajaran tersebut. Menurut hasil penelitian 

jurnal terkait dengan kurangnya partisipasi belajar peserta didik, masih sangat rendah. 

Pada proses pembelajaran, keberhasilan peserta didik dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal. Dimana faktor internal adalah partisipasi peserta didik, karena partispasi sangat 

diperlukan pada proses belajar, jika seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar maka 

seseorang itu tidak mungkin dapat melakukan aktivitas belajar. Oleh sebab itu motivasi adalah 

dorongan yang hasilnya dapat mempengaruhi perubahan tingkah laku pada diri seseorang.  

Oleh karena itu, perubahan tingkah laku pada diri peserta didik dalam  pembelajaran terkait 

partisipasi diharapkan dapat saling berkaitan dengan keunggulan Problem Based Learning 

terhadap proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Karena, Problem Based Learning adalah salah 

satu pendekatan pembelajaran dengan menggunakan masalah yang dialami sehari-hari oleh siswa 

sebagai salah satu materi, agar siswa mampu berpikir kritis dan terampil dalam memecahkan 

masalah dunia nyata. Namun, metode yang digunakan dalam pembelajaran ini masih kurang 

bervariasi. Kemudian, model yang digunakan masih berupa konvensional. Maka dari itu pada 

pembelajaran ini menggunakan model PBL. Model Problem Based Learning merupakan 

pembelajaran yang bersifat student centered yang berfokus pada proses belajar, bukan mengajar. 

Dengan demikian, mengenai memahaminya peserta didik pada pembelajaran tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan partisipasi belajar peserta didik karena dalam proses belajar 

mengajar di SDN 066 Halimun Bandung penggunaan model masih kurang bervariatif. Menurut 

hasil survei peneliti, pada proses pembelajaran ini untuk penggunaan model yang diterapkan guru 

nya masih belum bisa mencapai target. Sehingga peserta didik nya juga masih rendah dalam 

mengikuti pembelajaran tersebut. Model pembelajaran langsung merupakan model pembelajaran 

yang masih digunakan di SDN 066 Halimun tersebut, dimana pembelajaran lebih berpusat pada 

guru. Diharapkan dengan menggunakan model PBL, peserta didik dapat lebih antusias dalam 

proses belajar di kelas dan mengubah pembelajaran menjadi student center dan peserta didik dapat 

berpikir kritis.  

Pada model Problem Based Learning peserta didik diberi konsep masalah-masalah yang 

disajikan dan harus diselesaikan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan rasa ingin tahu, merasa 

lebih tertantang, tugas autentik, dan keterlibatan sehingga memotivasi siswa untuk belajar. Peserta 
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didik didorong untuk lebih aktif terlibat dalam materi pembelajaran dan mengembangkan 

keterampilan berfikir kritis. Karena pada mata pelajaran ini masih ada beberapa peserta didik yang 

masih kurang dalam berpatisipasi nya pada saat pembelajaran. Adapun penyebabnya itu adalah 

dikarenakan adanya faktor intern dan faktor ekstern yang membuat peserta didik tidak fokus dalam 

pembelajaran. 

Dari uraian permasalahan di atas peneliti merasa tertarik mengkhususkan melakukan 

penelitian litartur dengan judul “Analisis Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap 

Partisipasi Belajar Peserta Didik di Sekolah Dasar” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, adapun rumusan masalahnya adalah:  

1. Bagaimana konsep model Problem Based Learning? 

2. Bagaimana partisipasi peserta didik di SD? 

3. Bagaimana hubungan model Problem Based Learning terhadap partisipasi peserta didik di 

SD? 

  

C. Tujuan dan manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana konsep model Problem Based Learning. 

b. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi peserta didik di SD. 

c. Untuk mengetahui hubungan model Problem Based Learning terhadap partisipasi peserta 

didik di SD. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah wawasan dan keilmuan, serta 

pengembangan ilmu terutama pada ilmu pendidikan dan memberikan penguatan teori khususnya 

terhadap analisis model Problem Based Learning sehingga dapat meningkatkan partisipasi belajar.  

b. Manfaat Praktis  

1) Bagi peneliti 

Penelitian ini akan menjadi pengalaman sebagai masukan sekaligus upaya meningkatkan 

partisipasi belajar peserta didik di SD melalui analisis model Problem Based Learning. 

2) Bagi Siswa  
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Dapat meningkatkan partispasi belajar peserta didik setelah menggunakan model Problem 

Based Learning. 

3) Bagi Guru 

a) Mampu menganalisis pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning melalui 

penelitian Studi Literatur. 

b) Meningkatkan kreativitas pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. 

c) Mampu menerapkan model Problem Based Learning pada pembelajaran di SD. 

4) Bagi Sekolah  

1) Mampu menganalisis pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning melalui 

penelitian Studi Literatur. 

2) Hasil penelitian ini akan memberikan dampak yang baik terhadap sekolah. 

 

D. Definisi Variabel 

Menurut Sugiyono (2016, hlm. 38) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih penulis 

yaitu Analisis Model Problem Based Learning Terhadap Partisipasi Belajar Peserta Didik di 

Sekolah Dasar maka penulis mengelompokkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

menjadi variabel X dan Variabel Y. Dimana variabel X ini sering disebut juga variabel stimulus 

(variabel bebas) sedangkan variabel Y disebut juga variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. 

Maka definisi variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Partisipasi Belajar Peserta Didik 

Menurut Suryosubroto (2002, hlm. 279) dalam bukunya Proses Belajar Mengajar di Sekolah, 

menjelaskan bahwa partisipasi belajar adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada 

pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. 

2. Model Problem Based Learning 

Menurut Murfiah (2015, hlm. 271) menyatakan bahwa Pembelajaran Berbasis Masalah 

sebagai pembelajaran yang diperoleh melalui proses menuju pemahaman akan resolusi suatu 

masalah. Masalah tersebut dipertemukan pertama-tama dalam proses pembelajaran. 

 

E. Landasan Teori 
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1. Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Menurut Burton (dalam Murfiah, 2017, hlm.6) menyatakan belajar merupakan perubahan 

tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu dan 

individu lingkungannya sehingga mereka mampu berinteraksi dengan lingkungannya  

Selaras dengan itu menurut Gagne (dalam Suprijono, 2013, hlm. 2) mengatakan bahwa 

belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. 

Perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan seseorang secara 

alamiah. Sedangkan menurut Surya (2015, hlm. 111) pembelajaran adalah perubahan tingkah laku 

dari hasil interaksi terhadap lingkungan dalam memenuhi kebutuhan. 

Menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah perubahan sikap karna 

interaksi sesama individu. Belajar juga biasanya melibatkan interaksi antara guru dan peserta 

didik, pada hakikatnya belajar bisa dilakukan di sekolah, rumah bahkan di lingkungan masyarakat.  

b. Tujuan Belajar 

Setiap perencanaan memiliki tujuan, sama halnya dengan belajar yang memiliki tujuan 

belajar. Menurut Sardiman, (2014,  hlm. 26-27) jika tinjau secara umum, maka tujuan belajar 

terdapat 3 jenis, yaitu :  

1) Untuk mendapatkan pengetahuan. 

Pengetahuan dan kemampuan berpikir tidak dapat dipisahkan, karena kemampuan berpikir 

tidak dapat berkembang jika tanpa bahan pengetahuan, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu hal 

ini ditandai dengan kemampuan berpikir. 

2) Kemampuan konsep dan keterampilan. 

Penananaman konsep atau merumuskan konsep juga memerlukan suatu keterampilan, baik 

keterampilan jasmani serta keterampilan rohani.  

3) Pembentukan sikap. 

Dalam menumbuhkan sikap mental, prilaku dan pribadi anak didik tidak akan terlepas dari 

soal penanaman nilai-nilai, transfer of values. Oleh karena itu peran guru bukan hanya sekedar 

pengajar namun sebagai pendidik yang akan memindahkan nilai-nilai itu pada anak didik. 

Menurut Hamalik (2008, hlm. 73-75) tujuan belajar terdiri dari tiga komponen, yaitu : 

1) Tingkah laku terminal. Tingkah laku terminal adalah komponen tujuan belajar yang 

menentukan tingkah laku peserta didik setelah belajar. 
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2)  Kondisi-kondisi tes. Komponen kondisi tes tujuan belajar menentukan situasi di mana 

peserta didik dituntut untuk mempertunjukkan tingkah laku terminal. 

3) Ukuran-ukuran perilaku. Komponen ini merupakan suatu pernyataan tentang ukuran yang 

digunakan untuk membuat pertimbangan mengenai perilaku siswa. 

Tujuan belajar menurut Sukandi (1983, hlm. 18) adalah mengadakan perubahan tingkah laku 

dan perbuatan. Perubahan itu dapat dinyatakan sebagai suatu kecakapan keterampilan, kebiasaan, 

sikap, pengertian, sebagai pengetahuan atau penerimaan dan penghargaan. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan belajar adalah agar peserta dididk mendapatkan 

pengetahuan, mampu dalam membuat konsep serta memiliki keterampilan juga dapat membentuk 

sikap yang baik. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar. 

Setiap pembelajaran mempunyai faktor-faktor yg bisa mempengaruhi belajar seperti 

menurut Purwanto (2014, hlm.102) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar anak didik antara 

lain : 

1) Faktor yang ada pada diri sendiri yang disebut faktor individual. 

2) Faktor yang ada diluar diri yang disebut faktor sosial. 

Faktor individual yang dapat mempengaruhi belajar adalah : (1) Faktor kematangan atau 

pertumbuhan, (2) Kecerdasan, (3) Latihan, (4) Motivasi, dan (5) Faktor pribadi. 

Sedangkan faktor sosial yang dapat mempengaruhi belajar adalah:  

(1) Faktor keluarga/keadaan rumah tangga, (2) Guru dan cara mengajarnya, (3) Alat-alat yang 

digunakan dalam belajar-mengajar, (4) Lingkungan dan kesempatan yang tersedia, (5) Motivasi 

sosial, (6) Faktor keluarga/keadaan rumah tangga, (7) Guru dan cara mengajarnya, (8) Alat-alat 

yang digunakan dalam belajar-mengajar, (9) Lingkungan dan kesempatan yang tersedia, (10) 

Motivasi sosial. 

Menurut Slameto (2010, hlm. 54) menerangkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar adalah: 

a. Faktor intern meliputi: 

1) Faktor jasmaniah terdiri dari faktor kesehatan dan faktor cacat tubuh. 

2) Faktor psikologis terdiri dari intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan 

kesiapan. 

3) Faktor kelelahan baik kelelahan secara jasmani maupun kelelahan secara rohani. 
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b. Faktor ekstern meliputi: 

1) Faktor keluarga terdiri dari cara orang tua mendidik, relasi antaranggota keluarga, suasana 

rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. 

2) Faktor sekolah terdiri dari metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan peserta didik, 

relasi peserta didik dengan peserta didik, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, 

standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. 

3) Faktor masyarakat terdiri dari kegiatan peserta didik dalam masyarakat, mass media, teman 

bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

2. Hasil Belajar  

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima 

pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004, hlm. 22). Selain itu “hasil belajar adalah perubahan hasil 

perilaku yang ditunjukkan pembelajar sebagai hasil dari seluruh interaksi yang disadari oleh guru 

dan peserta didik, berbentuk aspek kognitif, afektif dan psikomotor” (Sudjana, 2004: hlm. 87). 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, hasil belajar adalah suatu 

hasil usaha (mampu memanfaatkan kemampuan, keterampilan, sikap dan keterampilan yang 

diperoleh peserta didik setelah ia menerima perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat 

mengkonstruksikan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari), secara maksimal bagi 

seseorang dalam menguasai bahan-bahan yang dipelajari atau kegiatan yang dilakukan. Hasil 

belajar menurut penulis adalah pencapaian maksimal yang diperoleh peserta didik ketika 

mengikuti proses pembelajaran yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. 

3. Model Problem Based Learning (PBL)  

a. Pengertian Model Problem Based Learning (PBL) 

Menurut Huda (dalam Murfiah, 2016, hlm.143) menjelaskan fitur-fitur penting dalam PBL 

mereka mengatakan bahwa ada tiga elemen dasar yang seharusnya muncul dalam PBL, yaitu : 

menginisasi pemicu atau masalah awal (initiating trigger), meneliti isu-isu yang diidentifikasi 

sebelumnya, dan memanfaatkan pengetahuan dalam memahami lebih jauh situasi masalah. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa langkah pertama dalam PBL yang pertama adalah mencari masalah, 

selanjutnya mengidentifikasi masalah, dan langkah terakhir memecahkan  masalah.  

Model Problem Based Learning “merupakan pendekatan yang menekankan pada 

terpaparnya masalah sebagai pemicu belajar, sehingga belajar tidak lagi terkotak-kotak menurut 
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bidang ilmu, tetapi terintegrasi secara keseluruhan” Gagne (dalam Suherti, 2016, hlm.61). Menurut 

Murfiah (2015, hlm.271) menyatakan bahwa Pembelajaran Berbasis Masalah sebagai 

pembelajaran yang diperoleh melalui proses menuju pemahaman akan resolusi suatu masalah. 

Masalah tersebut dipertemukan pertama-tama dalam proses pembelajaran. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa model Problem Based Learning merupakan pembelajaran 

yang bersifat student centered yang berfokus pada proses belajar, bukan mengajar.  

b. Ciri Khas Model Problem Based Learning  

Pembelajaran Problem Based Learning dimulai dengan pertanyaan yang sudah ada, 

mengidentifikasi apa yang perlu diketahui untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

Pelaksanaan Problem Based Learning menuntut keaktifan peserta didik dalam menggali informasi 

dan melakukan penyelidikan. Ciri-ciri kunci dari model Problem Based Learning, menurut 

Newman (dalam Suherti, 2017, hlm.65) adalah: 

1) Guru sebagai fasilitator  

Fasilitator bertugas memberi fasilitas atau pelayanan agar peserta didik memperoleh 

pengetahuan. 

2) Menggunakan proses tutorial memfasilitasi pembelajaran 

Pada pelaksanaan model PBL, guru bertindak sebagai tutor dalam membimbing proses 

pembelajaran berlangsung. 

3) Menggunakan masalah konstektual untuk menstimulus pembelajaran 

Ciri khas model PBL adalah masalah nyata yang harus dipecahkan 

4) Belajar pada kelompok belajar kecil   

Masalah yang dikaji sebaiknya dipecahkan dalam proses belajar melalui kelompok belajar 

yang terdiri dari beberapa orang. 

c. Sintak Model Problem Based Learning  

Menurut Dewey (dalam Sanjaya, 2006, hlm. 217), menjelaskan 6 langkah strategi 

pembelajaran berdasarkan masalah yang kemudian dinamakan metode pemecahan masalah 

(problem solving), yaitu: 

1. Merumuskan masalah. 

Langkah peserta didik dalam menentukan masalah yang akan dipecahkan. 

2. Menganalisis masalah. 

Langkah peserta didik meninjau masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang. 

3. Merumuskan hipotesis. 
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Langkah peserta didik merumuskan masalah pemecahan masalah berdasarkan pengetahuan 

yang dimilikinya. 

4. Mengumpulkan data. 

5. Langkah peserta didik untuk mencari informasi dalam upaya pemecahan masalah. 

6. Pengujian hipotesis. 

7. Langkah peserta didik untuk merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan 

penolakan hipotesis yang diajukan. 

8. Merumuskan rekomendasi pemecah masalah. 

9. Langkah peserta didik menggambarkan rumusan hasil pengujian hipotesis dan rumusan 

kesimpulan. 

 

d. Keunggulan Model Problem Based Learning 

Menurut Smith (dalam Anisaunnafi’ah, 2015, hlm. 31) menjelaskan model Problem Based 

Learning mempunyai keunggulan yaitu meningkatkan kecakapan memecahkan masalah, lebih 

mudah mengingat, meningkatkan pemahamannya, meningkatkan pemahamannya yang relevan 

dengan dunia praktik, mendorong untuk berpikir, membangun kemampuan kepemimpinan dan 

kerjasama, kecakapan belajar, dan memotivasi siswa. 

Sedangkan menurut Sanjaya (2006, hlm. 220) Problem based Learning memiliki beberapa 

keunggulan yaitu: 

1) Pemecahan masalah (problem solving) merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih 

memahami isi pelajaran. 

2) Pemecahan masalah (problem solving) dapat menantang kemampuan peserta didik serta 

memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi peserta didik. 

3) Pemecahan masalah (problem solving) dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta 

didik. 

4) Pemecahan masalah (problem solving) dapat membantu peserta didik bagaimana 

mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata, 

5) Pemecahan masalah (problem soving) dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan 

pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan, 

6) Pemecahan masalah (problem solving) diangap lebih menyenangkan dan disukai peserta 

didik. 

7) Pemecahan masalah (problem solving) dapat mengembangkan kemampuan peserta didik 

untuk berfikir kritis dan mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka untuk 

menyesuaikan dengan pengetahuan baru. 

8) Pemecahan (problem solving) dapat memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. 

9) Pemecahan masalah (problem solving) dapat mengembangkan minat peserta didik untuk 

secara terus menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keunggulan model Problem Based Learning 

ini adalah dalam pembelajaran lebih berpusat kepada peserta didik, guru tidak mendominasi 
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sepenuhnya dalam kegiatan pembelajaran tetapi guru lebih menjadi fasilitator dan membimbing 

dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa dapat belajar dengan aktif dan dapat meningkatkan 

kreatifitas dan hasil belajar siswa dan pembelajarannya pun lebih bermakna karena model 

pembelajaran ini lebih menekankan kepada aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

e. Kelemahan Model Problem Based Learning 

Meskipun model pembelajaran ini terlihat begitu baik dan sempurna dalam meningkatkan 

kemampuan serta kreatifitasn peserta didik, tetapi tetap saja memiliki kelemahan seperti yang 

dikemukakan oleh Shoimin, (2014, hlm.133) kekurangan model Problem Based Learning yaitu: 

1) Problem Based Learning tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran, ada bagian 

guru berperan aktif dalam menyajikan materi. 

2) Problem Based Learning lebih cocok untuk pembelajaran yang menurut kemampuan 

tertentu yang kaitannya dengan pemecahan masalah. 

3) Dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman peserta didik yang tinggi akan terjadi 

kesulitan dalam pembagian tugas. 

4) Model Problem Based Learning membutuhkan pembiasaan, karena model ini cukup rumit 

dalam teknisnya, serta peserta didik harus dituntut untuk konsentrasi dan daya kreasi. 

5) Dengan menggunakan model Problem Based Learning berarti proses pembelajaran harus 

dipersiapkan dalam waktu yang cukup panjang. Karena sedapat mungkin setaip persoalan 

yang akan dipecahkan harus tuntas, agar maknanya tidak terpotong. 

6) Peserta didik tidak dapat benar-benar tahu apa yang mungkin penting bagi mereka untuk 

belajar, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya. 

7) Sering juga ditemukan kesulitan terletak pada guru, karena guru kesulitan dalam menjadi 

fasilitator dan mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan yang tepat daripada 

menyerahkan mereka solusi. 

 

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kelemahan dari model Problem Based 

Learning ini adalah memerlukan waktu yang sangat lama dalam mengimplementasikannya pada 

proses belajar mengajar, sehingga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan 

dan dalam merencanakan pembelajarannya cukup sulit karena guru masih mendominasi atau guru 

yang lebih aktif, dan guru juga belum terbiasa menjadi fasilitator dalam pembelajaran. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian Literatur dengan menggunakan metode 

kualitatif. Menurut Haris, (2010, hlm. 9), metode kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang 

bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan 
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mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena 

yang ditelit. Adapun karateristik metode kualitatif ini yaitu: 

1) Memiliki sifat deskriptif analitik 

Peneliti melakukan analisis data dengan memperbanyak informasi, mencari hubungannya, 

membandingkan, dan menemukan hasil atas dasar data sebenarnya (bukan dalam bentuk angka). 

2) Tekanan pada proses bukan hasil 

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatitif berkaitan dengan 

pertanyaan untuk mengungkapkan proses dan bukan hasil dari suatu kegiatan. 

3) Bersifat induktif 

Penelitian kualitatif diawali mulai dari lapangan yaitu fakta empiris. Penelitian kualitatif 

menggunakan proses induktif artinya dari data yang terpisah-pisah namun saling berkaitan. 

4) Mengutamakan makna 

Makna yang diungkapkan berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa yang akan 

diteliti tersebut. 

Berdasarkan ciri-ciri mengenai karakteristik metode kualitatif dapat disimpulkan bahwa 

penelitian kualitatif dimulai dari lapangan yang berdasarkan pada lingkungan alami, bukan pada 

teori. Data dan informasi yang diperoleh dari lapangan ditarik makna dan konsepnya, melalui 

pemaparan secara deskriptif analitik dan tanpa menggunakan angka, karena lebih mengutamakan 

prosesnya. 

b. Jenis Penelitian 

Menurut Narbuko dan Achmadi (2007, hlm. 1) mengemukakan bahwa penelitian adalah 

suatu kegiatan utuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. 

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang 3 jenis penelitian, yaitu: 

1) Deskriptif 

Menurut Moleong, (2012, hlm. 5) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

menggambarkan data informasi yang berdasarkan dengan kenyataan (fakta) yang diperoleh di 

lapangan. Menurut Nawawi dan Martini, (1996, hlm. 73) penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya. 
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Jadi, berdasarkan menurut pendapat para ahli mengenai pengertian  penelitian deskriptif itu 

bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu informasi dengan 

keadaan yang sebenarnya dan berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada. 

2) Studi Literatur 

Menurut Danial dan Warsiah (2009, hlm. 80) mengatakan bahwa Studi Literatur adalah 

teknik penelitian dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liflet, artikel, dan lain-lain 

yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara 

membaca, memperoleh buku-buku, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang 

dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data teoritis yang sekiranya dapat mendukung 

kebenaran data yang diperoleh melalui penelitian. 

3) Studi Kasus 

Menurut Depdikbud, (1997, hlm. 2) menjelaskan bahwa studi kasus adalah suatu studi atau 

analisa yang komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik, bahan dan alat mengenai gejala 

atau ciri-ciri karakteristik berbagai jenis masalah atau tingkah laku menyimpang baik individu 

maupun kelompok. Menurut Wibowo, (1984, hlm. 79) menjelskan bahwa studi kasus adalah suatu 

teknik untuk mempelajari keadaan dan perkembangan seseorang secara mendalam dengan tujuan 

untuk mencapai penyesuaian diri yang lebih baik. 

Berdasarkan kedua pendapat mengenai pengertian studi kasus maka penulis menyimpulkan 

bahwa studi kasus adalah suatu teknik yang mempelajari keadaan seseorang secara detail dan 

mendalam, baik fisik maupun psikisnya. Selanjutnya dapat meningkatkan perkembangan dan 

upaya untuk membantu inividu, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan baik dengan 

lingkungannya. 

2. Sumber Data 

a) Data Primer 

Menurut Narimawati, (2008, hlm. 98) data primer adalah data yang berasal dari sumber asli 

atau pertama. Sedangkan menurut Sekaran, (2013: hlm. 113) data primer mengacu pada informasi 

yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti pada variabel minat untuk tujuan khusus 

penelitian. Adapun data primer pada skirpsi ini adalah hasil data observasi pada SD N 066 Halimun 

Bandung. 

b) Data Sekunder 
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Menurut Sugiono, (2008, hlm. 402) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini bersifat mendukung penelitian ini. 

Sedangkan menurut Sekaran, (2011: hlm. 76) data sekunder adalah data yang mengacu pada 

informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.  Sumber data sekunder adalah catatan 

atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, 

internet dan seterusnya. Adapun data sekunder pada skripsi ini adalah jurnal internasional. Jurnal 

nasional, dan buku.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

a) Editing 

Menurut Tika, (2005, hlm. 63) Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian 

kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data 

yang dikumpulkan untuk bisa proses lebih lanjut. 

b) Organizing 

Menurut Siswanto (2005, hlm. 73) Organizing atau organisasi adalah sekelompok orang 

yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Sekelompok 

orang yaitu beberapa orang yang menggabungan diri dengan ikatan norma, ketentuan, peraturan, 

dan kebijakan yang telah dirumuskan dan masing-masing pihak siap untuk menjalankannya 

dengan penuh tanggung jawab. Maksudnya itu adalah pengelompokkan suatu data yang telah 

diteliti oleh peneliti. 

c) Finding 

Finding merupakan suatu kegiatan yang mencari serta menemukan sebuah fakta yang benar 

dengan kenyataan. Menemukan sebuah data yang telah di teliti dan di kelompokkan  oleh peneliti. 

4. Analisis Data 

a) Deduktif 

Menurut Bungin, (2008, hlm. 27) analisis data dengan deduktif ini masih menjadi alat 

penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan 

pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Model penggunaan teori inilah yang biasa 

dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif. 

b) Interpretatif 
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Menurut Barnsley dan Ellis, (1992) interpretasi adalah proses memberi arti dan signifikansi 

terhadap analisis yang dilakukan, menjelaskan pola-pola deskriptif, mencari hubungan dan 

keterkaitan antar deskripsi-deskripsi data yang ada. 

 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika pembahasan menjelaskan mengenai keseluruhan isi skripsi dan pembahasannya. 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini memiliki keterkaitan antara satu bab dengan bab yang 

lainnya. Keterkaitan antara bab dapat dijelaskan dalam sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I, pada bagian pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi variabel, landasan teori, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. Esensi dan bagian pendahuluan adalah pertanyaan tentang masalah 

penelitian. Masalah penelitian timbul karena terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. 

Bab II, pada bagian ini berisi tentang kajian-kajian untuk menjawab rumusan masalah yang 

pertama yaitu “bagaimana konsep model Problem Based Learning”. Kajian-kajian tersebut berasal 

dari sumber buku maupun jurnal dan kemudian dilakukannya analisis untuk mendapatkan hasil 

atau kesimpulan. 

Bab III, pada bagian ini berisi tentang kajian-kajian untuk menjawab rumusan masalah yang 

kedua yaitu “bagaimana partisipasi siswa pada mata pelajaran IPA kelas V SD”. Kajian-kajian 

tersebut berasal dari sumber buku maupun jurnal dan kemudian dilakukannya analisis untuk 

mendapatkan hasil atau kesimpulan. 

Bab IV, pada bagian ini berisi tentang kajian-kajian untuk menjawab rumusan masalah yang 

ketiga yaitu “bagaimana hubungan model Problem Based Learning terhadap partisipasi siswa pada 

mata pelajaran IPA kelas V SD”. Kajian-kajian tersebut berasal dari sumber buku maupun jurnal 

dan kemudian dilakukannya analisis untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan. 

Bab V penutup, pada bab ini terdapat kesimpulan secara menyeluruh, merupakan uraian 

yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap analisis temuan hasil penelitian. 

Sedangkan saran merupakan rekomendasi yang ditujukan kepada para pembuat kebijakan, 

pengguna, atau kepada peneliti berikutnya. Sistematika skripsi tersebut menjadi acuan penulis 

dalam menulis skripsi ini. 
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Daftar pustaka merupakan daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit 

dan sebagainya yang ditempatkan pada setiap akhir suatu karangan ilmiah atau buku yang disusun 

berdasarkan abjad. (Yaniawati, 2020, hlm 25). 

 


