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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu bidang studi yang 

diajarkan di Sekolah Dasar. Seorang guru Sekolah Dasar yang akan 

mengajarkan IPA haruslah mengetahui dan memahami materi yang akan 

diajarkannya. Dengan begitu, guru harus menggunakan strategi ataupun 

metode yang cocok diterapkan di sekolah tersebut, sehingga semua murid 

dapat mengerti apa yang akan diajarkan dan tujuan pembelajaran dapat 

tersampaikan. 

 Pada hakikatnya, IPA memiliki kontribusi yang sangat besar dalam 

membantu kehidupan manusia sehari–hari. Barlia (2010: 2) mengemukakan 

bahwa: 

   Kemajuan sains dan teknologi dalam satu sisi sangat menguntungkan 

dan menunjang kehidupan umat manusia, misalnya memacu kemajuan 

ekonomi untuk kesejahteraan umat manusia. 

 

Pada kenyataannya yang terjadi di lapangan, seperti hasil observasi 

yang dilakukan di kelas IV SDN Ranca Tales adalah sistem pembelajarannya 

masih bersifat konvensional. Pembelajaran hanya bersifat “Transfer Ilmu” 

dari guru kepada siswanya, tanpa adanya bimbingan secara langsung dari 

guru kepada siswa. Siswa memperoleh informasi kemudian menghapalnya. 

Otaknya dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi yang 

telah diberikan. Tanpa dituntut untuk bernalar, berpikir kritis dan melakukan 

pemecahan masalah. Keantusiasan siswa pada saat pembelajaranpun dinilai 
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sangat kurang untuk pembelajaran IPA pada materi benda dan sifatnya ini, 

sehingga siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan 

yang berhubungan dengan kehidupan sehari-harinya. 

Permasalahan tersebut memunculkan pemikiran dari peneliti untuk 

mencari solusi yaitu diperlukannya suatu strategi dan metode yang lebih 

inovatif dan menarik. Oleh karena itu agar hasil belajar siswa meningkat, 

maka diperlukan suatu  pembelajaran yang mendukung tujuan tersebut. 

Strategi problem-based learning adalah salah satu metode yang dapat 

digunakan pengajar sebagai suatu strategi dan metode yang inovatif dan 

menarik. Alasan digunakannya strategi problem-based learning pada 

pembelajaran IPA adalah sebagai berikut : 1) merupakan teknik yang cukup 

bagus untuk siswa agar lebih memahami isi pelajaran; 2) menantang 

kemampuan sisiwa, serta memberikan kepuasan untuk menemukan 

pengetahuan baru bagi siswa; 3) meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa; 

4) membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami 

masalah dalam kehidupan nyata; 5) lebih menyenangkan dan disukai siswa, 

dll. 

Sebagaimana pakar PBL yaitu H. S. Barrows (1982), menyatakan 

bahwa: 

PBL adalah sebuah metode pembelajaran yang didasarkan pada prinsip 

pembelajaran yang didasarkan pada prinsip bahwa masalah (problem) 

dapat digunakan sebagai titik awal untuk mendapatkan atau 

mengintegrasikan ilmu (knowledge) baru. 

(http://ayahalby.wordpress.com/2011/02/22/hakikat-ipa-di-sd) 

 

 

http://ayahalby.wordpress.com/2011/02/22/hakikat-ipa-di-sd/
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Latar belakang di atas mendorong penulis melakukan  penelitian untuk 

melihat peningkatan hasil belajar siswa SD kelas IVA (empat A) SDN Ranca 

Tales melalui strategi problem-based learning yang mencakup 

mendefinisikan masalah, mendiagnosis masalah, merumuskan alternatif  

strategi, menentukan dan menetapkan strategi pilihan, dan melakukan 

evaluasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan membandingkan 

peningkatan hasil belajar antara siswa yang mendapatkan strategi problem-

based learning dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. 

Selain itu penulis ingin mengetahui sikap siswa dan pengisian lembar 

observasi oleh guru terhadap pembelajaran IPA yang menggunakan strategi 

problem-based learning. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah perlakuan 

pada kelas kontrol? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah perlakuan 

pada kelas eksperimen? 

3. Bagaimana perbandingan hasil belajar siswa pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen? 

4. Bagaimana sikap siswa terhadap proses pembelajaran yang menggunakan 

strategi PBL pada kelas eksperimen? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian  ini adalah  untuk meningkatkan kualitas 

proses dan tes hasil belajar siswa di kelas IV SD pada pembelajaran IPA 

menggunakan strategi problem-based learning. 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

perlakuan pada kelas kontrol. 

b. Mengidentifikasi peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

perlakuan pada kelas eksperimen. 

c. Mengidentifikasi perbandingan hasil belajar siswa pada kelas kontrol 

dan kelas eksperimen. 

d. Mengidentifikasi sikap siswa terhadap proses pembelajaran yang 

menggunakan strategi PBL pada kelas eksperimen. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini penting untuk dilakukan, secara praktis hasil dari 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi SD (guru dan siswa), sedangkan 

secara teoritis akan bermanfaat bagi penelitian dan  keilmuan. Adapun 

rincian manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Bagi siswa: strategi problem-based learning ini dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA siswa SD. 
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b. Bagi guru: strategi problem-based learning ini dapat menjadi model 

pembelajaran alternatif  yang diterapkan di kelas. 

c. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan/ referensi 

(penelitian yang relevan) pada penelitian yang sejenis. 

 

D. Definisi Operasional 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi diperoleh suatu bentuk judul 

yang bila didefinisikan secara oprasional adalah sebagai berikut: 

1. Strategi Problem-Based Learning (PBL) 

Depdiknas (Komalasari. 2010: 58) menjelaskan bahwa strategi PBL 

menggunakan masalah dunia nyata bagi siswa untuk belajar tentang 

berpikir kritis dan keterampilan mengkoneksikan, serta untuk memperoleh 

pengetahuan dan konsep yang esensi dari mata pelajaran. Dalam hal ini 

siswa terlibat dalam penyelidikan untuk menghubungkan yang 

mengintegrasikan keterampilan dan konsep dari berbagai isi materi 

pelajaran. Strategi ini mencakup pengumpulan informasi berkaitan dengan 

pertanyaan, menyintesa dan mempresentasikan penemuannya kepada 

orang lain. 

2. Hasil Belajar 

Belajar merupakan kegiatan manusia yang dilakukan sepanjang 

hayat. Melalui kegiatan belajar, manusia dapat mengetahui berbagai hal 

dan informasi yang ada di lingkungan sekitarnya. Namun, belajar bukan 

hanya sekedar mengumpulkan informasi dan berlatih saja. 
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Menurut Winkel (2004: 59) belajar merupakan suatu aktivitas 

mental/ psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungannya, yang menghasilkan sejumlah perubahan dalam 

pengetahuan-pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. 

 

Dengan demikian, perubahan itu bersifat secara relatif konstan dan 

berbekas. Sehingga semua perubahan itu merupakan suatu hasil belajar 

dan mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. 

 
E. Struktur Penulisan 

Adapun struktur penulisan skripsi ini diantaranya: 

Bab I: Pendahuluan, bagian ini menguraikan masalah yang akan dibahas  

yang  meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, definisi operasional serta struktur penulisan. 

Bab II: Strategi Problem-Based Learning (PBL) Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Pada Konsep Perubahan Wujud Benda di Sekolah Dasar, bagian ini 

meliputi: kajian pustaka, kerangka pemikiran, temuan hasil penelitian 

sebelumnya dan hipotesis penelitian. 

Bab III: Metodologi Penelitian, bagian ini meliputi: lokasi, subyek, populasi, 

dan sampel, desain penelitian, metode penelitian, instrumen penelitian, proses 

pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, bagian ini meliputi: hasil dari 

instrumen tes hasil belajar siswa kelas IV SD, analisis skala sikap dan 

pembahasan hasil temuan dari strategi yang diterapkan pada kelas 

eksperimen. 
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Bab V: kesimpulan dan Saran, meliputi: kesimpulan dari keseluruhan 

penelitian eksperimen yang telah dilakukan dan rekomendasi untuk rekan 

guru dan peneliti selanjutnya. 


