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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Guru adalah sumber belajar utama dalam sekolah, segala sesuatu dan 

informasi diberikan oleh guru dengan bantuan materi dan buku pelajaran. Guru 

dalam pendidikan dianggap orang dewasa yang mendidik dalam proses 

pendidikan kepada orang  yang belum dewasa yaitu siswa, hal ini berkaitan 

dengan pengertian pendidikan menurut Lengveld dalam Sadulloh (2011, hlm. 2) 

mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang 

dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. 

Melalui bantuan guru diharapkan siswa dapat mencapai kedewasaannya secara 

optimal sehingga terwujudnya manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang maha 

Esa, berperilaku mulia, cerdas dan terampil. Dalam kontek mendidik, salah satu 

yang dilakukan guru dalam mendidik yaitu melalui pembelajaran. Setiap 

pembelajaran bertujan agar siswa dapat mencapai kedewasaannya yaitu dengan 

adanya perubahan perilaku lebih baik dari sebelumnya.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di  salah satu 

Sekolah Negeri Kota Serang pada kelas V, terlihat beberapa masalah dalam 

pelaksanaan pembelajaran IPA yaitu berupa pembelajaran yang dilakukan masih 

secara tradisonal diantarnya Guru masih menjelaskan dengan metode cermah 

dalam menyampaikan pembelajaran IPA mengenai konsep peristiwa alam seperti 

hanya pengenalan konsep banjir saja. Pembelajaran tradisional tersebut dapat 

dikatakan sebagai pembelajaran teacher Centered atau pembelajaran yang 

berpusat pada guru atau pendidik, hal ini dapat dilihat dari cara mentransfer 

pembelajaran dari guru ke siswa tanpa menggali pengetahuan siswa, dan tanpa 

memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplor pengetahuan melalui konsepsi 
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siswa dengan pemahamnnya sendiri. Pembelajaran yang dilakukan di kelas 

tersebut dapat dikatakan pembelajaran lebih berpusat pada guru.  

Perlu adanya inovasi dalam pembelajaran pendidikan kita yaitu dengan 

mengubah strategi belajar yang lebih baik. Strategi belajar menurut Romizowsky 

(Rusmono, 2012, hlm 22) adalah kegiatan yang digunakan seseorang dalam 

usaha-usaha untuk memlilih metode pembelajaran. jadi sebaiknya guru dalam 

usahanya harus memilih dan memilah pembelajaran yang lebih baik yaitu dengan 

mempunya stategi pembelajaran yang lebih aktif atau dengan menggunakan 

student centred. student centred adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat 

pada peserta didik/siswa. Pendekatan tesebut diharapkan memberi ruang untuk 

siswa dalam menggali pengetahuan, siswa terlibat secara aktif dalam 

pembelajaran, saling membangun dan bekerja sama satu sama lain. 

Problem Based Learning  (PBL) adalah salah satu pendekatan student 

center atau pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Strategi 

pembelajaran PBL memberikan kebebasan siswa dalam memahami pembelajaran. 

Oleh karena itu siswa dapat belajar mulai dari pengetahuan sendiri maupun 

pengetahuan dari teman-temannya serta menggali dan membangun pengetahuan 

dari masalah yang ada. Seperti yang diuraikan oleh Baron dalam Rusmono (2012, 

hlm. 74) ciri-ciri strategi PBL adalah : 1) menggunakan permasalahn yang ada 

dalam dunia nyata,  2) pembelajaran berpusat pada penyesaian masalah, 3) siswa 

dapat menentukan tujuan pembelajaran, 4) peran guru sebagai fasilitator.  

Pembelajaran IPA adalah pembelajaran yang didalamnya mempelajari 

Fakta, konsep, hukum, dan teori yang dikemukakan oleh para ahli ( Widodo, dkk. 

2010, hlm. 4). Yakni salah satunya membahas fakta lingkungan seperti Peristiwa 

Alam yaitu Banjir. Konsep banjir adalah materi  yang berhubungan dengan 

kehidupan manusia, sayangnya pada realita pembelajaran konsep ini banyak 

ditemukan pembelajaran hanya tersampaikan sekilas saja tanpa menghiraukan 
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bagaimana perasaan siswa setelah mendapatkan pelajaran ini, bagaimana 

pemahaman siswa mengenai banjir  dan bagaimana siswa berpikir bahwa materi 

banjir ini perlu untuk dipelajari. 

Pada studi pendahuluan terlihat selain pembelajaran dilakukan secara 

teacher centred, pada materi ini tidak ada sesuatu yang unik dan menarik untuk 

dipelajari. Hal ini dikarenakan kurangnya alat peraga yang tersedia di sekolah. 

Data yang diperoleh yaitu beberapa alat peraga saja yang tersedia disekolah 

tersebut yaitu berupa alat peraga batuan, magnet dan lain-lain, namun tidak semua 

alat peraga yang dibutuhkan untuk pembelajaran IPA tersedia di sekolah tersebut.  

Penemuan konsep dan pengetahuan dalam memperoleh informasi dalam 

pembelajaran IPA membutuhkan media pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa. Menurut Widodo, dkk. (2010, hlm. 175) mengatakan bahwa 

media pembelajaran yang dikemas dengan menarik dapat perhatian siswa dan 

memotivasi siswa untuk belajar serta meningkatkan kembali akan pengetahuan 

dan keterampilan yang sudah dipelajari. Penggunaan media dalam pembelajaran 

IPA membuat suasana pembelajaran menjadi menarik dan tidak monoton. 

Pembelajaran yang monoton yang terlihat pada kelas yang diamati tersebut  

mengakibatkan siswa terlihat kurang kondusif, kurang termotivasi dan kurang 

memperhatikan guru, serta banyak siswa laki-laki masih sibuk sendiri dan 

menggobrol dengan teman sebangkunya sehingga efektivitas kelas dan keaktifan 

belajar siswa masih belum telihat.   

Kemudian pencapaian hasil belajar hanya dilihat dari nilai  hasil pengerjaan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) saja. Jadi bisa dikatakan evaluasi belajar hanya 

diambil dari segi siswa dapat mengisi LKS saja tanpa memperhatikan sejauh 

mana pemahaman anak mengenai konsep yang diajarkan. Penerimaan konsep 

atau pemahaman siswa dalam setiap pembelajaran adalah sesuatu yang harus  

diperhatikan, karena setiap pembelajaran yang diberikan bertujuan agar siswa 
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dapat memahami konsep yang diajarkan. Hal ini menjadi tugas dan peran guru 

yang harus dilaksanakan guna tercapainya tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, 

guru harus menganalisis pola-pola pemahaman siswa pada setiap pembelajaran 

dan masalah-masalah yang berpengaruh pada konsepsi anak mengenai pelajaran 

yang disampaikan.  

Kesan atau refleksi siswa dan kebermanfaat belajar adalah suatu yang 

penting dalam pembelajaran. Hal tersebut sesuatu yang semestinya diperoleh 

siswa. melalui pembelajaran yang aktiv, berbasis masalah yang ada serta 

membuka pikiran siswa akan kebermanfaatan dalam belajar  adalah modal 

pembaharuan pembelajaran dalam system pendidikan. Guru sebagai lakon 

pendidik yaitu pendesain pembelajaran  efektif guna tercapainya tujuan 

pendidikan yang diharapkan. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti mengajukan judul penelitian: 

Identifikasi Pemahaman Siswa Pada Konsep Banjir Melalui Pendekatan  

Problem Based Learning Berbantuan Media Sedeharna. 

 

B. Masalah  

Maka dari  itu penulis mengidentifikasi masalah berdasarkan latar belakang  

penelitian yang telah dipaparkan  teridentifikasi masalah yakni bagaimana 

Identifikasi Pemahaman Siswa Pada Konsep Banjir Melalui Pendekatan  Problem 

Based Learning (PBL)  Berbantuan Media Sederhana?.  

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan pendekatan  Problem Based Learning (PBL) berbantu 

media sederhana di SDN SAYABULU ? 
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2. Bagaimana pemahaman siswa pada konsep banjir dengan menerapkan 

pendekatan Problem Based Learning (PBL) berbantuan media sederhana 

dalam pembelajaran IPA  ? 

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk memperoleh data pelaksanaan penerapan pendekatan Problem Based 

Learning (PBL) berbantu media sederhana di SDN SAYABULU  

2. Untuk mengidentifikasi bagaimana pemahaman siswa pada konsep banjir 

dengan menerapkan pendekatan Problem Based Learning (PBL)  berbantuan 

media sederhana dalam pembelajaran IPA 

 

E. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas 

yakni penelitian tindalan di kelas V SDN SAYABULU dalam mencari dan 

mengumpulkan data untuk memperoleh data penelitian. Penelitian ini 

menggunakan model Kemmis dan McTaggart yaitu penelitian ini menggunakan 

sistem spiral refleksi diri, yang dimulai dari empat komponen yaitu rencana, 

tindakan, pengamatan, refleksi dan perencanaan kembali untuk membuat suatu 

tindakan kembali dalam memecahkan masalah yang ada. Basrowi dan Suwandi 

(2008, Halaman 68). 

 

F. Asumsi Penelitian  

Problem Based Learning adalah salah satu pendekatan dalam suatu 

pembelajran, berikut jawaban teoritik yang disampaikan para ahli berkaitan 

dengan PBL diantaranya : 

1. Menurut Duch yang dikutip oleh Sanjaya (2007, hlm. 9). Problem Based 

Learning adalah model pembelajaran yang menantang siswa untuk “belajar 
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bagaimana belajar“ bekerja secara kelompok untuk mencari solusi dan 

permasalahan dunia nyata. Masalah ini digunakan untuk mengikat siswa pada 

rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. 

2. Menurut Glazer yang dikemukakan Sanjaya (2007, hlm. 10). Problem Based 

Learning merupakan strategi pembelajaran yang mengaitkan siswa secara 

aktif dihadapkan pada suatu masalah yang kompleks dalam keadaan yang 

nyata.  

3. Menurut Ratumanan dalam Muhaimin (2014, hlm. 46)  

Problem based Learning adalah model pembelajaran yang efektif untuk 

pembelajaran proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa 

untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun 

pengetahuan mereka sendiri tentang dunia social dan sekitarnya. Pembelajaran 

ini cocok untuk pengetahuan dasar dan komplek. 

4. Arends (Muhaimin, 2014, hlm. 46) meyatakan bahwa Problem Based 

Learning merupakan model pembelajaran dimana siswa mengerjakan masalah 

yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, 

mengembangkan inkuiri, keterampilan berpikir tingkat tinggi kemandirian dan 

kepercayaan diri . 

Dalam penelitian ini akan mengungkapkan pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) adalah pembelajaran yang berbasis masalah yang nyata dan siswa 

diharapkan untuk dapat menyusun dan mengembangkan inkuirinya dengan 

pengetahunnya sendiri serta menentukan keputusan solusi untuk memecahkan 

masalah. Hal ini berdasarkan teori yang disampaikan Arends.  

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan 

teoritik yang terkandung serta kaitan materi yang telah dipaparkan, maka penulis 

berasumsi tindakan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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Jika pendekatan Problem Based Learning  dengan berbantuan media 

sederhana pada konsep banjir  di kelas V SDN SAYABULU Kec. Serang maka 

pemahaman siswa akan teridentifikasi.  

 

G. Manfaat Penelitian  

Secara umum penelitian ini bermanfaat untuk ilmu penegetahuan dalam 

penelitian namun secara khusus penelitian ini bermanfaat bagi : 

1. SDN SAYABULU untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

dilakukan guru dengan berinovasi dalam menentukan strategi pembelajaran 

yang aktif dan kreatif berbasis masalah dengan menerapkan pendekatan 

Problem Based Learning (PBL)  

2. Peserta didik dapat mengembangkan keterampilan pemahaman siswa pada 

konsep materi dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

3. Guru dapat menambah wawasan tentang pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan PBL yang lebih mengajak siswa lebih aktif dalam proses 

pembelajaran dengan menggali pengetahuan berbasis masalah sesuai 

kemampuan siswa. Suasana kelas akan menjadi lebih aktif dan efektif pada 

proses belajar mengajar mengenai pemahaman konsep Banjir dalam pelajaran 

IPA 

H. Definisi Operasional  

1. Identifikasi Pemahaman siswa 

Identifikasi pemahaman siswa adalah hasil belajar yang diperoleh siswa 

dalam pembelajaran di penelitian ini. Pemahaman siswa ini merupakan pola 

berpikir siswa dalam menerima, menganalisis, dan menilai sesuatu, serta 

mencari solusi untuk  memecahkan suatu masalah. Hal tersebut membuat  

penulis ingin mengidentifikasi pola pemahaman siswa pada konsep banjir 



8 
 

 

Futihat, 2016 
IDENTIFIKASI PEMAHAMAN SISWA PADA KONSEP BANJIR MELALUI PENDEKATAN PROBLEM BASED 
LEARNING BERBANTUAN MEDIA SEDERHANA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

melalui pendekatan yang diterapkan yaitu dengan menggunakan pendekatan 

Problem Based Learning (PBL) berbatuan Media Sederhana.  

2. Pendekatan Problem Based Learning (PBL) 

Problem Based Learning (PBL) adalah suatu pendekatan atau strategi 

pembelajaran  yang berpusat pada siswa  dengan adanya diskusi kelompok, 

merumuskan masalah dan memecahkan masalah serta tujuan pembelajaran 

akan ditemukan oleh siswa sendiri.  Dimana siswa akan berfikir kritis, aktif 

dan mampu memecahkan masalah secara kreatif. Sedangkan guru lebih 

banyak sebagai fasilitator dan pembimbing dalam pembelajaran.  

3. Media Sederhana  

Media sederhana dalam penelitian ini adalah alat peraga yang membantu 

proses pembelajaran dalam pentransferan konsep pembelajaran. Media 

sederhana ini berupa botol plastic, gelas pelastik,kapas, air dan sampah.  

 

I. Jadwal Penelitian  

Jadwal penelitian disampaikan dalam bentuk tabel berikut  : 

Table 1.1 

Jadwal penelitian 

 

Waktu Kegiatan penelitian 

Minggu ke - 4 bulan Maret 2016 Pra Siklus 

Minggu Ke- 1 bulan April 2016  Siklus I 

Minggu Ke- 1 bulan April 2016 Siklus II 

Minggu Ke- 2 bulan April 2016 Siklus III 

Bulan April – Mei 2016 Pengolahan Data 

Mei- Juni 2016 Hasil Penelitian  

.  


