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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan suatu proses atau kegiatan yang sering dilakukan 

oleh para pendidik. Kegiatan ini dilakukan untuk mentransfer informasi baru atau 

pengetahuan baru kepada peserta didik. Pembelajaran tidak semata-mata 

mentransfer pengetahuan baru atau memberitahu suatu pengetahuan kepada 

peserta didik, akan tetapi juga memfasilitasi dan meningkatkan kualitas belajar 

peserta didik. Pembelajaran dilakukan dengan suatu perencanaan yang mantap 

oleh pendidik agar tujuan pendidikan tercapai dengan efektif. 

Pemahaman tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Winataputra 

yakni, pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, 

memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta 

didik. Pembelajaran juga diartikan oleh Gagne, dkk. bahwa pembelajaran adalah 

serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses 

belajar mengajar. Jadi, pembelajaran merupakan suatu susunan kegiatan yang 

dirancang oleh seorang pendidik guna menyampaikan informasi atau pengetahuan 

baru untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik (Winataputra, dkk. 2007. 

Hlm. 1.18-1.19). 

Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar, yang pada umumnya 

menganut sistem guru kelas, setiap guru mengajarkan semua bidang studi, kecuali 

Agama dan Olahraga pada kelas binaannya. Jumlah siswa dalam kelas tersebut 

rata-rata berjumlah 40 orang bahkan lebih dengan karakteristik yang beragam. 

Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya keterampilan mengorganisasi 
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siswa agar mereka dapat belajar. Guru juga menghadapi bahan pengetahuan yang 

berasal dari buku teks, dari kehidupan, sumber informasi lain atau kenyataan di 

sekitar sekolah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keterampilan yang perlu 

dimiliki oleh guru untuk mengolah pesan. Pembelajaran juga berarti 

meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor atau keterampilan 

siswa. Kemampuan-kemampuan tersebut dikembangkan bersama dengan 

perolehan pengalaman belajar sesuatu. Perolehan pengalaman-pengalaman 

tersebut merupakan suatu proses yang berlaku secara deduktif, induktif atau 

proses yang lain. Dengan menghadapi sejumlah siswa, berbagai pesan yang 

terkandung dalam bahan ajar, peningkatan kemampuan siswa, dan proses 

perolehan pengalaman maka setiap guru memerlukan pengetahuan tentang 

pendekatan pembelajaran (Dimyati dan Mudjiono dalam Mikarsa, dkk. 2007, 

hlm. 7.4). 

Salah satu mata pelajaran yang terdapat dalam pembelajaran di sekolah 

dasar adalah mata pelajaran IPA. IPA merupakan suatu pembelajaran yang sangat 

erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Dalam kesehariannya manusia selalu 

menemukan berbagai materi dalam pembelajaran IPA, karena hakikatnya IPA 

merupakan pembahasan tentang alam. Artinya materi yang terdapat di dalam 

pembelajaran IPA adalah hal yang selalu siswa temui bahkan menikmati semua 

yang ada di lingkungan alam sekitar setiap harinya. Dengan begini, dalam proses 

pembelajaran IPA seharusnya menggunakan atau memanfaatkan media alam yang 

tersedia bukan hanya belajar di dalam kelas saja. 

Berdasarkan tujuan yang tercantum dalam kurikulum IPA SD disebutkan 

bahwa pengajaran IPA SD mempunyai tujuan antara lain agar siswa memahami 

konsep-konsep IPA, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, mampu 

menggunakan tekhnologi sederhana dan sebagainya, memberikan inspirasi 

kepada kita bahwa pengajaran IPA di SD tidak hanya menanamkan konsep-
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konsep IPA tetapi juga hendaknya melibatkan siswa SD baik secara fisik maupun 

mental dalam mendapatkan atau membangun konsep (Sapriati dkk, 2009 : 6.3). 

Pendidikan IPA di sekolah dasar bertujuan agar siswa menguasai 

pengetahuan, fakta, konsep, prinsip, proses penemuan, serta memiliki sikap 

ilmiah, yang akan bermanfaat bagi siswa dalam mempelajari diri dan alam sekitar. 

Pendidikan IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mencari tahu dan berbuat sehingga mampu menjelajahi dan memahami alam 

sekitar secara alamiah (Sapriati dkk, 2009 : 2.3). Hal yang serupa juga dipertegas 

oleh Barlia (2010 : 2) seperti berikut. 

Proses belajar mengajar dengan mengaplikasikan pendekatan lingkungan 

alam sekitar merupakan upaya pengembangan kurikulum sekolah yang 

ada, dengan mengikutsertakan segala fasilitas yang ada di lingkungan 

alam sekitar sebagai sumber belajar. 

Dengan melibatkan siswa langsung dalam pembelajarannya dan 

menghubungkannya ke dunia nyata, siswa akan memiliki sebuah pengalaman 

yang berharga dan tidak mudah untuk dilupakan. Akan tetapi, pada kenyataannya 

peserta didik belum mampu memahami pembelajaran IPA secara penuh. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor.  

Sesuai dengan hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan, di SDN 

Singarajan, salah satunya wawancara yang dilakukan pada guru kelas 3 tahun 

ajaran 2016/2017, dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah atau kendala yang 

ditemui oleh guru pada pembelajaran IPA khususnya dalam materi atau konsep 

pencemaran udara yakni kurangnya pemanfaatan media pembelajaran yang 

tersedia di sekolah maupun di alam. Selain itu juga terdapat masalah karena tidak 

adanya penggunaan model, teknik, atau strategi pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar. Pembelajaran yang dilakukan pada kelas 3 SDN Singarajan ini 

hanya menggunakan metode ceramah atau mendongeng saja. Penggunaan media 

pembelajaran pun tidak ada, ini dikarenakan kurangnya persiapan dari guru serta 
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malasnya guru untuk memodifikasi suatu pembelajaran menjadi pembelajaran 

yang kreatif dan inovatif. Sehingga dapat tergambarkan suasana pembelajaran 

yang sangat membosankan dan tidak variatif.  

Masalah tersebut lebih terlihat lagi ketika peneliti melakukan studi 

pendahuluan berupa observasi dan pre-tes. Data yang diperoleh dari hasil 

wawancara ternyata benar adanya, pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas 3 

ini sangat monoton dan membosankan. Pembelajarannya hanya berfokus pada 

buku pelajaran dan guru sangat mendominasi kegiatan pembelajaran (teacher 

centered). Penggunaan metode ceramah oleh guru kelas ini mengakibatkan 

kurangnya partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, hasilnya peserta 

didik lebih nyaman berbicara dengan teman sebangkunya dari pada 

mendengarkan apa yang dibacakan oleh gurunya yang sudah jelas ada di dalam 

buku yang mereka pegang masing-masing. Ditambah dengan tidak adanya 

penggunaan media pembelajaran juga mengakibatkan kondisi belajar yang sangat 

jenuh, akhirnya peserta didik tidak mampu menangkap atau memahami 

pembelajaran tersebut.  

Dari hasil pre-tes yang peneliti adakan, ternyata memperkuat adanya 

masalah dalam kelas 3 SDN Singarajan ini khususnya dalam konsep pencemaran 

udara. Dari 29 peserta didik, hanya 5 orang yang berhasil mencapai KKM. Nilai 

rata-rata yang diperoleh dari hasil pra siklus yaitu 47,24.    

Masalah yang demikian harus segera diatasi guna menghilangkan rasa 

malas belajar siswa dan menghilangkan kebiasaan buruk guru yang selalu 

menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajarannya serta demi 

tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif. Sesuai dengan permasalahan yang 

ditemukan di sekolah tersebut, maka harus dilaksanakannya suatu proses 

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran sesuai dengan tahapan 
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perkembangan anak dan mampu memanfaatkan media yang tersedia di 

lingkungan alam sekitar.  

Mengenai hal tersebut, salah satu model pembelajaran yang tepat untuk 

digunakan pada konsep pencemaran udara adalah Project-Based Learning 

(PJBL). Menurut Buck Institute Education (dalam Al-Tabany, 2014), Project 

Based-Learning adalah model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam 

kegiatan pemecahan masalah dan memberi peluang peserta didik bekerja secara 

otonom mengkonstruksi belajar mereka sendiri, dan puncaknya menghasilkan 

produk karya siswa bernilai dan realistik. Adapula menurut Hosnan (2016, hlm. 

319), yang menyatakan bahwa model project based learning merupakan model 

pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Guru 

menugaskan siswa untuk melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sistesis 

dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Model 

pembelajaran ini menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam 

mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan 

pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata.  

Penelitian terdahulu yang telah berhasil menggunakan model project-

based learning dalam penelitiannya adalah Pradita (2015) dan dalam penelitian 

Prabowo (2012). 

Penulis merasa tertarik sekaligus tertantang untuk melakukan penelitian 

mengenai hasil belajar siswa pada konsep pencemaran udara dengan 

menggunakan model project-based learning (PJBL). Penulis berasumsi bahwa 

model pembelajaran ini cukup tepat, efektif, dan efisien untuk diterapkan dalam 

konsep pencemaran udara karena pada umumnya kelemahan belajar siswa adalah 

menghafal materi yang diterimanya melalui metode ceramah.  

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul PENGGUNAAN MODEL PROJECT BASED LEARNING (PJBL) 
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DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA KONSEP 

PENCEMARAN UDARA (Penelitian Tindakan Kelas di kelas III SDN 

Singarajan Tahun Ajaran 2016/2017). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan di atas dan demi 

tercapainya tujuan penelitian, maka peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana langkah-langkah penggunaan model Project-Based Learning 

(PJBL) pada siswa kelas III SDN Singarajan Tahun Ajaran 2016/2017  pada 

konsep pencemaran udara? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas III SDN Singarajan Tahun 

Ajaran 2016/2017 dengan menggunakan model Project-Based Learning 

(PJBL)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisa, 

dan mendeskripsikan: 

1. Langkah-langkah penggunaan model Project-Based Learning (PJBL) pada 

siswa kelas III SDN Singarajan Tahun Ajaran 2016/2017 pada konsep 

pencemaran udara. 

2. Peningkatan hasil belajar siswa kelas III SDN Singarajan Tahun Ajaran 

2016/2017 dengan menggunakan model Project-Based Learning (PJBL). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 
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a. Menambah pengetahuan khususnya dalam membuat pembelajaran yang 

kreatif dan inovatif. 

b. Menjadikan pengalaman pembelajaran ini sebagai acuan di masa depan 

dalam merancang pembelajaran yang tidak monoton. 

2. Bagi Siswa 

a. Memahami pembelajaran dengan mudah  

b. Menghilangkan rasa bosan pada saat pembelajaran  

c. Memotivasi siswa untuk lebih kreatif dalam belajar 

d. Memotivasi siswa untuk giat belajar khususnya pembelajaran IPA 

e. Membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan 

3. Bagi Guru 

a. Menambah pengetahuan tentang strategi pembelajaran selain ceramah 

guna menghindari kebosanan dalam proses belajar mengajar 

b. Mengatasi masalah atau permasalahan yang terdapat di dalam kelas 

c. Memotivasi guru untuk lebih kreatif dalam mengemas suatu pembelajaran 

 

E. Definisi Operasional 

Pada bagian definisi operasional ini, peneliti akan membahas atau 

memaparkan sedikit pengertian dari konsep yang menjadi fokus penelitian ini, 

yaitu pencemaran udara dan model project based learning: 

a. Pencemaran Udara 

Pencemaran merupakan kerusakan yang terjadi akibat kegiatan 

manusia. Pencemaran udara adalah kerusakan yang terjadi pada udara yang 

disebabkan oleh debu, asap, dan bau yang tidak sedap. Bau yang tidak sedap 

ini dapat disebabkan oleh asap kendaraan bermotor dan tumpukan sampah.  

b. Model Project Based Learning 
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Model Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang 

menuntut siswa untuk memecahkan masalah nyata di kehidupan sehari-hari 

dan mengkontruksikannya dengan materi pelajaran, yang pada puncaknya 

siswa membuat produk atau proyek yang bernilai tinggi. 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Dalam penelitian ini memiliki lima bab, dengan setiap babnya diuraikan 

menjadi poin per poin. Bab I mencakup judul, latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi operasional. Dalam 

penelitian ini memiliki judul “Penggunaan Model Project-Based Learning dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Konsep Pencemaran Udara (Penelitian 

Tindakan Kelas di Kelas III SD Negeri Singarajan Tahun Ajaran 2016/2017). 

Latar belakang masalah ini adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya 

terjadi di lapangan dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan, yakni 

kesenjangan antara kondisi yang seharusnya tentang pembelajaran IPA di sekolah 

dasar yang mengharuskan pembelajarannya menyesuaikan dengan karakteristik 

anak usia sekolah dasar, dan memiliki karakteristik pembelajaran tersendiri yakni 

adanya proses ilmiah dari diri anak, dengan kondisi nyata di lapangan tentang 

pembelajaran IPA hanya membacakan materi yang ada dibuku dengan tidak 

melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajarannya. Dari kesenjangan 

tersebut dapat ditarik sebuah judul seperti diatas. Rumusan penelitian, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian berisi tentang pertanyaan, jawaban sementara 

dan solusi atas permasalahan yang ada. Serta definisi operasional merupakan 

pengertian dari judul yang dibahas. 

Pada Bab II yang mencakup kajian teori, didalamnya terdapat tentang 

pemaparan hakikat belajar, hakikat pembelajaran di sekolah dasar, karakteristik 

anak usia sekolah dasar, dan model pembelajaran yang diajukan untuk solusi 

dalam mengatasi permasalahan yang ada, yakni model Project-based Learning. 
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Serta terdapat kajian terdahulu yang akan menguatkan penelitian yang akan 

peneliti lakukan dan hipotesis penelitian yang merupakan jawaban sementara atas 

penelitian ini.  

Pada Bab III yang mencakup metode penelitian, didalamnya terdapat 

tentang pemaparan langkah-langkah dalam menyusun penelitian ini. Yakni, 

pendekatan penelitian, metode penelitian, prosedur penelitian, subjek dan lokasi 

penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

validitas data penelitian dan indikator keberhasilan tindakan. 

Pada Bab IV dalam penelitian ini mencakup hasil dari penelitian beserta 

pembahasannya dari mulai Pra Siklus hingga Siklus II dan terdapat jawaban 

hipotesis yang akan menjawab hipotesis awal pada Bab II. 

Pada Bab V terdapat dua pembahasan yakni kesimpulan dan saran. 

Simpulan atas pelaporan hasil penelitian serta saran atas penelitian yang telah 

dilaksanakan.    


