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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kegiatan yang penting dalam kehidupan 

manusia, dengan pendidikan manusia berusaha mengembangkan potensi yang 

dimilikinya.  Keberhasilan pendidikan ditentukan oleh faktor dan proses 

pembelajaran, yaitu peran serta guru dan siswa dalam mengembangkan dan 

menciptakan proses pembelajaran yang optimal. Dalam menghadapi era 

globalisasi yang penuh tantangan, pendidikan merupakan aspek yang sangat 

penting karena dengan pendidikan diharapkan mampu membentuk sumber 

daya manusia yang terampil, kreatif dan inovatif. Untuk membentuk sumber 

daya manusia sesuai dengan perkembangan jaman diperlukan penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi.  

“Pendidikan menurut Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal  3 

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, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara”. 

 

Proses pembelajaran ditentukan oleh peran guru dan siswa sebagai 

individu yang terlibat langsung di dalam proses tersebut. Hasil belajar siswa 

tergantung pada cara guru menyampaikan pelajaran, apakah dapat diterima 

dan dipahami oleh siswa dengan baik atau tidak. Oleh karena itu kemampuan 

serta kesiapan guru dalam mengajar memegang peranan penting bagi 

keberhasilan proses belajar pada siswa. Hal ini menunjukkan adanya 
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keterkaitan antara hasil belajar siswa dengan metode pembelajaran yang 

digunakan oleh guru. Dalam melakukan proses pembelajaran guru dapat 

memilih beberapa metode pembelajaran. Pemilihan suatu metode perlu 

memperhatikan beberapa hal seperti materi yang disampaikan, tujuan 

pembelajaran, waktu yang tersedia, jumlah siswa, mata pelajaran, fasilitas dan 

kondisi siswa serta hal-hal yang berkaitan dengan keberhasilan siswa dalam 

proses pembelajaran. 

Salah satu mata pelajaran yang perlu mendapat perhatian lebih 

adalah IPA. Dibandingkan dengan mata pelajaran lain, prestasi siswa dalam 

mata pelajaran IPA masih relatif rendah. Faktor–faktor yang menyebabkan 

prestasi belajar IPA masih rendah, salah satunya adalah masih kurangnya 

keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA. Pada umumnya guru banyak 

mendominasi jalannya proses pembelajaran IPA, padahal keaktifan siswa 

sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran karena dapat menentukan 

keberhasilan siswa dalam belajar. Siswa diharapkan aktif dalam belajar IPA 

karena akan berpengaruh terhadap ingatan siswa tentang materi yang telah 

diajarkan. Keterlibatan siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran dapat 

tertampung dalam ingatan siswa. Setiap konsep akan lebih mudah dipahami 

dan diingat apabila disajikan dengan metode dan cara yang tepat, sehingga 

tidak membuat siswa merasa jenuh dan bosan, oleh karena itu siswa akan 

lebih aktif dan bersemangat dalam belajar IPA.  

Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk 

membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Tujuan pembelajaran 

adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan 
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peserta didik. Keberhasilan suatu pembelajaran selalu berkaitan dengan 

pemilihan metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, untuk itu guru 

harus tepat dalam memilih metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat 

dikatakan relevan jika mampu mengantarkan siswa mencapai tujuan 

pendidikan melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dengan 

bimbingan guru. Adapun tujuan pembelajaran adalah agar siswa dapat 

berpikir secara kreatif dalam mempelajari ilmu pengetahuan atau materi yang 

dipelajarinya dari sekolah. Dalam proses pembelajaran, hal yang perlu 

diperhatikan adalah cara guru dalam menyampaikan materi pelajaran sehingga 

materi yang disampaikan kepada siswa akan lebih menarik dan membuat 

siswa merasa termotivasi dan penuh semangat dalam belajar. 

Berdasarkan observasi dalam pembelajaran IPA kelas VI di SD 

Negeri 03 Jumapolo guru masih menggunakan metode ceramah. Siswa hanya 

mendengarkan penjelasan dari guru tanpa berusaha menggali pengetahuan 

dari sumber lain. Salah satunya pada materi Sistem Tata Surya, seharusnya 

dalam mempelajari materi tersebut siswa dapat memperoleh pengetahuan 

dengan memperhatikan kejadian-kejadian dan gejala alam di sekitar mereka, 

menemukan, serta menganalis masalah untuk menemukan upaya memecahkan 

masalah. Namun dalam pembelajaran IPA materi tersebut siswa masih belum 

mampu aktif dan cenderung pasif mendengarkan penjelasan dari guru. 

Keadaan tersebut menyebabkan hasil belajar IPA siswa rendah (belum 

memenuhi KKM yaitu nilai 70). Untuk mengatasi kelemahan metode ceramah 

tersebut, maka diperlukan suatu bentuk pembelajaran yang mampu mengatasi 
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perbedaan individual siswa. Salah satu metode yang direncanakan adalah 

metode PBI (Problem Based Instruction). 

Menurut Mukhadis (2008 : 14), PBI (Problem Based Instruction) dapat 

merangsang siswa untuk menganalisis masalah, memperkirakan 

jawaban, menganalisis dan menyimpulkan jawaban terhadap masalah. 

Dalam metode pembelajaran ini guru menghadapkan siswa pada suatu 

masalah, kemudian siswa menemukan penyebab dari masalah, serta 

menganalisisnya untuk menemukan pengetahuan baru berdasarkan 

pikiran mereka sendiri. 

 

Dalam pembelajaran PBI (Problem Based Instruction), masing-

masing individu saling tergantung satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan 

bersama. Peneliti memilih metode PBI (Problem Based Instruction) karena 

dengan pembelajaran ini siswa diharapkan dapat meningkatkan aktivitas 

belajar di dalam kelas dengan bekerja sama dengan anggota kelompoknya. 

Melalui metode ini, akan terlihat siswa yang aktif dan yang pasif. Suasana 

belajar yang ditimbulkan akan lebih terasa menyenangkan karena siswa 

belajar dan saling bertukar pikiran dengan temannya sendiri. Selain dapat 

meningkatkan keaktifan siswa secara individu, juga melatih dalam 

bekerjasama dalam kelompok yang pada akhirnya memacu peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul: 

“Penggunaan Metode PBI (Problem Based Instruction) untuk 

Meningkatkan Aktivitas Siswa dan Hasil Belajar IPA pada Siswa Kelas 

VI SD Negeri 03 Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2010/2011”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Setelah membaca uraian latar belakang di atas, berbagai masalah yang 

dapat dikemukakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Hasil belajar IPA materi Sistem Tata Surya siswa kelas VI di SD Negeri 

03 Jumapolo masih belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM), dikarenakan kurangnya aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

2. Metode PBI (Problem Based Instruction) merupakan metode yang dapat 

meningkatkan aktivitas siswa serta pemahaman terhadap materi Sistem 

Tata Surya, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa. 

3. Penggunaan metode PBI (Problem Based Instruction) diharapkan dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar IPA materi Sistem Tata 

Surya siswa kelas VI di SD Negeri 03 Jumapolo. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari tujuan, serta 

untuk menghindari adanya kesalahan dalam pembahasan dan penafsiran judul 

maka dibuat batasan masalah sebagai berikut: 

1. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran PBI 

(Problem Based Instruction). 

2. Mata pelajaran yang digunakan dalam penelitian adalah IPA (Ilmu 

Pengetahuan Alam) pada materi Sistem Tata Surya. 

3. Faktor yang diteliti adalah meningkatnya aktivitas siswa dan hasil belajar 

IPA siswa kelas VI di SD Negeri 03 Jumapolo kecamatan Jumapolo tahun 

pelajaran 2010/2011. 
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D. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang diambil adalah “Apakah 

penggunaan metode PBI (Problem Based Instruction) dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dan hasil belajar IPA pada siswa kelas VI SD Negeri 03 

Jumapolo kecamatan Jumapolo kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 

2010/2011?”. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bahwa penggunaan metode PBI (Problem Based Instruction) 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar IPA pada siswa kelas VI 

SD Negeri 03 Jumapolo kecamatan Jumapolo kabupaten Karanganyar tahun 

pelajaran 2010/2011 serta untuk mengembangkan wawasan pembelajaran 

bagi guru sehingga metode pembelajaran metode ceramah dapat 

disempurnakan dengan metode Problem Based Instruction.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi sekolah, 

guru, dan siswa yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

sekolah dengan masukan dan perbaikan proses pembelajaran sehingga 

dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran pada khususnya dan 

dapat meningkatkan kualitas sekolah pada umumnya. 
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2. Bagi guru 

Untuk menambah pengetahuan tentang metode pembelajaran PBI 

(Problem Based Instruction) yang dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif proses pembelajaran di dalam kelas. 

3. Bagi siswa 

Penelitian ini akan memberikan bantuan pada siswa untuk lebih 

fokus dan aktif dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran 

menjadi lebih menarik, menyenangkan, serta dapat meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi IPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


