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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang pokok bagi kehidupan manusia 

dan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Output pendidikan dituntut untuk siap menghadapi perkembangan zaman 

seperti era milenial saat ini sehingga peserta didik harus mempersiapkan 

segala sesuatunya agar mudah beradaptasi dan terjun di masyarakat setelah 

lulus nanti. Dengan adanya pendidikan diharapkan peserta didik memperoleh 

kecerdasan, kemampuan, keahlian, pengetahuan serta ketrampilan. Sesuai 

Undang-Undang No 12 Tahun 2012 berbunyi : “Pendidikan 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, pengembangan diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. 

 Pendidikan sangat diperlukan sebagai upaya untuk mempersiapkan 

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Di Indonesia perkembangan 

pendidikan belum bisa dikatakan sudah memiliki kemajuan bahkan cenderung 

terpuruk di era global yang menuntut setiap manusia untuk terus menguasai 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang. Perkembangan 
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pendidikan di Indonesia tentu tidak lepas dari keterkaitan pendidikan 

Indonesia di mata dunia. 

Saat ini dunia sedang dilanda wabah virus Covid 19, dampak virus 

tersebut juga melanda Indonesia. Dengan kondisi Pandemi Covid 19 tesebut, 

pemerintah belum mengizinkan kegiatan belajar mengajar tatap muka di 

lingkungan sekolah dan madrasah berasrama selama masa transisi meski 

berada di zona hijau. 

Sekolah yang berlokasi di wilayah zona hijau boleh dibuka pada masa 

pandemi, dengan mengikuti berbagai aturan, syarat, dan ketentuan yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Keputusan itu telah disepakati oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, 

Kementerian Dalam Negeri, serta Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

Covid-19, pada Senin, 15 Juni 2020 lalu.  

Menurut Nadiem Makarim dalam konferensi pers secara daring, 15 

Juni lalu, seperti dilansir laman resmi Kemendikbud, prinsip kebijakan 

pendidikan pada masa pandemi Covid-19 adalah kesehatan dan keselamatan 

peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat 

menjadi prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran 

(Fallahnda, 2020).  

Pemerintah mengizinkan sekolah yang berada di wilayah zona hijau, 

atau kawasan yang aman dari penularan virus corona, untuk kembali 

melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Sesuai dengan data hingga 

15 Juni lalu, hanya 85 kabupaten/kota yang termasuk di dalam daftar zona 
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hijau. Jumlah peserta didik di 85 kabupaten/kota itu sekitar 6 persen dari total 

pelajar di Repulik Indonesia. Sementara sekolah di zona kuning, oranye, dan 

merah belum diizinkan membuka fasilitasnya dan diperintahkan tetap 

melanjutkan pembelajaran dari rumah. Hingga 15 Juni lalu, tercatat ada 429 

kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori wilayah zona kuning, oranye 

dan merah. Data ini masih bisa berubah mengikuti perkembangan pandemi. 

Menurut Hamid Muhammad sebagai Plt. Direktur Jenderal PAUD, 

Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

RI menjelaskan,  sebagai upaya untuk menegakkan Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) di tengah Pandemi Covid-19, Kemendikbud telah mengatur 

kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 Kementerian Pendidikan 

yang memuat empat hal tersebut. Ada empat pokok utama strategi yang 

diusung Kemendikbud.Pertama adalah pembelajaran secara daring, baik 

secara interaktif maupun non interaktif. Hal ini perlu dilakukan meskipun 

tidak semua anak-anak dapat melakukan itu karena faktor infrastruktur. Kedua 

adalah tenaga pengajar atau guru harus memberikan pendidikan kepada anak-

anak tentang kecakapan hidup, yakni pendidikan yang bersifat kontekstual 

sesuai kondisi rumah masing-masing, terutama pengertian tentang Covid-19, 

mengenai karakteristik, cara menghindarinya dan bagaimana cara agar 

seseorang tidak terjangkit.Ketiga adalah pembelajaran di rumah harus 

disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing anak. Jadi jangan 

disama-ratakan untuk semua anak, harus memperhatikan semua kondisi 

lingkungan anak-anak, termasuk akses terhadap internet.Keempat adalah bagi 

https://republika.co.id/tag/interaktif
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para tenaga pengajar atau guru, tugas-tugas yang diberikan kepada siswa tidak 

harus dinilai seperti biasanya di Sekolah, akan tetapi penilaian lebih banyak 

kualitatif yang sifatnya memberi motivasi kepada anak-anak (Nugroho dan 

Muhammad, 2020). 

 Pendidikan yang baik diharapkan akan melahirkan generasi penerus 

bangsa yang cerdas dan kompeten dalam bidangnya. Sehingga kondisi bangsa 

akan terus mengalami perbaikan dengan adanya para penerus generasi bangsa 

yang mumpuni di setiapbidangnya. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang 

telah banyak melakukan langkah antisipasi salah satunya dengan mengubah 

kurikulum yang ada. Salah satunya kurikulum 2013 yang diterapkan saat ini 

sudah menekankan proses pembelajaran yang tidak berfokus terhadap guru 

saja. Murid juga dilibatkan dalam proses pembelajaran sehingga  diharapkan 

murid menemukan kebermaknaan dalam pembelajaran dan akhirnya tujuan 

dalam pembelajaran tercapai. Penelitian ini menggunakan salah satu bentuk 

kurikulum 2013 yaitu penerapan metode Problem Based Learning, dimana 

metode ini menerapkan basis masalah untuk dipecahkan melalui diskusi antar 

siswa dalam proses pembelajaran yang dilakukan. 

Masalah Prestasi belajar juga termasuk masalah yang tak kalah 

penting. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan prestasi belajar adalah 

hasil perubahan dalam diri siswa yang berupa perubahan tingkah laku sebagai 

prestasi belajar selama proses pembelajaran. Prestasi belajar adalah masalah 

penting yang harus diperhatikan oleh seorang guru ataupun seorang calon 

guru karena pendidikan di masa yang akan datang membutuhkan calon guru 

https://republika.co.id/tag/siswa
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yang mampu meningkatkan kreatifitas dan keaktifan siswa dalam menemukan 

materi secara mandiri sehingga siswa menemukan kebermaknaan dalam 

proses belajar. 

Kenyataannya, prestasi belajar siswa masih tergolong rendah. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh O. Kizkapan & O. Bektas (2017), 

dan sarjana lainnya, bahwa prestasi belajar yang dimiliki siswa masih 

tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan kurang aktifnya siswa di kelas, 

sehingga siswa hanya menerima saja, sering mengalami miskonsepsi, dan 

siswa gagal dalam mentransfer pengetahuan mereka untuk kehidupan sehari-

hari (Slameto, 2003: 34). 

Penelitian berbeda, menyatakan bahwa sebagian besar siswa kurang 

aktif dalam mengikuti pelajaran. Siswa cenderung lebih senang diterangkan 

oleh guru daripada berdiskusi kelompok, siswa masih kurang fokus dalam 

mengikuti diskusi, selain itu siswa hanya belajar ketika ada pekerjaan rumah 

atau ulangan (Melissa, 2016: 3).  

Salah satu penyebab dari kurang optimalnya prestasi belajar siswa 

adalah guru hanya menggunakan metode konvensional dan kurang 

menghubungkan antara pembelajaran yang dipelajari dengan praktek 

kehidupan nyata (Sudjana, 2005: 23. Penyebab lain adalah pembelajaran yang 

berlangsung lebih berpusat pada guru atau teacher centered sebagian guru 

dalam pembelajaran hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan (Mulyani, 

2016: 42). 
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Model pembelajaran konvensional belum mampu memberikan 

kontribusi besar dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Begitu pula 

penelitian yang dilakukan oleh Herlina, A. Kasim & H.D. Mamu (2016), dan 

sarjana lainnya, yang menyatakan bahwa peran guru dalam pembelajaran 

masih dominan, sehingga terabaikannya kesempatan siswa untuk terlibat 

secara aktif dalam pembelajaran (Herlina, Kasim & Mamu, 2016). Guru hanya 

memberikan informasi kepada siswa dengan menggunakan model 

konvensional. Dengan demikian, penyebab rendahnya tingkat prestasi belajar 

siswa, yaitu pemilihan model pembelajaran guru yang kurang tepat (Musdiani, 

2019).  

Model Problem Based Learning memiliki implikasi dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Pembelajaran PBL (Problem Based 

Learning atau Pembelajaran Berbasis Masalah) merupakan salah satu model 

pembelajaran, termasuk pendekatan saintifik. Pemilihan model PBL 

diharapkan membantu peserta didik untuk mencapai keberhasilan proses 

belajar dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Hal ini karena PBL 

memerlukan keterampilan guru untuk menyajikan masalah yang bersifat 

kontekstual (Sawitri, Suparmi & Aminah, 2016).  

Model PBL juga menghendaki siswa untuk mengkontruksi 

pengetahuannya ke memori jangka panjang, sehingga ketika pembelajaran 

berlangsung, pengetahuan yang didapat melalui penyelidikan tidak semata-

mata hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Masalah 

yang diberikan akan menuntun siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya 
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melalui penyelidikan, sehingga menemukan penyelesaian masalah yang 

diberikan berupa konsep-konsep ilmiah (Sawitri, Suparmi & Aminah, 2016). 

Model PBL juga menghendaki siswa untuk mengkontruksi 

pengetahuannya ke memori jangka panjang, sehingga ketika pembelajaran 

berlangsung, pengetahuan yang didapat melalui penyelidikan tidak semata-

mata hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Masalah 

yang diberikan akan menuntun siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya 

melalui penyelidikan, sehingga menemukan penyelesaian masalah yang 

diberikan berupa konsep-konsep ilmiah (Sari, Mardiyana & Saputro, 2015). 

Terkait perbedaan prestasi belajar siswa, yakni antara siswa yang belajar 

dengan pendekatan PBL dengan siswa yang belajar dengan pendekatan 

ekspositori. Prestasi belajar siswa dengan pendekatan PBL lebih tinggi 

dibandingkan dengan pendekatan ekspositori, dengan pendekatan PBL dapat 

meningkatkan kemandirian dan prestasi belajar siswa. Model PBL lebih 

efektif meningkatkan prestasi belajar dibandingkan dengan model ekspositori 

(Wiyono, 2017). 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis sebelum Pandemi 

Covid 19 dengan guru Perbankan Dasar Kelas X di SMK Wijaya Kusuma 

bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa tidak seperti yang 

diharapkan. Siswa mengalami kesulitan ketika menyelesaikan soal yang 

memiliki sedikit perbedaan dengan contoh soal dan siswa lemah dalam 

memahami konsep serta dalam membuat penyelesaian permasalahan.  
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Model pembelajaran yang diterapkan guru selama ini adalah model 

pembelajaran yang bertumpu pada guru. Dengan menggunakan model 

tersebut, maka kemampuan pemecahan masalah siswa menjadi tidak 

berkembang dengan baik dan siswa menjadi tidak aktif dalam pembelajaran. 

Oleh karena itu, diperlukan adanya model lain guna meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Sebenarnya banyak cara untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Salah satu 

langkah yang dapat digunakan adalah menggunakan model pembelajaran yang 

tepat yaitu model Problem Based Learning. 

Untuk memenuhi hal tersebut guru di tuntut mampu mengelola proses 

pembelajaran yang memberikan rangsangan kepada siswa sehingga siswa 

belajar berfikir kritis dan berlatih memecahkan masalah yang kemudian siswa 

memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam rangka meningkatkan penguasaan 

konsep perbankan dasar diperlukan suatu model pembelajaran yang menarik. 

Salah satu untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran problem based learning. Menurut Arends (dalam Hosnan, 

2014:295) menyatakan: 

Model pembelajaran problem based learning adalah model  

pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah 

autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, 

menumbuhkembangkan ketrampilan yang lebih tinggi dan inquiry, 

memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri.  

 

Melalui model pembelajaran problem based learning siswa 

diharapkan dapat mencapai nilai dari (pra siklus) 65 menjadi ≥ 80 (siklus II). 

Hal ini demi tercapainya tujuan PBL. Dalam berfikir kritis siswa dituntut 
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menggunakan strategi kognitif tertentu yang tepat untuk menguji kedalaman 

gagasan pemecahan masalah dan mangatasi kesalahan dan kekurangan yang 

diharapkan mampu meningkatkan penguasaan konsep ilmu ekonomi pada 

siswa (Qurrotulayuni, 2015). 

Berdasarkan uraian diatas, penelitan ini memverifikasi penggunaan 

metode problem based learning dalam meningkatkan pestasi belajar, idealnya 

penelitian ini dilakukan di dalam kelas, namun karena masa pandemi yang 

belum dapat dilakukan di dalam kelas, maka penelitian  mengkombinasikan 

dengan metode kelompok belajar dengan basis siswa sederajat yaitu siswa 

SMK Kelas X  dengan materi Perbankan Dasar. Atas dasar pernyataan 

tersebut maka hal yang akan diteliti adalah “Bagaimana penerapan problem 

based learning dapat meningkatan prestasi belajar pelajaran perbankan dasar 

pada  kelompok  siswa SMK  di   Kelurahan  Tipes Kecamatan Serengan 

Kota Surakarta?” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah diatas,maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah :“Bagaimana penerapan problem 

based learning dapat meningkatan prestasi belajar pelajaran perbankan dasar 

pada  kelompok  siswa SMK  di   Kelurahan  Tipes Kecamatan Serengan 

Kota Surakarta?” 

 

 



 

10 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari latar belakang dan perumusan masalah dapat di susun tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui :“penerapan problem based learning 

dapat meningkatan prestasi belajar pelajaran perbankan dasar pada  kelompok  

siswa SMK di Kelurahan  Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis 

        Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori mengenai 

pengetahuan baru untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dengan 

penerapan model pembelajaran PBL. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi Pihak Siswa : Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

informasi dan evaluasi dalam menentukan metode pembelajaran yang 

akan meningkatkan hasil prestasi belajar siswa. 

b. Bagi Guru : mengembangkan kemampuan guru dalam mengajar 

dengan lebih meningkatkan prestasi belajar siswa melalui model 

pembelajaran PBL. 

c. Bagi Sekolah : meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah yang 

berdampak pada meningkatnya kualitas sekolah 


