
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan bagian terpenting yang membawa dan  menentukan 

kualitas suatu bangsa. Dimana kualitas yang akan dicapai suatu bangsa tercermin 

pada tujuan pendidikan di Indonesia. Untuk itu pemerintah telah berupaya 

merumuskan tujuan-tujuan pendidikan yang berorientasi pada perbaikan kualitas 

bangsa. Banyak upaya yang telah dilakukan seperti pemberian Bantuan 

Operasional Siswa ( BOS ), sertifikasi guru, memperbaiki dan melengkapi sarana 

dan prasarana pendidikan. Namun fakta di lapangan pendidikan belum 

menunjukkan hasil yang memuaskan.  

Pembelajaran saat ini harus berorientasi mengembangkan kompetensi 

peserta didik yang berhubungan dengan ranah kognitif (pengetahuan), afektif 

(sikap), dan psikomotor (keterampilan). Hal ini karena pasal 25 Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

mensyaratkan bahwa kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan (PP Nomor 19 SNP, 2005).   

Salah satu masalah pokok dalam pembelajaran mata pelajaran fisika, pada 

pendidikan formal (sekolah) dewasa ini adalah masih rendahnya nilai peserta 

didik. Hal ini di karenakan peserta mengenal fisika itu sulit, banyak rumus, 

sehingga peserta didik hanya menghapal rumus dan kurang memahami konsep. 

Berdasarkan hasil observasi kegiatan belajar mengajar ( KBM ), data angket  dan 

wawancara dengan guru fisika di SMA Joshua menunjukkan hasil belajar IPA dari 

28 siswa semester genap Tahun Ajaran 2010/2011, khususnya pada bidang Fisika 

saya peroleh bahwa 2 menyukai fisika, 9 menilai fisika itu biasa saja dan 17 siswa 

menilai fisika itu sulit. 

Hasil belajar siswa yang rendah tersebut disebabkan beberapa faktor, 

diantaranya: kurangnya  pemahaman  siswa dan penguasaan materi pelajaran, 

kesalahan konsepsi  pada materi pokok sehingga siswa sulit memecahkan soal, 

kurangnya motivasi siswa terhadap pelajaran fisika, dan  pendekatan 



pembelajaran yang kurang tepat. Dapat dikatakan nilai siswa rendah pada 

dasarnya kurangnya memahami materi pelajaran.. 

Kenyataan di lapangan siswa hanya menghafal konsep dan kurang mampu 

menggunakan konsep tersebut jika menemui masalah dalam kehidupan nyata yang 

berhubungan dengan konsep yang dimiliki. lebih jauh lagi, bahkan siswa kurang 

mampu menentukan masalah dan merumuskannya. Berbicara mengenai proses 

pembelajaran dan pengajaran yang sering membuat kita kecewa, apalagi dikaitkan 

dengan pemahaman siswa terhadap materi ajar. Walaupun demikian, kita 

menyadari bahwa ada siswa yang mampu memiliki tingkat hafalan yang baik 

terhadap materi yang diterimanya, namun kenyataan mereka sering kurang 

memahami dan mengerti secara mendalam pengetahuan yang bersifat hafalan 

tersebut (Depdiknas 2002: 1). Pemahaman yang dimaksud ini adalah pemahaman 

siswa terhadap dasar kualitatif di mana fakta-fakta saling berkaitan dengan 

kemampuannya untuk menggunakan pengetahuan tersebut dalam kondisi baru. 

Sebagian besar siswa kurang mampu menghubungkan antara apa yang mereka 

pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut akan dimanfaatkan/diaplikasikan 

pada situasi baru. 

Menurut Arends dalam Trianto (2009: 90) : ”it is strange that we expect 

students to learn yet seldom teach then about learning, we expect student to solve 

problems yet seldom teach then about problem solving,” yang berarti dalam 

mengajar guru selalu menuntut siswa untuk belajar dan jarang memberikan 

pelajaran tentang bagaimana siswa untuk belajar, guru juga menuntut siswa untuk 

menyelesaikan masalah, tapi jarang mengajarkan bagaimana siswa seharusnya 

menyelesaikan masalah. 

Persoalan sekarang adalah bagaimana menemukan cara yang terbaik untuk 

menyampaikan berbagai konsep yang diajarkan sehingga siswa dapat 

menggunakan dan mengingat lebih lama konsep tersebut. Bagaimana guru dapat 

berkomunikasi baik dengan siswanya. Bagaimana guru dapat membuka wawasan 

berfikir yang beragam dari seluruh siswa, sehingga dapat mempelajari berbagai 

konsep dan cara mengaitkannya dalam kehidupan nyata. Bagaimana sebagai guru 



yang baik dan bijaksana mampu menggunakan model pembelajaran yang 

berkaitan dengan cara memecahkan masalah (problem solving).   

Model pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu model 

pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan 

penyelidikan yang autentik yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian 

nyata dari permasalahan yang nyata. Misalnya, suatu fenomena alam, mengapa 

tongkat seolah-olah kelihatan patah saat dimasukkan dalam air? Mengapa uang 

logam yang diletakkan dalam sebuah gelas kosong jika dilihat pada posisi tertentu 

tidak kelihatan, tetapi pada saat diisi air menjadi kelihatan? Dari contoh 

permasalahan  nyata jika diselesaikan secara nyata, memungkinkan siswa 

memahami konsep bukan sekedar menghafal konsep. 

Menurut pendapat Bruner dalam Trianto (2009: 91), bahwa berusaha 

sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya, 

menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Suatu konsekuensi logis, 

karena dengan berusaha untuk mencari pemecahan masalah secara mandiri akan 

memberikan suatu pengalaman konkret, dengan pengalaman tersebut dapat 

digunakan pula memecahkan masalah-masalah serupa, karena pengalaman itu 

memberikan makna tersendiri bagi pserta didik. 

Berdasarkan jurnal peneliti terdahulu oleh Nyoman Subratha (2007) 

diperoleh peningkatan hasil belajar Fisika siswa dengan menggunakan 

Pembelajaran Berbasis Masalah yaitu mencapai lebih dari 5 %. Dari hasil 

observasi dan evaluasi terdapat beberapa kendala yaitu 1) belum optimalnya 

kinerja kelompok kecil, masih ada siswa yang belum memahami tugas-tugas 

dalam pembelajaran, 2) kurang kondusifnya pelaksanaan diskusi, dan 3) masih 

kurangnya kinerja pemecahaan masalah. Hal ini masih memerlukan peningkatan 

kinerja pemecahan masalah, yaitu dengan lebih banyak memberi pengarahan pada 

tugas-tugas individu dan memotivasi kelompok untuk meningkatkan kinerjanya. 

Penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan kooperatif 

dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah teori akuntansi 

yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata pre tes sebesar 56 meningkat setelah 

selesainya pelaksanaan tindakan menjadi rata-rata 82,04 (Ni Made suci : 2008). 



Hal ini juga didukung oleh beberapa jurnal lainnya yaitu oleh John R. Savery and 

Thomas M. Duffy (2001), dan Philip Hallinger and Edwin Bridges (1997). 

Penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan 

kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah teori 

akuntansi yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata pre tes sebesar 56 meningkat 

setelah selesainya pelaksanaan tindakan menjadi rata-rata 82,04 (Ni Made suci). 

  Berdasarkan beberapa peneliti terdahulu oleh Ambarita (2008), Fazli 

Mirwan (2007), Novita Ernawaty (2009), dan Nurul Hajirah (2010) diperoleh 

adanya peningkatan hasil belajar Fisika siswa dengan menggunakan Pembelajaran 

Berbasis Masalah yaitu mencapai lebih dari 10%. Namun penelitian ini 

mengalami beberapa kendala, antara lain (1) kurang tertibnya siswa pada saat 

proses pembelajaran berlangsung hingga menyebabkan sulitnya mengatur alokasi 

waktu, (2) keterbatasan alat eksperimen, dan (3) kurangnya penalaran siswa dalam 

menemukan masalah. Oleh karena itu penulis ingin mengadakan penelitian 

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan tujuan untuk meningkatkan upaya-upaya 

yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan memperhatikan pemanfaatan 

waktu dalam memberikan informasi, menyediakan media sederhana untuk 

melakukan eksperimen, dan memberikan informasi yang cukup mengenai materi 

yang akan disampaikan sehingga siswa dapat melihat masalah apa yang mereka 

hadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

 Berangkat dari beberapa penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ’’ Pengaruh Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi 

Pokok Listrik Dinamis Kelas X Semester II  Siswa SMA Joshua Medan T.P 

2011/2012’’. 

 

1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi 

masalah – masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 



1. Rendahnya hasil belajar Fisika siswa yang di sebabkan kurangnya 

pemahaman siswa terhadap materi fisika, keslahan konsep, dan tidak ada 

rasa percaya diri sehingga  menyebabkan ketakutan akan fisika.   

2. Keaktifan siswa masih kurang ketika berlangsungnya kegiatan belajar 

mengajar. 

3. Kurangnya kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan konsep 

fisika dengan benar. 

4. Siswa kurang diajak berpikir menemukan konsep.  

 

1.3. Pembatasan Masalah  

Mengingat bahwa luasnya permasalahan, maka perlu dilakukan 

pembatasan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Subjek penelitian adalah siswa Kelas X Semester II SMA Joshua Medan 

T.P. 2011/2012 yang dibatasi hanya dua kelas yaitu Kelas X 1  dan X 2 . 

2. Model pembelajaran yang diberikan kepada siswa dibatasi pada model 

pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  

3. Materi pokok pelajaran Fisika Kelas X semester II terdiri dari: 

a. Asas Black 

b. Listrik Dinamis 

c. Arus Listrik AC dan DC.  

Hasil belajar siswa dibatasi pada hasil belajar Fisika pada materi pokok 

Listrik Dinamis yang sesuai dengan KTSP. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

adalah: 

1. Bagaimana aktivitas siswa pada materi pokok Listrik Dinamis dengan 

menggunakan Model Pembelajaran Berbasis Masalah. 

2. Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa akibat pengaruh Pembelajaran 

Berbasis Masalah pada materi pokok Listrik Dinamis. 



1.5. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui keaktifan siswa selama proses pembelajaran  

menggunakan model pembelajaran berbasis Masalah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran berbasis Masalah 

terhadap hasil belajar siswa untuk materi pokok Listrik Dinamis sebelum 

dan sesudah pembelajaran. 

 

1.6. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian diharapkan berguna untuk: 

1. Bahan masukan dan menambah wawasan bagi penelitian mahasiswa 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran 

berbasis Masalah.  

2. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis tentang model 

pembelajaran berbasis Masalah yang dapat digunakan nantinya dalam 

mengajar. 

3. Perbandingan bagi penelitian selanjutnya 

 

 

 

 

 

 

 

  


