
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak didik 

agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota 

masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu berada (Sagala, 2003). 

Pendidikan tidak hanya mencakup pengembangan intelektualitas saja tetapi juga 

ditekankan pada proses pembinaan kepribadian anak didik secara menyeluruh 

sehingga anak menjadi lebih dewasa. 

Pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan. Proses pendidikan 

tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Pendidikan merupakan 

salah satu sarana dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh 

karena itu pendidikan harus dikelola dengan benar dan dengan cara yang semaksimal 

mungkin baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Sebab kualitas suatu 

bangsa itu tergambar dari para generasi muda yang berhasil dalam karya dan 

pendidikannya. 

Pendidikan juga suatu penentu agar suatu bangsa  dapat melangkah lebih 

maju dan dapat bersaing dengan negara–negara lainnya. Melihat kekayaan alam 

Indonesia yang melimpah, sangat disayangkan apabila semua kekayaan alam di 

Indonesia tidak dapat diolah dan dimanfaatkan oleh anak Indonesia sendiri. Hal ini 

terjadi karena kurangnya Sumber daya manusia yang berkualitas, di mana pendidikan 

menjadi titik tolak dari keberhasilan suatu negara. 

Dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia kegiatan belajar mengajar di 

sekolah merupakan kegiatan yang perlu diperhatikan dan harus ditingkatkan sebab 

sekolah merupakan salah satu instituti atau lembaga pendidikan tempat terjadinya 

proses pembelajaran sehingga tercapai tujuan pendidikan dalam bentuk terjadinya 

perubahan tingkah laku dan pola pikir, pengetahuan maupun keterampilan dalam diri 



siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut siswa dibekali dengan ilmu pengetahuan dan 

dilatih keterampilannya.   

Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah khususnya di SMA 

adalah mata pelajaran fisika. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 

tentang peristiwa dan fenomena alam. Oleh karena itu, pelajaran fisika termasuk 

salah satu pelajaran yang cukup menarik karena langsung berkaitan dengan kejadian 

yang nyata dan juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

Namun, pada kenyataannya pelajaran fisika termasuk salah satu mata 

pelajaran yang memiliki nilai terendah. Berdasarkan pengalaman penulis saat 

melakukan Program Pengalaman Lapangan (PPL), bahwa dalam kegiatan belajar 

mengajar siswa hanya diberikan teori-teori dan cara menyelesaikan soal-soal fisika 

tanpa mengarahkan siswa untuk membawakan fisika dalam kehidupan sehari-hari. 

Kenyataan ini sesuai dengan hasil observasi awal peneliti, berdasarkan hasil angket 

yang diberikan kepada siswa SMA Negeri 1 Tigarunggu banyak siswa yang 

mengatakan bahwa fisika itu merupakan pelajaran yang sulit dipahami karena terlalu 

banyak rumus, tidak menarik dan membosankan. Hal tersebut ditegaskan lagi dengan 

hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah seorang guru fisika di SMA 

Negeri 1 Tigarunggu, beliau mengatakan bahwa kesulitan yang dialami dalam 

pembelajaran adalah sulitnya memotivasi siswa untuk ikut aktif dalam proses 

pembelajaran.  

Selain itu siswa kurang termotivasi dan kurang efektif dalam bertanya serta 

mengeluarkan pendapatnya saat proses pembelajaran fisika, disamping itu siswa 

belum terbimbing untuk belajar secara kelompok, siswa juga lebih sering menghafal 

rumus matematis fisika bukan memahami konsepnya sehingga mereka tidak bisa 

memecahkan masalah dalam soal-soal fisika tersebut. Faktor inilah yang akhirnya 

membuat hasil belajar siswa rendah sehingga hasil nilai rata-rata ulangan harian 

fisika masih jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan hasil ujian siswa kelas X 



semeseter I tahun pelajaran 2012 / 2013, rata – rata nilai yang mereka peroleh masih 

65 sementara nilai KKM untuk mata pelajaran fisika di sekolah tersebut adalah 70. 

Ada banyak hal yang menjadi penyebab rendahnya hasil belajar ini, salah 

satunya adalah metode atau model pembelajaran yang digunakan guru kurang 

bervariasi dan bersifat monoton. Bila keadaan ini berlangsung terus menerus maka 

siswa akan mengalami kesulitan mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehnya di 

kelas dengan kehidupan nyata. Dengan kata lain, pelajaran di kelas adalah untuk 

memperoleh nilai ujian dan nilai ujian tersebut belum tentu relevan dengan tingkat 

pemahaman mereka.  

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa adalah menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran 

dan kemampuan siswa. Maka itu, menurut Sagala (2009:5) bahwa ”Guru perlu 

memiliki pengetahuan tentang pendekatan dan teknik-teknik mengajar yang baik dan 

tepat sehingga kegiatan  belajar yang efektif dan efisien dapat berlangsung sesuai 

tujuan yang diharapkan”. 

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa model atau metode dalam proses belajar 

mengajar sangat mempengaruhi semangat dan hasil belajar siswa. Guru yang 

mengajar dengan model pembelajaran yang kurang menarik dapat menyebakan siswa 

menjadi bosan, pasif, dan tidak kreatif. Oleh karena itu  guru dituntut untuk 

menggunakan model pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi 

belajar agar tujuan akhir belajar dapat tercapai dengan tepat. 

Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan 

tersebut adalah dengan menciptakan suasana pembelajaran yang langsung 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu model pembelajaran yang 

merupakan model pembelajaran student centered adalah model Pembelajaran 

Berdasarkan Masalah. Pembelajaran Berdasarkan Masalah merupakan model belajar 

yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan 

mengintegrasikan pengetahuan baru. Siswa diberikan permasalahan pada awal 



pelaksanaan pembelajaran oleh guru, selanjutnya selama pelaksanaan pembelajaran 

siswa memecahkannya yang akhirnya mengintegrasikan pengetahuan kedalam bentuk 

laporan. Suatu model pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan 

yang membutuhkan penyelidikan autentik yakni penyelidikan yang membutuhkan 

penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. 

Model pembelajaran berdasarkan masalah bercirikan penggunaan masalah 

dunia nyata. Model ini dapat digunakan untuk melatih dan meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta mendapatkan 

pengetahuan konsep- konsep penting. Pembelajaran berdasarkan masalah 

penggunaanya pada tingkat berpikir berorientasi pada masalah, termasuk bagaimana 

belajar.  

Berdasarkan hasil penelitian Nurjannah Sitanggang (2012) di MAN 1 Medan 

pada materi pokok Kesetimbangan diperoleh nilai pretest kelas eksperimen 41,90 dan  

rata-rata kelas kontrol 41,59. Kemudian setelah melakukan perlakuan yang berbeda 

yaitu pembelajaran berdasarkan masalah pada kelas eksperimen dan pembelajaran 

konvensional pada kelas kontrol, diperoleh rata-rata nilai postes pada kelas 

eksperimen adalah 86,19 dan rata-rata nilai kelas kontrol adalah 79,37. Dan menurut 

hasil penelitian Nurhayati (2009:43)  yang berjudul “Peranan model pembelajaran 

berbasis masalah terhadap kemampuan memecahkan masalah fisika pada siswa SMA 

Negeri 1 Anggeraja Kabupaten Enrekang” hasil analisis data menunjukkan bahwa 

kemampuan memecahkan masalah fisika yang diajarkan dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah secara signifikan lebih tinggi daripada yang diajarkan 

tanpa menggunakan model pembelajaran berbasis masalah.  

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh penelitian terdahulu adalah 

kondisi kelas yang tidak terkontrol dan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

ribut dan siswa tidak memahami prosedur yang harus dilaksanakan dalam 

praktikum.Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut penulis akan berusaha 



meminimalisir kelemahan-kelemahan tersebut dengan menggunakan LKS dalam 

bentuk panduan untuk menyelesaikan masalah. 

Dari hasil  penelitian tersebut dapat dilihat bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara model Pembelajaran Berdasarkan Masalah terhadap hasil belajar 

siswa. 

Berdasarkan uraian masalah di atas penulis berkeinginan melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pokok Listrik Dinamis Di Kelas X 

Semester II SMA Negeri 1 Tigarunggu Kec. Purba Kab. Simalungun T.P. 

2012/2013”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahannya dapat diidentifikasikan menjadi:  

1. Model pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariasi. 

2. Dalam proses belajar mengajar, proses pembelajaran masih berpusat kepada 

guru (teacher centered). 

3. Kurangnya pemahaman siswa terhadap pelajaran fisika karena mereka 

berpendapat bahwa pelajaran fisika itu adalah pelajaran yang sulit dan tidak 

menarik. 

4. Siswa kurang efektif dalam bertanya dan mengeluarkan pendapat saat 

proses pembelajaran fisika. 

5. Rendahnya hasil belajar siswa. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Karena luasnya permasalahan dan keterbatasan kemampuan, waktu dan 

biaya maka peneliti membuat batasan masalah dalam penelitian ini. Adapun yang 

menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 



1. Model pembelajaran yang digunakan adalah model Pembelajaran 

Berdasarkan Masalah pada kelas eksperimen dan pembelajaran 

konvensional pada kelas kontrol. 

2. Hasil belajar siswa pada materi pokok listrik dinamis 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini      adalah :  

1. Bagaimana hasil belajar siswa dengan menggunakan model Pembelajaran 

Berdasarkan Masalah pada materi pokok Listrik Dinamis di kelas X 

semester II SMA Negeri 1 Tigarunggu T.P 2012/2013? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional pada materi pokok Listrik Dinamis di kelas X semester II 

SMA Negeri 1 Tigarunggu T.P 2012/2013? 

3. Bagaimana aktivitas belajar siswa selama menggunakan model 

pembelajaran berdasarkan masalah  pada materi pokok Listrik Dinamis di 

kelas X semester II SMA Negeri 1 Tigarunggu T.P 2012/2013? 

4. Bagaimana pengaruh model pembelajaran berdasarkan masalah terhadap 

hasil belajar siswa pada materi pokok listrik dinamis di kelas X semester 

II SMA Negeri 1 Tigarunggu T. P 2012/2013? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran 

berdasarkan masalah pada materi pokok listrik dinamis  di kelas X 

semester II SMA Negeri 1 Tigarunggu T.P 2012/2013. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa menggunakan pembelajaran 

konvensional pada materi pokok listrik dinamis  di kelas X semester II 

SMA Negeri 1 Tigarunggu T.P 2012/2013. 



3. Untuk mengetahui aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran 

dengan menggunakan model Pembelajaran Berdasarkan Masalah pada 

materi pokok Listrik Dinamis di kelas X semester II SMA Negeri 1 

Tigarunggu T.P 2012/2013. 

4. Untuk mengetahui  pengaruh yang signifikan dari model pembelajaran 

berdasarkan masalah terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada materi 

pokok listrik dinamis di kelas X semester II SMA Negeri 1 Tigarunggu T.P 

2012/2013. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Sebagai alternatif bagi guru fisika untuk menggunakan model pembelajaran 

berdasarkan masalah  dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

baik. 

2. Bagi siswa sebagai bahan pengalaman belajar dan memberikan variasi 

metode pembelajaran guna meningkatkan hasil belajar fisika siswa dalam 

memahami dan mangusai konsep demi mencapai prestasi yang lebih baik. 

3. Memperdalam pengetahuan pembaca mengenai model pembelajaran 

berdasarkan masalah untuk dapat diterapkan dimasa yang akan datang. 

 

1.7 Defenisi Operasional 

1. Problem Based Learning (PBL) atau pembelajaran berdasarkan  masalah 

merupakan  model belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal 

dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Siswa 

diberikan permasalahan pada awal pelaksanaan pembelajaran oleh guru, 

selanjutnya selama pelaksanaan pembelajaran siswa memecahkannya yang 

akhirnya mengintegrasikan pengetahuan kedalam bentuk laporan. Suatu 

model pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang 



membutuhkan penyelidikan autentik yakni penyelidikan yang membutuhkan 

penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. 

2. Pembelajaran konvensional adalah model pembelajaran yang lazim diterapkan 

dalam pembelajaran sehari-hari yang sudah terbiasa dilakukan di kelas, 

sifatnya berpusat pada guru dan kurang memperhatikan keseluruhan situasi 

belajar. 

3. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya. 

 

 

 

 

 

 

 


