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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia pada

abad ke-21 adalah mengenai mutu pendidikan. Sistem pendidikan nasional

menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam menyiapkan kualitas sumber

daya manusia (SDM) yang mampu bersaing di era global. Upaya yang tepat untuk

menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan bermutu tinggi

adalah pendidikan. Pendidikan merupakan tongkak perkembangan sebuah bangsa,

melalui pendidikan yang berkualitas tentu berkorelasi dengan daya saing sebuah

bangsa, mengingat sekarang kita telah mengetahui bahwa dunia semakin maju

dalam bidang pengetahuan dan teknologi.

Menurut Hamalik (2010: 1) pendidikan merupakan bagian integral dalam

pembangunan. Pembangunan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya

manusia menjadi berkualitas dan pembangunan sektor ekonomi yang keduanya

saling berkaitan dan berlangsung dengan berbarengan. Menurut Sanjaya (2011:2)

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Proses pembelajaran adalah hal yang sangat penting di dalam proses

pendidikan, namun hingga dewasa ini proses pembelajaran masih memberikan

dominasi guru dan tidak memberikan akses bagi peserta didik untuk berkembang

secara mandiri melalui penemuan dalam proses berpikirnya serta dituntut untuk

aktif dalam menerima informasi. Namun fakta dilapangan tidaklah demikian,

siswa yang menjadi subjek pembelajaran bersifat pasif saat proses belajar

mengajar berlangsung. karena ketika mengajar guru cenderung hanya

menggunakan metode ceramah. Banyak hal yang harus diperhatikan oleh guru



2

untuk memilih model dan metode yang akan diterapkan dalam proses

pembelajaran termasuk dalam pembelajaran fisika.

Fisika merupakan mata pelajaran yang mempelajari tentang fenomena dan

gejala alam secara empiris dan logis, sistematis dan rasional yang melibatkan

proses dan sikap ilmiah. Pembelajaran fisika pada hakikatnya terdiri atas tiga

komponen yaitu, produk, proses, dan sikap. Fisika sebagai proses karena

merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terstruktur dan sistematis yang

dilakukan untuk menemukan konsep, prinsip, dan hukum tentang gejala alam.

Fisika sebagai sebuah produk karena terdiri dari sekumpulan pengetahuan yang

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip dan hukum tentang gejala alam.

Sedangkan fisika sebagai suatu sikap, karena diharapkan mampu mengembangkan

karakteristik siswa ( NSES,1996:28-32).

Berdasarkan hasil studi pendahulan yang telah dilakukan peneliti di SMA

Negeri 1 Hamparan Perak, pada hari Rabu, 04 Januari 2017 peneliti mendapatkan

informasi dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah satu guru fisika di

SMA Negeri 1 Hamparan Perak mengatakan bahwa minat siswa terhadap

pelajaran fisika dikatakan masih dalam kategori sedang, sekitar 40% siswa belum

mampu mendapatkan hasil ulangan harian ataupun ujian melampaui batas KKM

(Kriteria Ketuntasan Minimum) yang telah ditetapkan yaitu 75, rata-rata siswa

hanya memperoleh nilai 50 bahkan masih banyak yang lebih rendah.

Selain melakukan wawancara dengan guru fisika, pembagian angket juga

dilakukan kepada siswa dalam 2 kelas yang seluruhnya berjumlah 65 orang siswa.

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari angket tersebut, 30,58% siswa

menyatakan setuju bahwa pembelajaran fisika sebaiknya harus menyenangkan,

25,38% siswa menyatakan setuju bahwa pembelajaran fisika seharusnya dapat

mengarahkan untuk memecahkan permasalahan agar dapat menemukan konsep

sendiri, 33,84% siswa menyatakan setuju bahwa pembelajaran fisika seharusnya

dapat membuat mereka terampil memecahkan masalah, 44,61% siswa

menyatakan setuju bahwa mereka menginginkan pembelajaran fisika itu menarik

dan interaktif, 21,53% siswa menyatakan setuju bahwa pembelajaran fisika harus

dapat mendorong mereka untuk menemukan ide-ide yang baru, 21,53% siswa
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menyatakan setuju bahwa permasalahan yang diberikan pada soal fisika sebaiknya

diorientasikan pada permasalahan sehari-hari.

Rendahnya hasil belajar fisika yang diperoleh siswa disebabkan kurang

efektifnya pembelajaran yang digunakan oleh guru dan penggunaan model

pembelajaran yang tidak bervariasi karena pada saat pembelajaran berlangsung

guru lebih sering menggunakan metode ceramah, mencatat, mengerjakan soal dan

kadang-kadang membuat metode demonstrasi walaupun hanya pada materi

tertentu saja serta jarang menghubungkan pembelajaran tersebut dengan contoh-

contoh dalam aplikasi pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga

memicu rendahnya aktivitas siswa untuk memecahkan masalah. Selain itu juga

disebabkan berbagai hal termasuk faktor yang terdapat dalam diri siswa tersebut

seperti sikap mereka terhadap pelajaran fisika, dimana minat siswa dalam

pembelajaran fisika masih dalam kategori sedang.

Untuk memecahkan permasalahan pembelajaran yang demikian perlu

dilakukan upaya antara lain dengan mengubah model pembelajaran konvensional

(pembelajaran langsung) menjadi model pembelajaran yang berpusat pada

keaktifan siswa, dimana pada saat ini ada banyak model pembelajaran yang

berpusat pada siswa (student centered) dalam proses pembelajaran. Salah satu

model yang tepat diterapkan adalah model Problem Based Learning. Dengan

menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning permasalahan tersebut

diharapkan dapat teratasi, hal ini didasarkan karena model pembelajaran problem

based learning : Menurut Arends (2012: 396) adalah suatu pendekatan

pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan

maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri

dan ketrampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan

percaya diri.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Shiddiqy dan Manurung (2016)

mengemukakan bahwa hasil belajar dengan penerapan model pembelajaran

problem based learning memberikan peningkatan yang signifikan di bandingkan

dengan model pembelajaran konvensional, dapat dilihat dari rata-rata postes kelas

eksperimen adalah 50,6 dan kelas control adalah 44. Begitu juga pada penelitian



4

Hila dan Sihombing (2016) mengemukakan bahwa terdapat pengeruh model

pembelajaran berbasis masalah terhadap hasil belajar. Hal ini ditunjukkan dengan

adanya perbedaan peningkatan hasil belajar kelas control dan kelas eksperimen

dengan nilai rata-rata pretes 21,16 dan postes 66,11 mengalami peningkatan

sebesar 44,95, sedangkan pada kelas control dengan nilai rata-rata pretes 23,33

dan postes 62,46 mengalami peningkatan hanya sebesar 39,13.

Dari uraian diatas, peneliti berkeinginan untuk sejauh mana pengaruh

model Pembelajaran Berbasis Masalah dalam proses pembelajaran. Untuk dapat

mengetahui hal tersebut, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul:

“Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa

Pada Materi Pokok Suhu dan Kalor Di Kelas X Semester II SMA Negeri 1

Hamparan Perak T.P. 2016/2017”.

1.2 Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah diterangkan pada latar belakang masalah di atas.

Maka, yang menjadi identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Aktivitas pemecahan masalah siswa masih rendah sehingga memicu

rendahnya aktivitas siswa dalam mempelajari pelajaran fisika

2. Proses pembelajaran fisika yang masih berorientasi pada guru (teacher-

oriented), sehingga kemandirian belajar siswa rendah.

3. Masih sedikit guru yang menerapkan pembelajaran yang bervariasi dalam

meningkatkan aktifitas dan prestasi belajar siswa.

4. Hasil belajar siswa dalam proses belajar mengajar khususnya mata

pelajaran fisika yang masih belum mencapai KKM.

1.3 Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan diteliti, maka perlu

dijelaskan batasan masalah dalam penelitian, yaitu :

1. Menerapkan model Problem Based Learning di kelas eksperimen dan

pembelajaran konvensional pada kelas kontrol.
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2. Subjek penelitian hanya dibatasi pada siswa SMA Negeri  1 Hamparan

Perak kelas X Semester II T.P 2016/2017.

3. Materi pelajaran Fisika kelas X Semester II di SMA Negeri 1 Hamparan

Perak hanya pada materi pokok Suhu dan Kalor

4. Hasil belajar yang akan diteliti hanya pada aspek kognitif yang disertai

pengamatan aktivitas pemecahan masalah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hasil belajar siswa menggunakan model problem based

learning pada materi pokok Suhu dan Kalor di kelas X Semester II di

SMA Negeri 1 Hamparan Perak  T.P 2016/2017.

2. Bagaimana hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran

langsung pada materi pokok Suhu dan Kalor di kelas X Semester II di

SMA Negeri 1 Hamparan Perak T.P 2016/2017.

3. Bagaimana aktivitas pemecahan masalah siswa dengan menggunakan

model problem based learning pada materi pokok Suhu dan Kalor dikelas

X Semester II di SMA Negeri 1 Hamparan Perak  T.P 2016/2017.

4. Bagaimana pengaruh model problem based learning dan model

pembelajaran langsung terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok

Suhu dan Kalor di kelas X Semester II di SMA Negeri 1 Hamparan Perak

T.P 2016/2017.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui hasil belajar siswa menggunakan model Problem

Based Learning pada materi pokok  Suhu dan Kalor di kelas X Semester

II di SMA Negeri 1 Hamparan Perak T.P 2016/2017.
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2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran

langsung pada materi pokok Suhu dan Kalor dikelas X Semester II di

SMA Negeri 1 Hamparan Perak T.P 2016/2017.

3. Untuk mengetahui aktivitas pemecahan masalah siswa dengan

menggunakan model problem based learning pada materi pokok Suhu

dan Kalor  dikelas X Semester II di SMA Negeri 1 Hamparan Perak T.P

2016/2017.

4. Untuk mengetahui pengaruh model problem based learning dan model

pembelajaran langsung terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok

Suhu dan Kalor  dikelas X Semester II di SMA Negeri 1 Hamparan

Perak T.P 2016/2017.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi hasil belajar fisika siswa kelas X SMA Negeri 1

Hamparan Perak T.P.2016/2017 selama pembelajaran dengan

menerapkan model pembelajaran problem based leaerning

2. Menambah wawasan bagi  penulis sebagai calon guru yang nantinya

akan terjun langsung dalam mengajar.

3. Sebagai bahan pembanding bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti

dengan model pembelajaran yang sama.

1.7 Definisi Operasional

Untuk memeberikan arahan bagi pelaksanaan pendidikan, maka berikut ini

diajukan beberapa defenisi operasional yang mengacu pada penelitian, antara lain:

1. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar

untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam

merencanakan aktivitas belajar mengajar (Trianto, 2010:22).
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2. Model pembelajaran berdasarkan masalah (Problem Based Learning)

merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan

permasalahan yang autentik dengan menggunakan beberapa fase

diantaranya: orientasi siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa

untuk belajar, membimbing penyelidikan individu dan kelompok,

mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan

mengevaluai proses pemecahan masalah. (Arends 2012: 396).

3. Pembelajaran konvensional siswa ditempatkan sebagai objek belajar

yang berperan sebagai penerima informasi secara pasif, pembelajaran

bersifat teoritis dan abstrak, perilaku dibangun atas proses kebiasaan,

kemampuan diperoleh melalui latihan, tujuan akhirnya adalah

penguasaan materi pembelajaran dan tindakan atau perilaku individu

didasarkan oleh faktor dari luar diri, kebenaran yang dimiliki bersifat

absolut dan final serta keberhasilan pembelajaran biasanya hanya diukur

dari tes (Sanjaya 2011: 233).

4. Hasil belajar adalah terbentuknya konsep yaitu kategori yang kita berikan

pada stimulus yang ada di lingkungan yang menyediakan skema yang

terorganisasi untuk mengasimilasi stimulus – stimulus baru dan

menentukan hubungan di dalam dan di antara kategori – kategori

(Purwanto, 2014:34).

5. Pemecahan masalah sebagai usaha sadar untuk mencari jalan keluar dari

suatu kesulitan, tetapi tujuan tersebut tidak dapat dicapai. (Polya,1985:

33).


