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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ada beberapa jenjang pada pendidikan yang wajib dilakukan di 

Indonesia salah satu yang terpenting adalah pada jenjang pendidikan 

Sekolah Dasar. Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "Setiap warga 

negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya". Pendidikan memiliki peran sentral dalam kehidupan dan 

peradapan manusia. Pendidikan adalah  jembatan  yang  menghubungkan  

masa  kini  dan  masa  datang.  Adanya  peran demikian,  isi  dan  proses  

pendidikan  perlu  selalu  dimutakhirkan sesuai  kemajuan  ilmu dan  

kebutuhan  masyarakat.  Dunia  sekarang  bergerak  cepat  dengan  laju  

yang  semakin kencang.  Manusia  sedang  berada  di  tengah  revolusi  

yang  mengubah  gaya  dan  cara hidup, berkomunikasi, berpikir, dan juga 

mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, selalu diperlukan pembaharuan 

penyelenggaraan pendidikan untuk mengimbangi pesatnya laju perubahan 

tersebut. 

Perubahan untuk kemajuan pendidikan salah satunya ditunjukkan 

dengan perubahan kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman dalam 

pelaksanaan pendidikan di jenjang sekolah dasar. Pengertian Kurikulum 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003: Kurikulum adalah seperangkat rencana 

dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam rangka menerapkan 

 pendidikan yang bermutu, pemerintah telah menetapkan Kurikulum 

Tahun 2013 untuk diterapkan pada sekolah/madrasah. 

Kurikulum 2013 mendefinisikan Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) sesuai dengan seharusnya, yakni sebagai kriteria mengenai 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 
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ketrampilan. Acuan dan prinip penyusunan kurikulum 2013 mengacu pada 

Pasal 36 Undang-Undang No. 20 tahun 2003, yang menyatakan bahwa 

penyusunan kurikulum harus memperhatikan peningkatan iman dan 

takwa; peningkatan akhlak mulia; peningkatan potensi, kecerdasan, dan 

minat peserta didik; keragaman potensi daerah dan lingkungan; tututan 

pembangunan daerah nasional; tututan dunia kerja; perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni; agama; dinamika perkembangan global; 

dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. (Ridwan,Abdullah Sani 

2014 halaman 45) 

Dalam rangka memenuhi kriteria kualifikasi kemampuan lulusan 

dalam kurikulum 2013 salah satunya dengan pendekatan saintifik.. 

Pendekatan saintifik menurut Daryanto (2014:51) adalah proses 

pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar siswa secara aktif 

mengkontruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan 

mengamati (untuk mengdentifikasi atau menemukan masalah), 

merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik 

kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang 

ditemukan. Pendekatan saintifik berkaitan erat dengan metode saintifik. 

Metode saintifik (ilmiah) pada umumnya melibatkan kegiatan pengamatan 

atau observasi yang dibutuhkan untuk perumusan hipotesis atau 

mengumpulkan data. Salah satu metode saintifik yang digunakan pada 

kurikulum 2013 adalah Model Project Based Learning (PjBL). 

Pembelajaran berbasis proyek (PjBL) dapat merupahkan 

pedekatan, strategi atau model pembelajaran yang berpusat pada siswa, 

bersifat antar disiplin ilmu ( intregasi mata pelajaran), dan berjangka 

panjang. Sementara itu menurut Patton (2012) model project based 

learning harus melibatkan siswa dalam membuat proyek atau produk yang 

akan dipamerkan pada masyarakat. Jadi model project based learning 

dapat didefinisikan sebagai sebuah pembelajaran dengan aktivitas jangka 
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panjang yang melibatkan siswa dalam merancang, membuat, dan 

menampilkan produk untuk mengatasi permasalahan dunia nyata. 

Project Based Learning (PjBL) merupahkan model belajar 

mengajar yang melibatkan siswa untuk mengerjakan sebuah proyek yag 

bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat atau 

lingkungan. Permasalahan yang dikaji merupahkan permasalahan yang 

kompleks dan membutuhkan penguasaan berbagai konsep atau materi 

pelajaran dalam upaya penyelesaiannya. Proyek yang dibuat dapat 

merupahkan proyek dari satu guru, atau proyek bersama dari beberapa 

guru yang mengasuh pelajaran yang berbeda. Siswa dilatih untuk 

melakukan analisis terhadap permasalahan, kemudian melakukan 

eksplorasi, mengumpulkan informasi, interpretasi, dan penilaian dalam 

mengerjakan proyek terkait dengan permasalahan yang dikaji. 

Pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan 

kreatifitasnya dalam merancang membuat proyek yang dapat dimanfaatkan 

untuk mengatasi permasalahan. (Ridwan,Abdullah Sani 2014:171-172) 

Pembuatan produk merupahkan salah satu cara mengembangkan 

kreatifitas siswa. Kreatifitas didefinisikan sebagai “proses” untuk 

menghasilkan sesuatu yang baru dari elemen yang ada dengan menyusun 

kembali elemen tersebut (Downing, 1997). Kreativitas terkait dengan tiga 

komponen utama, yakni; ketrampilan berpikir, keahlian (pengetahuan 

teknis, prosedural, dan intelektual), dan motivasi. Ketrampilan berpikir 

kreatif untuk memecahkan sebuah permasalahan ditujukkan dengan 

pengajuan ide yang berbeda dengan solusi pada umumnya. Pemikiran 

kreatif masing-masing orang akan berbeda dan terkait dengan cara mereka 

berpikir dalam melakukan pendekatan terhadap permasalahan. 

Kemampuan siswa untuk mengajukan ide kreatif seharusnya 

dikembangkan dengan meminta mereka untuk memikirkan ide-ide atau 

pendapat yang berbeda dari yang diajukan temannya. Pemikiran kreatif 

juga terkait dengan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang 
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relevan dengan ide atau upaya kreatif yang diajukan.(Ridwan,Abdullah 

Sani 2014:13-14) 

Melalui rancangan pembelajaran yang kreatif maka akan terjadi 

peningkatan hasil belajar. Menurut mulyasa (2009:208) “penilaian hasil 

belajar pada hakikatnya merupahkan suatau kegiatan untuk mengukur 

perubahan prilaku yang telah terjadi pada diri siswa”. Sedangkan Sudjana 

(2010:22) berpendapat “hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya”. Hasil belajar 

merupahkan tolak ukur bagi tercapainya sebuah materi pelajaran. 

Materi pelajaran matematika di SD cenderung dengan praktik-

praktik yang dilakukan di laboratorium. Dengan penerapan pendekatan 

saintifik melalui model project based learning siswa tidak hanya dibatasi 

untuk eksperimen dalam pembuktian teori saja tapi juga dapat 

mengembangkan kreatifitas yang menghasilkan produk guna untuk 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu 

diterapkan melalui model project based learning terhadap hasil belajar. 

Pendekatan saintifik melalui model project based learning 

merupahkan model yang terdapat dalam kurikulum 2013. Sebelum 

dibuktikan keberhasilannya menurut Permendikbud No. 160 Tahun 2014 

telah dilakukan pemberhentikan kurikulum 2013. Oleh karena itu 

dilakukan penelitian untuk memperlihatkan pengaruh penerapan 

pendekatan saintifik melalui model project based learnig terhadap hasil 

belajar. 
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1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

a. Rendahnya hasil belajar pada anak sekolah dasar. 

b. Perlunya model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

c. Perlunya pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan hasil 

belajar. 

 

1.3  Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

Adakah pengaruh signifikan penerapan pendekatan saintifik melalui model 

Project Based Learning terhadap hasil belajar matematika siswa sekolah 

dasar ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan penerapan pedekatan 

saintifik melalui model Project Based Learning terhadap hasil belajar 

sekolah dasar. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mencakup manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah: 

a. Diharapkan mampu berguna bagi aspek keilmuan, terutama tentang 

teori peningkatan mutu pembelajaran dalam pengembangan kreativitas 

anak untuk meningkatkan hasil belajar. 
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Manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi guru, guru agar senantiasa memiliki inovasi-inovasi dalam proses 

pembelajaran sehingga mampu mengembangkan kreativitas anak 

untuk meningkatkan hasi belajar. 

b. Bagi sekolah, penelitian ini dapat memberikan pertimbangan, 

pandangan dan masukan bagi pengembangan kurikulum dan perbaikan 

proses belajar mengajar.  

 

 


