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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang sistem 

pendidikan nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan mengembangkan sikap 

dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang 

diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan siswa mengikuti 

pendidikan menengah.  

Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang standar proses menyatakan bahwa 

dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik, maka proses pembelajaran 

harus fleksibel, bervariasi, dan memenuhi standar. Proses pembelajaran pada setiap 

satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.  

Pernyataan dalam Permendiknas No. 41 Tahun 2007 memperjelas bahwa proses 

pembelajaran merupakan kegiatan interaksi antara guru dan siswa dengan tujuan 

mengembangkan potensi yang ada di dalam diri siswa. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, maka dalam proses pembelajaran, guru perlu memperhatikan komponen-

komponen dalam pembelajaran dengan baik. Komponen-komponen pembelajaran 

yang diperlu diperhatikan oleh guru diantaranya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

sampai dengan penilaian pembelajaran. Dengan adanya ketiga komponen 

pembelajaran tersebut proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

dan menantang akan mampu memotivasi siswa secara aktif dalam pembelajaran. 

Proses pembelajaran yang demikian juga akan memberikan ruang yang cukup bagi 
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siswa untuk mengembangkan kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, 

dan perkembangan fisik serta psikologis yang dimiliki oleh masing-masing siswa. 

Proses pembelajaran yang menekankan pada pemberian pengalaman langsung 

dapat membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran. Salah satu mata pelajaran 

yang memberikan pengalaman langsung dalam pembelajaran adalah IPA. IPA 

merupakan pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik 

karena berhubungan dengan cara mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. Dalam 

kehidupan sehari-hari, IPA digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui 

pemecahan masalah - masalah yang dapat diidentifikasikan.  

Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari pembelajaran IPA yaitu mengembangkan 

keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan 

membuat keputusan (Permendiknas No. 22 Tahun 2006). Mata pelajaran IPA 

merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang mendapat perhatian terbesar, 

baik perhatian dikalangan pendidik maupun orang tua. Mata pelajaran IPA menjadi 

sangat penting karena diperlukan dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 

Belajar IPA semestinya dapat membantu siswa agar dapat berpikir logis tentang 

peristiwa sehari-hari dan meningkatkan perkembangan intelektual.  

Berdasarkan observasi dalam pembelajaran IPA kelas 5 di SDN 1 Gadu dan 

SDN 2 Gagakan, guru menerapkan model pembelajaran TPS (Think Pair Share) yang 

selanjutnya akan disebut dengan think pair share. Dalam pembelajaran IPA 

menggunakan model pembelajaran think pair share berbantu media visual, guru 

memberikan permasalahan kepada siswa terkait dengan materi pelajaran yang 

diajarkan serta menuntut siswa berpasangan untuk memecahkan masalah yang 

diberikan guru. Dalam kegiatan pembelajaran, masih terdapat siswa yang pasif dan 

menggantungkan jawaban pada pasangannya serta jumlah pasangan yang terlalu 

banyak menyebabkan banyak kelompok yang melapor dan perlu dibimbing oleh 

guru. Jika terdapat perbedaan pendapat antar pasangan tidak ada penengah, dan 

membutuhkan perhatian khusus dalam penggunaan ruangan kelas serta 

ketidaksesuaian waktu antara perencanaan dengan pelaksanaannya. Terlihat dalam 
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kegiatan pembelajaran tersebut bahwa pembelajaran kurang efektif dikarenakan 

terlalu banyak pasangan kelompok yang akan membahas permasalahan yang 

diberikan guru terkait materi pelajaran sehingga terdapat banyak siswa yang kurang 

fokus dalam pembelajaran. Tetapi penggunaan model pembelajaran think pair share 

berbantu media gambar pada pembelajaran IPA juga memberikan banyak manfaat 

yaitu siswa akan terlatih menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan pemikiran 

dengan teman dalam pasangan untuk mendapatkan kesepakatan dalam memecahkan 

masalah, siswa dapat mengembangkan keterampilan berfikir dan menjawab dalam 

komunikasi antara satu dengan yang lain dalam kelompok kecil, dan dapat 

memperbaiki rasa percaya diri serta semua siswa diberi kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam kelas. 

Proses pembelajaran IPA akan menjadikan siswa aktif jika dalam pembelajaran, 

guru mengaitkan dengan pengalaman yang ada di lingkungan sekitar peserta didik 

dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran dapat diperoleh dari alat dan 

bahan yang ada di lingkungan sekitar.  Dalam pembelajaran IPA, penggunaan model 

problem based learning dirasa sangat tepat digunakan karena model pembelajaran ini 

menekankan pada masalah kehidupan nyata yang bermakna bagi siswa dan siswa 

dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan bukti-bukti nyata yang terdapat dalam 

lingkungan sekitar siswa.  

Menurut Ibrahim dan Nur (2000) dalam Agus N. Cahyo (2013:283) menyatakan 

bahwa: 

Dalam pembelajaran berbasis masalah (problem based learning), pemecahan 

masalah didefinisikan sebagai proses atau upaya untuk mendapatkan suatu 

penyelesaian tugas atau situasi yang benar-benar nyata sebagai masalah dengan 

menggunakan aturan-aturan yang sudah diketahui. Jadi pembelajaran berbasis 

masalah (problem based learning) lebih memfokuskan pada masalah kehidupan 

nyata yang bermakna bagi siswa. 
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Menurut Dutch dalam Amir (2009:21), “problem based learning (PBL) 

merupakan model instruksional yang menantang siswa untuk belajar, bekerja sama 

dengan kelompok untuk mencari solusi suatu masalah dalam dunia nyata”. 

Model problem based learning digunakan dalam pembelajaran karena ditinjau 

secara umum pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari menyajikan kepada 

siswa situasi masalah yang autentik (masalah harus dikaitkan dengan pengalaman riil 

siswa) dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk 

melakukan penyelidikan.  

Alasan penggunaan model problem based learning pada mata pelajaran IPA 

kelas 5 SDN 1 Gadu adalah memberikan pengalaman belajar langsung bagi siswa 

dengan masalah-masalah yang terkait kehidupan nyata, siswa lebih memahami 

konsep yang diajarkan karena siswa sendiri yang menemukan konsep tersebut, 

menumbuhkan rasa sosial, kreativitas, kerja sama, tanggung jawab, keaktifan siswa 

dalam pembelajaran, serta menjadikan guru lebih variatif sehingga tidak terpaku 

dengan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran yang digunakan 

sebelumnya. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurkhikmah dalam Journal of 

Elementary Education Universitas Negeri Semarang pada tahun 2013, dengan judul 

penelitian “Keefektifan Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) Terhadap 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA”, menyimpulkan bahwa ada perbedaan 

hasil belajar yang signifikan antara siswa kelas V SD yang memperoleh pembelajaran 

materi Daur Air dengan menggunakan model pembelajaran PBL dan yang mendapat 

pembelajaran dengan metode ceramah. Berdasarkan jurnal tersebut dapat 

memperkuat penelitian yang akan dilakukan dengan penggunaan model pembelajaran 

problem based learning terhadap hasil belajar IPA. 

Dalam pembelajaran IPA, siswa akan lebih aktif mengikuti pembelajaran jika 

difasilitasi oleh media yang menarik. Media yang sesuai dengan model problem 

based learning adalah media audio visual. Menurut Wina Sanjaya (2010:172), 

“media audio visual adalah jenis media yang selain mengandung unsur suara juga 
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mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, film, slide 

suara, dan lain sebagainya”. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih 

menarik, karena mengandung kedua unsur jenis media yang pertama dan kedua. 

Dalam pembelajaran menggunakan model problem based learning, siswa dihadapkan 

dengan masalah-masalah yang terkait dengan materi IPA yang diajarkan dan jawaban 

atas masalah-masalah tersebut bisa ditunjukkan guru dengan bantuan media audio 

visual. 

Berdasarkan hal tersebut, maka akan dilakukan penelitian eksperimen untuk 

mengetahui perbedaan tingkat efektivitas model problem based learning berbantu 

media audio visual dengan model pembelajaran think pair share berbantu media 

visual pada mata pelajaran IPA kelas 5. Dalam penelitian ini, kelas 5 SDN 2 Gagakan 

sebagai kelas kontrol dengan menggunakan model pembelajaran think pair share 

berbantu media gambar sedangkan kelas 5 SDN 1 Gadu sebagai kelas eksperimen 

yang mendapatkan treatment dengan menggunakan model problem based learning 

berbantu media audio visual. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berjudul “Efektivitas Model 

Problem Based Learning Berbantu Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar IPA 

Siswa Kelas 5 SDN 1 Gadu Sambong Kabupaten Blora Semester 2 Tahun Pelajaran 

2014/2015”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi 

adalah sebagai berikut: 

1. Dalam pembelajaran IPA, guru menuntut siswa berpasangan untuk memecahkan 

masalah yang diberikan guru, masih terdapat siswa yang pasif dan 

menggantungkan jawaban pada pasangannya, jumlah pasangan yang terlalu 

banyak menyebabkan banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor oleh 

guru, dan jika terdapat perbedaan pendapat antar pasangan tidak ada penengah, 
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serta membutuhkan perhatian khusus dalam penggunaan ruangan kelas serta 

ketidaksesuaian waktu antara perencanaan dengan pelaksanaannya 

2. Guru kurang memvariasikan model pembelajaran yang diterapkan dalam 

pembelajaran IPA 

3. Guru kurang memvariasikan media pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran IPA 

4. Tujuan pembelajaran belum tercapai secara optimal yang mengakibatkan siswa 

terlalu terkonsentrasi pada hal lain yang tidak berkaitan dengan materi pelajaran 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “apakah terdapat perbedaan tingkat efektivitas antara 

model problem based learning berbantu media audio visual dengan model 

pembelajaran think pair share berbantu media visual terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas 5 SDN 1 Gadu Sambong Kabupaten Blora semester 2 tahun pelajaran 

2014/2015”. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat efektivitas antara 

model problem based learning berbantu media audio visual dengan model 

pembelajaran think pair share berbantu media visual terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas 5 SDN 1 Gadu Sambong Kabupaten Blora semester 2 tahun pelajaran 

2014/2015. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung dan mengokohkan teori yang 

berkenaan dengan model problem based learning dan media audio visual yang dapat 

digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran IPA siswa kelas 5. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1. Dengan menggunakan model problem based learning berbantu media audio 

visual, siswa dapat memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan materi 

pelajaran.  

2. Memberikan pengalaman belajar langsung bagi siswa dengan masalah-masalah 

yang disampaikan guru terkait dengan materi pelajaran. 

3. Menumbuhkan rasa sosial, kreatifitas, kerja sama, dan tanggung jawab, serta 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. 

b. Bagi guru 

1. Dengan menggunakan model problem based learning berbantu media audio 

visual menjadikan guru lebih variatif dalam pembelajaran. 

2. Dengan menggunakan model problem based learning berbantu media audio 

visual membantu guru untuk membangkitkan semangat siswa dalam 

pembelajaran IPA di kelas. 

c. Bagi sekolah 

1. Membantu sekolah untuk berkembang dan meningkatkan mutu pembelajaran di 

sekolah. 

2. Sekolah dapat mengetahui perbedaan efektivitas penggunaan model problem 

based learning berbantu media audio visual terhadap hasil belajar IPA. 

 


