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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang Masalah 

Kegiatan pembelajaran di sekolah dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan yang 

akan dicapai.. Keberhasilan suatu sekolah dapat terwujud jika semua komponen-

komponen yang dibutuhkan saling bekerjasama.. Komponen utama dalam pembelajaran 

adalah guru. seorang guru harus memiliki wawasan yang luas, dan menguasai semua mata 

pelajaran dalam lingkup pendidikan. Selain itu peran guru harus bias mengenalkan 

teknologi kepada siswa, sehingga siswa dapat mencari sumber lain yang masih 

berhubungan dengan materi belajar di sekolah. 

Pebelajaran tematik terintegrais atau sering disebut pembelajaran tematik terpadu 

hampir diterapkan disemua satuan>pendidikan. Pembelajaran tematikm terpadu 

diharapkan dapat mengembangkan kecerdasan anak-anak. Permendikbud No. 22 tahun 

2016 tentang Standar Proses menyatakan dalam pelaksanaan kurikulum 2013, 

pembelajaran pada SD/MI dilakukan dengan pendekatan tematik-terpadu, kecuali untuk 

mata pelajaran Matematika dan pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan ( PJOK ) 

sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri untuk kelas IV, V dan VI. Pembelajaran 

tematik terpadu dikembangkan dengan harapan pembelajaran di kelas dapat terfokuskan 

kepada siswa dan bukan guru lagi. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menjadi 

individu yang aktif, menjadikan anak lebih semangat belajar dan tentu saja menjadikan 

anak yang kreatif.  

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau biasa disingkat IPA, merupakan salah 

satu mata pelajaran yang ada di dalam pembelajaran tematik terpadu. Mata pelajaran IPA 

merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang diri sendiri dan segala sesuatu 

yang berkaitan dengan alam dan semesta. IPA tidak hanya berfokus pada teori di dalam 

kelas, tetapi juga memperhatikan praktik yang dapat dilakukan siswa sehingga siswa 

dapat meningkatkan pengalaman secara langsung terhadap pembelajaran yang tengah 

berlangsung dengan tingkat pemanahaman yang lebih baik. 

Berdasarkan observasi langsung di lapangan pada siswa khususnya kelas 5 di SDN 

Watuagung 01 Tuntang ditemukan bahwa dalam proses pembelajaran IPA yang dilkukan, 

guru  belum melakukan persiapan yang matang. Tidak ada RPP yang dibawa guru sebagai 
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pedoman dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan tidak terencana dan 

lebih spontanitas. Dengan demikian informasi yang diterima siswa hanya bersifat 

sementara tanpa adanya pemahaman yang lebih mendalam untuk siswa. Dengan adanya 

pemahaman yang rendah dari siswa, maka akan berdampak pada kreativitas dan hasil 

belajar siswa yang tidak maksimal. Di kelas 5 SDN Watuagung 01 Tuntang terdapat 25 

jumlah siswa. Diketahui bahwa hasil nilai ulangan dari 25 siswa  hanya 10 siswa atau 

40% yang dapat memenuhi KKM dan sisanya 15 siswa atau 60% yang masih dibawah 

KKM. Adapun KKM yang ditetapkan oleh pihak sekolah yaitu 70. Seringkali guru hanya 

menjelaskan pada inti kemudian memberikan tugas kepada siswa dan guru masih belum 

menggunakan “dunia nyata” sebagai sarana memperjelas materi dalam pembelajaran 

sehingga membuat siswa menjadi pasif, jarang ada interaksi antara guru dengan siswa, 

maupun siswa dengan siswa. 

Selain hasil belajar siswa yang masih rendah, ada faktor lain yang menjadi kendala 

yang dialami siswa yaitu kreativitas siswa dalam pembelajaran masih kurang. ada 

beberapa anak yang menjadi pasif dan tidak memiliki ketertarikan dalam mengikuti 

pembelajaran. Jika guru hanya memaparkan materi saja akan menjadikan pembelajaran 

yang berlangsung semakin membosankan dan membuat kreativitas dalam belajar 

berkurang di dalam kelas.  

Setelah mendapatkan permasalahan yang dialami siswa, maka diperlukan model 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa agar dapat memahami materi dengan 

maksimal dan memanfaatkan kreativitas yang mereka miliki. salah satu model 

pembelajaran yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan 

menggunakan model pendekatan Project Based Learning ( PjBL ) sebagai pedoman 

dalam melaksanakan pembelajaran.  

Ide-ide baru yang dimiliki guru dapat dituangkan dalam pembelajaran yang 

berlangsung. Menurut Trianto ( 2011: 51 ) model pembelajaran berbasis proyek memiliki 

potensi yang amat besar untuk membuat pengalaman belajar yang lebih menarik dan 

bermanfaat bagi peserta didik. Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis 

proyek diharapkan dapat memberikan peluang bagi siswa untuk dapat mengembangkan 

kreativitasnya, dapat berinteraksi dengan orang lain melalui kelompok yang terbentuk, 
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mampu menyelesaikan maslah, serta siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran yang 

berlangsung. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian 

dengan jidul “Penerapan PjBL untuk meningkatka kreativitas dan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA Kelas V SDN Watuagung 01semester 1 tahun pelajaran 2019/2020”. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diindentifikasikan masalah sebagai berikut 

:  

1. Hasil belajar siswa yang masih rendah. 

2. Kreativitas belajar siswa masih kurang. 

3. Siswa pasif dan tidak memiliki ketertarikan dalam mengikuti pembelajaran. 

4. Pembelajaran yang focus pada materi sehingga membosankan bagi siswa. 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan Project Based Learning ( PjBL ) untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran tematik pada siswa kelas V SDN Watuagung 01 

Tuntang ? 

2. Apakah dengan penerapan Project Based Learning ( PjBL ) dapat meningkatkan 

hasil belajar tematik pada siswa kelas V SDN Watuagung 01 Tuntang ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “ Penerapan Project Based Learning ( 

PjBL ) untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

kelas V SDN Watuagung 01 Tuntang semester I tahun pelajaran 2019/2020”. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian  yang dilakukan ini mempunyai beberapa manfaat. Adapun 

manfaatnya adalah bagi : 

a. Manfaat Teoritis  

Penelitian PTK ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian tentang 

definisi dan penerapan implementasi pembelajaran PjBL di SDN Watuagung 01 Tuntang 

untuk meningkatkan hasil belajar. 

b. Manfaat Praktis  
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1. Bagi guru 

a. Membantu guru memperoleh pengetahuan baru tentang pemanfaatan model 

menggunakan Pendekatan PjBL, sehingga dapat meningkatkan kreativitas 

dan hasil belajar siswa kelas 5 tema  3 subtema 3 pembelajaran 2. 

b. Membantu perkembangan profesionalisme guru, karena dapat menunjukan ia 

mampu menilai dan memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya  

c. Membantu guru untuk selalu mempersiapkan RPP sebelum pembelajaran 

dilakukan. 

d. Guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan sendiri. 

2. Bagi siswa  

a. Untuk meningkatkan hasil siswa di dalam kelas. 

b. Meningkatkan kreativitas siswa. 

3. Bagi sekolah 

Dapat memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan. 

4. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat mengetahui seberapa efektif penerapan model project based 

learning ( PjBL ) dalam meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa. 




