
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan syarat mutlak untuk 

mencapai tujuan pembangunan. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia tersebut adalah pendidikan. Tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil 

pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakannya kegiatan 

pendidikan. Seluruh kegiatan pendidikan, yakni bimbingan pengajaran dan latihan 

diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks ini, tujuan pendidikan 

merupakan komponen sistem pendidikan yang menempati kedudukan dan fungsi sentral 

(Hamalik,2003). 

Tujuan pendidikan dikatakan tercapai apabila hasil belajar siswa mengalami 

perkembangan dan peningkatan. Adapun yang dimaksud dengan belajar adalah suatu 

proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan (Hamalik, 

2003). Sedangkan hasil belajar adalah hasil belajar yang telah dicapai menurut 

kemampuan yang tidak dimiliki dan ditandai dengan perkembangan serta perubahan 

tingkah laku pada diri seseorang yang diperlukan dari belajar dengan waktu tertentu. 

Dalam pendidikan formal selalu diikuti pengukuran dan penilaian, demikian juga dalam 

proses kegiatan belajar mengajar dengan mengetahui hasil belajar dapat diketahui 

kedudukan siswa yang pandai, sedang atau lambat. Laporan hasil belajar siswa dapat 

dilihat dari hasil ulangan dan diserahkan dalam periode tertentu yaitu dalam bentuk raport. 

Dalam usaha untuk mencapai suatu hasil belajar yang optimal dari proses belajar 

mengajar seorang siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

yaitu faktor yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri diantaranya keadaan fisik, 

intelegensi, bakat, minat dan perhatian, keadaan emosi serta disiplin. Sedangkan faktor 

eksternal yaitu faktor yang timbul dari luar diri siswa diantaranya guru, teman, orang tua, 

fasilitas belajar dan lain-lain. 

Salah satu yang mempengaruhi dalam proses belajar mengajar adalah guru, yang 

merupakan faktor eksternal sebagai penunjang pencapaian hasil belajar yang optimal. 

Dalam hal ini yang dimaksud adalah model pembelajaran yang diterapkan oleh guru 
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dalam proses belajar mengajar. Tentang model pembelajaran, Soekamto dan Winataputra 

(1997: 78 – 79) mengatakan bahwa model pembelajaran merupakan kerangka konseptual 

yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pemandu bagi para 

perancang desain pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktivitas belajar mengajar.  

Seperti dalam tujuan pendidikan bahwa hakikatnya tujuan pendidikan diarahkan 

untuk perkembangan peserta didik, karena itu model pembelajaran yang tepat adalah 

model pembelajaran yang mendukung proses perkembangan peserta didik itu sendiri. Itu 

berarti bahwa, orientasi pembelajaran dengan mengedepankan teacher oriented perlu 

diubah dengan mengarah pada student oriented. 

Dari sekian model pembelajaran, pada penelitian ini penulis akan memilih 

menggunakan model pembelajaran PAKEM  (Pembelajaran Aktif, Efektif dan 

Menyenangkan) sebagai salah satu model pembelajaran yang akan diujicobakan dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran. Fokus PAKEM adalah kegiatan siswa dalam bentuk 

kelompok, individu, dan kelas, partisipasi dalam proyek, penelitian, penemuan (Rekhdale, 

2005).  

Pembelajaran menyenangkan tidak semata-mata berarti bahwa pembelajaran yang 

membuat peserta didik tertawa terbahak-bahak, melainkan sebuah pembelajaran yang di 

dalamnya terdapat kohesi yang kuat antara guru dan murid dalam suasana yang sama 

sekali tidak ada tekanan. Menurut Freire (Tilaar, 2000) pembelajaran yang membebaskan 

adalah pembelajaran yang di dalamnya tidak ada lagi tekanan, baik tekanan fisik maupun 

psikologis. 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa 

siswa kelas III di SDN Mangunsari 07 Salatiga, ditemukan bahwa model pembelajaran 

yang diterapkan masih menggunakan model pembelajaran yang konvensional dan belum 

menggunakan model pembelajaran yang lebih bervariasi. Belajar dengan model yang 

demikian, diduga dapat menyebabkan kebosanan pada siswa. Jika siswa telah bosan 

dalam belajar, tentu hal ini akan mempengaruhi hasil belajarnya. Dari hasil Ulangan 

Tengah Semester (UTS) dan Ulangan Umum Semester (UUS) mata pelajaran IPA kelas 

III SDN Mangunsari 07 Salatiga semester ganjil Tahun pelajaran 2011/2012, masih 
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terdapat 40% siswa yang belum mencapai KKM 65. Dari hasil UTS dan UUS nilai 

maksimum yang diperoleh siswa yaitu 80 sedangkan nilai minimum yaitu 55. Dengan 

kenyataan yang demikian ini, makna belajar tidak lagi dilihat sebagai pengalaman yang 

mengasyikan dan petualangan yang menantang untuk mencari sesuatu, tetapi belajar 

akhirnya lebih dilihat pada kewajiban untuk memenuhi persyaratan formalitas saja. 

Dalam situasi seperti ini, pada akhirnya tujuan dari belajar itu sendiri tidak lagi 

berada pada seharusnya. Belajar tidak lagi dimaknai sebagai perubahan tingkah laku 

yang ditandai pada perubahan kognitif (pengetahuan) afektif (sikap) dan psikomotorik 

(ketrampilan). 

Kenyataan ini mendorong keinginan penulis untuk mengungkapkan lebih lanjut 

tentang hubungan antara kreativitas guru dalam proses belajar mengajar terhadap hasil 

belajar siswa mata pelajaran IPA dengan judul: “Efektivitas Penggunaan Model 

Pembelajaran PAKEM dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas III SDN Mangunsari 

07 Salatiga Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: Apakah terdapat efektivitas penggunaan model pembelajaran PAKEM 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa Kelas III SDN Mangunsari 07  Salatiga Semester 

II Tahun Pelajaran 2011/2012? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektivitas penggunaan model pembelajaran PAKEM dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa Kelas III SDN Mangunsari 07 Salatiga Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012. 

1.4. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini memiliki beberapa bermanfaat, antara lain : 

1.4 .1 Manfaat Teoritis 

Sebagai sarana untuk menambah referensi dan bahan kajian dalam khasanah 

ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dan untuk penelitian lanjutan mengenai 

efektivitas model pembelajaran yang diterapkan dalam mengajar yang belum dikaji 

dalam penelitian ini. 
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1.4.2 Manfaat praktis 

a. Memberikan sumbangan bagi pihak sekolah dalam usaha meningkatkan hasil 

belajar siswa dengan memberikan informasi mengenai hasil belajar pada mata 

pelajaran IPA kelas III. 

b. Dapat memberikan informasi mengenai efektivitas model pembelajaran PAKEM 

dalam mengajar terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA. 

c. Dapat memberikan sumbangan bagi siswa dalam usaha meningkatkan hasil 

belajar dilihat dari sudut efektivitas penggunaan model pembelajaran PAKEM 

dalam mengajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


