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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu aspek paling utama yang 

memberikan kontribusi dalam menjadi penentu kecerdasan suatu bangsa. 

Pendidikan dapat dipandang bermutu apabila dapat mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan memajukan kebudayaan nasional serta berhasil membentuk 

generasi muda yang cerdas, bermoral, dan berkarakter. 

Pendidikan dijadikan sebagai upaya dalam rangka meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia (SDM), dikarenakan melalui pendidikan 

diharapkan dapat mencetak generasi-generasi manusia yang bermutu dan 

berilmu, dimana pendidikan tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan 

secara formal maupun informal. 

Pendidikan adalah suatu pembentukan dengan bermacam cara yang 

kita pilih, supaya bagus pertumbuhan jasmani dan rohaninya, sehat otaknya 

dan baik budi pekertinya, sehingga dapat mencapai cita-cita dan bahagia lahir 

batinnya.
1
  Pendidikan sebenarnya merupakan suatu peristiwa yang 

kompleks, yaitu peristiwa terjadinya rangkaian kegiatan komunikasi antara 

manusia sehingga manusia tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang 

utuh.
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Di era globalisasi ini menuntut adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas.Kualitas sumber daya manusia diperoleh dari 
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pendidikan.Pendidikan sekarang ini menuntut adanya pemahaman kepada 

siswa.  Pemahaman kepada siswa artinya lebih menekankan pada kegiatan 

proses pembelajaran yang meliputi menemukan konsep, mencari, dan 

menemukan. Peserta didik dituntut untuk dapat mengaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Namun, praktek pembelajaran ini masih belum 

diterapkan secara keseluruhan, sehingga tujuan dan hasil pendidikan belum 

sesuai dari apa yang diharapkan. 

Masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat penting dalam 

kehidupan. Bukan saja sangat penting, bahkan masalah pendidikan itu sama 

sekali tidak dapat dipisahkan dari kehidupan.  Baik dalam kehidupan 

keluarga, maupun dalam kehidupan bangsa dan Negara.  Maju mundurnya 

suatu bangsa sebagian besar ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan di 

Negara itu.
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Jika sistem pendidikan di Indonesia terus berjalan seperti itu, maka 

harapan pemerintah agar negara Indonesia dapat memasuki era globalisasi 

akan hilang.  Indonesia telah tertinggal dari negara-negara lain dimana 

menghasilkan teknologi-teknologi yang semakin maju dan modern. Harapan 

masyarakat Indonesia adalah pendidikan Indonesia dapat meningkatkan 

kesejahteraann warga negara, hal ini juga sejalan dengan Undang - Undang 

Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional yang tercantum pada Bab I pasal I yang menyebutkan bahwa: 

Pendidikan merupakan segala usaha yang dilakukan secara sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada 

didalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
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kepribadian yang baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan 

dan keterampilan yang diperlukam oleh dirinya dan masyarakat, 

bangsa dan negara.
4
 

Di sekolah, guru berfungsi mengkomunikasikan informasi kepada 

siswa dan sebagai fasilitator.  Oleh karena itu seorang guru harus sanggup 

menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mampu memahami sifat 

peserta didik yang berbeda-beda sehingga tercipta suasana belajar yang 

semula guru lebih banyak mengajar menjadi siswa lebih banyak belajar. 

Kecenderungan pembelajaran saat ini masih berpusat pada guru 

dengan bercerita dan berceramah. Siswa kurang terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran yang mengakibatkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran rendah. Selain itu, media jarang digunakan dalam pembelajaran 

sehingga pelajaran menjadi kering dan kurang bermakna.
5
  

Pendidik dalam mempersiapkan siswa dan menyampaikan materi 

kepada siswaa harus memiliki kreatifitas dan keahlian sendiri- sendiri.   

Pendidik juga harus bisa mengetahui apa yang dibutuhkan siswa dan 

mengetahui karakter siswanya. Supaya dalam penerapan metode 

pembelajaran bisa diterima dan difahami oleh siswanya. 

Metode yang saya bahas dalam proposal penelitian ini berkaitan 

dengan problem based learning (metode pembelajaran berbasis masalah) 

dalam metode ini pembelajaran yang digunakan yaitu berkaitan pemberian 

masalah berkaitan materi bahan ajar.  Dimana dalam hal ini menuntut siswa 

aktif dan bisa menganalisis masalah, dan juga bisa mendorong rasa ingin tahu 
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yang tinggi terhadap siswa.  Yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan 

hasil belajar siswa. 

Aktivitas belajar siswa merupakan salah satu factor penting dalam 

kegiatan pembelajaran.  Kegiatan pembelajaran diadakan dalam rangka 

memberikan pengalaman-pengalaman belajar pada siswa.  Jika siswa aktif 

dalam pembelajaran, kemungkinan besar akan dapat mengambil pengalaman-

pengalaman belajar tersebut. Kegiatan belajar dipandang sebagai kegiatan 

komunikasi atara guru dan siswanya.  Kegiatan komunikasi tidak akan 

berjalan dengan baik apabila siswa tidak aktif dalam pembelajaran.  

Dalam tercapainya pembelajaran yang ideal bukan hanya didukung 

dari kemampuan dan keaktifan nsiswa saja. Melainkan faktor kecerdasan 

pendidik dalam menentukan dan menyusun setrategi serta metode 

pembelajaran untuk diterapkan ke anak didiknya. Dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek siswa, mulai dari karakteristik siswa, 

minat belajar siswa, sikap siswa dalam belajar dst.  

MI Darussalam adalah sekolah dasar yang bertempat di Desa 

Ngentrong, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung. Dari hasil 

pengamatan di MI Darussalam nilai ulangan siswa kelas V kurang 

memuaskan, karena metode atau model pembelajaran yang diterapkan oleh 

guru masih monoton dan fokus ke ceramah.  Berdasarkan uraian diatas 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Minat dan Hasil Belajar 

Peserta Didik kelas V MI Darussalam Ngentrong Campurdarat 

Tulungagung”. 



5 
 

 
 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi 

permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 

1. Pembelajaran lebih sering dianggap sebagai suatu mata pelajaran atau 

suatu materi yang diperoleh dengan cara menghafalkan suatu konsep dan 

bukan memahami konsep mata pelajaran tersebut. 

2. Peserta didik umumnya kurang aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses 

pembelajaran di kelas. 

3. Dalam kegiatan pembelajaran peserta didik belum biasa dilibatkan dalam 

kegiatan analisis mengolah masalah, mengevaluasi, dan menciptakan. 

4. Peserta didik masih kesulitan dalam menerapkan pengetahuan yang 

dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Kurang berpikir kritis dalam menjawab pertanyaan maupun membuat 

pertanyaan. 

C. Batasan masalah 

Melihat permasalahan diatas, maka penelitian akan dibatasi pada 

keefektifan model pembelajaran Problem Based Learning dalam 

meningkatkan minat dan hasil belajar  siswa MI Darussalam Ngentrong 

Campurdarat Tulungagung. Batasan penelitian yang akan digunakan  dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode pembelajaran yang digunakan problem based learning 

2. Minat dan hasil belajar siswa merupakan focus dalam penilitian ini 

3. Materi yang disampaikan adalah tematik. 
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4. Penelitian inin dilaksanakan dikelas VA yang berperan sebagai kelas 

control dan kelas VB sebagai kelas eksperimen 

D. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Terhadap Minat siswa MI Darussalam Ngentrong Campurdarat 

Tulungagung ? 

2. Bagaimana Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Terhadap Hasil Belajar  Siswa MI Darussalam Ngentrong Campurdarat 

Tulungagung? 

3. Bagaimana Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Terhadap Minat dan Hasil Belajar  Siswa MI Darussalam Ngentrong 

Campurdarat Tulungagung ? 

E. Tujuan penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, penelitian memiliki tujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk menelaah Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Terhadap Minat belajar  Siswa MI Darussalam Ngentrong Bandung 

Tulungagung Tulungagunng. 

2. Untuk menelaah Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Terhadap Hasil Belajar  Siswa MI Darussalam Ngentrong Campurdarat 

Tulungagunng. 
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3. Untuk menelaah Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Terhadap Minat dan Hasil Belajar  Siswa MI Darussalam Ngentrong 

Campurdarat Tulungagung. 

F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Ada dua jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian : 

1. Hipotesis kerja (Ha) 

a. Ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran Problem Based 

Learning terhadap minat belajar pada siswa MI Darussalam 

Ngentrong Campurdarat Tulungagung. 

b. Ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran Problem Based 

Learning terhadap hasil belajar pada siswa MI Darussalam Ngentrong 

Campurdarat Tulungagung.  

c. Ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran Problem Based 

Learning terhadap minat dan hasil belajar pada siswa MI Darussalam 

Ngentrong Campurdarat Tulungagung.  

2. Hipotesis Nol (H0) 

a. Tidak ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran Problem 

Based Learning terhadap minat belajar pada siswa MI Darussalam 

Ngentrong Campurdarat Tulungagung.  

b. Tidak ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran Problem 

Based Learning terhadap hasil belajar siswa didik MI Darussalam 

Ngentrong Campurdarat Tulungagung.  
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c. Tidak ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran Problem 

Based Learning terhadap minat dan hasil belajar pada siswa MI 

Darussalam Ngentrong Campurdarat Tulungagung.  

G. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini mencakup manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu solusi 

alternatif di bidang pendidikan dalam upaya meningkatkan hasil belajar 

siswa. Selanjutnya, dapat digunakan sebagai referensi ilmiah guna 

menambah pengetahuan mengenai pengaruh model pembelajaran problem 

based learning terhadap minat dan hasil belajar siswa.. 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Pihak Sekolah di MI Darusslam Ngentrong Campurdarat 

Tulungagung.  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi sekolah 

dalam rangka perbaikan kualitas pembelajaran. 

b. Bagi Guru di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Ngentrong 

Campurdarat Tulungagung 

Hasil penelitian ini diharapan dapat memberikan masukan bagi guru 

dalam upaya meningkatkan minat dan hasil belajar siswa melalui 

penerapan model pembelajaran problem based learning. 

c. Bagi Siswa di MI Darussalam Ngentrong Campurdarat Tulungagung.  



9 
 

 
 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan siswa dapat lebih 

mudah dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

d. Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan sekaligus 

keterampilan bagi peneliti lain tentang penerapan model pembelajaran 

problem based learning maupun pengaruhnya terhadap hasil belajar 

siswa. 

H. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

1. Ruang Lingkup 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel terikat 

dan bebas. Variabel terikat yaitu minat dan hasil belajar peserta didik dan 

metode pembelajaran problem based learning variabel bebas. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui perbedaan minat dan hasil belajar peserta didik 

di MI Darussalam Ngentrong Campurdarat Tulungagung. 

2. Keterbatasan Penilitian  

Adapun hal-hal yang membatasi dalam penelitian sebagai berikut : 

a. sampel hanya terdiri atas siswa kelas VA dan VB MI Darussalam 

Ngentrong Campurdarat Tulungagung.  

b. penelitian mencari minat dan hasil belajar materi tematik dengan 

menggunakan metode pembelajaran problem based learning. 

I. Penegasan Istilah 

Untuk memperoleh pengertian yang benar dasn untuk menghindari 

kesalahan pemahaman judul penelitian ini, maka akan diuraikan secara 

singkat beberapa istilah-istilah sebagai berikut. 



10 
 

 
 

1. Penegasan Secara Konseptual 

a. Model pembelajaran Problem Based Learning 

Problem Based Learning atau bisa disebut Pembelajaran Berbasis 

Masalah adalah metode pengajaran yang bercirikan adannya permasalahan 

nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berfikir kritis dan 

ketrampilan memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuan.
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b. Minat 

pengertian minat belajar adalah suatu ketertarikan terhadap suatu 

pelajaran yang kemudian mendorong individu untuk mempelajari dan 

menekuni pelajaran tersebut. 

c. Hasil belajar 

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa secara nyata 

setelah dilakukan proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan 

pengajaran.
7
 

2. Penegasan Secara Operasional 

Secara operasional yang dimaksud dengan “Pengaruh Model 

Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Minat dan Hasil Belajar 

Siswa MI Darussalam Ngentrong Campurdarat Tulungagung.” adalah 

pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya model pembelajaran Problem 

Based Learning yang telah diterapkan akan membuat siswa tertarik dan 

jatuh cinta terhadap pembelajaran yang dilakukan guru sehingga minat 

belajar siswa MI Darussalam Ngentrong Campurdarat Tulungagung. lebih 

tinggi sehingga akan membuat hasil belajar dari siswa juga meningkat. 
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