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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan peradaban dunia di era globalisasi saat ini selalu 

memanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aktivitas 

kehidupan. Teknologi juga mampu menghubungkan daerah-daerah di berbagai 

belahan dunia menjadi tanpa batas. Perkembangan ini tentunya akan berdampak 

pada dunia pendidikan. Proses pembelajaran tentunya harus beradaptasi dengan 

perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan di era abad 21 yang berbasis 

dengan ICT (Information, Communication, and Technology) yang menuntut 

setiap siswa untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif, serta metakognitif sehingga 

siswa memiliki kemampuan berkomunikasi dan bekerja secara berkelompok 

sehingga pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat dijadikan bekal 

hidup di masyarakat. Selain itu, siswa diharapkan memiliki karakter baik lokal 

maupun global yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, secara personal maupun sosial masyarakat. 

Dalam menyiapkan sumber daya manusia yang dapat mengatasi tantangan 

zaman, dalam dunia pendidikan pemerintah menggunakan implementasi 

Kurikulum 2013 untuk mengoptimalkan dan mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional di Indonesia (Widiarta dkk, 2015). Implementasi Kurikulum 2013 

dilakukan dengan pendekatan saintifik yang menerapkan tiga ranah dalam 

pembelajaran, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan saintifik 

dalam pembelajaran meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah data, 

menyajikan data, menganalisis, menalar, menyimpulkan, dan mencipta (Wiyanto 

& Widiyatmoko, 2016). Implementasi kurikulum 2013 dengan pendekatan 

saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam 

mengenal berbagai materi, informasi  dan tidak bergantung kepada guru. 

Sebagai guru, dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 terutama pada 

mata pelajaran IPA sangatlah sesuai dengan pendekatan saintifik. Selain itu dalam 

pembelajaran tersebut membutuhkan strategi jitu dan kolaborasi dengan berbagai 
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pihak untuk mewujudkan siswa yang berkarakter, berpikir kritis, kreatif, dan 

inovatif. Handayani dkk. (2015) menyatakan bahwa paradigma pembelajaran 

harus dubah dari transfer pengetahuan (transfer knowledge) menjadi siswa belajar 

dan menyusun pengetahuannya sendiri. Perubahan paradigma menuntut guru 

harus memiliki kreativitas dan berinovasi dalam membuat perencanaan dan 

melaksanakan pembelajaran sehingga sains sebagai produk dan proses muncul 

dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut Mujakir (2015), aspek pokok 

yang harus dikuasai dalam pembelajaran IPA adalah siswa mampu menyadari 

keterbatasan pengetahuannya dan membangkitkan rasa ingin tahu untuk menggali 

berbagai pengetahuan baru serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari- 

hari berdasarkan informasi yang telah dipelajari. 

Namun, berdasarkan hasil belajar Penilaian Tengah Semester 1, khususnya 

muatan pelajaran IPA kurang optimal. Dari hasil pertemuan gugus yang diadakan 

khususnya untuk guru kelas V, bahwa pembelajaran muatan IPA di Gugus Gajah 

Mada masih dibawah ketuntasan minimum, serta berdasarkan hasil diskusi 

(lembar diskusi terlampir) dari guru-guru kelas V gugus Gajah Mada hal tersebut 

dikarenakan pembelajaran saat itu masih daring dengan berbagai kendala, yang 

sekarang di lanjutkan dengan blended learning yang membutuhkan adaptasi 

pembelajaran baik siswa maupun guru, selain itu pembelajaran yang dilakukan 

masih bersifat teacher center, belum dapat mengakifkan siswa. Pembelajaran 

belum membangun siswa untuk mencari dan menerapkan konsep dengan mandiri, 

sehingga pemahaman peserta didik bertahan sebentar, kurang adanya 

kebermaknaan dalam pembelajaran serta pembelajaran yang membosankan. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut peneliti menerapkan sebuah model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V di gugus 

Gajah Mada. Selain itu, melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan kreatif dalam 

memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai alternatif 

pemecahan permasalahan tersebut. Model pembelajaran yang dapat diterapkan 

adalah Problem Based Learning dan Group Investigation. Pembelajaran Problem 

Based Learning merupakan pembelajaran yang berdasarkan pada permasalahan- 

permasalahan pembelajaran yang dihubungkan dengan permasalahan dalam 
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kehidupan sehari-hari. Model Problem Based Learning bersifat realistik dengan 

menerapkan konsep yang bersifat inkuiri dengan bimbingan guru sehingga siswa 

terbiasa memiliki pola pikir problem solving. Sedangkan model pembelajaran 

Group Investigation merupakan pembelajaran yang bertujuan memotivasi siswa 

untuk mengembangkan kerjasama tim dalam memecahkan suatu permasalahan. 

Dalam kerjasama tim siswa dibiasakan untuk menyampaikan pendapat dan 

menghargai pendapat sehingga membangun tim yang solid 

Pembelajaran melalui Problem Based Learning dan Group Investigation 

dengan tetap menerapkan penguatan pendidikan karakter (PPK), literasi, high 

order thinking skill, dan ketrampilan abad 21 yakni, communication, 

collaboration, critical thinking and problem solving, and creativity and 

innovation. Menurut Ariyana, dkk (2019: 7) Pembelajaran yang berorientasi pada 

keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah pembelajaran yang melibatkan 3 aspek 

yaitu: transfer of knowledge, critical and creative thinking, dan problem solving. 

Sejalan dengan itu, Widihastuti (2015, hlm. 78) menyatakan bahwa melalui 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa akan mampu berpola pikir kritis, kreatif, 

teliti, mampu memecahkan masalah dan membuat keputusan, serta mempunyai 

karakter yang baik. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Widana, dkk (2018) 

yang menyatakan : “High Order Thinking Skill assessment in mathematics 

learning has a significant effect onstudent's critical thinking   skills   in 

learning mathematics.” Sejalan dengan penelitian Putra dan Debiga (2019) yang 

menyatakan: “The using of High Order Thinking Skill questions to stimulate the 

learners’ thinking skills is essential to meet the challenge of 21st century, it is 

important for the test developers to provide adequate portions of High Order 

Thinking Skill -based items in order to help students to have good thinking skill to 

meet the challenge of 21st century”. 

Pengintegrasian pemecahan permasalahan dengan sikap yang kritis dan 

kreatif tersebut diharapkan dapat mewujudkan generasi yang dapat beradaptasi 

dengan perubahan zaman, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, serta bertanggung 

jawab dengan menerapkannya dalam pembelajaran Problem Based Learning dan 

Group Investigation.. 
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Implementasi pembelajaran Problem Based Learning meningkatkan sikap 

kritis dan kreatif. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Jailani,dkk (2017): “The 

implementation of PBL had been more effective in comparison to the 

expository one in terms improving the students’; in overall the obstacles that had 

been encountered within the implementation of PBL process were related to the 

teachers’ unpreparedness, the time allocation, the unequal students’ input, the 

students’ learning habits and the difficult assessmen”. 

Selain model pembelajaran Problem based learning, model Group 

Investigation juga dapat menstimulus siswa untuk menguasainya, hal ini sesuai 

dengan penelitian dari Komala, dkk (2020) :“The group investigation learning 

model made students more active and exercised their ability to analyze students”. 

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis efektivitas model pembelajaran 

Problem Based Learning dan Group Investigation terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas V SD di Gugus Gajah Mada Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada 

materi Jaring-Jaring Makanan. Salah satu model pembelajaran yang berpusat pada 

siswa dengan mengaktifkan siswa dalam menyelidiki suatu permasalahan 

sederhana, yang dikaitkan dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengadakan penelitian untuk 

mengetahui efektivitas penggunaan model Problem Based Learning dan Group 

Investigation tersebut. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian: “ 

Efektivitas Model Problem Based Learning dan Group Investigation Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPA Kelas V SD di Gugus Gajah Mada 

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”.. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Manakah yang lebih efektif model Problem Based Learning atau pembelajaran 

langsung terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V materi Jaring-Jaring 

Makanan di Gugus Gajah Mada Kecamatan Bonang Kabupaten Demak? 
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2. Manakah yang lebih efektif model Group Investigation atau pembelajaran 

langsung terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V materi Jaring-Jaring 

Makanan di Gugus Gajah Mada Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ? 

3. Manakah yang lebih efektif model Problem Based Learning atau Group 

Investigation terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V materi Jaring-Jaring 

Makanan di Gugus Gajah Mada Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dirumuskan tujuan penelitian 

sebagai berikut . 

1. Menganalisis efektivitas model Problem Based Learning dan pembelajaran 

langsung terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V materi Jaring-Jaring 

Makanan di Gugus Gajah Mada Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. 

2. Menganalisis efektivitas model Group Investigation dan pembelajaran 

langsung terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V materi Jaring-Jaring 

Makanan di Gugus Gajah Mada Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. 

3. Menganalisis efektivitas antara model Problem Based Learning dan Group 

Investigation terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V materi Jaring-Jaring 

Makanan di Gugus Gajah Mada Kecamatan Bonang Kabupaten Demak . 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

(1) Manfaat Teoritis 

Kegunaan teoritis penelitian ini untuk memperluas teori yang sudah ada, 

menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu serta memberikan referensi bagi 

penelitian selanjutnya agar lebih baik dan detail dalam memperbaiki kekurangan- 

kekurangan dalam penelitian sekarang. 

(2) Manfaat Praktis 

Dengan diketahuinya hal-hal yang telah dirumuskan pada penelitian ini, maka 

diharapkan hasil penelitiannya dapat bermanfaat lagi. 

(a) Bagi Siswa 
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1. Melalui penerapan model Problem Based Learning dan Group 

Investigation dapat meningkatkan hasil belajar siswa.   

2. Melalui penerapan model Problem Based Learning dan Group 

Investigation dapat mengembangkan berpikir kreatif siswa.   

3. Melalui penerapan model Problem Based Learning dan Group 

Investigation dapat meningkatkan semangat dan motivasi belajar siswa. 

(b) Bagi Guru 

1. Penerapan model Problem Based Learning dan Group Investigation dapat 

dijadikan sarana untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah 

berlangsung selama ini. 

2. Penerapan model Problem Based Learning dan Group Investigation dapat 

mengembangkan ketrampilan guru dalam mengembangkan pembelajaran 

dan pengelolaan kelas secara maksimal. 

3. Penerapan model Problem Based Learning dan Group Investigation dapat 

meningkatkan kualitas guru dalam pembelajaran. 

(c) Bagi Sekolah 

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk 

memotivasi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih inovatif, 

kreatif, dan menyenangkan. 

2. Meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pembelajaran IPA yang 

kreatif. 

3. Dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan acuan dalam 

menggunakan model Problem Based Learning dan Group Investigation. 

(d) Bagi Peneliti 

1. Dapat memperdalam ilmu pengetahuan yang dimiliki peneliti dan 

mengetahui lebih dalam lagi keadaan yang sebenarnya terjadi di sekolah 

yang diteliti. 

2. Untuk membuktikan teori yang selama ini didapatkan oleh peneliti dengan 

keadaan yang sebenarnya. 



 

 

 

 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut. 

(1) Permasalahan efektivitas penerapan model Problem Based Learning 

dan Group Investigation terhadap hasil belajar IPA kelas V SD pada 

materi Jaring-Jaring Makanan di Gugus Gajah Mada Kecamatan 

Bonang. 

(2) Penelitian ini dilakukan di kelas V di Gugus Gajah Mada Kecamatan 

Bonang. 

(3) Sampel dalam penelitian ini meliputi SDN Purworejo 1, SDN 

Purworejo 2, SDN Purworejo 3. SDN Purworejo 4, SDN Tridonorejo 

1, dan SDN Tridonorejo 2 

(4) Penelitian ini dilakukan di semester 1 tahun ajaran 2021/2022. 

 
 

1.6 Definisi Operasional 

1. Model Problem Based Learning (PBL) adalah model pembelajaran 

yang menyajikan masalah kontekstual, dimana siswa belajar bagaimana 

mengkonstruksi kerangka masalah, mengorganisasikan dan 

menginvestigasi masalah, mengumpulkan dan menganalisa data, 

menyusun fakta, serta mengkonstruksi argumen mengenai pemecahan 

masalah. Siswa dapat bekerja secara individual atau berkolaborasi 

dalam pemecahan masalah. 

2. Model Group investigation adalah pembelajaran yang menuntut siswa 

untuk belajar secara aktif sejak dari merencanaan pembelajaran, 

menemukan permasalahan, mengumpulkan informasi, dan bekerjasama 

untuk mencari solusi dari permasalahan yang ditemukannya. 

3. Model Pembelajaran Langsung adalah pembelajaran yang berpusat 

pada guru yang dirancang untuk mengembangkan belajar siswa tentang 

pengetahuan procedural dan deklaratif yang terstruktur dengan baik. 

4. Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah menyelesaikan 

suatu pembelajaran yang berupa kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) 

dan psikomotor(ketrampilan)  

 

 

 

 


