
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan 

kepribadian manusia secara mental atau fisik. Ada pula sebagian ahli yang 

mengartikan pendidikan sebagai proses perubahan sikap dan perilaku seseorang 

atau sekelompok orang yang matang melalui pengajaran dan pembelajaran. 

Dengan pendidikan kita dapat menjadi lebih dewasa karena pendidikan 

memberikan pengaruh yang sangat positif bagi kita, dan pendidikan juga dapat 

menghilangkan buta huruf dan mengajarkan keterampilan, kemampuan 

intelektual, dll. Seperti dalam Undang-Undang 20 Tahun 2003, pendidikan adalah 

fundamental dan upaya terencana untuk menciptakan lingkungan dan proses 

belajar yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dimiliki membutuhkan 

masyarakat dan negara. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah penguasaan seperangkat pengetahuan 

yang berupa fakta, konsep atau prinsip, serta proses dan produk. Berkaitan dengan 

definisi ilmu di atas, diharapkan dalam kondisi kehidupan yang berubah sangat 

cepat seperti saat ini, pengetahuan yang ada seringkali tidak dapat digunakan 

untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Oleh karena itu, siswa diharapkan 

memiliki keterampilan yang diperlukan dalam pelajaran sains, termasuk berpikir 

kritis dan kreatif, keterampilan memecahkan masalah, dan keterampilan 

mengambil keputusan. Dengan demikian, dibutuhkan kepekaan dan kejelian sosial 

untuk mengenali masalah dan merumuskannya dengan benar. 

Salah satu tujuan IPA adalah mampu menerapkan model pembelajaran 

problem solving yaitu model yang dapat memaksimalkan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran IPA yaitu model yang melibatkan lebih banyak siswa, 

memungkinkan siswa mengembangkan pemikiran kritis baik melalui pemahaman, 

maupun pemahaman yang dikembangkan di kelas. Model yang dapat diterapkan 

untuk mencapai tujuan di atas adalah model pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran untuk memecahkan masalah. 
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Belajar pada umumnya membutuhkan aktivitas, karena tanpa aktivitas, 

proses belajar tidak dapat berlangsung dengan baik. Proses pembelajaran harus 

mencakup seluruh aspek peserta didik, baik jasmani maupun rohani, sehingga 

perubahan perilaku dapat berubah dengan cepat, tepat, mudah dan benar ditinjau 

dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik (Hanafiah, 2010). Kegiatan belajar 

adalah kegiatan fisik dan mental. Siswa fokus pada kegiatan belajar karena 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran menciptakan situasi belajar yang aktif. 

Natavijaya di Kementerian Pendidikan Nasional. Pembelajaran aktif adalah 

pembelajaran yang menekankan pada kinerja fisik, mental, dan emosional peserta 

didik untuk mencapai hasil belajar yang berupa perpaduan aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Selama studi mereka, siswa dapat memberikan umpan balik 

kepada guru. Sardiman (2006) berpendapat bahwa kegiatan belajar adalah 

kegiatan fisik dan mental.  

Saat ini pembelajaran IPA di SDN 488 Patoko memiliki tantangan 

tersendiri. Model pembelajaran IPA biasanya diajarkan secara tradisional, 

sehingga tidak ada kesempatan bagi siswa untuk melatih kemampuan berpikir 

kritisnya agar dapat memahami konsep-konsep ilmiah dengan baik. Untuk 

mengharapkan peningkatan pembelajaran, guru harus menciptakan pembelajaran 

yang berpusat pada siswa, tidak hanya dengan memberikan informasi, tetapi juga 

dengan memberikan bimbingan dan alat untuk membuat pembelajaran lebih tepat. 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, guru dapat menggunakan model 

pengajaran yang dapat meningkatkan berpikir kritis siswa, yaitu model yang dapat 

memaksimalkan partisipasi siswa dalam pembelajaran IPA, yaitu model yang 

melibatkan lebih banyak siswa dan memungkinkan siswa berpikir kritis. Model 

yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan di atas adalah model pembelajaran 

yang menggunakan model pembelajaran problem solving. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru mata pelajaran IPA di kelas V, 

informasi yang diperoleh bahwa tidak semua siswa aktif dalam proses 

pembelajaran hanya terdapat 3 siswa yang aktif dari 15 siswa. Jadi, untuk 

mengatasi masalah tersebut penulis berminat untuk melakukan penelitian untuk 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Jadi ada beberapa cara agar ketika 

kita mengajar disekolah siswa dapat memahami penjelasan atau materi yang kita 

ajarkan serta lebih aktif dalam proses belajar mengajar berlangsung seperti 
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penggunaan model pembelajaran Problem solving  untuk mengurangi masalah 

yang saya lihat pada saat observasi, ketika menggunakan model pembelajaran 

problem solving  siswa jadi lebih aktif dalam proses pembelajaran yang sedang 

berlangsung dan siswa dapat memahami materi yang dibawakan. Model 

pembelajaran problem solving merupakan cara memberikan pengertian dengan 

menstimulasi anak didik untuk memperhatikan, menelaah dan berpikir tentang 

suatu masalah untuk selanjutnya menganalisis masalah tersebut sebagai upaya 

untuk memecahkan masalah. Problem solving melatih siswa terlatih mencari 

informasi dan mengecek silang validitas informasi itu dengan sumber lainnya, 

juga problem solving melatih siswa berfikir kritis dan metode ini melatih siswa 

memecahkan dilema (Firli, dkk, 2017). Ada beberapa alasan mengapa model 

pembelajaran problem solving dianggap cocok untuk menyelesaikan masalah 

pembelajaran yang ditemukan ini, diantaranya: Melatih cara berpikir dan bernalar 

dalam menarik kesimpulan, misalnya melalui kegiatan eksplorasi, eksperimen, 

menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsisten dan inkonsisten, Mengembangkan 

kemampuan memecahkan masalah, Mengembangkan kemampuan menyampaikan 

informasi atau menkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, 

catatan, grafik, peta diagram dalam menjelaskan gagasan. pemecahan masalah 

atau problem solving diharapkan pemebelajaran akan lebih bermakna, menarik 

dan memacu kreativitas bagi siswa karena pendekatan pemecahan masalah atau 

problem solving dapat dikatakan sebagai muara dalam pembelajaran IPA, sebab 

berbagai aspek kognitif, afektif, dan psikomotor terlibat didalamnya 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan 

judul “Penerapan Model Pembelajaran Problem Solving dengan Berbantuan 

Media Pembelajaran Sistem Peredaran Darah pada Pembelajaran IPA untuk 

Meningkatkan Aktivitas  Belajar Siswa di Kelas V SDN 488 Patoko”.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat judul penelitian 

yaitu:  

1. Bagaimana aktivitas siswa setelah menerapkan model  Problem  Solving pada 

Pembelajaran IPA Siswa Kelas V Di SDN 488 Patoko ? 
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2. Apakah Penerapan Model Pembelajaran Problem solving dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa pada Pembelajaran IPA Untuk Siswa Kelas V di SDN 

488 Patoko ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas dapat 

dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu:  

1. Untuk mengetahui bagaimana aktivitas siswa setelah menerapkan model 

Problem solving Pada Pembelajaran IPA siswa kelas V di SDN 488 Patoko.  

2. Untuk mengetahui apakah  Model Pembelajaran Problem solving dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa Pada Pembelajaran IPA Untuk Siswa 

Kelas V di SDN 488 Patoko.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini dilaksanakan adalah: 

1. Bagi Siswa  

Penerapan pembelajaran dengan menggunakan model problem solving  

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 

belajar IPA dan siswa memiliki hasil belajar yang baik. 

2. Bagi Guru 

Sebagai informasi bagi semua tenaga pengajar dalam menggunakan model 

problem solving  dalam upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

IPA dan peningkatan kuwalitas pembelajaran IPA terhadap hasil belajar siswa. 

3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi sekolah dalam upaya 

meningkatkan dan mengembangkan proses pembelajaran IPA yang lebih efektif 

dan kreatif. 

4. Bagi Peneliti 

Mendapatkan pengalaman langsung dalam melaksanakan pembelajaran IPA 

dengan menggunakan model Problem solving sekaligus dapat menjadi bekal 

sebagai calon guru IPA untuk persiapan melaksanakan tugas sebagai guru yang 

baik. 
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1.5 Batasan Penelitian 

Batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian dilakukan terhadap siswa Kelas V di SDN 488 Patoko. 

2. Hasil yang ingin dicapai yaitu peningkatan aktivitas belajar siswa. 

3. Metode yang digunakan yaitu problem solving 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

1. Hakikat Belajar IPA 

Belajar adalah suatu kegiatan yang sering dijumpai baik di dalam sekolah, 

keluarga maupun masyarakat. Menurut Susanto (2013) belajar adalah suatu 

aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk 

memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga 

memungkinkan 15 terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam 

berpikir, merasa, maupun dalam bertindak. Hamdani dalam Dismawan (2014) 

menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan dalam kepribadian 

manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas 

dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain. 

Komalasari (2014) menjelaskan bahwa belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

diperoleh dalam jangka waktu yang lama dan dengan syarat perubahanf yang 

terjadi tidak disebabkan oleh adanya kematangan ataupun perubahan sementara 

karena suatu hal. Menurut Witherington dalam Hanafiah (2010) bahwa belajar 

merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola 

respon baru yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan 

kecakapan.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

pengertian belajar yaitu, proses perubahan seseorang dengan sengaja baik tingkah 

laku maupun kondisi eksternal. stimulus dari lingkungan dalam belajar. Kondisi 

internal yang menggambarkan proses kognitif siswa, hasil belajar yang 

menggambarkan informasi verbal, keterampilan intelek, keterampilan motorik, 

sikap dan siasat yang diperoleh dalam jangka waktu yang lama. 

Pengertian IPA sendiri berasal dari kata sains yang berarti alam. Sains 

menurut Suyoso (1998) merupakan “pengetahuan hasil kegiatan manusia yang 

bersifat aktif dan dinamis tiada henti-hentinya serta diperoleh melalui metode 
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tertentu yaitu teratur, sistematis, berobjek, bermetode dan berlaku secara 

universal”.  

Menurut Abdullah (1998), IPA merupakan “pengetahuan teoritis yang 

diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu dengan 

melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, 

eksperimentasi, observasi dan demikian seterusnya kait mengkait antara cara yang 

satu dengan cara yang lain”. 

Pengertian Pembelajaran IPA dalam kurikulum pendidikan dasar terdahulu 

(1994) dijelaskan pengertian pembelajaran IPA (sains) adalah sebagai hasil 

kegiatan manusia berupa pengetahun, gagasan, dan konsep yang terorganisasi 

tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses 

ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan dan pen-gujian gagasan-gagasan.  

Tujuan Pembelajarn IPA Menurut Kurikulum KTSP (Depdiknas, 2006) 

secara terperinci adalah Memperoleh keyakinanterhadap Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

Mengembangkan pengetahuaan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermamfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan 

rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi antar IPA, lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. Meningkatkan kesadaran untuk 

berperan serta dalam memelihara, Menjaga dan melestrikan lingkungan alam dan 

segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, dan Memperoleh bekal 

pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke SMP atau MTs. Beberapa tujuan tersebut dapat dicapai apabila 

terjadi aktivitas belajar di dalam kelas (http://www.sekolahdasar.net). 

2. Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam proses 

interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas yang 

dimaksudkan disini penekanannya adalah pada siswa, sebab dengan adanya 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif, seperti 

yang dikemukakan oleh Rochman Natawijaya dalam (Depdiknas, 2005) Belajar 

aktif adalah “suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa 
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secara fisik, mental intelektual dan emosional guna memperoleh hasil belajar yang 

berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Aktivitas belajar itu banyak sekali macamnya, sehingga para ahli 

mengadakan klasifikasi. Paul Dierich, dalam (Oemar Hamalik, 2001) 

mengklasifikasikan aktivitas belajar atas delapan kelompok yaitu:  

a. Kegiatan-kegiatan Visual Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati 

eksperimen, demonstrasi, dan mengamati orang lain bekerja dan bermain. 

b. Kegiatan-kegiatan Lisan (oral) Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi.  

c. Kegiatan-kegiatan Mendengarkan Mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan, mendengarkan radio.  

d. Kegiatan-kegiatan menulis Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa 

karangan, bahan-bahan kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes dan 

mengisi angket  

e. Kegiatan-kegiatan Menggambar Menggambar, membuat grafik, chart, 

diagram, peta, dan pola.  

f. Kegiatan-kegiatan Metrik Melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, 

menari, dan berkebun.  

g. Kegiatan-kegiatan Mental Merenung, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan dan membuat keputusan.  

h. Kegiatan-kegiatan Emosional Minat, membedakan, berani, tenang dan lain-

lain.  

Berdasarkan pengertian aktivitas tersebut di atas, bahwa dalam belajar 

sangat dituntut keaktifan siswa. Siswa yang lebih banyak melakukan kegiatan 

sedangkan guru lebih banyak membimbing dan mengarahkan. Tujuan 

pembelajaran IPA tidakmungkin tercapai tanpa adanya aktivitas siswa apalagi. 

3. Problem solving  

Menurut (Shoimin, 2014) Problem solving adalah suatu tipe pembelajaran 

yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan 

masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Dalam hal ini pembelajaran 
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Problem solving sangat potensial untuk melatih peserta didik berfikir kreatif 

dalam menghadapi berbagai masalah baik itu masalah pribadi maupun masalah 

kelompok. Peserta didik belajar sendiri untuk mengidentifikasi penyebab dan 

alternatif untuk memecahkan masalahnya.  

Menurut Alipandie (Lestari 2013) Problem solving adalah cara mengajar 

yang dilakukan dengan cara melatih siswa menghadapi berbagai masalah untuk 

dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Menurut Hamalik (Ardha 2013) 

Problem solving adalah suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan 

masalah dan memecahkan berdasarkan data dan informasi yang akurat, sehingga 

dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat.  

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa 

Problem solving merupakan suatu keterampilan yang meliputi kemampuan untuk 

mencari informasi, menganalisis situasi, dan mengidentifikasi masalah dengan 

tujuan untuk menghasilkan alternatif sehingga dapat mengambil suatu tindakan 

keputusan untuk mencapai sasaran.  

a. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Problem solving 

Suatu model pembelajaran dikatakan valid apabila memiliki tokoh 

pendukung terhadap model yang digunakan sebagai tanda bahwa model yang 

digunakan benar memiliki landasan dasar. Dalam hal ini, langkah dalam 

menerapkan model Problem solving. Syaiful Bahri Djamarah (2014) menguraikan 

langkah-langkah model Problem solving sebagai berikut:  

Langkah-langkah model pembelajaran Problem solving: 

1) Guru membagi kelas kedalam kelompok-kelompok kecil 

2) Guru membagikan LKS yang berisi permasalahan-permasalahan yang harus 

dipecahkan 3) Peserta didik mencari data atau keterangan dari berbagai 

sumber yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, misalnya buku, 

artikel, atau diskusi kelompok.  

3) Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut.  

4) Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini peserta 

didik harus berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa 

jawaban tersebut betul-betul cocok, apakah sesuai dengan jawaban sementara 

atau sama sekali tidak sesuai.  
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5) Menarik kesimpulan, pesertadidik harus sampai kepada kesimpulan terakhir 

tentang jawaban dari masalah tadi.  

6) Mempresentasikan hasil jawaban dari persoalan yang telah dipecahkan. 

b. Kelebihan dan Kekurangan Model pembelajaran Problem solving. 

Kelebihan Model pembelajaran Problem solving Model pembelajaran 

Problem solving memiliki beberapa kelebihan sebagaimana yang dikemukakan 

oleh (Shoimin, 2014):  

a. Kelebihan model Problem solving:  

a)  Dapat membuat pesertadidik lebih menghayati kehidupan sehari-hari,  

b)  Dapat melatih danmembiasakan para peserta didik untuk menghadapi dan 

memecahkan masalah secara terampil. 

c)  Mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik secara kreatif. 

d)  Peserta didik sudah mulai dilatih untuk memecahkan masalahnya. 

e)  Melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. 

f)  Memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis.  

Model pembelajaran Problem solving merupakan pembelajaran yang 

dikemas dalam bentuk kerja kelompok dan diskusi yang memacau siswa agar 

lebih giat belajar, serta dapat mendorong siswa untuk berani mengungkapkan 

pendapatnya.  

b. Kekurangan Model pembelajaran Problem solving  

Selain memiliki kelebihan, model ini juga memiliki kekurangan dalam 

penerapannya. Kekurangan model pembelajaran Problem solving menurut 

Shoimin, (2014) yakni “(1) memerlukan cukup banyak waktu; (2) melibatkan 

lebih banyak orang; dan (3) dapat mengubah kebiasaan peserta didik belajadengan 

mendengarkan dan menerima informasi dari guru.” 

4. IPA Materi Sistem Peredaran Darah Manusia  

Menurut (Sulistiyorini, 2007), pembelajaran IPA harus melibatkan keaktifan 

anak secara penuh (active learning) dengan cara guru dapat merealisasikan 

pembelajaran yang mampu memberi kesempatan pada anak didik untuk 

melakukan keterampilan proses meliputi: mencari, menemukan, menyimpulkan, 

mengkomunikasikan sendiri berbagai pengetahuan, nilai-nilai, dan pengalaman 

yang dibutuhkan. IPA atau sains secara pragmatis dapat ditinjau menurut fungsi-
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fungsinya. Fungsi pokok yang dikumpulkan dari pendapat para pelaku, pengguna 

dan pemirsa sains menurut (Suryani, 2010), yaitu: 

a. Sains membantu manusia berpikir dalam pola sistematis  

b. Sains dapat menjelaskan gejala alam serta hubungan satu sama lain 

c. Sains dapat digunakan untuk meramalkan gejala alam yang akan terjadi 

berdasarkan pola gejala alam yang dipelajari.  

d. Sains digunakan untuk menguasai alam dan mengendalikannya demi 

kepentingan manusia.  

e. Sains digunakan untuk melestarikan alam karena sumbangan ilmunya 

mengenai alam.  

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific 

inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah 

serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh 

karena itu pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman 

belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan 

proses dan sikap ilmiah (Theresia, 2010). 

Menurut Gega (dalam Suryati, 2012) Proses pembelajaran IPA disekolah 

dasar seharusnya mengajarkan sebagaimana ilmuan menemukan ilmu 

pengetahuan menggunakan keterampilan proses seperti mengamati, 

mengklasifikasi, mengkomunikasikan hasil, mengukur, menyimpulkan dan 

melakukan eksperimen. Pengajaran tersebut merupakan pengajaran yang 

berorientasi pada pembelajaran saintifik.  

Dalam pelajaran IPA Biologi organ peredaran darah manusia, organ 

peredaran darah manusia merupakan sistem yang dapat mengedarkan darah dari 

jantung hingga ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi ke jantung. Organ 

peredaran darah sangat berperan penting untuk tubuh, karena organ peredaran 

darah manusia merupakan kegiatan peredaran darah yang ada di dalam tubuh 

(Santoso, 2006). Organ peredaran darah manusia ada tiga komponen utama, yaitu 

darah, jantung dan pembuluh darah. Darah, jantung dan pembuluh darah sebagai 

komponen penyusun organ peredaran darah manusia yang akan bekerja 

menjalankan tugas-tugas besar yang ada dalam tubuh, tugas besarnya. 
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2.2 Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan merupan penelitian terdahulu yang digunakan 

sebagai acuan dan perbandingan penelitian yang dilakukan. penelitian ini 

bukanlah penelitian yang awal, terbukti dengan adanya penelitian yang lain yang 

lain yang sejenis dengan ini dengan materi yang berbeda, dimana ada kesamaan 

topik, diantara penelitian yang telah ada yaitu: 

1.  Penelitian yang Dilakukan oleh Ahmad Nasikun di SD NEGERI 2 Endang 

Rejo (2017), yang hasilnya menunjukan pada Penerapan metode problem 

solving dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nilai 

hasil belajar secara klasikal pada siklus I adalah 68,30 dengan predikat “Baik”. 

Kemudian meningkat sebesar 5,60 pada siklus II, menjadi 70,90 dengan 

predikat “Baik”. Ketuntasan hasil belajar siklus I mencapai 40% dengan 

kriteria “Sedang”, meningkat pada siklus II menjadi 90% dengan kriteria 

“Sangat Tinggi”. 

2.  Penelitian yang Dilakukan Oleh M.Reyhan Florean (2016) penerapan metode 

Problem solving untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPS Di kelas IV SDN pojok 03 kabupaten. Kesimpulannya bahwa penerapan 

model problem solving dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

2.3 Kerangka Pikir 

1. Gambar kerangka pikir 

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan menyatakan bahwa 

pembelajaran saat ini menuntut guru untuk kreatif dan inovatif. Mutu pendidikan 

semakin diperhitungkan dalam inovasi sistem pendidikan di Indonesia, akan tetapi 

guru dalam menyampaikan proses pembelajaran kadang melupakan peran serta 

siswa dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran tidak jarang ditemukan masalah-

masalah di dalam kelas. Dalam pembelajaran tematik, guru tidak mengemas 

pembelajaran di kelas dengan pembelajaran tematik. Guru sudah menerapkan 

pembelajaran tematik, namun dalam pelaskanaannya keterpaduan dalam masing-

masing mata pelajaran masih belum ada. Pembelajarannya tematik, tetapi masih 

terlihat jelas dalam pemisahan materi antar mata pelajaran. Tentunya hal ini tidak 

sesuai dengan ciri-ciri pembelajaran tematik, sehingga menyebabkan proses dan 

hasil pembelajaran tematik tidak sesuai dengan yang diharapkan.Tindakan yang 
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dilakukan untuk mengatasi masalah yang dikemukakan di atas adalah dengan 

mengemas pembelajaran tematik sesuai dengan keterpaduan antar mata pelajaran 

dan dengan menerapkan model pembelajaran problem solving dalam peningkatan 

aktivitas. Proses model pembelajaran problem solving  dilakukan dengan cara 

memberikan masalah kepada siswa kemudian siswa tersebut menyelesaikan 

masalah tersebut dengan mengunakan media pembelajaran sistem peredaran darah  

yang sudah disiapkan oleh guru. Kemudian siswa dibentuk menjadi beberapa 

kelompok. Kemudian setiap kelompok diberikan tugas materi. Setiap anggota 

kelompok yang memahami terlebih dahulu harus mengajarkan kepada anggota 

kelompoknya sampai mengerti. Kemudian guru memberikan pertanyaan untuk 

ditunjukan kepada individu siswa. Anggota kelompok tidak diperbolehkan saling 

membantu dalam menjawab pertanyaan.  

Berdasarkan uraikan kajian teoritik dan hasil penelitian  yang relevan pada 

bagian sebelumnya maka, kerangka pikir tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.1.1 Kerangka Pikir 
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