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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi 

dasar bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia, karena tingkat 

pendidikan masyarakat sebuah negara biasanya akan dijadikan salah satu 

tolak ukur negara tersebut maju tidaknya.  Dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan yang 

dimaksud dengan pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi  dirinya untuk  memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan negara. 

Dalam buku pengembangan kurikulum (2006:39) pendidikan adalah “proses  

budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah 

proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya”.  

Dalam jenjang SMA mata pelajaran sejarah, menjadi pelajaran 

khusus yang tidak bergabung lagi dengan IPS terpadu. Namun pelajaran 

sejarah ini seringkali dianggap sebagai pelajaran yang mempunyai waktu 

pelajaran yang banyak, hal itu dikarenakan materi belajar yang sangat banyak 

dan berbentuk hapalan berupa tahun, tempat, tokoh ataupun tanggal. Di 

sekolah sering ditemukan sebagian siswa yang kurang fokus pada saat 

pembelajaran, terlebih jika jadwal nya diakhir pelajaran rasa mengantuk itu 

akan lebih bertambah. Selain itu di sekolah saat sedang  pembelajaran 
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berlangsung atau  juga dalam pengerjaan tugas kelompok masih ada siswa 

yang tidak terlibat dalam pengerjaan. 

Pendidikan mempunyai peranan dalam mencipatakan kehidupan 

yang cerdas, terbuka dan demokratis sesuai dengan peran pendidikan tersebut 

maka diperlukan upaya-upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan itu 

sendiri seperti pembaharuan sistem pendidikan, perbaikan kurikulum, 

penerapan metode, teknik pendekatan dan model pembelajaran yang 

digunakan guru dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran biasanya 

diukur pada hasil belajar  yang dicapai peserta didik setelah mengikuti proses 

pembelajaran dan mampu memberikan pemahaman yang baik. Menurut 

Amirono dan Daryono (2016:31) hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia mengalami pengalaman 

belajarnya. Hasil belajar ini merupakan hasil dari kemampuan dan 

pengalaman setiap siswa. Pada proses pembelajaran tentunya guru akan 

mempersipkan bagaimana proses pembelajaran yang akan dilakukan seperti 

halnya menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), di dalam RPP 

tersebut dituliskan tujuan pembelajaran, indikator pembelajaran, kompetensi 

dasar dan tentunya langkah-langkah pembelajaran beserta materi pelajaran 

yang dilampirkan.. “Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara 

khas oleh guru” (Kurniasih dan Sani, (2017:12). Jadi setiap rangkaian proses 

pembelajaran merupakan rangkaian dari model pembelajaran yang berisikan 

tentang metode, teknik dan taktik dalam pembelajaran sudah terangkai. 
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Karena dalam sejarah terdapat empat kegunaan yaitu kegunaan rekreatif, 

kegunaan inspiratif, kegunaan instruktif dan tentunya kegunaan sebagai 

sarana edukatif.  Model pembelajaran Project based learning suatu model 

yang patut dicoba untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam belajar 

sejarah sehingga dalam pembelajaran siswa akan lebih antusias dan dapat 

menerima pelajaran dengan baik sehingga nantinya hasil belajar yang 

didapatkan oleh siswa mengalami peningkatan. Menurut Faturohman, 

Muhammad (2015: 121) “model pembelajaran berbasis proyek ini peserta 

didik bekerja secara nyata, memecahkan persoalan di dunia nyata atau 

realistis”. Adapun dalam model Project based learning  proyek yang akan 

ditugaskan kepada siswa adalah dengan  proyek  Jalan-jalan Sejarah, proyek 

ini mengajak siswa seperti sedang melakukan kunjungan ke tempat 

bersejarah. Fakta lapangan yang ditemui pada saat di SMA N 5 Tasikmalaya 

di kelas XI IPS 6 pada mata pelajaran sejarah peminatan masih kurang 

memuaskan jika dibandingkan dengan kelas lainnya, nilainya kurang dari 

KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu 77 .  Dengan adanya hal itu 

guru sejarah dapat menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, agar 

dapat memaksimalkan lagi hasil belajar siswa. Model pembelajaran yang 

kooperatif sekiranya dapat membuat pelajaran lebih efektif dan efisien, salah 

satu model pembelajaran yang patut dicoba adalah model pembelajaran 

Project based learning dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

pemecahan masalah dan dapat membuat peserta didik lebih aktif serta dapat 

meningkatkan kolaborasi antar peserta didik pada saat pembelajaran. 
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Pembelajaran adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh guru 

untuk mewujudkan proses belajar secara efektif dan efisien yang dimulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di dalam suatu proses pembelajaran. 

Kinerja guru berperan penting dalam berhasil atau tidaknya proses 

pembelajaran tersebut, begitu juga dengan siswa yang diukur meningkat 

tidaknya hasil belajar siswa tersebut. Dengan digunakannya  model 

pembelajaran Project based learning diharapkan siswa dapat memperoleh 

hasil belajar yang lebih bagus karena tidak hanya guru saja yang aktif dalam 

pembelajaran, malahan dengan menggunakan model pembelajaran ini siswa 

dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, karena siswa diberikan 

kebebasan untuk mengerjakan proyek yang telah diberikan guru tersebut. 

Dalam pengerjaan proyek jalan-jalan sejarah ini siswa ditugaskan untuk 

membuat media pembelajaran sendiri dengan materi yang telah ditentukan. 

Media yang digunakan oleh siswa berupa mading, story board, diorama atau 

pun berupa komik atau cerita bergambar. 

Keterlibatan siswa dalam proses belajar adalah hal yang penting. 

Berkaitan dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan siswa 

adalah hal paling penting dalam proses pembelajaran. Semakin banyak siswa 

terlibat, maka semakin cepat siswa menguasai dan memahami materi. 

Sebaliknya ketika siswa hanya bersifar pasif akan menimbulkan kejenuhan 

dalam proses pembelajaran. 

Fakta di sekolah menunjukan hasil belajar siswa kelas XI IPS 6 di 

SMA Negeri 5 Tasikmalaya pada mata pelajaran Sejarah Peminatan masih 
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rendah. Hasil belajar siswa di kelas XI IPS 6 yang kurang memuaskan 

tersebut jika dibandingkan dengan kelas XI IPS yang lainnya. Berikut 

merupakan nilai rata-rata seluruh kelas XI IPS SMA Negeri 5 Tasikmalaya 

pada mata pelajaran Sejarah Peminatan: 

Tabel 1.1 

Nilai rata-rata kelas XI IPS Ulangan Mata Pelajaran Sejarah 

Peminatan 

No Kelas Rata-rata 

1 XI IPS 1 81,3 

2 XI IPS 2 75,6 

3 XI IPS 3 77,5 

4 XI IPS  4 79,3 

5 XI IPS  5 79,1 

6 XI IPS  6 73,9 

Sumber: Data Guru Sejarah Peminatan, semester 2, Tahun ajaran 

2018/2019 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis menyusun 

laporan penelitian ini dengan judul “PENGARUH  PENGGUNAAN  

MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING  TERHADAP 

HASIL BELAJAR SISWA DALAM MATERI KEHIDUPAN BANGSA 

INDONESIA PADA ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG DI KELAS XI IPS 

6 SMA NEGERI 5 TASIKMALAYA TAHUN AJARAN 2018/2019” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan deskripsi dan latar belakang masalah yang disebutkan di 

atas, permasalahan utama atau pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu 

“Bagaimana Pengaruh  Penggunaan  Model Pembelajaran Project Based 

Learning  Terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam Materi Kehidupan Bangsa 

Indonesia Pada Zaman Pendudukan Jepang Di Kelas XI IPS 6 SMA Negeri 5 

Tasikmalaya Tahun Ajaran 2018/2019”? 

Bertolak dari pokok permasalahan utama tersebut, maka penulis 

mengajukan beberapa pertanyaan penelitian untuk lebih menunjang kepada 

pokok permasalahan utama, adapun pertanyaan penelitiannya adalah : 

1. Bagaimana kondisi awal pembelajaran sejarah peminatan sebelum 

menggunakan model pembelajaran Project Based Learning di kelas XI IPS 

6 SMA Negeri 5 Tasikmalaya Tahun Ajaran 2018/2019 ? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 

Project Based Learning pada pembelajaran Sejarah Peminatan dalam 

Materi Kehidupan Bangsa Indonesia Pada Zaman Pendudukan Jepang di 

Kelas XI IPS 6 SMA Negeri 5 Tasikmalaya Tahun Ajaran 2018/2019? 

3. Apakah terdapat peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan 

model pembelajaran Project Based Learning pada pembelajaran Sejarah 

Peminatan dalam Materi Kehidupan Bangsa Indonesia Pada Zaman 

Pendudukan Jepang di Kelas XI IPS 6 SMA Negeri 5 Tasikmalaya Tahun 

Ajaran 2018/2019? 
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C. Definisi Operasional 

Definisi operasional dimaksudkan untuk  memberikan 

penjelasan-penjelasan mengenai  istilah-istilah yang digunakan dalam 

penelitian istilah-istilah tersebut adalah: 

1. Model pembelajaran Project Based Learning 

Model yang menekankan pada pengadaan proyek  atau kegiatan 

penelitian kecil dalam pembelajaran. Proyek yang dikerjakan oleh 

peserta didik dapat proyek perseorangan atau kelompok dan 

dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara kolaboratif, 

menghasilkan sebuah produk yang hasilnya kemudian akan 

ditampilkan atau dipresentasikan.  

Dalam pembelajaran dengan model ini siswa di berikan tugas 

untuk mengerjakan sebuah proyek. Proyek dalam penelitian yaitu 

dinamakan Jalan-Jalan Sejarah setiap anak akan dibentuk dalam 

kelompok dan siswa akan mengerjakan proyek untuk membuat 

suasana seolah-seolah siswa sedang jalan-jalan atau berkunjung  ke 

tempat bersejarah dengan menggunakan  media yang bebas 

dikreasikan oleh siswa. Jadi nantinya dalam setiap kelompok siswa 

mendapatkan tugas masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai  

pemandu wisata dan yang lainnya adalah sebagai pengunjung atau 

wisatawan. Tugas seorang pemandu wisata adalah menjelaskan 

sebuah tema atau materi yang telah diberikan tugas oleh guru dengan 

menggunakan media yang mereka kreasikan sendiri seperti 
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storyboard,replika, mading, komik dan lainnya. Sedangkan tugas 

pengunjung  adalah mengunjungi stand-stand dari setiap tema, ketika 

saat berkunjung maka akan ada aktivitas dari masing-masing 

kelompok. Selain mengunjungi tempat para pemandu wisata tugas lain 

yang diperoleh adalah pengunjung adalah dengan memberikan 

pertanyaan kepada pemandu wisata, memberikan nilai dengan menulis 

kesan dan pesan, serta menuliskan poin nilai berbentuk bintang dari 

satu sampai lima. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah hasil dari kemampuan individu berupa 

sikap,pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa setelah 

siswa itu telah melewati proses pembelajaran yang diberikan oleh 

guru dalam proses pembelajaran di kelas dan hasilnya dapat 

dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan proses 

pembelajaran harus ada persiapan yang maksimal oleh seorang guru 

sehingga proses pembelajaran tersebut dapat sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. Adapun faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa diantaranya adalah faktor internal dan faktor 

eksternal, yaitu dari dalam diri sendiri dan dari faktor luar siswa 

seperti lingkungan. 

Perubahan hasil belajar ditandai dengan adanya perubahan 

tingkah laku, tingkah laku ini merupakan manipestasi perbuatan 

belajar. Seseorang yang telah mengikuti kegiatan belajar akan 
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mengalami perubahan tingkah laku secara keseluruhan dan menyadari 

perubahan itu, sehingga nantinya dapat memilah antara yang baik dan 

tidak baik. Selain adanya perubahan tingkah laku penguasaan ilmu 

pengetahuan dapat diukur juga oleh alat tes sehingga dapat 

mengetahui tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang telah 

diperoleh. Adapun pengukuran tingkat penguasaan ilmu pengetahuan 

siswa dapat diperoleh dari aspek seperti mengingat, memahami, 

menerapkan dan menganalisis. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran 

Project Based Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam Materi 

Kehidupan Bangsa Indonesia Pada Zaman Pendudukan Jepang di 

Indonesia di kelas XI IPS 6 SMAN 5 Tasikmalaya Tahun Ajaran 

2018/2019.  

  Tujuan penelitian dari pertanyaan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui gambaran mengenai proses pembelajaran 

sebelum digunakannya model pembelajaran Project Based 

Learning di kelas XI IPS 6 SMAN 5 Tasikmalaya Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

2. Untuk mengetahui gambaran mengenai proses pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Project Based Learning dalam materi Kehidupan Bangsa 
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Indonesia pada zaman Pendudukan Jepang di kelas XI IPS 6 

SMA Negeri 5 Tasikmalaya Tahun Ajaran 2018/2019. 

3. Untuk mengetahui gambaran mengenai apakah terdapat 

peningkatan hasil belajar dengan menggunakan model 

pembelajaran Project Based Learning dalam materi Kehidupan 

Bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang di kelas XI 

IPS 6 SMAN 5 Tasikmalaya Tahun Ajaran 2018/2019. 

E. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran yang mengarah pada pengembangan pembelajaran 

sejarah di tingkat SMA. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat dan menjadi kajian bagi penelitian lanjutan, 

perbandingan maupun tujuan lain yang relevan. 

2. Praktis 

a. Bagi Guru 

Adanya penelitian ini diharapkan model pembelajaran 

Project based learning dapat digunakan ketika proses 

pembelajaran sehingga guru dapat mengembangkan, 

menambah atau pun memperbaiki proses pembelajaran 

yang kurang variatif sehingga kedepannya menjadi lebih 
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bervariasi dan dapat menarik perhatian serta minat siswa 

untuk berkreasi dalam pembelajaran. 

b. Bagi Siswa 

1). Menjadi masukan dalam upaya meningkatkan 

kemampuan siswa dalam meningkatkan efektifitas dan 

kreatifitas dalam proses pembelajaran. 

2). Sebagai bahan masukan guru sejarah dalam memahami 

kesulitan-kesulitan yang dialami siswanya. 

  c. Bagi Sekolah 

  Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

masukan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam pencapaian hasil 

belajar yang positif. 

  

 

 


