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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang menekankan peserta 

didik untuk aktif. Perubahan dari abad 19 ke abad 21 yaitu berubahnya sistem 

pembelajaran dari teacher centered menjadi student centered. Menurut pendapat 

ahli (partnership, 2015 :1) menjelaskan bahwa : 

Every 21st skills implementation requires the development of key 

academc subject knoeledge and understanding among all student. 

Those who can think critically and communicate effectively must build 

on a base of key academic subject knowledge. Whitin the context of 

key knowledge instruction, student must also learn the essensial skills 

for succes in today’s world. Such as critical thingking, problem 

solving, communication, and collaboration. 

 

Memiliki arti bahwa setiap pelaksanaan keterampilan abad 21 memerlukan 

kunci pengembangan pengetahuan akademis dan pemahaman diantara semua 

peserta didik. Mereka yang dapat berpikir kritis dan berkomunikasi secara efektif 

harus membangun pengetahuan. Dalam konteks intruksi pengetahuan, peserta 

didik juga harus belajar keterampilan dalam dunia di era sekarang ini seperti 

berikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi.  

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah 

mengadaptasikan tiga konsep pendidikan abad 21 untuk mengembangkan 

kurikulum di Sekolah. Keterampilan abad 21 adalah life and career skills, 

learning and invvovation skills dan information media and technology skills, yaitu 

keterampilan hidup dan berkarir, keterampilan belajar dan berinovasi, 
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keterampilan teknologi dan media informasi yang meliputi literasi indormasi, 

literasi media dan literasi ICT atau information and communication technology 

literacy (Daryanto & karim, 2017).  

Kurikulum di Indonesia pada saat ini kembali mengalami perubahan yaitu 

dari kurikulum 2006 atau yang biasa disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan 

gerbang awal untuk memasuki pendidikan di abad 21. Pendidikan abad ke-21 

mengharuskan peserta didik untuk menyelesaikan masalah dengan melalui ilmu 

pengetahuan yang mereka punya dan memberi kesempatan bagi peserta didik 

untuk  mengambil keputusan berdasarkan bukti yang diperoleh dari proses ilmiah 

dalam menyelesaikan masalah pada kehidupan kesehariannya. 

Penggunaan Kurikulum 2013 yang memasuki abad 21 juga mengubah 

paradigma belajar dunia, yakni dari paradigma teaching menjadi learning. Kini 

bukan lagi guru yang menjadi pusat belajar, namun peserta didiklah yang menjadi 

pusat belajar. Peranan guru dalam kurikulum 2013 diharapkan tidak hanya 

menjadi sumber belajar melainkan juga sebagai fasilitator dalam seluruh kegiatan 

pembelajaran (Sholeh Hidayat, 2013: 122). Perubahan paradigma belajar ini 

sejalan dengan kompetensi lulusan yang diharapkan sesuai dengan UU No. 20 

tahun 2003 pasal 35 yaitu “kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan 

standar nasional yang telah disepakati”, sehingga dalam hal ini pembelajaran 

harus melibatkan peserta didik untuk lebih aktif dan kritis serta pembelajaran 

lebih menekankan pada keterampilan peserta didik, agar nantinya dapat tercetak 

lulusan yang memiliki keterampilan mahir di bidangnya. 
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Pembelajaran di abad 21 menuntut peserta didik untuk memiliki 

keterampilan belajar dan berinovasi baik dengan menggunakan teknologi dan 

media informasi, dapat bekerja, dan bertahan menggunakan keterampilan untuk 

hidup. Keterampilan tersebut dapat diperoleh peserta didik yaitu dengan proses 

pembelajaran yang dialami peserta didik. Pemerintah melalui Permendikbud 

nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses (2016: 1) menyatakan bahwa proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara inspiratif, interaktif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk 

menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran adalah model Problem Based 

Learning. “Problem Based Learning adalah pembelajaran dengan berhadapan 

langsung kepada peserta didik pembelajaran yang dimulai dengan pemberian 

masalah dan memiliki konteks dengan dunia nyata atau dengan permasalahn 

praktis ”(Tan, 2003; Wee & Kek, 2002 :12).  

Menurut Dutch (dalam Amir, 2009:27) Problem Based Learning adalah “ 

metode yang mencari solusi bagi masalah yang nyata dan membuat peserta didik  

bisa belajar untuk berkerja sama dalam kelompok“  

Model Pembelajaran Berbasis Maalah (PBL) Problem Based Learning 

merupakan model pembelajaran yang dapat mempermudah peserta didik untuk 

meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan pada Abad 21 ini.  Model Problem 

Based Learning menjadi salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan 
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oleh para pendidik atau guru dalam usaha membantu peserta didik untuk menjadi 

kompeten dalam memecahkan masalah dan menghadapi tantangan ke depan.  

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 22 

maret 2019 saat proses pembelajaran di kelas VA Sekolah Dasar 64/I Muara 

bulian, bahwa guru telah menerapkan model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(Problem Based Learning) didalam kurikulum 2013. Model PBL (problem Based 

Learning) merupakan model pembelajaran yang mengharuskan peserta didik 

aktif. Hal tersebut membuat peneliti yakin bahwa guru telah mampu 

melaksanakan amanat Kurikulum 2013 terutama pembelajaran abad 21 yang 

memiliki 4 keterampilan yaitu Berpikir Kritis (Critical Thinking), 

Kreativitas(Creativity), Kolaborasi (Collaboration) dan Komunikasi 

(communication). Dari observasi pembelajaran guru menerapkan model 

Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) yaitu Orientasi peserta 

didik pada masalah, Mengorganisasi peserta didik untuk belajar, Membimbing 

Pengalaman individu/Kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, 

dan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.  

Penelitian yang mendukung dalam penelitian ini yaitu yang dilakukan oleh 

Yuyun Dwi Haryanti tahun 2017 yang berjudul “Model Problem Based Learning 

membangun kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar”. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. penelitian tesebut 

mengemukakan bahwa penerapan model Problem Based Learning sangat cocok 

digunakan di Sekolah Dasar dalam membangun kemampuan berpikir kritis siswa. 

Kemampuan berpikir kritis yang akan membawa peserta didik mampu 

memecahkan permasalahan yang muncul dalam dunia nyata. Penelitian relevan ini 
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terdapat kesamaan pada variabel model Problem Based Learning dan Berpikir 

Kritis. Perbedaannya yaitu peneliti ingin meniliti model Problem Based Learning 

dalam mendukung keterampilan abad 21 yang terdiri dari empat keterampilan 

yaitu berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi dan komunikasi yang akan di lakukan 

di kelas VA SDN 64/I Muara Bulian. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, melakukan 

penelitian dengan judul “Implementasi Model PBL (Problem Based Learning) 

dalam Mendukung Keterampilan Abad 21 di Kelas V A di Sekolah Dasar 64/I 

Muara Bulian” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti 

mengkaji rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana cara guru 

mengimplementasikan model PBL (Problem Based Learning) yang mengarah 

pada keterampilan Abad 21 berupa berpikir kritis (Critical Thinking), 

Kreativitas(Creativity), Kolaborasi (collaboration), Komunikasi (communication) 

pada peserta didik kelas V Sekolah Dasar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian ini adalah “Mendeskripsikan 

cara guru dalam mengimplementasikan Model PBL (Problem Based Learning) 

yang mengarah pada keterampilan abad 21 berupa berpikir Kritis (Critical 

thinking), Kreativitas (Creativity), Kolaborasi (Collaboration), Komunikasi 

(Communication) pada peserta didik kelas V Sekolah Dasar. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman dan 

bekal berharga sebagai calon pendidik, terutama dalam menerapkan model 

PBL (Problem Based Learning) untuk mengembangkan keterampilan abad 

21. 

2. Bagi pendidik, dapat memberikan informasi mengenai implementasi 

model Problem Based Learning dalam mendukung keterampilan abad 21. 

3. Bagi peserta didik, dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda 

sehingga diharapkan mampu melatih, mengasah, meningkatkan 

keterampilan abad 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


