
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Tujuan peneliti mengambil penelitian ini adalah Untuk dapat membangun keterampilan 

berpikir kritis. Agar guru dapat memberikan pengalaman belajar dengan mendesain proses 

pembelajaran. Guru mendesain pembelajaran dengan memberikan permasalahan yang melibatkan 

keterampilan berpikir siswa dan melibatkan proses menganalisis berdasarkan per-masalahan yang 

sebenarnya. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah Problem Based Learning 

(PBL) atau pembelajaran berbasis masalah. 

Hasil penelitian Abdullah dan Ridwan (2008) menyatakan model PBL dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.(Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol 

4, Nomor 1, Februari 2014). Abdullah dan Ridwan memandang model PBL ini dapat menjalankan 

ke tiga aspek dalam pembelajaran siswa. Ketiga aspek ini (menulis, membaca, dan berbicara) 

memang harus diperhatikan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran apakah berhasil 

dalam meningkatkan aspek tersebut atau tidak. Adapun hubungan model PBL dalam penelitian 

siswa ini adalah bisa meningkatkan aspek menulis siswa dalamam pembelajaran teks eksplanasi, 

ini bisa membantu daya nalar siswa terutama mengamati langsung baik itu mengamati alam 

maupun nilai sosial. 

Menurut Glazer (2001) menyatakan bahwa PBL menekankan belajar sebagai proses yang 

melibatkan pemecahan masalah dan berpikir kritis dalam konteks yang sebenarnya. Glazer 

selanjutnya mengemukakan bahwa PBL memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mempelajari hal lebih luas yang berfokus pada mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara 



yang aktif dan bertanggung jawab. (Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol 4, Nomor 1, Februari 2014). 

Untuk menjadikan siswa yang aktif guru tidak hanya membatasi imajinasi siswa pada ruang 

lingkup sekolah saja, guru juga menjembatani siswa lebih jauh untuk berpikir dan aktif dalam 

 menyelesaikan masalahnya sendiri terutama dalam pembelajaran.  

 Penelitian ini dilakukan karena ingin meningkatkan salah satu aspek siswa dalam belajar 

yaitu aspek menulis. Kebanyakan siswa di jenjang pendidikan masih sulit untuk menulis sesuatu 

yang berupa cerita atau pengalaman yang diungkapkan melalui tulisan tulisan. Maka dngn adanya 

model PBL ini bisa membantu siswa mengembangkan pola fikirnya dalam menulis terutama 

menulis teks eksplanasi. 

Guru tidak lagi membatasi pola pikir siswa dalam belajar, terutama dalam pemberian 

materi. Guru harus melihat potensi siswa yang harus digali guna mengembangkan pola pikir siswa 

dan tidak membatasi imajinsi siswa. Dalam hal ini imajinasi siswa yang tidak terbatas tersebut 

mengambil materi pembelajaran Menulis teks eksplanasi, bagaimana siswa dituntut untuk menulis 

dengan fenomena di alam sekitar atau fenomena yang berada di sekeliling mereka. 

Selain itu seiring waktu siswa juga sudah mengetahui dan menguasai teknologi yang biasa 

membantu perkembangan mereka dalam belajar, dan guru harus membangun wawasan atau pola 

fikir siswa dalam belajar tidak terpaku di lingkungan sekolah saja tapi juga melibatkan kehidupan 

sosial atau keseharian siswa.  

Maka dalam penelitian ini  mengembangkan pola pikir siswa dalam belajar tidak tepaku di 

lingkungan sekolah saja, maka dari itu saya menggunakan model pembelajaran PBL (Problem 

Based Learning) dalam menulis teks eksplanasi.  



Dalam penelitian ini meneliti SMAN 2 Kota Jambi kelas XI IPS 7 sebagai objek penelitian 

dengan bertujuan untuk mengembangkan pola pikir siswa dalam belajar tidak hanya di lingkungan 

sekolah saja tapi juga di kehidupan sosial atau kehidupan sehari-hari mereka. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi model PBL 

(Problem Basic Learning) dalam pembelajaran menulis teks eksplanasi kelas XI IPS 7 SMAN 

2 Kota Jambi. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah “mendeskripsikan  implementasi model PBL (Problem Basic 

Learning) dalam pembelajaran menulis teks eksplanasi kelas XI IPS 7 SMAN 2 Kota Jambi”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua aspek manfaat yaitu manfaat secara akademis maupun praktis. 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya. Untuk menambah pengembangan ilmu 

mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya dalam materi teks eksplanasi menggunakan 

pendekatan saintifik.  

 

 

 

 

 

 



1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bermanfaat bagi siswa 

Penelitian ini bermanfaat bagi siswa, penelitian ini bermanfaat untuk menumbuhkan 

motivasi siswa dalam belajar, menjadikan siswa kreatif dan berpotensi.  

b. Bermanfaat bagi peneliti sebagai calon guru penelitian ini bermanfaat bagi peneliti, 

penelitian ini memberikan pengalaman baru pada peneliti itu sendiri. 

Dalam menerapkan pendekatan pembelajaran, serta sebagai pengalaman untuk menjadikan 

peneliti sebagai calon guru yang profesional kedepannya. 

 


