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Oleh 

 

MAYA SARI 

 

Penelitian Tindakan Kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas 1 SDN 1 Beringin Raya Kemiling Bandar lampung. menggunakan model 

pembelajaran project based learning, Penelitian ini menggunakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 2 siklus , setiap siklus terdiri dari 

empat tahapan , yaitu : perencanaan, pelaksanaa, observasi, dan refleksi , teknik 

pegumpulan data yang digunakan adalah observasi dan tes hasil karya, alat 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar observasi dan tes hasil 

karya , di analisis menggunakan analisis data kualitatif dan kuatitatif, Data tentang 

hasil belajar diperoleh melalui observasi dengan menggunakan lembar observasi , 

hasil belajar siswa dapat diperoleh melalui tes hasil karya yang dilakukan pada 

akhir siklus. Model Pembelajaran project based learning dapat bermanfaat dalam 

proses pembelajaran siswa kelas 1 SDN 1 Beringin Raya Kemiling Bandar 

Lampung. Model Pembelajaran project based learning dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas 1 SDN 1 Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung. 

 

 

Kata Kunci : Hasil belajar, model pembelajaran project based learning 

 



 
 

 

 

UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR MELALUI MODEL 

PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING PADA  

SISWA KELAS I SDN 1 BERINGIN RAYA 

KEMILING BANDAR LAMPUNG 

TAHUN PELAJARAN 

2017/2018 

 

 

 

Skripsi 

 

 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

 

SARJANA PENDIDIKAN 

 

Pada 

 

Program Studi PGSD Strata 1 Dalam Jabatan 

Jurusan Ilmu Pendidikan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  

UNIVERSITAS LAMPUNG  

BANDAR LAMPUNG 

2017







 



 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

Penulis dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 18 

November 1985 . penulis adalah anak kelima  dari enam 

bersaudara  dari pasangan Bapak Ismail dengan Ibu Maryana. 

Pendidikan penulis dimulai  dari  Sekolah Dasar 

 Negeri 6 Penengahan Tanjung Karang Pusat Bandar 

lampung  dan lulus pada tahun 1997. Kemudian penulis melanjutkan ke SLTP 

Negeri 10 Tanjung Karang Bandar Lampung  dan lulus pada Tahun 2000. Setelah 

itu penulis melanjutkan ke SMU Perintis Tanjung Karang bandar lampung dan 

lulus tahun 2003. Kemudian penulis melanjutkan pada pendidikan perkuliahan , 

penulis melanjutkan  S1 Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi  Satu Nusa 

Bandar Lampung dan Lulus Tahun 2010. 

 

Pada tahun 2016, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan pada jurusan Ilmu Pendidikan Program Stdui S1 Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar (PGSD) SKGJ ( Sarjana Kependidikan Guru Dalam Jabatan ) 

Universitas Lampung. 

 

Bandar Lampung,                       2017 

Penulis, 

 

 

 

Maya Sari 



 
 

 
 

 

Motto 

“orang yang sukses bukanlah yang seberapa banyak ia tampil, tapi 

orang sukses adalah orang yang bangkit dan berdiri ketika ia terjatuh” 

(Anis Baswedan) 

 

“orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. 

Orang-orang yang masih terus belajar, akan  menjadi pemilik masa 

depan “ (Mario Teguh) 

 

“Dengan Ridho Allah  Swt dan Doa Kedua Orangtua maka  hidup kita  

akan dipermudah dan diberikan jalan disetiap kesulitan insha Allah 

akan menjadikan kita dalam kesuksesan,kebahagiaan dan keselamatan 

dunia akhirat“(Maya Sari) 

 



 
 

 
 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

 
Dengan mengucap Puji dan Syukur Alhamdulillah atas Kehadirat Allah SWT, 

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada : 

Kedua orang tuaku  atas dukungan, doa dan nasehat yang tiada henti-

hentinya 

Suamiku  Antoni dan Putri Pertamaku  Ratu Cantya tersayang yang telah 

menjadi semangat dalam hidupku  

Kakak dan adik-adikku beserta keluarga besarku  

Para Dosen yang telah berjasa memberikan dukungan bimbingan dan ilmu 

yang sangat berharga melalui ketulusan dan kesabarannya  

Kepala sekolah, Dewan guru dan Staf SDN 1 Beringin Raya Kemiling 

Bandar lampung  yang telah memberikan dukungan,kerjasama dan 

bantuan atas kelancaran studiku  

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung ( UNILA)  

 



 
 

 
 

 

SANWACANA 

 

 

 

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan 

karunia yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tak lupa 

shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasullullah 

Muhammad SAW. 

 

Skripsi dengan judul “ Upaya Peningkatan Hasil Belajar Melalui Model 

Pembelajaran Project Based Learning Pada Siswa Kelas 1 SDN 1 Beringin Raya 

Kemiling Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018” adalah salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung. 

 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung. 

2. Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. 

3. Dr. Abdurahman, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan 

Kerajasama. 

4. Drs. H. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang umum dan 

keuangan. 

5. Drs. Supriyadi , M.Pd, selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan 

Alumni. 



 
 

 

6. Dr. Riswanti Rini, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan. 

7. Drs. Maman Surahman, M.Pd., selaku Ketua Program Stdui PGSD . 

8. Dr. Riswandi, M.Pd., selaku  dosen pembimbing, telah membimbing dengan 

sabar sampai skripsi ini terselesaikan. 

9. Drs. Nazaruddin Wahab , M.Pd., selaku dosen pembahas telah memberikan 

saran, kritik, dan masukan dalam skripsi ini. 

10. Bapak, ibu Dosen dan Staf FKIP Universitas Lampung yang telah memberi 

ilmu pengetahuan sselama penulis menuntut ilmu pada Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

11. Ibu Ermintati, S.Pd., selaku Kepala SDN 1 Beringin Raya Kemiling Bandar 

Lampung yang telah memberikan izin penelitian. 

12. Bapak ibu Dewan guru beserta Staf SDN 1 Beringin raya kemiling Bandar 

Lampung atas kerjasama, Dukungan dan bantuannya. 

13. Siswa-siswi kelas 1 di SDN 1 Beringin raya Kemiling Bandar Lampung yang 

telah mengikuti proses pembelajaran dengan baik sehingga penelitian ini 

berjalan lancar. 

14. Adikku Sari Unca yang selalu memberikan dukungan dan pengertiannya 

dalam proses studiku. 

 

Bandar Lampung,                       2017 

Penulis, 

 

 

 

Maya Sari



 
 

 
 

 

DAFTAR ISI 

 

 

Halaman 

 

DAFTAR ISI ........................................................................................................... i 

DAFTAR TABEL ................................................................................................ iii 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ iv 

I. PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 

A. Latar Belakang .......................................................................................... 1 

B. Indentifikasi Masalah ................................................................................ 6 

C. Batasan Masalah ....................................................................................... 6 

D. Rumusan Masalah ..................................................................................... 7 

E. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 7 

F. Manfaat Penelitian .................................................................................... 8 

1. Manfaat Teoritis ................................................................................. 8 

2. Manfaat Praktis .................................................................................. 8 

II. KAJIAN PUSTAKA .................................................................................... 10 

A. Teori  Belajar .......................................................................................... 10 

1. Teori Belajar Behaviorisme ............................................................. 10 

2. Teori  belajar Konstruktivisme ........................................................ 11 

3. Teori belajar  Kognitif ..................................................................... 12 

B. Pengertian Belajar ................................................................................... 13 

C. Hasil Belajar............................................................................................ 15 

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar ................................... 18 

E. Jenis-jenis Model Pembelajaran ............................................................. 20 

F. Model Pembelajaran Project Based Learning ........................................ 23 

G. Pembelajaran Tematik ............................................................................ 27 

H. Penelitian Relevan .................................................................................. 31 

I. Kerangka Pikir Penelitian ....................................................................... 34 

J. Hipotesis Tindakan ................................................................................. 35 

  



ii 
 

 

III. METODE PENELITIAN ............................................................................ 36 

A. Metode Penelitian ................................................................................... 36 

B. Sumber Data............................................................................................ 37 

C. Setting Penelitian .................................................................................... 38 

1. Waktu Penelitian .............................................................................. 38 

2. Tempat Penelitian’ ........................................................................... 38 

3. Subjek Penenlitian ........................................................................... 38 

D. Instrumen Penelitian ............................................................................... 38 

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data ....................................................... 39 

F. Analisis  Data .......................................................................................... 39 

1. Data Kualitatif .................................................................................. 40 

2. Data Kuantitatif ................................................................................ 41 

G. Indikator Keberhasilan Tindakan ............................................................ 43 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................................... 44 

A. Hasil Penelitian ....................................................................................... 44 

B. Deskripsi Awal........................................................................................ 50 

C. Reflkesi Awal.......................................................................................... 51 

D. Persiapan Pembelajaran .......................................................................... 51 

E. Laporan Hasil Penenlitian ....................................................................... 52 

F. Pembahasan............................................................................................. 68 

V. KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................... 74 

A. Kesimpulan ............................................................................................. 74 

B. Saran ....................................................................................................... 75 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 77 

LAMPIRAN ......................................................................................................... 79 

 

 



 
 

 
 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

Halaman 

 

Tabel 1. Hasil Pelaksanaan Penilaian Keterampilan dengan Tekhnik  

Kinerja (Produk) ..................................................................................... 5 

Tabel 2. Pelaksanaan penilaian keterampilan dengan tekhnik kinerja produk ... 40 

Tabel 3.  Contoh rubrik penilaiam menurt kurikulum 2013 ................................ 42 

Tabel 4.  Contoh cara penilaian kurikulum 2013 ................................................ 42 

Tabel 5. Hasil Observasi Aktivitas siswa dalam Pembelajaran Siklus 1 

Pertemuan 1 .......................................................................................... 54 

Tabel 6. Hasil Observasi Aktivitas siswa dalam Pembelajaran Siklus 1 

Pertemuan 2 .......................................................................................... 58 

Tabel 7.  Hasil Belajar siswa siklus 1 .................................................................. 58 

Tabel 8. Hasil Observasi Aktivitas siswa dalam Pembelajaran Siklus II 

Pertemuan 1 .......................................................................................... 62 

Tabel 9. Hasil Observasi Aktivitas siswa dalam Pembelajaran Siklus II 

Pertemuan 2 .......................................................................................... 66 

Tabel 10. Hasil Belajar siswa siklus II ................................................................. 67 

Tabel 11. Rekapitulasi Persentase Aktivitas Beljar siswa Per-Siklus .................. 69 

Tabel 12. Rekapitulasi Hasil Pengamatan Kinerja Guru Per siklus ..................... 71 

Tabel 13. Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus 1 s.d Siklus II ....................... 72 

 

 



 
 

 
 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Halaman 

 

Gambar 1. Langkah-langkah Project Based Learning .......................................... 26 

Gambar 2.  Kerangka Pikir Penelitian................................................................... 35 

Gambar 3.  Prosedur Penelitian (Arikunto, 2010:13) ........................................... 37 

Gambar 4. Diagram Rekapitulasi Persentase Aktivitas Siswa Persiklus .............. 70 

Gambar 5. Diagram Rekapitulasi Kinerja Guru Per-Siklus .................................. 71 

Gambar 6. Diagram Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Per-siklus ........................ 73 

 

 



 
 

 
 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ( Permendiknas) tahun 2006 tentang  

Standar isi ( SI) dan  Standar Kelulusan  (SKL) merumuskan bahwa 

pendidikan nasional di dasarkan  pada pancasila dan undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan tersebut berfungsi  

mengembangkan  kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa  

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu 

bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia  yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , serta berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis . hal tersbut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang  Pendidkan Nasional bahwa Pedidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkaan suasana belajar dan proses pembelajaran  agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan emosional dan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 
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Pemilihan model pembelajaran yang diharapkan pada kurikulum 2013 antara 

lain : project based learning, problem based learning, dan discovery learning 

dapat mengaktifkan siswa serta menyadarkan siswa bahwa menjadi siswa 

harus mempuyai kreatifitas dan hasil karya baik secara individu  maupun 

kelompok. Pembelajaran Berbasis Proyek diawali dengan masalah nyata 

disekitar siswa untuk dipecahkan melalui karya kreatif dan bermakna. 

 

Pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa untuk berkarya baik secara 

individual maupun kelompok diantaranya adalah pembelajaran berbasis 

Proyek dalam standar proses dinyatakan bahwa untuk mendorong 

kemampuan siswa menghasilkan karya konsektual, baik individual maupun 

kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran 

yang menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok 

maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang 

menghasilkan karya berbasis pemecahan masalahp project based learning . 

dengan demikian, dalam pembelajaran berbasis Proyek, siswa aktif 

menghasilkan karya bermakna sebagai solusi masalah nyata di sekitar siswa 

dalam kehidupan sehari-harinya. 

 

Pembelajaran berbasis proyek adalaah pembelajaran yang menggunakan 

proyek kegiatan sebagai media daan menggunakan masalah sbagai langkaah 

aawala dalaam mengumpulkan dan mengintergasikan pengetahuan baru 

brdasarkan pengalaman siswa dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran 

berbasis  proyek  merupakan  pembelajaran  yang menuntun kreativitas siswa. 

Pada pembelajaran berbasis proyek terkandung makna hasil karya siswa 
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sebagai hasil belajar melalui perbuatan atau pengalaman langsung yang 

merupakan konsep dari pendekatana kontruktivisme dari John Dewey. 

 

Pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran yang melibatkan 

suatu penelitian aatau penyelidikan mendalam tentang topik-topik tertentu 

yang dikerjakan oleh siswa secara individual maupun kelompok untuk 

memecahkan masalah nyata di sekitar siswa yang muncul dalam 

pembelajaran.Dengan demikian, dalam pembelajaran berbasis proyek , siswa 

atau guru dapat mengajukan topik-topik proyek yang sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan siswa, materi daan tema pembelajaran. Hasil 

dari pembelajaran berbasis proyek adalah produk atau karya berupa ide dan 

produk konkret yang kreatif dan bermakna. 

 

Salah satu  faktor penyebab rendahnya hasil belajar  siswa dalam mengikuti 

pembelajaran pada siswa kelas 1 SDN 1 Beringin Raya Kemiling Bandar 

Lampung  Tahun Pelajaran 2016/2017 diantaranya dalam  penyampaian 

materi  pembelajaran berpusat pada guru dimana guru hanya penyampaian 

informasi kepada siswa melalui ceramah , hal ini menimbulkan kurangnya 

kesempatan kepada siswa untuk ikut aktif didalam pembelajaran karena siswa 

kurang efektif . selain itu siswa tidak dapat menangkap pelajaran dengan 

optimal . faktor lain adalah kurangnya kesadaran dari diri siswa bahwa belajar 

adalah suatu kebutuhan 

 

Pemberlakuan kurikulum 2013 pada kelas 1 Tahun ajaran 2017/2018  yang 

menggunakan pembelajaran tematik berpusat pada siswa student centered 

merupakan kurikulum  yang dirasa masih ragu bagi siswa kelas 1 yang 
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menuntun siswa untuk aktif dalam  mengikuti pembelajaran . Dalam 

pembelajaran tematik ini dapat memberikan pengalaman langsung kepada 

siswa ( direct experiences) dengan pengalaman ini  siswa dihadapkan pada 

sesuatu yang nyata (Konkrit) sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang 

lebih abstrak.  

 

Didasari beberapa masalah tersebut, maka seorang guru perlu melakukan 

evaluasi belajar dengan melakukan Penelitian Tindakan Kelas ( PTK) 

bersamaan dengan penerapan kurikulum  2013 dengan pembelajaran tematik 

terpadu pada Tema 1 Diriku Subtema 1 Aku dan Teman Baru Pembelajaran 

1yang dalam proses pembelajaran menuntun siswa aktif dalam proses 

pembelajaran . 

 

Karena dalam Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 1 ini diharapkan siswa dapat 

menghasilkan proyek atau produk diakhir proses pembelajaran. Bukan hanya 

hasil akhir yang akan dinilai akan tetapi  dalam kurikulum 2013 diberlakukan 

penilaian autentik yaitu mulai persiapan, proses sampai hasil yang dicapai. 

Guru kelas 1 SDN 1 Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung , belum 

menerapkan model project based learning  secara  benar dan optimal, 

sehingga terkadang guru mengalami kesulitan saat mengajak siswa belajar 

melalui kreatifitas atau hasil karya mereka secara individu atau kelompok  

karena ada beberapa siswa yang pasif sehingga menghambat pembelajaran 

tersebut.  Guru harus menjelaskan berulang kali agar siswa paham tentang 

pembelajaran yang akan di mulai. Hal tersebut juga berdampak pada hasil 
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belajar siswa, masih banyak nilai siswa kelas 1 SDN 1 Beringin Raya 

Kemiling Bandar Lampung yang belum mencapai  KKM. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan pada kelas 1 sekolah dasar negeri 1 Beringin 

Raya Kemiling Bandar Lampung  tahun pelajaran 2016/2017. Diperoleh data 

bahwa, dalam pembelajaran tema 6 subtema 4 pembelajaran 4 masih banyak 

siswa yang belum mencapai kriteria Ketuntasan Minimal KKM yang telah 

ditetapkan yaitu 70 terbukti dari nila rata-rata kelas yang hanya mencapai 65 , 

sementara dilihat dari  ketuntasan individu berdasarkan KKM , diperoleh 

siswa dari 36 siswa hanya 15 orang siswa (47%) yang telah mendapat nilai 

Baik, sedangkan 21 orang siswa (53%) perlu bimbingan  atau belum 

mencapai KKM. data selengkapnya ditampilkan pada tabel berikut ini  

 

Tabel 1. Hasil Pelaksanaan Penilaian Keterampilan dengan Tekhnik Kinerja 

(Produk) 

 

No 
Rentang 

Nilai 
Banyaknya siswa Persentas (%) Kriteria 

1 <70 15 47% Tuntas 

2 64-69 21 53% Belum Tuntas 

 jumlah 36 100,00  

Sumber : Penilaian Akhir Semester 2 siswa kelas 1 tahun pelajaran 2016/2017 

 

Berdasarkan observasi pembelajaran tema 1 subtema 1 pembelajaran 1 

diketahui bahwa  hasil belajar siswa masih rendah   peneliti  bermaksud 

mengadakan penilitian  di kelas 1 SDN 1 Beringin Raya Kemiling Bandar 

Lampung tentang “Upaya Peningkatan Hasil Belajar Melalui Model 

Pembelajaran Project Based Learning siswa kelas I SDN 1 Beringin Raya 

Kemiling Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018” 
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Peneliti ingin  mengetahui sekaligus membuktikan model project based 

learning merupakan langkah yang digunakan guru di sekolah tersebut dapat 

meningkatkan hasil belajar para siswanya, sehingga sekolah tersebut dapat 

menghasilkan siswa-siswa yang benar-benar berkualitas serta memahami 

materi. 

 

B. Indentifikasi Masalah 

 

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian, dapat diidentifikasikan masalah 

sebagai berikut : 

1. Hasil belajar siswa yang masih rendah. 

2. Kurangnya Motivasi siswa dalam pembelajaran. 

3. Guru belum melaksanakan  Pembelajaran dengan model project based 

learning. 

4. Nilai siswa Belum mencapai KKM <70.  

5. Pembelajaran yang disampaikan guru kurang menarik. 

6. Siswa cenderung Pasif  dalam mengikuti  pembelajaran. 

 

C. Batasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah peneliti membatasi 

permasalahan yang diteliti , yaitu pada   Peningkatan Hasil Belajar Melalui 

model pembelajaran project based learning Pada Siswa Kelas 1 SDN 1 

Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018. 
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D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas , dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu :  

a) Apakah ada peningkatan hasil belajar menggunakan Model Pembelajaran 

project based learning pada Siswa Kelas 1 SDN 1 Beringin Raya. 

b) Apakah dalam pembelajaran Tema 1 subtema 1 pembelajaran 3 

mengunakan model pembelajaran project based learning dengan benar 

maka akan meningkatkan kinerja guru pada Pelajaran Tema 1 Subtema 1 

Pembelajaran 3 kelas 1 SDN 1 Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut : 

a) Untuk menganalisis  model pembelajaran project based learning  dapat 

meningkatkan Hasil belajar siswa pada siswa kelas 1 SDN 1 Beringin 

Raya Kemiling Bandar Lampung . 

b) Untuk mengetahui dengan menggunakan  model pembelajaran project 

based learning  akan meningkatkan kinerja guru pada  siswa kelas 1 SDN 

1 Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung. 
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F. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan gambaran yang jelas Tentang Penggunaan Upaya 

Peningkatan Pembelajaran melalui pengalaman terhadap Hasil belajar 

siswa dikelas. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

1) Siswa mendapatkan hasil belajar yang meningkat 

2) Siswa menjadi lebih aktif  dalm proses pembelajaran 

3) Siswa menjadi kreatif dan inovatif dalam hasil karya mereka 

b. Bagi Guru 

1) Menjadi lebih profesional dalam mengolah proses pembelajaran 

sehingga meningkatkan aktivitas belajar peserta didik di kelas 1 

Sekolah Dasar SDN 1 Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung 

2) Meningkatkan kompetensi  profesional guru dalam proses 

pembelajaran tema 1 Subtema 2 Pembelajaran 5  di kelas 1 

Sekolah Dasar Negeri 1 Beringin Raya Kemiling Bandar 

Lampung  

c. Bagi sekolah 

Meningkatkan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan kualitas kelulusan di Sekolah Dasar Negeri 1 

Beringin Raya kemiling Bandar Lampung 
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d. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang Penelitian Tindakan 

Kelas dengan menerapkan model pembelajaran project based learning. 



 
 

 
 

 

II.  KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Teori  Belajar 

 

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana 

terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses  di dalam pikiran siswa. 

Berdasarkan suatu teori  belajar, diharapkan suatu pembelajaran dapat lebih 

meningkatkan perolehan siswa sebagai hasil belajar. 

 

Ada tiga kategori utama atau kerangka filosofis mengenai teori-teori belajar  : 

 

1. Teori Belajar Behaviorisme 

Teori belajar Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku, yang 

dapat diukur, diamati dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap 

rangsangan  Arya 2010. 

 

Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon 

(Slavin 2000) sesorang dianggap telah belajar sesuatu jika dianggap telah 

belajar sesuatu jika di dapat menunjukkan perubahan perilakunya. 

 

Belajar merupakan proses dan merupakan unsur yang sangat 

fundanmental dalam setiap jenjang pendidikan . keseluruhan proses 

pendidikan, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dan 

penting dalam keseluruhan proses pendidikan.  
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Oleh karena itu dapat disimpulkan teori Behaviorisme  adalah sebuah 

teori yang dicetuskan oleh Gage dab Berliner tentang perubahan ti gkah 

laku sebagai hasil dari pengalaman . teori ini lalu berkembang menjadi 

aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan 

teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran. 

 

2. Teori  belajar Konstruktivisme 

Paham konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan dibentuk sendiri 

oleh individu dan pengalaman merupakan kunci utama dari  belajar 

bermakna. Slavin dalam Al-Tabany (2014:29) , menyatakan buahwa 

dalam kontruktivisme siswa harus menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru 

dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan itu tidak lagi 

sesuai sedangkan Nur dalam Al-Tabany  ( 2014: 29:30) menyatakan 

bahwa teori kontruktivisme aadalaah satu prinsip yang paling penting  

dalam psikologis pendidikan yaitu bahwa guru tidak hanya sekedar 

memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa harus membangun 

sendiri pengetahuan di dalam benaknya. 

 

Menurut Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni (2015:164) teori 

kontruktivisme adalah membangun pengetahuan sedikit demi sedikit, 

yang kemudian hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak 

sekonyong-konyong. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa teori belajar konstruktivisme adalah suatu 

teori yang siswa harus menemukan sendiri danmentranformasikan 

informasi kompleks , dan mengecek informasi baru yang mereka 

daapatkan. Hal ini menjadikan siswa untuk dapat membangun 

pengetahuannya sendiri melalui pengalaman belajar yang dialami. 

 

3. Teori belajar  Kognitif 

Perkembangan kognitif anak akan maju apabila melalui beberapa tahapan. 

Perkembangan kognitif bergantung pada seberapa jauh anak aktif 

memanipulasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini 

mengindikasikan bahwa lingkungan dimana anak belajar sangat 

menentukan proses perkembangan kognitif anak. 

 

Menurut Piaget dalam Komalasari ( 2015:19) menyebutkan bahwa 

bagaimana seseorang memperoleh kecakapan intelektual pada umumnya 

akan berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang 

ia rasakan dan diketahui pada satu sisi dengan apa yang ia lihat sebagai 

suatu fenomena baru sebagai pengalaman dan persoalan.  

 

Adapun menurut ahli jiwa aliran Kognitifis dalam Dalyono ( 2005:34-35) 

menyatakan bahwa tingkah laku seseorang didasarkan pada kognisi, yaitu 

tindakan mengenal atau memikirkan situasi dimana tingkah laku itu 

terjadi. 

 

Jadi dapat dianalisis bahwa teori belajar Kognitif berhubungan dengan 

proses usaha unttuk mencari  keseimbangan pola berfikir melalui 
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fenomena, pengalaman, dan persoalan yang dihadaoi yang didasarkan 

pada kognisi utnuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku . proses 

perubahan terebut dapat terjadi setelah mengalami beberapa tahapan 

perkembangaan konitif. Tiap-tiap tahap ditandai dengan munculnya 

kemampuan-kemampuan intelektual baru yang memungkinkan seorang 

anak memahami dunia dengan cara yang semakin kompleks 

 

B. Pengertian Belajar 

 

Proses belajar terjadi melalui banyak cara, baik disengaja maupun tidak 

disengaja dan berlangsung sepanjang waktu dan menuju pada suatu pada diri 

pembelajar. Perubahan yang dimaksud yaitu perubahan perilaku tetap berupa 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kebiasaan yang baru diperoleh 

individu. Adapun pengalaman merupakan interaksi antara individu dan 

lingkungannya sebagai sumber belajar. 

 

Menurut Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni ( 2015: 14), belajar merupakan 

aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam 

dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau pengalaman-pengalaman 

 

Menurut Susanto (2014:4)  menjelaskan bahwabelajar adalah suatu aktivitas 

mental yang berlangsung dalam interaksi  aktif antara seseorang dengan 

lingkungan, dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, terampilan, dan nilai sikap yang  bersifat relatif konstan dan 

berbekas. Sedangkan menurut sagala (2012:37) konsep belajar menunjuk 
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kepada suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan 

praktik atau pengalaman tertentu. 

 

Menurut Al-Tabany (2014:18) belajar secara umum diartikan sebagai 

perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena 

pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik atau sejaklahir 

Sedangkan Hamalik (2004:28) menyatakan bahwa belajar adalah suatu 

perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungannya. 

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku , 

pola pikir, dan karakteristik pada individu yang diperoleh berdasarkan 

pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Belajar yang baik adalah 

belajar yang bermakna. Mengalami sendiri suatu kejadian merupakan kunci  

kebermaknaaan belajar. 

 

Menurut Sagala ( 20012:61) pembelajaran adalah : 

Membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar, 

merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan 

komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, 

sedangkan belajar dilakukan oleh siswa 

 

Pendapat lain disamapaikan oleh Komalasari (2015:3) yaitu : 

Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses 

membelajarkan  subjek didik/pembelajar yang direncanakan atau didesain, 

dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik/pembelajar 

dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 
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Sedangkan Hamalik (2008:25) menyatakan bahwa : 

Pembelajaran merupakan suatu proses penyampaian pengetahuan, yang 

dilaksanakan dengan menuangkan pengetahuan kepda siswa. Bila 

pembelajaran dipandang sebagai  suatu proses , maka pembelajaran 

merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa 

belajar. 

 

Jadi, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses 

komunikasi dua arah yang bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan yang 

dilakukan secara sistematis agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan.  Pembelajaran merupakan upaya guru untuk membuat siswa  

belajar, maka langkha-langkah yang digunakan dalam proses pembelajaran 

harus segera dicermati untuk menciptakan kondisi belajar siswa yang efektif. 

 

C. Hasil Belajar 

 

Hasil belajar merupakan konsep yang tidak bisa dipisahkan . belajar merujuk 

pada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai subyek dalam belajar. 

Sedangkan mengajar merujuk pada apa yang seharusnya dilakukan seseorang 

guru sebagai pengajar. 

 

Oleh karena itu hasil belajar yang dimaksud disini adalah kemampuan-

kemampuan yang dimilki seorang siswa setelah ia menerima perlakuan dari 

pengajar ( guru), seperti yang dikemukakan Sudjana 
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Menurut Sudjana (2014:22) menyatakan bahwa : 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya, dalam pengertian yang lebih luas mencakup 

bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

 

Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono ( 2006:3-4) menyatakan bahwa : 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan  tindak 

mengajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan 

puncak proses belajar. 

 

Selanjutnya  menurut Nawawi dalam Susanto (2014:5) menyatakan bahwa : 

Hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang 

diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran. 

 

Hasil belajar siswa-belajar dan mengajar merupakan konsep yang tidak bisa 

dipisahkan. Belajar merujuk pada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai 

subyek dalam belajar. Sedangkan mengajar merujuk pada apa yang 

seharusnya dilakukan seeorang guru sebagai pengajar. 

 

Dua konsep  belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru terpadu 

dalam kegiatan . diantaranya keduanya itu terjadi interaksi dengan guru. 

Kemampuan yang dimiliki siswa dari proses belajar mengajar saja harus bisa 

mendapatkan hasil bisa juga melalui kreatifitas seseorang itu tanpa aadanya 

intervensi orang lain sebagai pengajar. 
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Oleh karena itu hasil belajar yang dimaksud adalah kemapuan yang dimiliki 

seorang siswwa setelah ia menerima perlakuan dari pengajar (guru) seperti 

yang dikemukakan oleh Sudjana. 

 

Tingkat perkembangan mental tersebut terwujuw pada jenis-jenis raanah 

kognitif, afektif, dan psikomotot. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar  

Menurut Hamalik (2006:30), hasil belajar adalah bila seseorang telaah belajar 

akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Misalnya dari taahu 

menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

 

Sedangkan menurut Horwart Kingsley dalam bukunya Sudjana membagi tiga 

macam hasil belajar mengajar :  

1. Keterampilan dan kebiasaan 

2. Pengetahuan dan pengarahan 

3. Sikap dan cita-cita ( Sudjana 2004 : 22) 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan keterampilan, sikap daan keterampilan yang diperoleh siswa 

setelah ia menerima perlakuan yang diberikan oleh guru sehigga dapat 

mengkontruksikan pengetahuan itu dalam kehidupan  sehari-hari. 

 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kemapuan siswa dan kualitas 

pewngajaran. Kualitas pengajaran yang dimaksud  adaalaah profesional yang 

dimiliki oleh guru artinya kemampuan dasar guru baik di bidang kognitif 

(intelektual), bidang sikap (afektif) dan bidang perilaku ( psikomotorik). 
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D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

 

Prestasi belajar yang dicapai seorang individu merupakan hasil interaksi antara  

berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri ( faktor internal ) 

maupun dari luar diri ( gaktor eksternal) individu. 

 

Menurut Munadi (Rusman 2012:124) antara lain  meliputi Faktor internal dan 

eksternal 

1. Faktor Internal adalah Faktor Fisiologis secara umum fisiologis, seperti 

kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak daalam 

keadaan cacat jasmani dan sebagainya. Hal tersebut dapat mempengaruhi 

peserta didik dalam menerima materi pelajaran,Faktor Psikologis adalah 

setiap individu dalam hal ini peserta didik pada dasarnya memiliki kondisi 

psikologis yang berbeda-beda . tentunya hal ini turut mempengaruhi hasil 

belajaranya.  

2. Faktor eksternal adalah faktor lingkungan dapat mempengaruhi hasil 

belajar , faktor lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan 

sosial , lingkungan alam misalnya suhu, kelembaban dan lain-lain. Belajar 

pada tengah matahari diruangan yang kurang akan sirkulasi udara akan 

sangat berpengaruh dan akan sangat berbeda pada pembelajaran pada pagi 

hari yang kondisinya masih segar dan dengan ruangan yang cukup untuk 

bernafas lega,sedangkan Faktor instrumental adalah faktor yang 

keberadaan dan penggunaannya di rancang sesuai dengan hasil belajar 

yang diharapkan . faktor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai 
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sarana untuk tercapainya tujuan-tujuan belajar yang direncanakan. Faktor 

instrumental ini berupa kurikulum , sarana dan guru. 

 

Sobur (2003:244) mengemukakan secara garis besar  faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar anak atau individu dapt di bagi dalam dua bagian yaitu: 

1. Faktor endogen atau disebut juga faktor internal yakni semua faktor yang 

berada dalam diri individu 

2. Faktor eksogen atau disebut juga faktor eksternal yakni semua faktor yang 

berada di luar diri individu  

 

Menurut sunarto ( 2009) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara 

lain : 

1. Faktor intern adalah  faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang 

dapat mempengaruhi prestsi belajarnya, diantarnya faktor intern yang 

daapat mempengaruhi prestasi belajar seseorang antar lain :kecerdasan, 

bakat,minat,motivasi 

2. Faktor Ekstern adalah faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajara 

seseorang yang sifatnya berasal dari luar diri seseorang tersebut. Yang 

termasuk faktor ekstern antar lain : keadaan lingkungan keluarga , keadaan 

lingkungan sekolah, keadaan lingkungan masyarakat  

 

Berdasarkan uraian di atas daapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar banyak jenisnya, tetapi dapat di golongkan 

menjadi dua jenis saaja yaitu faktor intern dan ekstern  kedua faktor tersebut 

saling mempengaruhi dalam proses belajar individu sehingga kualitas hasil 

belajar 
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E. Jenis-jenis Model Pembelajaran 

 

Model Pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang 

meliputi segala aspek sebelum sedang dan sesudah pembelajaran yang 

dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secar 

langsung atau tidak langsung dalam proses pembelajaran. 

 

Menurut Agus Suprijono  (2009: 46) model pembelajaran ialah pola yang 

digunakan sebagai pedoman daalam merencanakan pembelajaran dikelas. 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merancang dan melaksanakan aktivitas 

belajar mengajar ( Udin Saripudin 2010:12)  

 

Model pembelajaran dalam kurikulukum 2013 menggunakan 3 model 

pembeljaran utama ( Permendikbud No 103 Tahun 2014 ) yang diharapkan 

dapat membentuk perilaku saintifik , perilaku ssosial serta mengembangkan 

rasa keingintahuan , ketiga model tersebut adalah : 

1. Model Pembelajaran Discovery Learning  ( DL) 

Model  pembelajaran  Discovery Learning  ( Budiningsih 2005:43) model 

pembelajaran DL adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui 

proses intutif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. 

 Discovery terjadi bila individu terlibat , terutama dalam penggunaan 

proses mentalnya untuk menemukan beberpa konsep dan prinsip. 
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2. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)  

Model Problem based  learning  ( Jamie Kirkley , 2003: 3 ) terdiri atas 

menidentifikasi masalah , menetapkan masalah melalui berfikri tentang 

masalah dan menyeleksi informasi-informasi yang relevan , 

mengembangkan solusi melalui pengidentifikasikan alternatif-alternati, 

tukar pikiran dan mengecek perbedaan pandang, melakukan tindaakan 

strategis daan melihat  

3. Model Project Based Learning (PJBL) 

Menurut trianto ( 2014;14) adalah suatu model kegiatan dikelas yang 

berbeda dengan biasanya . kegiatan yang berbasis proyek yang berjangka 

waktu lama, antardisiplin, berpusat pada siswa dan intergari dengan 

masalah dunia nyata. 

 

Model pembelajaran adalah pembungkus proses  pembelajaran yang di 

dalamanya terdapat pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. 

Model pembelajaran merupakan prosedur yang sistematis sebagai pedoman 

pembelajaran. Menurut Joyce dalam Al- Tabany ( 2014: 23) , menyatakan 

bahwa : 

 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pola  dalam merencanakan pembelajaran dikelas atau pembelajaran 

dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran 

dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat dalam tutorial dan 

untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk didalam buku, 

film, komputer, kurikulum , dan lain-lain. 
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Sedangkan menurut Oyce daalam Rumusan (2012:133). Menyatakan bahwa : 

Model pembelajaran merupakan suatu acuan prosedur yang akan digunakan 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu  

rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum 

(rencana pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. 

 

Selanjutnya Soekamto dalam Al-Tabany (2014;24)  mengemukakan maksud 

dari model pembelajaran yaitu : 

Kerangka koseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran  

dan para pengajar dalam merencakan hasil pembelajaran. 

 

Komalasari ( 2015:57) menyebutkan  “ model pembelajaran pada dasarnya 

merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar darai awal sampai akhir yang 

disajikan secara khas oleh guru “ 

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas,  dapat  menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan pembelajaran yang dilakukan  dengan 

prosedur yang sistematis sebagai pedoman pembelajaran guna mencapai 

tujuan belajar tertentu dengan menggunkana perangkat-perangkat 

pembelajaran sebagai alat bantunya. Penggunaan model pembelajaran 

tergambar secara rapih dari awal sampai akhir pembelajaran dengan 

mengusung beberapa mode yang tepat di dalamnya. 
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F. Model Pembelajaran Project Based Learning 

 

Pembelajaran yang dapat memfasilitasi  siswa untuk berkarya baik  secara 

individual maupun kelompok  diantaranya adalah pembelajaran berbasis 

proyek.  Dalam standar proses dinyatakan bahwa untuk mendorong 

kemampuan siswa menghasilkan karya konsektual, baik individual  maupun 

kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran 

yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah ( Project Based 

Learning ) . dengan demikian dalam pembelajaran berbasis proyek siswa aktif 

menghasilkan karya bermakna sebagai solusi masalah nyata di sekitar siswa 

dalam kehidupan sehari-harinya. 

 

Pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang menggunakan  

menuntun proyek/ kegiatan sebagai media dan menggunakan masalah sebagai 

langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintergasikan pengetahuan baru  

berdasarkan pengalaman siswa dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran 

berbasis proyek merupakan  pembelajaran  yang menuntun  kreativitas siswa. 

Pada pembelajaran proyek  terkandung  makna hasil karya siswa sebagai hasil 

belajar melalui perbuatan atau pengalaman langsung ( learning by doing) yang 

merupakan konsep dari pendekatan kontruktivisme  dari John Dewey. 

 

Menurut  Trianto  (2014:41)  menyatakan bahwa : 

Model pembelajaran poject based learning  adalah  suatu model   model 

kegiatan dikelas  yang berbeda  dengan biasanya . kegaiatan yang berbasis 

proyek berjangka waktu lama , antardisiplin, berpusat pada siswa dan intergari 

dengan masalah dunia nyata. 
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Sedangkan menurut  kamdi ( 20017 :77 ) menyatakan bahwa : 

Model pembelajaran project based learning adalah sebagai sebuah model  

pembelajaran yang didalamnya melibatkan siswa untuk berusaha memecahkan 

masalah dengan melalui  beberapa tahap metode ilmiah sehingga siswa 

diharapkan mampu mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah 

tersebut dan sekaligus siswa diharapkan akan memilki keterampilan dalam 

memecahkan masalah 

 

Selanjutnya  menurut  Wena ( 2009:114) menyatakan bahwa : 

Model pembelajaranp project based learning adalah merupakan model 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru mengelola 

pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja Proyek. 

 

Menurut  Anita ( 2007: 25) langkah-langkah pembelajaran berbasis Proyek 

dilaksanakan dalam 3 Tahap : 

1. Tahap  Perencanaan  

2. Tahap  Pelaksanaan 

3. Tahap Penilaian 

 

Menurut Trianto  (2014:43)  bahwa project based learning  memilki 

karakteristik : 

1. Siswa sebagai pembuat keputusan , dan membuat kerangka kerja 

2. Terdapat masalah yang pemecahannya  tidak ditentukan  sebelumnya 

3. Siswa sebagai perancang proses untuk mencapai hasil 

4. Siswa bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola  informasi  

yang dikumpulkan 
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5. Melakukan evaluasi secara kontinu 

6. Siswa secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan 

7. Hasil akhir berupa produk dan dievaluasi kualitasnya 

8. Kelas memilki atmosfir yang memberi toleransi kesalahan dan perubahan. 

 

Menurut  Buku Panduan teknis Pembeljaran dan Penilaian di sekolah dasar 

Kemendikbud tahun 2016 : 49 karakteristik pembelajaran berbasis proyek 

sebagai berikut : 

1. Adanya kerangka kerja 

2. Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada siswa dalam 

pembelajaran 

3. Hasil belajar siswa berupa solusi atau permasalahan 

4. Adanya kolaborasi yang bertanggung jawab untuk mengakses dan 

mengelola informasi untuk memecahkan masalah 

5. Proses evaluasi dijalankan kontinu 

6. Proses reflkesi dilakukan secara nerkelanjutan atas aktivitas yang di 

jalankan 

7. Produk akhir aktivitas belajar di evaluasi secara kualitatif 

8. Situasi  pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. 

 

 

Langkah-langkah project based learning menurut  Permendikbud Nomor 57 

Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 sekolah Dasar : 
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Gambar 1. Langkah-langkah project based learning 

 

 

Kelebihan dan kelemahan Model Pembelajaran berbasis Proyek  

Keuntungan pembelajaran berbasis proyek  menurut Moursund ( dalam Made 

Wena 2011 : 147) sebagai berikut : 

a. Increased Motivation ( meningkatkan Motivasi) 

Pembelajaran berbasis proyek  dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

terbukti dari beberapa laporan penelitian tentang pembelajaran berbasis 

proyek yang menyatakan bahwa siswa sangat tekun, siswa merasa 

bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 

b. Increased Problem-solving Ability (meningkatkan kemampuan 

Pemecahan Masalah ) 

Pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah, membuat siswa lebih aktif dan berhasil 

memecahkan masalah, membuat siswa lebih aktif dan berhasil 

memecahkan masalah yang bersifat kompleks. 

c. Increased collaboration ( meningkatkan kecakapan kaloboratif) 

Pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan siswa 

mengembangkan dan mempraktikan keterampilan komunikasi 

1.Penentuan 

Pertanyaan 

Mendasar 

2.Menyusun 

Perencanaan 

Proyek 

3.Menyusun

Jadwal 

4.Monitoring 
5.Menguji 

Hasil 

6.Evaluasi 
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d. Increased Resoursce-management skill ( meningkatkan keterampilan 

mengelola sumber yang ada sesuai kebutuhan proyeknya. 

 

Kelemahan pembelajaran berbasis Proyek : 

a. Memerlukan banyak waktu untk menyelesaikan masalah 

b. Membutuhkan biaya yang cukup banyak 

c. Banyak intruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional dimana 

instriktur memegang peran utama di kelas 

d. Banyaknya peralatan yang harus disediakan 

 

Implementasi Model project based learning Pada Tema 1 Subtema 2 

Pembelajaran 5 Peneliti dalam mengimplementasikan model project based 

learning pada pembelajaran Tema 1 Subtema 2 Pembelajaran 5 

Dikelas 1 SDN 1 Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2017/2018 

 

Alasan  peneliti memilih Tema 1 Diriku subtema 2 aku dan teman baru 

Pembelajaran 5 karena konsep Model project based learning yaitu 

pembelajaran berbasis proyek  terkandung makna hasil karya siswa sebagai 

hasil belajar melalui  perbuatan atau pengalaman langsung  yang merupakan 

konsep dari pendekatan  Konstruktivisme dari John Dewey. 

 

G. Pembelajaran Tematik 

 

Pembelajaran tema ( Trianto : 2011:147) dimaknai  sebagai pembelajaran 

yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. pembelajaran tematik 

menyediakan kelelausaan dan kedalaman implementasi kurikulum, 
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menawarkan kesempayan yang sangat banyak pada siswa untuk secara 

produktif menjawab pertanyaan yang dimunculkan sendiri dan memuaskan 

rasa ingin tahu dengan pengahayatan secara alamiah tentang dunia di sekitar  

mereka. 

 

Menurut panduan KTSP dalam Trianto ( 2011:153)  pembelajaran tematik 

sebagai bahan daripada pembelajaran terpadu  memilki banyak keuntungan 

yang dapat dicapai sebagai berikut: 

1. Memudahkan pemusataan perhatian kepada siswa pada satu tema tertentu. 

2. Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai 

kompetensi dasar antar isi mata pelajaran dalam tema yang sama 

3. Pemahaman siswa terhadap materi pelajaran lebuh mendalam dan 

berkesan 

4. Kompetensi dasar dapat dikembagkan secara lebih dengan mengaitkan 

mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa 

5. Lebih baik dirasakan manfaat dan makna belajarnya karena materi 

disajikan dalam konteks tema yang jelas 

6. Siswa lebih dapat bergairah dalam belajar karena dpat berkomunikasi 

daalam situasi nyata, untik mengembangkan suatu kemampuan dalam 

suatu mata pelajaran dan sekaligus dapat mempelajarai mata pelajaran 

lain. 

7. Guru dapat menghemat waktu pembelajaran. Hal ini karena mata pelajaran 

yang disajikan secara tematik dapat dipersajikan secara tematik dapat 

dipersiapkan. 
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Menurut Rusman  ( 2015: 92) beberapa kelebihan pendekatan pembelajaran 

tematik diantaranya : 

1. Pengalaman dan kegiatan belajara peserta didik akan elalu relevan dengan 

tingkat perkembangaan anak . 

2. Kegiatan yang dipilih dapaat disesuaiakan dengan minat dan kebutuhan 

peserta didik. 

3. Seluruh kegiaatatn belajar lebih bermakna bagi peserta didik sehingga 

hasil belajar akan bertahan lebih lama. 

4. Pembelajaran terpadu menumbuh  kembangkan keterampilan berfikir  

daan social anak 

5. Pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis. 

Dengan permasalahan yang sering ditemui  dalam kehidupan /lingkungan 

rill peserta didik. 

6. Jika pembelaajaran terpadun dirancang bersama dpat meningkatkan 

kerjasama aantar guru bidang kajian terkait, guru dengan peserta didik , 

peserta didik dengan peserta didik, peserta didik/guru dengan narasumber 

sehingga belajar lebih menyenangkan , belajar dalam situasi nyata, dan 

dalam konteks yang lebih bermakna. 

 

Sedangkan menurut Tim Puskur (2006) dalam  BPSFMPK (2012:14) ada 

beberapa kelebihan pelaksanaan pembelajaran tematik yaitu : 

1. Banyak materi-materi yang tertuang dalam beberapa mapel mempunyai 

keterkaitan konsep, sehingga  pembelakaran menjadi lebih bermakna daan 

menyeluruh, mempelajari sebuah topik secara mendalam dari berbagai 

segi. 
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2. Siswa mudah memusatkan perhatian karena bebrapa mapel dikemas dalam 

satu tema yang sama 

3. Siswa daapat mempelajarai pengetahuan dan mengembangkan berbagai 

kompetensi beberapa mapel tema yang sama 

4. Pembelajaran tematik melatih anak untuk semakin banyak membuat 

hubungan beberapa mapel , sehingga mereka mampu memproses 

informasi dengan cara yang sesuai daya fikirnya, dan memungkinkan 

berkembangnya jaringan konsep. 

5. Menghemat waktu karena beberapaa mapel dikemas dalam satu tema dan 

dan disajikan secara terpadu  dalam alokasi pertemuan-pertemuan yang 

direcanakan . waktu yang lain dapat digunakan untuk pemantapan 

keterampilan  dan remidial. 

 

Selanjutnya  Trianto (2010:157) mengemukakan kelebihan pelaksanaan 

pembelajaran tematik sebagau berikut : 

1. Dengan menggabungkan beberapa kompetetnsi dasar dan indikator serta 

isi mata pelajaran akaan terjadi penghematan , karena tumpah tindih materi 

daapat dikurangi  bahkan dihilangkan  

2. Siswa mampu melihat hubungan yang bermakna sebab isi / materi 

pembelajaran lebih berperan sebgaia sarana atau alat, bukan tujuan akhir. 

3. Pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendaapat pengertian 

mengenai proses dan materi yang tindah terpecah-pecah 

4. Dengan adanya pemaduan antar mata pelajaran , maka penguasaan konsep 

akan semakin baik dan meningkat. 
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Menurut Ujang Sukandi (2001:109) dalam Trianto (2010:154) pembelajaran 

terpadu memiliki satu tema aktual, dekat dengan dunia siswa, dan ada 

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari . tema ini menjadi alat permesatu 

maateri yang beragam dari bebrepa macam materi pelajaran. 

 

Selanjutnya menurut Pitadjeng (2009:88)  pembelajaran tematik adalah 

pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran atau pembelajaran 

terpadu melalui tema. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran teamtik 

adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mngaitkan 

beberapa mata pelajaran sehingga dapaat memberikan pengalaman bermaakna 

kepaada siswa . tema dalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi 

pokok pembicaraan , dengan tema diharapkan akan memberikan banyak 

keuntungan di antaranya : siswa mudah mempelajari pengetahuan dan 

mengembangkan berbaagai kompetensi dasar antar mata pelaajaran dalam 

tema yang sama. 

 

H. Penelitian Relevan 

 

Berikut merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan berhubungan dengan 

model pembelajaran project based learning : 

1. Linawati ( 2014 ) berjudul Peningkatan Aktivitas Belajar siswa Pada 

Subtema Macam-Macam Sumber Energi Melalui Penerapan Model project 

based learning pada siswa kelas IV MI Darul Ulum Ngaliyan Semarang 

 

Tujuan penelitian ini  adalah untuk  mengetahui Apakah  melalui 

penerapan model project  based learning  Pada Subtema  Macam-macam 
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Sumber energi  siswa kelas IV MI Darul Ulum Semarang  semester 1 

tahun Pelajaran 2014/2015 aktivitas belajar dapat ditingkatkan. 

 

Hanya pada proses persiapan pembelajaran belum semua pendidik 

melakukan persiapan dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh 

Linawati memilki kesamaan dan perbedaan dengan  penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. 

 

Kesamaan tersebut  yaitu kedua penelitian dilakukan berdasarkan model 

Pembelajaran project based learning sedangkan perbedaannya yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Linawati  bertujuan untuk  mengetahui 

Penerapan Model project based learning  dapat meningkatkan aktivitas 

belajar  pada sub tema Macam-Macam  Sumber Energi siswa kelas IV MI 

Darul Ulum Semarang Semester 1 Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

2. Sri Wasono Widodo ( 2014)  Berjudul Model Pembelajaran project based  

3. learning  untuk meningkatkan pemahaman  pada siswa kelas V SDN 1 

Sarang Rembang 

Tujuan penelitian ini  untuk meningkatkan pemahaman aktivitas belajar 

siswa, mengembangkan model pembelajaran project based learning,  

meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran  

 

Hanya pada proses persiapan pembelajran belum semua pendidik 

melakukan persiapan dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Sri 

Wasono memilki kesamaan dan perbedaan dengan  penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. 
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Kesamaan tersebut  yaitu kedua penelitian dilakukan berdasarkan model 

Pembelajaran project based learning sedangkan perbedaannya yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Linawati  bertujuan untuk Model 

Pembelajaran project based learning  untuk meningkatkan pemahaman  

pada ada. Karena siswa kelas V SDN 1 Sarang Rembang. 

 

4. Jannah Nuriyah Miftaqul ( 2015) berjudul :Peningkatan Disiplin Dalam 

Pembelajaran Subtema : Aku merawat tubuhku melalui penerapan Model 

Pembelajarn project based learning pada siswa kelas 1 SDN 2 Sedayu 

Groboan Tahun 2014/2015. 

 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan disiplin dalam 

pembelajaran subtema Aku Merawat Tubuhku melalui penerapan Model 

Pembelajaran project based learning pada siswa kelas 1 SDN 2 Sedayu 

Groboan Tahun 2014/2015. 

 

Hanya pada proses persiapan pembelajaran belum semua pendidik 

melakukan persiapan dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Jannah 

Nuriyah Miftaqul  memilki kesamaan dan perbedaan dengan  penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti. 

 

Kesamaan tersebut  yaitu kedua penelitian dilakukan berdasarkan model 

Pembelajaran project based learning sedangkan perbedaannya yaitu 

penelitian yang dilakukan Jannah Nuriyah Miftahul  untuk meningkatkan 

disiplin dalam pembelajaran subtema Aku Merawat Tubuhku melalui 
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penerapan Model Pembelajaran Project Based Lerning pada siswa kelas 1 

SDN 2 Sedayu Groboan Tahun 2014/2015. 

 

I. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Dalam pembelajaran pada siswa kelas 1 SDN 1 Beringin Raya Kemiling 

Bandar Lampung , siswa cenderung kurang aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran . hal ini dikarenakan pendekatan pembelajaran yang 

dipergunakan guru kurang sesuai dengan materi yang disampaikan kepada 

siswa. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik memerlukan 

dukungan dari semua  komponen yang  ada. Karena model Pembelajaran yang 

digunakan guru masih sangat bersifat Tradisional yaitu  model Pembelajaran 

Tanya Jawab, ceramah , mengingat taraf pengetahuan siswa dalam memahami 

materi pokok belum  maksimal maka digulirkan model Pembelajaran project 

based learning. Melalui Pembelajaran project based learning siswa kelas 1 

SDN 1 Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung dapat meningkatkan hasil 

belajar. 

 

Kerangka pikir penelitian dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah : 
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Gambar 2.  Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

J. Hipotesis  Tindakan 

 

Berdasarkan pada Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pikir di atas, hipotesis 

Tindakan Penelitian ini adalah : 

1. Ada peningkatan hasil belajar menggunakan model pembelajaran project 

based learning pada siswa kelas 1 SDN 1 Beringin Raya. 

2. Ada peningkatan aktivitas kinerja  guru pada pelajaran  tema 1 subtema 1 

pembelajaran 3 kelas 1 SDN 1 Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung. 

 

Kondisi Awal Pembelajaran

belum 

menggunakan 

PJBL 

Aktivitas belajar siswa 

tidak aktif belum ada 

proses menghasilkan 

produk atau hasil karya 

Tindakan 
Menggunakan 

model PJBL 

Aktivitas belajar siswa 

menjadi aktif dan 

menghasilkan produk atau 

hasil karya 

Kondisi 

Akhir 

Melalui model 

PJBL Hasil Belajar 

siswa semakin 

meningkat 

Siswa telah 

menghasilkan 

hasil karya  dan 

mencapai nilai 

KKM  



 
 

 
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dikelas yang dikenal dengan 

classroom Action Research ( CAR ) (kemnis, Menif dalam Darsono, 2007 : 

18). Penelitian Tindakan Kelas merupakan rangkaian langkah-langkah , setiap 

langkah terdiri dari 4 tahap yaitu Perencanaa, Tindakan, Observasi, dan 

Refleksi ( Kemnis dan Mc. Targart, dalam Aunurahman Dkk 2009). 

 

Menurut Iskandar  ( 2012:21) Penelitian Tindakan Kelas adalah suatu 

kegiatan penelitian ilmiah secara rasional, sistematis dan empiris reflektif 

terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru atau dosen yang 

sekaligus sebagai peneliti , sejak di susunnya suatu perencanaan samapai 

penilaian terhadap tindakan nyata didalam kelas yang berupa kegiatan belajar 

mengajar, untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi pembelajaran yang 

dilakukan. 

 

Suharsimi (2010: 137) konteks pendidikan PTK merupakan Tindakan 

Perbaikan guru dalam mengorganisasikan pembelajaran dengan 

menggunakan prosedur perencaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

adapun siklus tindakan aapada penelitian ini sebagai berikut : 
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Gambar 3.  Prosedur Penelitian (Arikunto, 2010:13) 

 

B. Sumber Data 

 

Data yang diperoleh oleh Peneliti dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah  

data Primer yaitu data yang diperoleh langsung pada saat ulangan Harian 

Tematik kelas 1 SDN 1 Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung dengan 

berbentuk tabel hasil ulangan harian dengan banyaknya berjumlah  36 orang 

siswa yang terdiri laki-laki 16 orang dan 20 orang siswa perempuan. 

 

  

Perencanaan 

Siklus I 

Pengamatan 

Refleksi 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Siklus II 

Refleksi 

Pelaksanaan 

Pengamatan 
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C. Setting Penelitian 

 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajran 2017/2018 

dimulai dari perencanan sampai hasil penelitian. 

2. Tempat Penelitian’ 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN 1 Beringin Raya 

Kemiling Bandar Lampung. 

3. Subjek Penenlitian 

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 1 SDN 1 Beringin 

Raya emiling Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018 yang berjumlah 

36 siswa laiki-laki 16 orang dan 20 orang siswa perempuan. 

 

D. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian ini yang akan dipersiapkan oleh peneliti adaalah sebagai 

berikut : 

1. RPP siklus 1 dan siklus II 

2. Lembar observasi berupa aktivitas siswa 

Lembar observasi siswa ini bertujuan untuk mengumpulkan data kualitatif 

yang berkaitan dengan keaktifan siswa berisi nilai keaktifan siswa  

3. Lembar observasi aktivitas guru 

Lembar observasi aktivitas guru bertujuan untuk menganalisa praktik 

pengajar guru yang sedang berlangsung , mengukur sejauh mana guru 

menguasai materi , menerapkan RPP dalam mengajar, menganalisa 
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apakah metode yang digunakan telah tepat atau belum dalam 

pembelajaran. 

 

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara 

a. Observasi digunakan untuk mengamati hasil belajar selama belajar dan 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar Observasi. 

Observasinya berupa teman sejawat sebanyak satu orang. 

b. Tes dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

siswa setelah mengikuti pembelajaran. 

2. Alat Pengumpulan Data 

a. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi maka alat 

datanya berupa lembar observasi. 

b. Teknik Pengumpulan data yang digunkan adalah tes maka alat 

pengumpulan berupa butir soal. 

 

F. Analisis  Data 

 

Untuk memperoleh peningkatan aktivitas belajar siswa peneliti menggunakan 

teknik analisa data kualitatif  dan Kuantitatif dari hasil pengumpulan data 

observasi atau pengamatan sebelumnya berdasarkan pada permasalahan 

dalam  penelitian tindakan yang berjudul “Upaya Peningkatan Hasil Belajar 

Melalui Model Pembelajaran Project Based Learning Pada Siswa Kelas 1 
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SDN 1 Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2017/2018”. 

 

1. Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa hasil observasi terhadap aktivitas yang dilakukan 

siswa selama proses pembelajaran yang diproses menngunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

Tabel 2. Pelaksanaan penilaian keterampilan dengan tekhnik kinerja 

produk 

No KD 

Teknik Penilaian 

Kinerja  

(Praktik ) 

Kinerja 

(Produk) 
Proyek 

1. Mengamati,menirukan 

teks deskriptif tentang 

anggota tubuh dan panca 

indra,wujud,dan sifat 

benda,serta peristiwa 

siang dan malam secara 

mandiri dalam bahasa 

indonesia lisan dan tulis 

yang adaapat diisi dengan 

kosakata bahasa daerah 

untuk embantu penyajian 

80 - - 

2. Mempraktikan teks 

arahan/petunjuk tetang 

merawat tubuh serta 

kesehatan dan kebugaran 

tubuh secara mandiri 

dalam bahasa indonesia 

lisan dan tulis yng dapat 

diisi dengan kosakata 

bahasa daerah untuk 

membantu penyajian 

90 - - 

3. Membuat teks 

diagram/label tentang 

anggota keluarga dan 

kerabat secara mandiri 

dalam bahasa indonesia 

lisan dan tulis yang dapat 

diisi dengan kosakata 

bahasa daerah untuk 

membantu penyajian 

- 85 - 

(Sumber Panduan Teknis Pembelajaran Penilaian  Kemendikbud 2016:45) 
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Keterangan : setiap KD memilki karakteristik yang berbeda yang 

berimplikasi pada pemilihan teknik penilaian, misalnya KD 4. 1 aspek 

yang dinilai adalah proses, maka teknik penilaiannya menggunakan kinerja 

(praktik) KD 4.5 mengutamakan penilaian produk maka teknik 

penilaiannya menggunakan teknik kinerja ( produk). 

 

 

Keterangan : 

1. Penilaian KD 4,1,4,3 dan 4,4 dilakukan teknik yang sama oleh karena 

itu skor terakhir adalah skor optimum 

2. Penilaian untuk KD 4.5 dilakukan 3 kali tetapi dengan teknik yang 

berbeda oleh karena skor adalah rata-rata dari skor yang dipeeroleh 

melalui teknik yang berbeda 

3. Nilai akhir semster diperoleh berdasarkan rata-rata skor akhir 

keseluruhan KD keterampilan yang dibulatkan ke bilangan bulat 

terdekat, 

Nilai Akhir ( NA) ketrampilan budi dalam rapor peserta didik utnuk 

muatan pelajaran bahasa indonesia semseter sebagai berikut : 

NA=Rata-rata KD 4.1,4.2,4.3,4.4 dan 4.5 = 90+86+86+85+80 = 85.4  

5 

 

 

2. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif  berupa nilai hasil tes alhir siswa dianalisis dengan cara 

berikut : 



42 
 

 

 

Tabel 3. Contoh rubrik penilaiam menurt kurikulum 2013 

No Kriteria Baik sekali 

(4) 

Baik (3) Cukup (2) Perlu 

Bimbingan 

(1) 

1 A Seluruh 

bagian dapat 

diisi dengan 

tepat 

Terdapat 1 

kesalahan 

Terdapat 2 

atau lebih 

kesalahan 

Siswa belum 

mampu 

mengerjakan 

tugas 

2      

dst      

 

Tabel 4. Contoh cara penilaian kurikulum 2013 

No Nama Siswa Perolehan Skor 

  Kriteria 1 Kriteria 2 

1 Beni 4 3 

2  Dayu 4 4 

 dst   

 

Rumusan perhitungan  nilai sebagai berikut : 

Nilai =  jumlah skor yang diperoleh siswa x 100 

Skor ideal 

Keterangan : 

 Jumlah skor yang diperoleh adalah jumlah skor yang diperoleh siswa 

dari kriteria 1 dan kriteria 2 

 Skor ideal adalah perkalian dari banyaknya kriteria dengan skor 

tertinggi 

 

Pada contoh ini skor ideal 2 x 4 = 8 

 

Perhitungan nilai akhir siswa : 

 

 Beni = 7 x 100 = 8.75 

8 

 

Konversi skalanya 4 (A) 

(kunandar, penilaian Autentik 2013:314) 
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Indeks Nilai Kuantitatif dengan Skala 1-4 dan 0-100 adalah : 

Konversi nilai akhir Predikat 

pengetahuan dan 

keterampilan 

Klasifikasi sikap 

dan ekstrakurikuler 

Skala 0-100 Skala 1-4   

86-100 4 A SB (sangat Baik) 

81-85 3,66 A- 

76-80 3.33 B+ B ( Baik) 

71-75 3,00 B 

66-70 2,66 B- 

61-65 2,33 C+ C ( Cukup) 

61-65 2 C 

51-55 1,66 C- 

46-50 1,33 D+ K ( kurang) 

 

G. Indikator Keberhasilan Tindakan 

 

Acuan keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas ini Mengacu Kepada KKM di 

Sekolah. Keberhasilan kelas dilihat dari jumlah siswa yang mampu mencapai 

KKM, sekurang kurangnya 75 % dari jumlah siswa di kelas tersebut. 

(Mulyana 2002 : 99) 

 



 
 

 
 

 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan terhadap siswa 

kelas I SDN 1 Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2017/2018 dapat dismpulkan bahwa: 

1. Aktivitas Belajar Siswa 

Adanya pengaruh materi yang di berikan guru kepada siswa hingga 

dengan adanya model Pembelajaran Project Based Learning maka 

aktivitas belajar siswa akan semakin meningkat , siswa tidak hanya 

mendapat pengetahuan dari guru mereka tetapi dengan model 

Pembelajaran Project Based Learning  siswa dapat menghasilkan 

pengetahuan mereka melalui hasil karya mereka sendiri. 

 

2. Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan capai hasil belajar siswa yang optimal, maka perlu 

dilakukan pembelajaran langsung yang melibatkan siswa. Proses 

pembelajaran harus mengaktifkan siswa, di mana siswa mengoptimalkan 

daya pikirnya. Siswa tidak mendapatkan pengetahuan hanya dari 

penjelasan guru, tetapi siswa harus mencari sendiri ilmu pengetahuan 

yang dibutuhkan. Guru hanya perlu membimbing siswa untuk mencari 
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ilmu pengetahuan yang dibutuhkan siswa. Dengan begitu pengetahuan 

yang diperoleh oleh siswa akan lebih bermakna bagi siswa dan siswa 

tidak akan mudah melupakan pengetahuan yang telah didapatnya. 

 

3. Kinerja Guru 

melihat dari hasil belajar siswa yang telah diproleh dalam penelitian. 

Maka dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh hasil belajar yang 

optimal tidak luput dari kinerja guru yang baik. Oleh sebab itu kinerja 

gur harus dioptimalkan, baik dari proses perencanaan pembelajaran 

sampai proses pembelajaran. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menyarankan 

kepada pembaca yang berkapentingan diantaranya: 

1. Bagi Siswa 

a. Siswa harus lebih berani dan percaya diri dalam mengajukan 

pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang sesuai dengan materi 

pembejaran. 

b. Kerjasama dan saling menghargai pendapat siswa lain perlu 

dikembangkan dalam pembelajaran supaya mendapat hasil yang baik. 

c. Untuk memecahkan suatu masalah dalam materi pembelajaran, akan 

lebih mudah jika dikerjakan secara bersama-sama atau kelompok, 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 
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2. Bagi Guru 

a. Model pembelajaran project based learning dapat digunakan sebagai 

pembelajaran pada tema 1 subtema 2 pembelaajaran 5  bagi siswa 

sekolah dasar, karena lebih banyak mengaktifkan siswa dalam proses 

belajar, meningkatkan kerjasama dan interaksi social. 

b. Penelitian mengenai model pembelajaraan project based learning  ini 

diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut, baik oleh guru meupun 

pengembang pendidikan lainya, sehingga model pembelajaran project 

based learning  menjadi lebih baik, dan tujuan pembelajaran semakin 

efektif dan efisien. 

 

3. Bagi sekolah 

Pihak skolah hendaknya mengadakan pelatihan bagi guru agar lebih 

memahami banyaknya metode pembelajaran, sehingga kompetensi guru 

akan lebih baik, yang akhirnya nanti akan berakibat pada kelancaran 

pembelajaran di sekolah. Selain itu, sekolah hendaknya mengupayakan 

media pembelajaran sehingga lebih menunjang dalam penanaman konsep-

konsep secara lebih nyata sekaligus meningkatkan hasil belajar siswa. 
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