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ABSTRAK

PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN PROJECT
BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA

PADA PEMBELAJARAN TERPADU  KELAS IV
SD NEGERI 2 LABUHAN RATU

TAHUN PELAJARAN
2016/2017

Oleh

MUTHYARA DEWI

Masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya hasil belajar siswa kelas IV.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model PjBL terhadap hasil
belajar siswa kelas IV. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu
dengan desain posttest only control group desain. Metode pengumpuan data yang
digunakan adalah observasi dan tes. Tekhnik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah uji t independent sampel t test. Untuk melihat perbedaan hasil
belajar siswa pada pembelajaran yang menggunakan model PjBL dan model
konvensional. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh penggunaan
model pembelajaran PJBL terhadap hasil belajar siswa. Hal ini di tunjukan dengan
hasil t hitung sebesar  4,174 > t tabel yaitu sebesar 1,99.

Kata Kunci: Model Pembelajaran PjBL, Hasil Belajar, Pembelajaran Terpadu



ABSTRACT

THE INFLUENCE OF USING "PROJECT LEARNING
BASED"LEARNING METHOD TO STUDENTS ON

INTEGRATED LEARNING IN GRADE IV
SD NEGERI 2 LABUHAN RATU

ACADEMY YEAR
2016/2017

BY

MUTHYARA DEWI

The problem in this research was the low of student learning result of class IV. This
study aimed to determine the effect of PjBL model on student learning outcomes of
IV class. This research was a quasi-experimental research with posttest only control
group design design. Data collecting method used is observation and test. Data
engineering analysis used in this study is t independent test sample t test. To see
differences in student learning outcomes of experimental class and control class.
The results showed that there is influence of the use of learning model of PJBL to
student learning outcomes. It showed the result t arithmetic of 4.174> t table that is
equal to 1.99.

Keywords: Project Based Learning model , Learning Outcome, Integrated
learning
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan,

karena pendidikan merupakan kunci dari masa  depan manusia yang

dibekali dengan akal dan pikiran. Pendidikan mempunyai peranan penting

untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa, karena

pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan

kualitas sumber daya manusia.

Pendidikan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan

manusia, karena  melalui pendidikan akan dapat menciptakan manusia

yang berpotensi, kreatif dan memiliki ide cemerlang sebagai bekal untuk

memperoleh masa depan yang lebih baik. Sesuai yang termuat dalam UU

nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,

yaitu :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual,
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara.
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Pendidikan sebagai aspek yang sangat penting dalam membentuk

kepribadian bangsa, memiliki fungsi dan tujuan yang harus dicapai.

Adapun fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum

dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Bab

2 pasal 3 menjelaskan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat,berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas pendidikan merupakan wadah yang tepat untuk

membentuk watak dan karakter siswa.  Maka proses pembelajaranyang

berjalan harus sesuai dengan taraf perkembangan kognitif siswa.  Apabila

proses pembelajaran sesuai dengan taraf perkembangan kognitif siswa,

maka pembentukan watak dan karakter siswa akan dapat dengan mudah

dilakukan.

Berdasarkan Permendikbud No. 57 tahun 2014 pengganti Permendikbud

No. 67 Tahun 2013 tentang kurikulum 2013 SD/MI menyatakan bahwa:

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran
serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua
dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua
adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.
Kurikulum 2013 yang mulai diberlakukan mulai tahun ajaran
2013/2014 memenuhi kedua dimensi tersebut.
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Lembaga pendidikan seperti sekolah dimulai tahun pelajaran 2013/2014

telah memberlakukan kurikulum baru yang disebut dengan kurikulum 2013.

Setiap jenjang pendidikan sekolah termasuk SD memberlakukan kurikulum

2013 sesuai kebijkan pemerintah.  Dimana pemerintah melakukan usaha

perbaikan melalui penyempurnaan pola pikir yang diberlakukan kurikulum

KTSP. KTSP merupakan kurikulum yang dikembangkan untuk

mewujudkan sekolah yang produktif, efektif dan berprestasi. Usaha

perbaikan yang dilakukan yaitu dengan mengembangkan pola pikir melalui

diberlakukannya kurikulum 2013.

Salah satu perkembangan pola pikir yang dikembangkan kurikulum 2013

adalah pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran

yang berpusat pada siswa. Siswa harus memiliki pilihan – pilihan terhadap

materi yang dipelajari untuk memilih kompetensi yang sama. Dengan

dikembangkannya kurikulum 2013 diharapkan dapat memenuhi kedua

dimensi yang berdasar pada pengertian pendidikan menurut Undang-

undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kedua

dimensi kurikulum tersebut yang pertama adalah rencana dan pengaturan

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah

cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa dalam mengimplementasikan

kurikulum 2013 yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, serta keterampilan.

Diharapkan siswa dapat menjadi pembelajar yang aktif dan kritis sehingga
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pembelajaran dapat dikatakan berhasil. Sejalan dengan tujuan kurikulum

2013 yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki

kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman,

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia.

Pembelajaran yang kurang melibatkan siswa akan membawa dampak

terhadap prestasi belajar siswa itu sendiri. Hasil atau prestasi belajar dapat

dioperasionallkan dalam bentuk indikator-indikator berupa nilai rapor,

indeks prestasi studi, angka kelulusan, predikat keberhasilan dan

semacamnya. Mutu pendidikan dalam lingkup sekolah tidak terlepas dari

hasil atau prestasi belajar siswa yang tinggi menunjukkan keberhasilan

pembelajaran, dan sebaliknya prestasi belajar yang rendah menunjukkan

bahwa tujuan belajar yang dicapai dalam kegiatan pembelajaran belum

terlaksana. Prestasi belajar yang dicapai setiap siswa tidaklah sama, ada

yang mencapai hasil yang tinggi dan ada pula yang rendah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan

dengan guru kelas IV SD Negeri 2 Labuhan Ratu. Penerapan Kurikulum

2013 di sekolah ini tidaklah mudah, terdapat beberapa permasalahan yang

dihadapi siswa, sehingga belum tercapainya hasil belajar yang optimal pada

pembelajaran di kelas. Permasalahan tersebut diantaranya adalah

pembelajaran masih bersifat satu arah, guru lebih dominan aktif dalam

kegiatan pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran yang monoton

(ceramah dan diskusi) menyebabkan rendahnya ketertarikan siswa pada
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kegiatan pembelajaran di kelas, dan juga membuat siswa kurang aktif

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Fakta tersebut

memberikan dampak terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2

Labuhan Ratu yang ditunjukkan pada tabel.

Tabel 1.1 Presentase Ketuntasan Belajar Siswa Tema 1 dan Tema 2
kelas IV A

TEMA KKM
Jumlah
Siswa

(Orang)

Jumlah
Siswa
Tuntas
(Orang)

Jumlah
Siswa
Belum
Tuntas
(Orang)

Presentase
Siswa

Tuntas (%)

Presentase
Siswa
Belum

Tuntas (%)

Tema
1

65 35 15 20 42,85% 57,14%

Tema
2

65 35 23 12 65,71% 34,28%

Sumber : Wali kelas IVA SD Negeri 2 Labuhan Ratu

Tabel 1.2 Presentase Ketuntasan Belajar Siswa Tema 1 dan Tema 2
kelas IV B

TEMA KKM
Jumlah
Siswa

(Orang)

Jumlah
Siswa
Tuntas
(Orang)

Jumlah
Siswa
Belum
Tuntas
(Orang)

Presentase
Siswa

Tuntas (%)

Presentase
Siswa
Belum

Tuntas (%)

Tema
1

65 36 16 19 44,44% 52,77%

Tema
2

65 36 12 23 34,28% 63,88%

Sumber : Wali kelas IVB SD Negeri 2 Labuhan Ratu

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 65 hanya ada 15 orang (42,85%) yang

tuntas dari 35 orang jumlah siswa kelas IVA pada TEMA 1, kemudian pada

TEMA 2 dari jumlah siswa 35 orang hanya ada 23 orang saja yang tuntas

(65,71%). Sedangkan untuk kelas IVB pada TEMA 1 dari jumlah siswa 36

orang yang tuntas ada 16 orang (44,44%) dan pada TEMA 2 ada 12 orang
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(34,28%) yang tuntas. Data tersebut menunjukkan bahwa rendahnya hasil

belajar sisiwa yang dibuktikan dengan banyaknya siswa yang belum

mencapai KKM (65).

Melihat fakta-fakta yang telah dipaparkan, perlu diadakan perbaikan

pembelajaran di kelas supaya hasil belajar siswa dapat mengalami

peningkatan. Upaya perbaikan pembelajaran guna meningkatkan hasil

belajar siswa pada pembelajaran menggunakan pembelajaran yang nyata,

menyenangkan dan bermakna. Pembelajaran tersebut membuat siswa lebih

tertarik untuk berpartisipasi dalam pembelajaran yang kemudian hal itu akan

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dikelas.

Berkaitan dengan masalah yang telah diungkapkan, maka dibutuhkan

sebuah model pembelajaran yang mampu menempatkan siswa pada keadaan

yang lebih aktif, kreatif dan dapat mendorong siswa untuk meningkatkan

keberanian dalam mengungkapkan pendapat dimuka umum serta mampu

bekerja sama dengan baik di dalam kelas. Salah satu model pembelajaran

yang dapat di pilih untuk meningkatkan hasil belajar siswa di Sekolah Dasar

(SD) adalah model Pembelajaran Berbasis Proyek atau Project Based

Learning (PjBL). Project Based Learning merupakan salah satu model

pembelajaran yang cocok digunakan dalam pembelajaran tematik.

Pembelajaran ini dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam kegiatan

belajar di kelas. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Waras Kamdi (dalam

Sutirman,2013: 44) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek
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dianggap cocok sebagai suatu model untuk pendidikan yang merespon isu-

isu peningkatan kualitas pendidikan kejuruan dan perubahan-perubahan

besar yang terjadi di dunia kerja.

Pada pembelajaran di SDN 2 Labuhan Ratu belum diterapkan model

pembelajaran Project Based Learning. Model yang digunakan adalah

model-model pembelajaran traisional yang umumnya bercirikan praktik

kelas yang berdurasi pendek dan aktivitas pembelajaran berpusat pada guru.

Model Project Based Learning menjadikan siswa sebagai pusat

pembelajaran, sehingga diharapkan siswa mampu menemukan masalah yang

ada dan mampu menemukan pemecahan masalah tersebut. Penerapan

model Project Based Learning dalam pembelajaran terpadu sangatlah

cocok, hal ini dikarekan pembelajaran berbasis proyek menjadikan siswa

sebagai pusat pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa

baik dari segi kognitif, afektif maupun psikomotor siswa.

Model Project Based Larning merupakan salah satu model pembelajaran

yang inovatif yang melibatkan siswa dalam mempelajari pengetahuan dan

keterampilan melalui proses yang terstruktur.  Model ini cocok diterapkan

pada Kurikulum 2013 yang menekankan pendidikan karakter bagi peserta

didik.  Penerapan Kurikulum 2013 akan berjalan dengan baik apabila

diiringi dengan penggunaan model pembelajaran yang sesuai tujuan

Kurikulum 2013. Project Based Learning di harapkan mampu mengatasi

masalah yang terjadi dalam penerapan pembelajaran kurikulum 2013 di
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SDN 2 Labuhan Ratu.  Penggunaan Model Project Based Learning di

harapkan juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Model Project Based learning merupakan kegiatan pembelajarana berbasis

proyek (kegiatan) sebagai inti pembelajaran. Sani (2015: 172) berpendapat

bahwa model Project Based Learning merupakan strategi belajar yang

melibatkan siswa untuk mengerjakan sebuah proyek yang bermanfaat untuk

menyelesaikan permasalahan masyarakat atau lingkungan. Pembelajaran

berbasis proyek dapat meningkatkan kinerja peserta didik berdasarkan

pengalaman dalam pembelajaran, hal ini didukung dengan hasil penelitian

Pratiwi (2015) yang mendapakan kesimpulan bahwa penerapan model

Project Based Learning terbukti dapat meningkatkan aktifitas dan hasil

belajar siswa.

Berdasarkan paparan masalah tersebut, maka peneliti tertarik akan diadakan

sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Model Project Based Learning

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Terpadu Kelas IV SD

Negeri 2 Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat di

identifikasi masalah penelitian sebagai berikut.

1. Guru masih banyak melaksanakan pembelajaran dengan cara

konvensional, kegiatan pembelajaran masih teacher center.

2. Belum diterapkan model pembelajaran Project Based Learning.

3. Rendahnya hasil belajar siswa yang dibuktikan dengan banyaknya
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siswa yang belum mencapai KKM (65).

4. Kurangnya penerapan metode atau model pembelajaran yang variatif.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas maka masalah

dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh penggunaan model

pembelajaran Project Based Learning terhadap hasil belajar siswa kelas IV

pada pembelajaran terpadu kelas IV SD Negeri 2 Labuhan Ratu Tahun

Pelajaran 2016/2017.

1.4    Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, dapat

dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu “Adakah pengaruh hasil

belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran project  based

learning dengan tanpa menggunakan model pembelajaran project based

learning kelas IV SD Negeri 2 Labuhan Ratu tahun pelajaran

2016/2017?”.

1.5    Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model

pembelajaran project based learning terhadap hasil belajar siswa pada

pembelajaran terpadu kelas IV SD Negeri 2 Labuhan Ratu tahun pelajaran

2016/2017.
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1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan informasi bagi tenaga pendidik maupun

calon tenaga pendidik mengenai penerapan model Project Based

Learning pada pembelajaran terpadu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi guru, untuk mengetahui strategi pembelajaran yang tepat demi

peningkatan pembelajaran di kelas, sehingga masalah yang

berhubungan dengan pembelajatan tematik dapat ditanggulangi

melalui penerapan model  pembelajaran Project Based Learning

(PjBL).

b. Bagi siswa, untuk membangkitkan minat siswa dan menciptakan

suasana pembelajaran yang menyenangkan melalui model

pembelajaran Project Based Learning (PjBL) sehingga dapat

meningkatkan hasil belajar pembelajaran terpadu pada siswa kelas IV

SD Negeri 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung tahun pelajaran

2016/2017.

c. Bagi  Kepala Sekolah sekolah, Hasil penelitian ini dapat dijadikan

sebagai acuan dalam melakukan inovasi pembelajaran guna

mengoptimalkan ketercapaian tujuan dalam pembelajaran. Selain

itu, dapat memberikan sumbangan yang berguna dalam upaya

meningkatkan mutu pembelajaran di SD Negeri 2 Labuhan Ratu

sehingga menghasilkan output yang optimal.

d. Peneliti, Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti dalam
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pembelajaran tematik SD, sehingga mampu menjadi seorang guru

profesional dan Menambah pengalaman secara langsung mengenai

keadaan di lapangan sebenarnya.

e. Pemerhati Pendidikan, Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi

pemerhati pendidikan dalam menyusun penelitian lainnya serta

dapat menambah wawasan pembaca.
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II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Model Pembelajaran

2.1.1 Pengertian Model Pembelajaran

Model pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam

pembelajaran dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi siswa di

dalam proses pembelajaran. Suyadi (2013: 14) menyatakan bahwa model

adalah gambaran kecil atau miniatur dalam sebuah konsep besar.  Milss

(dalam Suprijono, 2011: 46) juga berpendapat bahwa model adalah bentuk

representasi akurat yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang

mencoba bertindak berdasarkan model itu.

Mengacu pada pendapat di atas, Suyadi (2013: 14) memaparkan
bahwa model pembelajaran adalah gambaran kecil dari konsep
pembelajaran secara keseluruhan. Termasuk dalam hal ini adalah
tujuan, sintaksis, lingkungan, dan sistem pengelolaan. Jadi, dapat
diartikan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual
yang menggambarkan prosedur sistematis ala mengorganisasikan
pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sani (2013: 89) mengemukakan bahwa

model pembelajaran adalah kerangka konseptual berupa pola prosedur

sistematik yang dikembangkan berdasarkan teori dan digunakan dalam

mengorganisasikan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan belajar.

Adi dalam Suprihatiningrum (2013: 142) menyatakan model pembelajaran

merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur dalam
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mengorganisasikan pengalaman pembelajaran untuk mencapai tujuan

pembelajaran.

Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam

merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Model

pembelajaran menurut Amri (2013: 4) yaitu sebagai suatu desain yang

menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang

memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau

perkembangan pada diri siswa. Sementara itu Kemp dalam Sumantri

(2015: 40) menjelaskan model pembelajaran adalah suatu kegiatan

pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat di simpulkan bahwa model

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan oleh guru

sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran di

kelas agar terjadi perubahan pada diri siswa sehingga tujuan pembelajaran

yang diharapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

2.1.2 Macam-macam Model Pembelajaran

Ada beberapa macam model pembelajaran yang dapat di pilih dan di

gunakan oleh guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses

pembelajaran. Bern dan Erickson dalam Komalasari (2013: 55) membagi

model pembelajaran menjadi lima, yaitu pembelajaran berbasis masalah

(problem-based learning), pembelajaran kooperatif (cooperative learning),

pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), pembelajaran
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pelayanan (service learning), dan pembelajaran berbasis kerja (work-based

learning). Adapun model pembelajaran yang di kemukakan oleh Hosnan

(2014: 181) yaitu active learning (pembelajaran aktif), cooperative

learning, contextual teaching and learning (CTL), discovery learning

(pembelajaran melalui penemuan), problem-based learning (pembelajaran

berbasis masalah), dan project based learning. Kemendikbud (2014: 22)

membagi model pembelajaran menjadi: 1) pembelajaran berbasis proyek

(project based learning), 2) pembelajaran berbasis masalah

(problem).

Berdasarkan pendapat di atas peneliti memilih salah satu model

pembelajaran yaitu model pembelajaran berbasis proyek menurut Bern dan

Erickson dalam Komalasari (Project Based Learning). Pembelajaran ini

berpusat pada siswa dan menekankan sebuah proyek menjadi kegiatan

utama pembelajaran yang memungkinkan untuk siswa dapat terlibat aktif

dalam pembelajaran. Penerapan model pembelajaran berbasis proyek ini

diharpkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat tercapainya

tujuan pemeblajaran dengan optimal.

2.1.3 Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning)

a. Pengertian Project based Learning

Thomas (dalam Wena, 2013: 144) berpendapat bahwa model pembelajaran

berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang memberikan

kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan
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melibatkan kerja proyek. Sani (2013: 226) juga menyatakan bahwa

pembelajaran berbasis proyek di lakukan untuk memperdalam pengetahuan

dan keterampilan yang di peroleh dengan cara membuat karya atau proyek

yang terkait dengan materi ajar dan kompetensi yang di harapkan di miliki

oleh siswa.

Secara sederhana, Warsono dan Hariyanto (2012: 153) mendefinisikan

pembelajaran berbasis proyek sebagai suatu pengajaran yang mencoba

mengaitkan antara teknologi dengan masalah kehidupan sehari-hari yang

akrab dengan siswa, atau dengan suatu proyek sekolah. Selanjutnya, Abidin

(2014: 167) mengemukakan bahwa model pembelajaran berbasis proyek

adalah model pembelajaran yang secara langsung melibatkan siswa dalam

proses pembelajaran melalui kegiatan penelitian untuk mengerjakan dan

menyelesaikan suatu proyek pembelajaran tertentu.

Beberapa pendapat di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa model

pembelajaran berbasis proyek adalah suatu model pembelajaran yang

berorientasi pada kerja proyek yang diintegrasikan dengan kehidupan nyata

dan dapat mengonstruksi pengetahuan awal siswa serta dapat

mengembangkan kemampuan dan keterampilan belajar siswa.

b. Karakteristik Model Project Based Learning

Model pembelajaran merupakan hal terpenting dalam kegiatan

pembelajaran, hal itu dikarenakan tidak semua model pembelajaran cocok

untuk di terapkan dalam kegiatan belajar mengajar, perlu memperhatikan

karakteristik model pembelajaran dengan karakteristik siswa apakah ada
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kecocokan atau tidak. Diffly dan Sassman (dalam Abidin, 2014: 168)

menjelaskan bahwa model Project Based learning memiliki tujuh

karakteristik sebagai berikut.

1) Melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran.
2) Menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata.
3) Dilaksanakan dengan berbasis penelitian.
4) Melibatkan berbagai sumber penelitian.
5) Bersatu dengan pengetahuan dan keterampilan.
6) Dilakukan dari waktu ke waktu.
7) Diakhiri dengan sebuah produk tertentu.

Sementara itu Strpling, dkk (dalam Sani, 2015: 173-174) menyatakan bahwa

karakteristik Pembelajaran Berbasis Proyek yang efektif adalah:

1) Mengarahkan siswa untuk menginvestigasi ide dan pertanyaan penting
2) Merupakan proses inkuiri
3) Terkait dengan kebutuhan dan minat siswa
4) Berpusat pada siswa dengan membuat produk dan melakukan presentasi

secara mandiri
5) Menggunakan keterampilan berpikir kreatif, kritis dan mencari

informasi untuk melakukan investigasi, menarik kesimpulan, dan
menghasilkan produk.

6) Terkait dengan permasalahan dan isu dunia nyata yang autentik.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat dianalisis bahwa karakteristik dari

model Project Based Learning yaitu:

(1) melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran
(2) pembelajaran berpusat pada siswa
(3)terdapat penelitian dalam prosesnya berkaitan dengan dunia nyata yang

autentik
(4) menggunakan keterampilan kreatif, dan kritis
(5) ada produk yang dihasilkan diakhir.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Model Project Based Learning

Sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi dalam Project Based

Learning adalah menggunakan sebuah proyek (kegiatan) sebagai startegi
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pembelajaran. Siswa bekerja secara aktif dan mampu memecahkan masalah

di dunia nyata dengan menghasilkan solusi berupa produk atau hasil karya

yang nyata atau realistis. Prinsip yang mendasari pembelajaran berbasis

proyek menurut Fathurrohman (2015: 121-122) adalah:

(a) Pembelajaran berpusat pada peserta didik.
(b) Tugas proyek menekankan pada kegiatan penelitian.
(c) Penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara autentik dan

mengahsilkan produk nyata.
(d) Kurikulum yang digunakan memerlukan suatu strategi sasaran dimana

proyek sebagai pusat.
(e) Menekankan responsibility dan answerability para peserta didik ke diri

dan panutannya.
(f) Kegiatan peserta didik difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan

situasi yang sebenarnya (Realisme).
(g) Menumbuhkan isu yang berujung pada pertanyaan dan menumbuhkan

keinginan peserta didik untuk menentukan jawaban yang relevan
sehingga terjadi proses pembelajaran yang mandiri (Active Learning).

(h) Diskusi, presentasi, dan evaluasi terhadap para peserta didik
menghasilkan umpan balik yang berharga.

(i) Project Based Learning dikembangkan tidak hanya pada keterampilan
pokok dan pengetahuan saja, tetapi juga mempunyai pengaruh besar
pada keterampilan yang mendasar seperti pemecahan masalah, kerja
kelompok dan Self management.

(j) Project Based Learning difokuskan pada pertanyaan atau permasalahn
yang memicu peserta didik untuk menyelesaikan permasalahandengan
konsep, prinsip, dan ilmu pengetahuan yang sesuai.

(k) Project Based Learningsebagai titik pusat, proyek harus disesuaikan
dengan pengetahuan para peserta didik.

(l) Proyek menjadikan aktivitas peserta didik yang penting

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik Project

based Learning adalah (1) pembelajaran Berpusat pada siswa, (2) terdapat

penyelidikan atau penelitian dalam kegiatan pembelajaran, (3) pembelajaran

difokuskan pada pertanyaan mendasar (masalah) yang memungkinkan untuk

siswa mencari solusinya, (4) proyek merupakan kegiatan penting dalam

pembelajaran, (5) ada produk nyata yang dihasilkan dalam kegiatan

pembelajaran, dan (6) guru berperan sebagai fasilitator.



18

2.1.5 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Berbasis Proyek

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk

model pembelajaran berbasis proyek. Kelebihan dan kekurangan model

pembelajaran berbasis proyek adalah sebagai berikut.

a. Kelebihan model pembelajaran berbasis proyek

Menurut Sani (2014: 177) kelebihan model pembelajaran berbasis

proyek yaitu:

1) Meningkatkan motivasi  siswa untuk belajar dan  mendorong
mereka untuk melakukan pekerjaan penting.

2) Meningkatkan kemampuan siswa  dalam menyelesaikan masalah.
3) Membuat siswa lebih aktif dalam menyelesaikan permasalahan

yang kompleks.
4) Meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama.
5) Mendorong siswa mempraktikkan  keterampilan berkomunikasi.
6) Meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola sumber

daya.
7) Memberikan pengalaman kepada siswa dalam mengorganisasi

proyek, mengalokasikan waktu, dan mengelola sumber daya seperti
peralatan dan bahan untuk menyelesaikan tugas.

8) Memberikan kesempatan belajar bagi siswa untuk berkembang
sesuai kondisi dunia nyata.

9) Melibatkan siswa untuk belajar mengumpulkan informasi dan
menerapkan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan
permasalahan di dunia nyata.

10) Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan.

Sementara itu, Kemendikbud (2014: 23) mengemukakan kelebihan

model pembelajaran berbasis proyek seperti:

1) Meningkatkan motivasi  siswa untuk belajar dan mendorong
kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting.

2) Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah.
3) Membuat siswa menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan

problem-problem yang kompleks.
4) Meningkatkan kolaborasi.
5) Mendorong siswa untuk mengembangkan dan mempraktikkan

keterampilan berkomunikasi.
6) Meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola sumber.
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7) Memberikan pengalaman kepada siswa dalam mengorganisasi
proyek, membuat alokasi waktu, dan sumber-sumber lain seperti
perlengkapan untuk menyelesaikan tugas.

8) Menyediakan pengalaman belajar yang   melibatkan siswa
secara kompleks dan dirancang untuk berkembang  sesuai dunia
nyata.

9) Melibatkan siswa untuk belajar mengambil informasi dan
menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian
diimplementasikan dengan dunia nyata.

10) Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga siswa
maupun pendidik menikmati proses pembelajaran.

b. Kekurangan model pembelajaran berbasis proyek

Selain  memiliki kelebihan,  model  pembelajaran berbasis  proyek juga

memiliki kekurangan. Kekurangan model pembelajaran berbasis proyek

menurut Sani (2014: 177) yaitu sebagai berikut.

1) Membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan
menghasilkan produk.

2) Membutuhkan biaya yang cukup.
3) Membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar.
4) Membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai.
5) Tidak sesuai untuk siswa yang  mudah menyerah dan tidak

memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan.
6) Kesulitan melibatkan semua siswa dalam kerja kelompok.

Adapun kekurangan model pembelajaran berbasis proyek menurut

Kemendikbud (2014: 23) yaitu:

1) Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah.
2) Membutuhkan biaya yang cukup banyak.
3) Banyak guru yang merasa nyaman dengan kelas tradisional

dimana guru memegang peran utama di kelas.
4) Banyaknya peralatan yang harus disediakan.
5) Siswa yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan

pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan.
6) Ada kemungkinan siswa yang kurang aktif dalam kerja

kelompok.
7) Ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok

berbeda, dikhawatirkan siswa  tidak bisa memahami topik secara
keseluruhan
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Peneliti menyimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek

memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan model

pembelajaran berbasis proyek yaitu dapat meningkatkan  motivasi

siswa, meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah

melalui kerja sama, mengembangkan keterampilan siswa dalam mengelola

sumber daya yang tersedia seperti bahan dan peralatan yang di gunakan

untuk menyelesaikan proyek serta membuat suasana belajar menjadi

menyenangkan. Selain  memiliki kelebihan,  model pembelajaran berbasis

proyek juga memiliki kekurangan yaitu membutuhkan waktu dan biaya

yang banyak, membutuhkan fasilitas, peralatan dan bahan yang memadai,

membutuhkan guru yang terampil untuk melaksanakan model

pembelajaran berbasis proyek, serta adanya kesulitan dalam melibatkan

siswa untuk aktif dalam kerja kelompok.

2.1.6 Langkah-langkah Model Pembelajaran Berbasis Proyek

Penerapan suatu model pembelajaran harus memperhatikan langkah-

langkah yang tepat guna menentukan keberhasilan suatu model

pembelajaran yang digunakan, termasuk model pembelajaran berbasis

proyek.  Adapun langkah-langkah model pembelajaran berbasis proyek

menurut Abidin (2014: 172) yaitu:

a. Praproyek
Pada tahap ini guru merancang deskripsi proyek, menentukan batu
pijakan proyek, menyiapkan media dari berbagai sumber belajar, dan
menyiapkan kondisi pembelajaran.

b. Mengidentifikasi Masalah
Pada tahap ini siswa melakukan pengamatan terhadap obyek tertentu.
Berdasarkan pengamatannya tersebut siswa mengidentifikasi masalah
dan membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan.
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c. Membuat Desain dan Jadwal Pelaksanaan Proyek
Pada tahap ini siswa secara kolaboratif baik dengan anggota kelompok
atau pun dengan guru mulai merancang proyek yang akan mereka
buat, menentukan penjadwalan pengerjaan proyek, dan melakukan
aktivitas persiapan lainnya.

d. Melaksanakan Penelitian
Pada tahap ini siswa melakukan kegiatan penelitian awal sebagai
model dasar bagi produk yang akan dikembangkan. Berdasarkan
kegiatan penelitian tersebut siswa mengumpulkan data dan selanjutnya
menganalisis data tersebut sesuai dengan teknik analisis data yang
relevan dengan penelitian yang dilakukan.

e. Menyusun Draf/Prototipe Produk
Pada tahap ini siswa mulai membuat produk awal sebagaimana
rencana dan hasil penelitian yang dilakukannya.

f. Mengukur, Menilai, dan Memperbaiki Produk
Pada tahap ini siswa melihat kembali produk awal yang dibuat,
mencari kelemahan, dan memperbaiki produk tersebut. Dalam
praktiknya, kegiatan mengukur dan menilai produk dapat dilakukan
dengan meminta pendapat atau kritik dari anggota kelompok lain atau
pun pendapat guru.

g. Finalisasi dan Publikasi Produk
Pada tahap ini siswa melakukan finalisasi produk. Setelah diyakini
sesuai dengan harapan, produk dipublikasikan.

h. Pascaproyek
Pada tahap ini guru menilai, memberikan penguatan, masukan, dan
saran perbaikan atas produk yang telah dihasilkan.

Sani (2014:226-227) mengemukakan langkah-langkah model pembelajaran

berbasis proyek sebagai berikut.

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kompetensi yang harus
dimiliki oleh siswa, dan materi ajar yang harus dikuasai.

b. Siswa membentuk kelompok dan mengidentifikasi permasalahan
terkait dengan materi pembelajaran.

c. Kelompok membuat rencana proyek untuk mengatasai
permasalahan yang diidentifikasi.

d. Kelompok mengerjakan proyek dan berupaya untuk memahami
konsep dan prinsip yang terkait dengan materi pelajaran.

e. Menampilkan atau memamerkan proyek yang telah dibuat kepada
khalayak ramai.

Kemendikbud (2014: 24-25) membagi langkah-langkah pembelajaran

berbasis proyek menjadi:

a. Penentuan pertanyaan mendasar (start with the essensial question)
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Pembelajaran dimulai dengan mengajukan pertanyaan yang dapat

membuat siswa melakukan suatu aktivitas.Topik yang diangkat

relevan dan sesuai dengan dunia nyata siswa.

b. Mendesain perencanaan proyek (design a plan for project)

Perencanaan proyek dilakukan secara kolaboratif antara guru dan

siswa. Perencanaan proyek berisi tentang aturan dalam membuat

proyek, aktivitas yang akan dilakukan, serta alat dan bahan yang akan

digunakan untuk menyelesaikan proyek.

c.    Menyusun jadwal (create a schedule)

Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal dalam

menyelesaikan proyek.

d. Memonitor siswa dan kemajuan proyek (monitor the students and the

progress of the project)

Guru  memonitor aktivitas  siswa selama menyelesaikan proyek

dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap prosesnya.

e. Menguji hasil (assess the outcome)

Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur

ketercapaian kompetensi dan mengevaluasi tentang  tingkat

pemahaman siswa.

f. Mengevaluasi pengalaman (evaluate the experience)

Guru dan siswa melakukan refleksi pada akhir pembelajaran.

Proses refleksi dapat dilakukan secara individu maupun kelompok.

Pelaksanaan penelitian ini, akan menggunakan langkah-langkah

pembelajaran berbasis proyek yang dikemukakan oleh Sani, dengan
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langkah-langkah sebagai berikut.

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kompetensi yang harus
dimiliki oleh siswa, dan materi ajar yang harus dikuasai.

b. Siswa membentuk kelompok dan mengidentifikasi permasalahan
terkait dengan materi pembelajaran.

c.  Kelompok membuat rencana proyek untuk mengatasai
permasalahan yang diidentifikasi.

d. Kelompok mengerjakan proyek dan berupaya untuk memahami
konsep dan prinsip yang terkait dengan materi pelajaran.

e. Menampilkan atau memamerkan proyek yang telah dibuat kepada
khalayak ramai.

2.2  Belajar dan Pembelajaran

2.2.1   Belajar

a. Pengertian Belajar

Belajar merupakan kata atau istilah yang sering kita dengar, baik anak-anak

maupun orang dewasa pasti sering menyebutkan kata atau istilah tersebut.

Belajar merupakan sebuah kegiatan yang setiap orang pasti melakukannya.

R. Gagne (Dalam Susanto 2013: 1) belajar dapat didefinisikan sebagai:

suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai
akibat pengalaman. Belajar dan mengajar merupakan dua konsep
yang tidak dapet dipisahkan satu sama lain.dua konsep ini menjadi
terpadu dalam suatu kegiatan di mana terjadi interaksi antara guru
dengan siswa, serta siswa dengan siswa pada saat pembelajaran
berlangsung.

Belajar bukan merupakan tujuan melainkan sebuah proses untuk mencapai

tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu dengan belajar anak  dapat

mendapatkan hal baru (pengetahuan) yang dapat merubah pola pikir atau

tingkah laku seseorang. Hamalik (2004: 27) menjelaskan bahwa belajar

adalah memodifikasi atau memperteguh perilaku melalui pengalaman

(Learning is defined as the modificator or strengthening of behavior
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through experiencing).  Lebih lanjut Hamalik (2004: 28) juga menegaskan

bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu atau

seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya.

Belajar merupakan hal yang dapat membuat seseorang lebih mengerti dan

memahami sesuatu yang sebelumnya ia belum mengerti atau pahami.

Suryani (2012: 36) mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian

belajar yaitu:

perubahan tingkah laku yang terjadi dari hasil latihan yang
dilakukan secara sadar, bersifat fungsional, menetap, bersifat aktif
dan positif berdasarkan atas latihan, bertujuan dan terarah serta
mencakup keseluruhan aspek kepribadian.

Berdasarkan pendapat di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa belajar

merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi setelah melakukan sebuah

aktivitas yang dilakukan secara sengaja dengan cara berinteraksi dengan

orang lain guna mendapatkan pengetahuan dan pemahaman serta konsep

baru yang memungkinkan adanya perubahan tingkah laku ke arah yang

lebih baik.

2.2.2 Teori Belajar

Menurut Thomas B. Roberts(1975) dalam lapono, dkk (2008:1) jenis teori

belajar yang banyak mempengaruhi pemikiran tentang proses pembelajaran

dan pendidikan adalah teori belajar Konstruktivisme dan Kognitivisme.

a. Teori konstruktivisme

Menurut West & Pines  dalam Rustman Nuryani (2011: 2-6) teori

konstruktivisme di definisikan sebagai pembelajaran generative, yaitu



25

tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari.  Menurut

pandangan konstruktivisme keberhasilan belajar bergantung bukan hanya

pada lingkungan atau kondisi belajar, tetapi juga pada pengetahuan awal

siswa. Belajar melibatkan pembentukan “makna” oleh siswa dari apa

yang mereka lakukan, lihat, dan dengar.

Para ahli konstruktivisme memandang belajar sebagai hasil dari

konstruksi mental. Beberapa tokoh teori belajar konstruktivisme, di

antaranya Jean Piaget, dan Vygotsky. Salah satu teori atau pandangan

yang sangat terkenal berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme

adalah teori perkembangan mental piaget. Teori ini biasa juga disebut

teori perkembangan intelektual.

b. Teori kognitivisme

Menurut Sadikin, (2009: 11) dalam teori ini, belajar adalah perubahan

persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak

selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati.  Asumsi

dasar teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan

pengetahuan dalam dirinya.  Pengalaman dan pengetahuan ini tertata

dalam bentuk struktur kognitif. Menurut teori ini, proses belajar akan

berjalan baik bila materi pelajaran yang baru beradaptasi secara baik

dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa.

Bagi penganut aliran kognitivistik, belajar tidak sekedar melibatkan

hubungan antara stimulus atau respon.  Menurut teori kognitivistik, ilmu

pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang
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berkesinambungan dengan lingkungan. Para psikolog kognitif

berkeyakinan bahwa pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sangat

menentukan keberhasilan mempelajari informasi atau pengetahuan baru.

Menurut Sadikin (2009:13) aplikasi teori belajar kognitivisme dalam

pembelajaran, guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang

dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya, anak usia pra sekolah dan

awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkrit, keaktifan

siswa sangat dipentingkan, guru menyusun materi dengan menggunakan

pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks, guru menciptakan

pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan individual

siswa untuk mencapai keberhasilan siswa.

c. Teori Behavioristik

Menurut Budiningsih, (2005: 19) teori belajar behavioristik “Belajar

adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara

stimulus dan respon”. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk

perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk

bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara

stimulus dan respon. Seorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat

menunjukkan perubahan tingkah lakunya.

Berdasarkan uraian mengenai teori belajar di atas, maka peneliti membatasi

bahwa teori belajar konstruktivistik yang sesuai dengan penelitian ini. Hal

ini dikarenakan dalam teori belajar konstruktivistik menjadikan siswa untuk
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dapat membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman belajar yang

dialami.

2.2.3 Pembelajaran

a. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran merupakan sebuah proses atau kegiatan belajar yang

dilakukan agar seseorang mendapatkan pengetahuan baru. Kegiatan

belajar ini dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, tentang apa saja dan

oleh siapa saja. Seorang ibu yang mengajari anaknya tentang menolong

orang lain yang sedang kesulitan berarti sedang memberikan pembelajaran

tentang menolong terhadap sesama.

Berbeda dengan situasi di atas pembelajaran di sekolah dilakukan oleh guru

dan muridnya dengan acuan yang jelas. Komalasari (2010: 3) dalam

bukunya menyatakan bahwa pembelajaran adalah 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.

Sementara Gagne dalam Siregar dan Hartini (2010: 12) mendefinisikan

pembelajaran sebagai “pengaturan peristiwa secara seksama dengan

maksud agar terjadi belajar dan membuatnya berhasil guna”.

Pengertian pembelajaran lainnya yang dikemukakan oleh Uno (2011:54)

adalah “suatu proses interaksi antara peserta belajar dengan pengajar dan

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan

belajar tertentu”.
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah

sebuah proses membelajarkan individu yang dilaksanakan pada sebuah

lingkungan belajar sesuai dengan rencana yang telah diatur, dan

dievaluasi secara sistematis sehingga didapatkan hasil yang maksimal.

2.3 Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik dari

aspek kognitif, afektif maupun psikomotor sebaga hasil dari sebuah kegiatan

belajar. Nashar (2004: 77) berpendapat bahwa hasil belajar adalah

kemampuan yang diperoleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar.

Belajar merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh semua orang,

dan yang akan dilihat setelahnya adalah hasilnya. Apakah hasilnya baik

atau buruk. Ekawarna (2010: 41) mengemukakan bahwa hasil belajar

adalah perubahan tingkah laku setelah menempuh pengalaman belajar

(proses belajar mengajar).

Hasil belajar yang baik merupakan tanda bahwa seseorang telah berhasil

dalam melakukan kegiatan belajar.  Pendapat lain mengenai pengertian hasil

belajar dikemukakan oleh Nawawi (dalam Susanto, 2013: 5):

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 tertentu.

Dari beberapa pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil

belajar adalah perubahan tingkah laku siswa yang diperoleh siswa setelah

melaukan sebuah kegiatan belajar dengan menunjukkan kemampuan yang
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didapatkan setelah melalui kegiatan belajar. Hasil belajar yang ditunjukkan

tidak hanya dari aspek pengetahuannya (kognitif) saja, tetapi dilihat juga

dari aspek sikap (afektif) dan juga aspek keterampilan (psikomotor).

Untuk mengetahui hasil belajar siswa perlu diadakan evalusi.sebagaimana

dikemukakan oleh Sunal (dalam Susanto, 2013: 5) bahwa evaluasi

merupakan prosese penggunaan informasi untuk membuat pertimbangan

seberapa efektif suatu program telah memenuhi kebutuhan siswa. Dengan

demikian, penilaian hasil belajar siswa mencakup segala hal yang dipelajari

di sekolah, baik itu menyangkut pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan

Ketrampilan (psikomotor) yang berkaitan dengan mata pelajaran yang

diberikan kepada siswa.

Hasil belajar seperti yang telah dijelaskan diatas adalah perubahan tingkah

laku siswa yang diperoleh siswa setelah melakukan sebuah kegiatan belajar

dengan menunjukkan kemampuan yang didapatkan setelah melalui Hasil

belajar merupakan perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik dari aspek

kognitif, afektif maupun psikomotor sebagai hasil dari sebuah kegiatan

belajar. Nashar (2004: 77) berpendapat bahwa hasil belajar adalah

kemampuan yang diperoleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar.

Belajar merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh semua orang,

dan yang akan dilihat setelahnya adalah hasilnya. Apakah hasilnya baik

atau buruk. Ekawarna (2010: 41) mengemukakan bahwa hasil belajar

adalah perubahan tingkah laku setelah menempuh pengalaman belajar
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(proses belajar mengajar).

Hasil belajar yang baik merupakan tanda bahwa seseorang telah berhasil

dalam melakukan kegiatan belajar. Pendapat lain mengenai pengertian hasil

belajar dikemukakan oleh Nawawi (dalam Susanto, 2013: 5):

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 tertentu.

Dari beberapa pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil

belajar adalah perubahan tingkah laku siswa yang diperoleh siswa setelah

melaukan sebuah kegiatan belajar dengan menunjukkan kemampuan yang

didapatkan setelah melalui kegiatan belajar. Hasil belajar yang ditunjukkan

tidak hanya dari aspek pengetahuannya (kognitif) saja, tetapi dilihat juga

dari aspek sikap (afektif) dan juga aspek keterampilan (psikomotor).

Untuk mengetahui hasil belajar siswa perlu diadakan evalusi. Sebagaimana

dikemukakan oleh Sunal (dalam Susanto, 2013: 5) bahwa evaluasi

merupakan prosese penggunaan informasi untuk membuat pertimbangan

seberapa efektif suatu program telah memenuhi kebutuhan siswa. Dengan

demikian, penilaian hasil belajar siswa mencakup segala hal yang di pelajari

di sekolah, baik itu menyangkut pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan

Keterampilan (psikomotor) yang berkaitan dengan mata pelajaran yang di

berikan kepada siswa. Hasil belajar seperti yang telah di jelaskan diatas

adalah perubahan tingkah laku siswa yang di peroleh siswa setelah

melakukan sebuah kegiatan belajar dengan menunjukkan kemampuan yang
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Di dapatkan setelah melalui kegiatan belajar. Hasil belajar yang di

tunjukkan tidak hanya dari aspek pengetahuannya (kognitif) saja, tetapi di

lihat juga dari aspek sikap (afektif) dan juga aspek keterampilan

(psikomotor). Menurut Susanto (2013: 6) ada 3 macam-macam hasil

belajar, yaitu: pemahaman konsep, ketrampilan proses dan sikap.

a. Pemahaman Konsep

Pemahaman konsep merupakan kemampuan untuk menjelaskan dan

menginterpretasikan sebuah pikiran, gagasan atau suatu pengertian yang

ia terima. Penilaian konsep (aspek kognitif) dilakukan setelah siswa

mempelajari satu kompetensi dasar yang harus di capai.

b. Keterampilan Proses

Indrawati (dalam susanto, 2013: 9) merumuskan ketrampilan proses

merupakan keseluruhan ketrampilan ilmiah yang terarah (baik kognitif

maupun psikomotorik) yang dapat digunakan untuk menemukan suatu

konsep atau prinsip atau teori, untuk mengembangkan konsep yang

telah ada sebelumnya, atau untuk melakukan penyangkalan terhadap

suatu penemuan (falsifikasi). Ranah psikomotor berkaitan dengan

kemmapuan siswa dalam bertindak dan mampu menyajikan

pengetahuan faktual dalam bahasa yang benar dan dapat di mengerti.

c. Sikap

Dalam hubungannya dengan hasil belajar siswa, sikap ini lebih

diarahkan pada pengertian pemahaman konsep. Dalam pemahaman
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konsep, maka domain yang snagat berperan adalah domain kognitif.

Kunandar (2103: 100) Ranah sikap (afektif) berhubungan dengan minat

dan sikap yang dapat berbentuk tanggung jawab, kerjasama, disiplin,

komitmen, percaya diri, juju, menghargai pendapat orang lain dan

kemampuan mengandalikan diri sendiri.

Menurut Bloom (dalam Suprijono, 2010: 6) menyatakan hasil belajar

mencakup kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor.

a. Domain Kognitif mencakup:
1. Knowledge (pengrtahuan, ingatan);
2. Comprehension (pemahaman, menjelaskan,meringkas contoh);
3. Application (menerapkan);
4. Analys (menguraikan, menentukan hubungan)
5. Synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, Membentuk,

bangunan baru)
6. Evaluating (menilai).

b. Domain Afektif mencakup:
1. Receiving (sikap menerima);
2. Responding (memberikan respon);
3. Valuing (menilai);
4. Organization (organisasi);
5. Characterization (karakterisaasi);

c. Domain Psikomotor mencakup:
1. Intiatory;
2. Pre-routine;
3. Rountinized;
4. Keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan

intelektual.

Penelitian ini membatasi hasil belajar yaitu pada aspek kognitif. Menurut

Bloom (dalam Dimyati dan Mudjiono 2015: 202-204) aspek kognitif

merupakan segi kemampuan yang berkaitan dengan aspek-aspek

pengetahuan, atau pikiran. Bloom membagi aspek kognitif kedalam enam

tingkatan atau kategori, yaitu:
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1. Pengetahuan merupakan tingkat terendah tujuan ranah kognitif berupa
pengetahuan dan pengingatan kembali terhadap bentuk pengetahuan
tentang fakta, istilah dan prinsip-prinsip.

2. Pemahaman merupakan tingkat berikutnya dari tujuan ranah kognitif
berupa kemampuan memahami/mengerti tentang isi pelajaran yang
dipelajari tanpa perlu menghubungkannya dengan isi pelajaran lainnya.

3. Penerapan, merupakan kemampuan menggunakan generalisasi atau
abstarksi lainnya yang sesuai dengan situasi konkret dan atau situasi
baru.

4. Analisis merupakan kemampuan menjabarkan isi pelajaran ke bagian-
bagian yang menjadi unsur pokok.

5. Sintesis, merupakan kemampuan menggabungkan unsur-unsur pokok ke
dalam struktur yang baru.

6. Evaluasi, merupakan kemampuan menilai isi pelajaran untuk suatu
maksud dan tujuan tertentu.

Menurut Anderson dan Krathwohl (dalam Rusmono, 2012: 8)

megemukakan pendapatnya mengenai ranah kognitif yaitu:

Ranah kognitif dari taksonomi Bloom merevisi dua dimensi, yaitu
dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Dimensi proses
kognitif tersiri atas enam tingkatan: (1) ingatan, (2) pemahaman,
(3) penerapan, (4) analisis, (5) evaluasi, dan (6) menciptakan.
Sedangkandimensi pengetahuan terdiri atas empat tingkatan yaitu:
(1) pengetahuan factual, (2) pengetahuan konseptual, (3)
pengetahuan prosdural dan (4) pengetahuan metakognitif.

Berdasarkan pendapaat diatas maka dapat dianalisis bahwa kategori ranah

kognitif yaitu (1) pengetahuan, (2) pemahaman, (3) penerapan. (4) analisis,

(5) sintesis, (6) evaluasi, dan (6) penciptaan.

2.4 Pembelajaran Terpadu

2.4.1 Pengertian Pembelajaran Terpadu

Pembelajaran terpadu sering juga disebut dengan pembelajaran tematik.

Pembelajaran terpadu merupakan suatu pembelajaran yang secara sengaja

memadukan beberapa bidang mata pelajaran. Pemaduan beberapa mata

pelajaran ini siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara

utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Melalui
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pembelajaran terpadu siswa akan dapat memahami konsep-konsep yang

mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata serta tidak ada

pemisahan antar bidang studi. Pembelajaran terpadu berpusat kepada siswa

yang lebih menekankan keterlibatan siswa dalam belajar, sehingga siswa aktif

terlibat dalam proses pembelajaran.

Sejalan dengan hal tersebut Janawi (2013: 102) menyatakan bahwa:

Pembelajaran terpadu merupakan suatu pembelajaran yang
menyatupadukan serangkaian pengalaman belajar, sehingga terjadi
saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dan berpusat pada
sebuah pokok atau persoalan.

Pembelajaran terpadu menurut Imas dan Berlin (2016: 36) adalah

“pengorganisasian pembelajaran yang menggunakan beberapa mata pelajaran

yang sesuai”. Sedangkan menurut Sukardi dalam Nunuk dan Leo (2012: 98)

mengatakan pembelajaran terpadu memiliki “suatu tema aktual, dekat dengan

siswa dan ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari”.

2.4.2 Karakteristik Pembelajaran Terpadu

Pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan

berbagai macam jenis pelajaran menjadi satu pelajaran yang kemudian

diajarkan dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Depdikbud (dalam Trianto,

2012: 61-63) pembelajaran terpadu sebagai suatu proses yang mempunyai

berapa karakteristik atau ciri-ciri, yaitu: holistik, bermakna, otentik, dan aktif.

Penjelasan mengenai karakteristik pembelajaran terpadu akan diuraikan

sebagai berikut.
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1. Holistik
Suatu gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam
pembelajaran terpadu diamati dan dikaji dari berbagai bidang kajian.

2. Bermakna
Pengkajian suatu fenomena dengan membentuk jalinan antar konsep-
konsep yang berhubungan yang disebut skemata. Hal ini akan berdampak
pada keberadaan dari materi yang dipelajari.

3. Otentik
Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memahami secara langsung
prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar
secara langsung.

4. Aktif
Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran,
baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional guna tercapainya
hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat dan
kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk terus menerus
belajar.

Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa untuk memahami suatu

fenomena dari segala sisi. Belajar secara langsung dengan memberikan

masalah nyata diharapkan siswa mampu memecahkan masalah yang ada

dilingkungannya. Hal tersebut bertujuan guna tercapainya tujuan belajar

yang optimal dan hasil belajar yang maksimal.

2.4.3 Prinsip Dasar Pembelajaran Terpadu

Salah satu kunci dalam pembelajaran terpadu yang mengintegrasikan

berbagai mata pelajaran adalah menyediakan lingkungan belajar yang dapat

menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran dan mampu berperan

aktif dalam pembelajaran. Dengan demikian guru sebagai tenaga pendidik

hendaknya memahami prinsip-prisip yang terkandung dalam pembelajaran

terpadu. Saud (2006: 12) mengemukakan prinsip-prinsip dasar pembelajaran

terpadu adalah sebagai berikut:
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(a) The hidden curruculum, anak tidak hanya terpadu pada pernyataan, atau
pokok bahasan tertentu;

(b) Subject in the curriculum. Perlu dipertimbangkan mana yang perlu
didahulukan dalam pemilihan pokok atau topik beajar, waktu belajar,
serta penilaian kemajuan;

(c) The learning environment. Lingkungan belajar dikelas memberikan
kebebasan bagi anak untuk berpikir dan berkretivitas.

(d) Views of the social world. Masyarakat sekitar membuka dan memberikan
wawasan untuk pengembangan pembelajaran di sekolah;

(e) Values and attitude. Anak-anak memperoleh sikap dan norma dari
lingkungan masyarakat, termasuk rumah, sekolah dan panutannya, baik
verbal maupun nonverbal.

Pendapat lain mengenai prinsip pembelajaran terpadu di kemukakan oleh

Suryani (2012: 98-100) secara umum prinsip-prinsip pembelajaran terpadu

diklsifikasikan menjadi:

(a) Prinsip pengalian tema, yaitu penggabungan antara tema-tema yang
saling tumpang-tindih dan ada keterkaitan antara satu dengan yang
lainnya;

(b) Prinsip pengelolaan pembelajaran, guru harus mampu menempakan diri
sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran;

(c) Prinsip evaluasi, guru memberikan kesempatan siswa untuk melakukan
evaluasi diri dan guru perlu mengajak siswa untuk mengevaluasi
perolehan belajar yang telah dicapai;

(d) Prinsip reaksi, guru harus bereaksi terhadap aksi siswa yang mengarah
kesuatu kesatuan yang utuh dan bermakna.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dianalisis bahwa prinsip pembelajaran

terpadu adalah: (1) anak tidak terpaku pada pernyataan, mereka dapat

menglah informasi dengan baik sebagai pusat pembelajaran, (2) lingkungan

dapat menjadi sumber pengembangan pengetahuan, sikap dan norma, (3)

pembelajaran yang dipelajari saling berkaitan, (4) guru menjadi fasilitator dan

meditor, dan (5) adanya evaluasi.
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2.4.4 Keunggulan Dan Kelemahan Pembelajaran Terpadu

a. Keunggulan Pembelajaran Terpadu

Pembelajaran terpadu memiliki beberapa keunggulan yang dapat

mempengaruhi hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran. Sa’ud

(2006: 17) mengemukakan bahwa pembelajaran terpadu memiliki

beberapa keunggulan atau kekuatan dibanding model pembelajaran

konvensiaonal, diantaranya adalah:

1. Mendorong guru untuk mengembangkan kreatifitas. Sehingga guru
dituntut untuk memiliki wawasan, pemahaman dan kreatifitas tinggi.

2. Memberikan peluang bagi guru untuk mengembangkan situasi
pembelajaran yang utuh, menyeluruh, dinamis dan bermakna.

3. Mempermudah dan memotivasi siswa untuk mengenal, menerima,
menyerap danmemahami keterkaitan atau hubungan natara konsep,
pengetahuan, nilai atau tindakan yang terdapat dalam beberapa pokok
bahasan atau bidang studi.

4. Menghemat waktu, tenaga dan sarana, serta biaya pembelajaran,
disamping menyederhanakan langkah-langkah pembelajaran.

Keunggulan pembelajaran terpadu di bandingkan dengan pembelajaran

tradisional adalah waktu yang digunakan lebih sedikit akan tetapi

kegaiatan pembelajaran dapat mendorong siswa lebih aktif dan kreatif

dalam menggali potensi yang dimilikinya. Selain itu guru dapat membuat

situsi belajar menjadi menyenangkan dan siswa lebih termotivasi untuk

terus belajar.

b. Kelemahan pembelajaran terpadu

Selain memiliki keunggulan atau kekuatan, Saud (2006: 18)

mengemukakan beberapa kelemahan pembelajaran terpadu, yaitu:
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1. Guru dituntut untuk terus menggali informmasi/pengetahuan yang
berkaitan dengan materi yang diajarkan, salah satu strateginya harus
membaca literatur (buku) secara mendalam. Tanpa adanya keadaan
seperti diatas, model pembelajaran terpadu sulit diwujudkan

2. Model ini menekankan pada pengembangan kemampuan analitik
(menjiwai), kemampuan asosiatif (menghubung-hubungkan), dan
kemampuan eksploratif dan elaboratif menemukan dan menggali) bila
konsisi diatas tidak termiliki, maka sangat sulit pembelajarantersebut
diterapkan.

3. jika pembelajaran terpadu ini hendak dikembangkan, maka
perpustakaan perlu dikembangkan pula secara bersamaan bila keadaan
yang dituntut tersebut tidak bisa dipenuhi agaknya sulit untuk
menerapkan pembelajaran tersebut.

4. Kurikulum harus bersifat luwes, dalam arti kurikulum yang berorientasi
pada pencapaian pemahaman siswa terhadap materi (bukan berorientasi
pada penyampaian target materi).

5. Ketiadaaan sistem evaluasi dan pengukuran teknik dan prosedur
pelaksanaan penilaian dan pengukuran yang terpadu,memungkinkan
penilaian tidak biasa dilakukan secara absah dan terpercaya sesuai
dengan tujuan yang ditetapkan.

6. Dilihat dari susasana dan penekanan proses pembelajaran, pembelajaran
terpadu berkecenderungan mengakibatkan “tenggelamnya”
pengutamaan salah satu atau lebih mata pelajaran.

Pembelajarn ini menekankan pada kemampuan guru yang mampu membuat

susasana belajar menjadi menyenangkan, jadi apabila guru tidak memiliki

kemampuan tersebut maka yujuan pembelajaran terpadu sulit tercapai. Guru

sebagai fasilitator harus mampu mengarahkan kegiatan pembelajaran agar

berjalan dengan bai sesuai dengan tujuan pembelajaran.

2.5 Kurikulum 2013

2.5.1 Pengertian Kurikulum

Kurikulum merupakan sebuah rencana pembelajaran yang merupakan

program pendidikan. Kurikulum merupakan hal terpenting dari suatu

pendidikan. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 menjelaskan

bahwa:
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Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
peedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan pendidikan tertentu.

Rencana atau pengaturan yang telah disusun untuk melaksanakan kegiatan

pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan, baik dari segi

lingkungan belajar, kemampuan guru atau kemampuan siswa dalam

melaksanakan sebuah pembelajaran. Hamalik (2008: 16) menyatakan bahwa

kurikulum ialah sejumlah mata pelajaran ang harus ditempuh dan dipelajari

oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Segala sesuatu yang

berkaitan dengan pembelajaran dapat dikatakan bagian dari kurikulum, baik

itu mata pelajaran, bahan ajar, sumber belajar dan lain sebagainya.

Pendapat lain mengenai kurikulum dikemukakan oleh Dakir (2010: 3) yang

menyatakan bahwa:

Kurikulum ialah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai
bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan,
dan dirancang secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku
yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga
kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum

adalah seperangkat atau pengaturan yang disusun secara sistematik yang

digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran guna mencapai

tujuan pendidikan. Isi kurikulum merupakan susunan dan bahan kajian

pelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran.
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2.5.2 Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 atau yang sering disebut dengan K-13 merupakan kurikulum

yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan

kurikulum tetap yang menggantikan Kurikulum 2006 yang sering disebut

sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Pembelajaran yang

diterapkan dalam kurikulum 2013 menekankan pada pendidikan karakter

siswa. Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam implementasi kurikulum

2013 menurut Sani (21015: 3-4) adalah:

a. Dari peserta didik diberi tahu menjadi mencari tahu;
b. Dari guru menjadi satusatunya sumber belajar menjadi sumber belajar

berbasis aneka sumber belajar;
c. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan

pendekatan ilmiah;
d. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasisi

kompetensi;
e. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu;
f. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju

pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi;
g. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif;
h. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik (hardskills) dan

keterampilan mental (softskills);
i. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan

peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat;
j. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan

(ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun
karso), dan menegmabngkan kreativitas peserta didik dalam proses
pembelajaran (tut wuri handayani);

k. Pembelajaran yang berlangsung dirumah, sekolah, dan masyarakat;
l. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru,

siapa saja adalah siswa, dan dimana saja adalah kelas;
m. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan
n. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta

didik.

Pendidikan yang di terapkan seharusnya dapat membentuk karakter siswa

dalam penerapan pengetahuan yang telah diterimanya. Prinsip pembelajaran
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diatas diharapkan mampu mengembangkan kemampuan siswa dalam

menggali potensi yang ada pada diri mereka. Gaya pembelajaran yang

modern memungkinkan siswa untuk lebih bersemangat dalam belajar dan

terus termotivasi untuk menggali pengetahuan baru.

Implementasi Kurikulum 2013 dapat mengatasi permasalah pendidikan yang

dialami pada saat ini. Namun, terdapat kesulitan dalam penerapan Kurikulum

ini diantaranya adalah katerbatasan pengetahuan dan wawasan guru terkait

dengan konsep pembelajaran dan penilaian yang ditetapkan dari Kurikulum

2013. Kurikulum 2013 diterapkan dengan menelaah standar kompetensi

lulusan (SKL), kompetensi inti (KI), dan kompetensi dasar (KD) secara

benar. Acuan dan prinsip penyususnan kurikulum 2013 mengacu pada pasal

36 Undang-undang No. 20 tahun 2003, yang menyatakan bahwa:

penyususnan kurikulum harus memperhatikan peningkatan iman dan
taqwa; peningkatan akhlak mulia; peningkatan potensi, kecerdasan,
dan minat peserta didik; kaeragaman potensi daerah dan lingkungan;
tuntunan pembangunan daerah dan nasional; tuntunan dunia kerja;
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; agama;
dinamika perkembangan global; dan persatuan nasional dan nilai-nilai
kebangsaan.

Kurikulum 2013 memiliki empat aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan,

aspek keterampilan, aspek sikap dan perilaku. Hal tersebut juga dijelaskan

dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3 (dalam Sani, 2015: 48-49) yaitu

sebagai berikut
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Dimensi Deskripsi Kompetensi

Sikap spiritual Beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan yang Maha Esa

Kompetensi inti 1
(KI 1)

Sikap sosial Berakhlak mulia, sehat, mandiri,
dan demokratis serta
bertanggung jawab

Kompetensi inti 2
(KI 2)

Pengetahuan Berilmu Kompetensi inti 3
(KI 3)

Keterampilan Cakap dan kreatif Kompetensi Inti 4
(KI 4)

2.5.3 Hubungan Kurikulum 2013 dengan Project Based Learning

Kurikulum 2013 menekankan pembelajaran pada aktivitas siswa di dalam

kelas yang dituntut untuk aktif guna tercapainya tujuan pembelajaran secara

optimal. Perkembangan pengetahuan dan pedagodi merupakan salah satu

alasan adanya perubahan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum tingkat

satuan pendidikan (KTSP) ke Kkurikulum 2013 (K-13). Hal tersebut

berimplikasi pada model-model pembelajaran yang akan digunakan dalam

pembelajaran di sekolah. Salah satu model pembelajaran yang dianjurkan

untuk di gunakan adalah pembelajaran berbasis proyek (Project Based

Learning). Hal ini dikarenakan karakteristik yang ada pada model

pembelajaran berbasis proyek di rasa cocok untuk penerapan Kurikulum

2013. Selain itu model pembelajaran yang lama yang bersifat satu arah harus

diubah ke pembelajaran multiarah. Melalui pembelajaran berbasis proyek di

harapkan siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran Kegiatan

yang di lakukan dalam pembelajaran ini akan di lakukan secara berkelompok
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Siswa akan menyelidiki sebuah masalah dengan melkukan kegiatan (proyek)

secara bersama-sama, jadi kerjasama sangat dibutuhkan dalam kegiatan

pembelajaran ini. Proses pembelajaran akan berjalan dengan maksimal

apabila dibarengi dengan aktivitas mengamati, menanya, mengolah,

menyajikan, menyimpulkan dan mencipta. Kegiatan tersebut merupak

kegiatan dari pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pada umumnya

kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik melibatkan kegiatan

pengamatan atau observasi guna pengumpulan data.

Kegiatan yang di lakukan dalam pembelajaran berbasis proyek adalah siswa

melakukan pembelajaran secara aktif. Mereka akan aktif dalam pembelajaran

baik secara kera fisik maupun kerja otak (berpikir/secara mental). Karena

itulah ruh dari pelaksanaan model pembelajaran berbasis proyek ini sesuai

sekali dengan amanat kurikulum 2013. Siswa dalam pembelajaran aktif akan

melakukan kegiatan 5 M (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi,

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan). Berdasarkan kegiatan-kegiatan

tersebut diharapkan siswa mampu berpikir secara kritis dalam menanggapi

sebuah masalah dan dapat berdampak pada hasil belajar yang meningkat.

2.6 Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang

dilakukan oleh:

1. Hasil penelitian Milla Minhatul Maula (2014) mahasiswa Universitas

Jember yang berjudul “ Pengaruh Model PjBL Terhadap kemampuan



44

Berfikir Kreatif dan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pengelolaan

lingkungan”, dalam Jurnal Pedagogik Pendidikan Dasar Subjek

penelitian adalah adalah siswa kelas VIIA sebagai kelas eksperimen dan

kelas VIIC sebagai kelas kontrol. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

rerata nilai kelas eksperimen yang diterapkan dengan model PjBL lebih

baik dibandingkan dengan rerata nilai kelas kontrol dengan model

konvensional. Rerata nilai kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen

sebesar 86,17±4,72 sedangkan kelas kontrol sebesar 70,25±12,29. Rerata

nilai hasil belajar kognitif berupa posttest yang diperoleh kelas

eksperimen sebesar 84,67 ±11,99 sedangkan kelas kontrol 65,44±15,63

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan

(F=6,39,db=1,p=0,01) dalam penerapan model PjBL (ProjectBased

Learning).

2. Hasil penelitian Susriyanti, Mahanal (2009) mahasiswa Universitas Negeri

Malang  yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran Project Based Learning

(PjBL) pada Materi Ekosistem terhadap Sikap dan Hasil Belajar Siswa

SMAN 2 Malang” Contoh penelitian ini adalah kelas X7 sebagai

eksperimental (PjBL) dan kelas X 8 sebagai kontrol (konvensional), dalam

Jurnal Kreatif Tadulako Online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

ada PjBL terhadap pencapaian kognitif dan sikap para siswa untuk

ekosistem sungai. Siswa dengan PjBl yang memiliki sikap lebih tinggi

11,65% dari siswa konvensional. Selain itu, siswa dengan PjBl yang

kognitif berprestasi tinggi 81,05% dari siswa konvensional. Berdasarkan
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penelitian ini, peneliti menyarankan kepada guru yang strategi ini dapat

dilaksanakan di pembelajaran Biologi.

3. Hasil Penelitian Retno, Sri Iswari (2013) mahasiswa Universitas Negeri

Semarang yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran Project based learning

Terhadap hasil Belajar siswa Materi Sistem Pencernaan Manusia”, dalam

Jurnal Penelitian Pascasarjana UNS. Hasil uji perbedaan rata-rata nilai

post-test menunjukkan bahwa rata-rata nilai post-test kelas eksperimen lebih

baik dibandingkan dengan kelas kontrol (thitung > ttabel). Selain itu, rata-

rata nilai akhir siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol

yakni pada kelas eksperimen sebesar 83 dan ketuntasan belajarnya mencapai

100% sedangkan pada kelas kontrol rata-rata nilai akhirnya sebesar 76 dan

ketuntasan belajarnya hanya 89.7%.

2.7 Kerangka Pikir

Model pembelajaran konvensional merupakan model pembelajaran yang

masih berpusat pada guru. Guru lebih dominan berperan aktif dalam

pembelajaran dibandingkan siswa. Hal tersebut membuat siswa kurang

aktif dalam pembelajaran. Siswa juga mudah merasa bosan karena tidak

terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran.

Penggunaan sebuah model pembelajaran merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi tinggi rendahnya hasil belajar siswa. Model project based

learning merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu model project based
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learning adalah sebuah strategi pembelajaran yang melibatkan siswa secara

aktif merancang tujuan pembelajaran untuk menghasilkan produk atau

proyek yang nyata.

Model pembelajaran berbasis proyek adalah strategi pembelajaran yang

menekankan siswa untuk aktif dalam pembelajaran dan siswa menjadi pusat

pembelajaran sementara guru sebagai fasilitator. Kegiatan pembelajaran

dilakukan  secara berkelompok untuk menentukan masalah kontekstual serta

solusinya dengan menghasilkan sebuah produk nyata. Produk yang

dihasilkan mendorong siswa untuk melatih berbagai kemampuan, tidak

hanya pengetahuan atau masalah teknis, tetapi juga keterampilan praktis

seperti mengatasi informasi yang kurang akurat dan dapat menemukan

solusi dari sebuah masalah dengan cara kerja sama kelompok. Hal tersebut

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, karena penggunaan model

pembelajaran yang tepat dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.

Berdasarkan uraian di atas ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran

berbasis proyek dapat berpengaruh terhadap hasil belajar. Hubungan antara

variabel-variabel dari penelitian ini dapat dilihat pada kerangka pikir

sebagai berikut.
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

Keterangan:

X : Model Project Based Learning (Variabel Bebas)

Y : Hasil Belajar Siswa (Variabel Terikat)

:  Pengaruh

2.8 Hipotesis Penelitian

Atas dasar kerangka berfikir, maka hipotesis penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut “Terdapat pengaruh penggunaan model

pembelajaran Project Based Learning terhadap hasil belajar siswa pada

pembelajaran terpadu kelas IV SD Negeri 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2016/2017”

X Y
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III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

eksperimen semu (quasi eksperiment). Menurut Sugiyono (2014: 116)

quasi eksperimen merupakan penelitian yang mempunyai kelompok kontrol,

tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel

luar yang memengaruhi pelaksanaan eksperimen. Bentuk desain yang

digunakan adalah menggunakan desain posttest only control group design,

yaitu desain penelitian dengan memberikan tes di akhir pembelajaran pada

kelas eksperimen dan kelas control setelah diberi perlakuan. Desain

penelitian menurut Sugiyono (2014: 118) yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Desain Penelitian
R1 X1 O1

R2 X2 O2

Keterangan:
R1 : Kelas eksperimen
R2 : Kelas kontrol
X1 :Perlakuan pada kelas eksperimen menggunakan model

Pembelajaran PjBl
X2 :Perlakuan pada kelas kontrol tanpa menggunakan model

pembelajaran PjBL
O1 : Skor post-test pada kelas eksperimen
O2 : Skor post-test pada kelas kontrol
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3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada semester genap bulan Maret 2017 tahun

ajaran 2016/2017.  Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2

Labuhan Ratu, dengan alamat Jl. Beringin No. 59 Kec. Labuhan Ratu, Kota

Bandar Lampung.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Dalam metodologi penelitian, kita sering menyebut istilah populasi dan

sampel. Menurut pendapat Noor (2014: 147) populasi digunakan untuk

menyebutkan seluruh elemen/ anggota dari suatu wilayah yang menjadi

sasaran penelitian. Pada penelitian ini populasinya adalah seluruh siswa

kelas IV di SD Negeri 2 Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung yang

berjumlah 71 siswa, yaitu kelas IV A berjumlah 35 siswa, dan kelas IV

B berjumlah 36 siswa.

2. Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV sebanyak 71

siswa karena jumlah subyek kurang dari 100. Sesuai dengan pendapat

yang dikemukakan Arikunto (2010 : 131) bahwa ” sampel adalah seba-

gian atau wakil populasi yang diteliti dan apabila subyeknya kurang dari

100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan

penelitian populasi.” Dimana kelas yang terpilih sebagai kelas eks-

perimen adalah kelas IV B dan kelas yang terpilih sebagai kelas kontrol

adalah kelas IV A.
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3.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian ada dua macam yaitu variabel bebas dan variabel

terikat.  Variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi atau yang

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Sedangkan

variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi

akibat karena adanya variabel bebas.

Variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.   Variabel Independent (bebas) yaitu model Project Based Learning

(PjBL) yang dilambangkan dengan (X).

2.   Variabel Dependent (terikat) yaitu hasil belajar yang

dilambangkan dengan (Y)

3.5 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual Variabel

a) Model PjBL adalah suatu model pembelajaran yang berorientasi

pada kerja proyek yang diintegrasikan dengan kehidupan nyata dan

dapat mengonstruksi pengetahuan awal siswa serta dapat

mengembangkan kemampuan dan keterampilan belajar siswa.

b) Hasil belajar adalah sebagai terjadinya  perubahan tingkah laku

pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat di

artikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang

lebih baik sebelumnya yang tidak tahu menjadi tahu.
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3. Definisi Operasional Variabel

a. Model PjBL merupakan model pembelajaran dengan

menggunakan proyek / kegiatan inti pembelajaran dimana masalah

disajikan sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan

mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman secara

nyata untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar.

Indikator dari project based learning dapat diklasifikasikan menjadi

yaitu:

1. Penentuan pertanyaan mendasar

2. Mendesain perencanaan proyek

3. Menyusun jadwal

4. Memonitor siswa dan kemajuan proyek

5. Menguji hasil

6. Mengevaluasi pengalaman

b. Hasil belajar merupakan merupakan perubahan tingkah laku yang

terjadi setelah melakukan sebuah aktivitas yang dilakukan secara

sengaja dengan cara berinteraksi dengan orang lain guna

mendapatkan pengetahuan dan pemahaman serta konsep baru yang

memungkinkan adanya perubahan tingkah laku ke arah yang lebih

baik. Hasil belajar yang dicapai oleh siswa mencakup penilaian

penguasaan yang bersifat kognitif berupa hasil observasi dan post-

test.
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3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan metode yang tepat dalam sebuah penelitian harus dibarengi

dengan pemilihan teknik dan alat pengumpulan data yang relevan.

Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data dapat memungkinkan

diperolehnya data yang objektif.  Teknik pengumpulan data yang digunakan

pada penelitian ini berupa teknik tes dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi ini dilakukan untuk mengambil data variabel bebas (X) dan

melihat ketercapaian kegiatan pembelajaran dengan menggunakan

model PjBL dikelas eksperimen, artinya observasi dilakukan untuk

mengetahui apakah langkah kegiatan pembelajaran PjBl sudah

dilaksanakan atau belum dan observasi dalam penelitian ini digunakan

untuk mengamati proses pembelajaran belajar siswa  selama proses

pembelajaran dengan menggunakan model PjBL. Observasi akan

dilakukan dengan bantuan observer lain. Adapun langkah-langkah

untuk mengamati proses belajar mengajar siswa yaitu:1) Orientasi

Masalah, 2) Membuat Desain Proyek, 3) Penyelesaian Proyek, 4)

Penyusunan Hasil Proyek, 5) Presentasi dan Evaluasi

Cara menghitung hasil observasi diperoleh melalui rumus, yaitu:

= − ℎ
Keteragan nilai pengamatan:

o Sangat Aktif
o Aktif
o Cukup
o Kurang
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2. Teknik Tes

Dalam metode pengumpulan data dilakukan dengan metode tertentu

sesuai dengan tujuannya. Dalam metode pengumpulan data tentu diper-

lukan sebuah alat atau instrumen pengumpul data. Alat pengumpul data

dapat menggunakan metode tes maupun non tes. Menurut Sukardi

(2008: 138) “tes merupakan prosedur sistematik di mana individual

yang dites dipresentasikan dengan suatu set stimuli jawaban mereka

yang dapat menunjukkan ke dalam angka.” Teknik pengumpulan data

dalam penelitian ini menggunakan instrumen tes yang digunakan untuk

mengukur hasil belajar siswa.

Tes ini digunakan untuk mengambil data variabel terikat (Y). Dengan

cara tes pada akhir pembelajaran (posttest), hasil posttest inilah yang

merupakan data hasil belajar siswa. Tes ini diberikan kepada siswa

secara individual, pemberiannya ditujukan untuk mengukur perbedaan

hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajarn PjBL dengan

siswa yang tidak menggunakan model pembelajaran PjBL Tes yang

digunakan adalah tes pilihan ganda. Materi yang diujikan adalah materi

tentang diorama. Tes ini diberikan pada kelas control.

3.7 Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
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a. Melakukan observasi

b. Membuat perangkat perencanaan pembelajaran, antara lain:

Silabus, RPP, dan instrument penelitian.

c. Melakukan uji coba instrumen

d. Melakukan analisis instrumen

e. Merevisi instrumen

2. Tahap Pelaksanaan

a. Melakukan pembelajaran dengan menggunakan model PjBL

pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada

kelas control

b. Melakukan test untuk mengetahui hasil belajar siswa

3. Tahap pengolahan Data

a. Mengumpulkan data penelitian

b. Mengelola dan menganalisis data penelitian

c. Menyusun laporan hasil peneltian

3.8 Uji Persyaratan Instrumen Tes

Setelah dilakukan uji coba instrument tes, maka langkah selanjutnya adalah

menganalisis hasil uji coba yang bertujuan untuk mengetahui validitas soal,

reliabilitas soal, daya beda soal, taraf kesukaran soal. Uji coba pada

penelitian ini dilakukan pada siswa kelas IV di SD Negeri 2 Labuhan Ratu

Kota Bandar Lampung.

a. Validitas soal

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat

kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Arikunto (2006: 144)
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mengatakan “suatu instrument yang valid atau sahih mempunyai

validitas tinggi, sebaliknya instrument yang kurang valid berarti

memiliki validitas rendah.”  Kemudian menurut Sugiyono (2014: 121)

menyebutkan  “Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan

untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid.  Valid berarti,

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang

seharusnya diukur”.

Pengujian validitas instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu

pengujian validitas isi (content validity). Untuk mendapatkan

instrument tes yang valid dapat dilakukan langkah-langkah sebagai

berikut:

1). Menentukan kompetensi dasar dan indikator yang diukur sesuai

dengan pokok bahasan pada kurikulum yang berlaku.

2).  Membuat soal berdasarkan kisi-kisi kompetensi dasar dan indicator.

3). Melakukan pengujian butir soal dengan meminta bantuan ahli

sebagai uji validitas isi.

Pengujian validitas dapat menggunakan rumus Product Moment:

rxy= ∑ (∑ )(∑ ){ ∑ (∑ ) }{ ∑ (∑ ) }
Keterangan:
rxy = koefisien korelasi X dan Y
N = jumlah responden
∑XY = total perkalian skor X dan Y
∑Y = jumlah skor variabel Y
∑X = jumlah skor variabel X
∑X2 = total kuadrat skor variabel X
∑X2 = total kuadrat skor variabel Y
(Arikunto, 2012: 87)
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Dengan kriteria pengujian apabila ℎ > dengan  α =0,05 maka

alat ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila

ℎ < maka alat ukur tersebut adalah tidak valid.  Dalam

perhitungan uji validas butir soal menggunakan bantuan program

Microsoft office excel.

Setelah soal test diujikan peneliti mendapati hasil uji validitas butir soal

seperti pada tabel di bawah.

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas (X)
Item

Pertanyaan
rXY THitung TTabel Kesimpulan

Butir 1 0,475 3,155 2,032 Valid
Butir 2 0,525 3,605 2,032 Valid
Butir 3 0,522 3,572 2,032 Valid
Butir 4 0,518 3,534 2,032 Valid
Butir 5 0,344 2,135 2,032 Valid
Butir 6 0,511 3,464 2,032 Valid
Butir 7 0,359 2,248 2,032 Valid
Butir 8 0,399 2,538 2,032 Valid
Butir 9 0,628 4,705 2,032 Valid
Butir 10 0,341 2,115 2,032 Valid
Butir 11 0,696 5,661 2,032 Valid
Butir 12 0,789 7,501 2,032 Valid
Butir 13 0,412 2,64 2,032 Valid
Butir 14 0,346 2,157 2,032 Valid
Butir 15 0,461 3,035 2,032 Valid
Butir 16 0,569 4,003 2,032 Valid
Butir 17 0,399 2,536 2,032 Valid
Butir 18 0,499 3,358 2,032 Valid
Butir 19 0,434 2,814 2,032 Valid
Butir 20 0,557 3,918 2,032 Valid
Butir 21 0,336 2,083 2,032 Valid
Butir 22 0,398 2,536 2,032 Valid
Butir 23 0,467 3,081 2,032 Valid
Butir 24 0,459 3,015 2,032 Valid

Butir 25 0,492 3,295 2,032 Valid
Sumber : Hasil Penelitian 2017
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Dengan N = 36 dan ά = 0,05 maka ttabel adalah 2,032. Berdasarkan tabel

di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh butir soal yang diuji cobakan

valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Uji validitas dalam

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel

2007.

b. Reliabilitas Soal

Menurut Arikunto (2006: 100) reliabilitas suatu tes adalah tingkat

ketepatan instrumen terhadap kelas yang dapat dipercaya sehingga

instrumen dapat diandalkan sebagai pengambilan data.  Instrumen yang

reliabel adalah instrument yang apabila digunakan untuk mengukur

objek yang sama berulang-ulang hasilnya relatif sama. Untuk

menghitung reliabilitas soal maka digunakan rumus Alpha Cronbach

sebagai berikut:

r11= (1 −
2

2

t

b


 )

Keterangan :11 : Koefisien reliabilitas
n : Banyaknya butir soal∑ 2 : Jumlah varians butir2 : Varians total

Data yang digunakan peneliti untuk menguji reliabilitas soal test  yaitu dari

SD Negeri 2 Sukarame  pada siswa kelas IV A yang dirasa memiliki

karakteristik yang hampir sama dengan karakteristik subjek penelitian

pada penelitian ini.  Setelah diuji peneliti mendapatkan data-data yang

dibutuhkan untuk melihat reliabilitas soal test pada tabel  dan perhitungan

rumus di bawah.
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Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas Tes Pilihan Ganda
Item Pertanyaan Varians Varians Total

Butir 1 0,218 26,95
Butir 2 0,228 26,95
Butir 3 0,218 26,95
Butir 4 0,206 26,95
Butir 5 0,054 26,95
Butir 6 0,218 26,95
Butir 7 0,218 26,95
Butir 8 0,101 26,95
Butir 9 0,228 26,95
Butir 10 0,25 26,95
Butir 11 0,218 26,95
Butir 12 0,218 26,95
Butir 13 0,229 26,95
Butir 14 0,142 26,95
Butir 15 0,142 26,95
Butir 16 0,218 26,95
Butir 17 0,206 26,95
Butir 18 0,218 26,95
Butir 19 0,206 26,95
Butir 20 0,101 26,95
Butir 21 0,256 26,95
Butir 22 0,206 26,95
Butir 23 0,101 26,95
Butir 24 0,256 26,95
Butir 25 0,123 26,95
Jumlah 4,865

Sumber : Hasil Penelitian 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai Alpha Cronbach's

adalah sebesar:

= − 1 1 − ∑r = 3636 − 1 1 − 4,86526,95
r = (1,029)( 0,819)
r = 0,842 (Tinggi)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa koefisien Alpha Cronbach’s

sebesar 0,842 . Hal ini menunjukkan bahwa item-item soal tes bersifat
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reliable tinggi dan dapat digunakan, sebab nilai Alpha Cronbach’s > 0,61.

c. Daya Pembeda Soal

Daryanto (2012: 183) daya pembeda soal, adalah kemampuan sesuatu

soal untuk membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan

tinggi) dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah).  Teknik yang

digunakan menghitung daya beda soal adalah dengan mengurangi rata-

rata kelompok atas yang menjawab benar dan rata-rata kelompok bawah

yang menjawab benar. Untuk menghitung daya pembeda maka

digunakan rumus D:

= − = −
Keterangan:
J = Jumlah peserta tes
JA = Banyaknya peserta kelompok atas
JB = Banyaknya peserta kelompok bawah
BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal

dengan benar.
Bb = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal

dengan benar.
P = Indeks kesukaran.= = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar.= = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar.
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Tabel 3.4 Hasil Uji Daya Pembeda Tes Pilihan Ganda
Item Pertanyaan Indeks Daya

Pembeda
Kesimpulan

Butir 1 0,27 Cukup
Butir 2 0,67 Baik
Butir 3 0,27 Cukup
Butir 4 0,33 Cukup
Butir 5 0,11 Jelek
Butir 6 0,38 Cukup
Butir 7 0,38 Cukup
Butir 8 0,22 Cukup
Butir 9 0,44 Baik
Butir 10 0,38 Cukup
Butir 11 0,5 Jelek
Butir 12 0,61 Baik
Butir 13 0,22 Cukup
Butir 14 0,22 Cukup
Butir 15 0,22 Cukup
Butir 16 0,38 Cukup
Butir 17 0,33 Cukup
Butir 18 0,39 Cukup
Butir 19 0,44 Baik
Butir 20 0,38 Cukup
Butir 21 0,10 Jelek
Butir 22 0,22 Cukup
Butir 23 0,22 Cukup
Butir 24 0,28 Cukup
Butir 25 0,27 Cukup

Sumber: Analisis Peneliti

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 25 item soal yang diuji

cobakan diperoleh hasil bahwa 4 item dalam kriteria baik, 18 item soal

masuk dalam kriteria cukup, dan 3 item soal dalam kategori jelek.

d. Taraf Kesukaran Soal

Taraf kesukaran  soal  adalah proporsi peserta tes yang menjawab benar

terhadap butir soal tersebut Untuk mengetahui tingkat kesukaran butir

tes maka digunakan rumus P dalam Daryanto(2012: 180) sebagai

berikut
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P =
Keterangan :
P   : Indeks kesukaran
B  : Banyaknya peserta didik yang menjawab soal dengan benar
JS : Jumlah seluruah peserta didik peserta tes

Tabel 3.5 Hasil Uji Tingkat Kesukaran Tes Pilihan Ganda
Item Pertanyaan Tingkat Kesukaran Kesimpulan

Butir 1 0,694 Sedang
Butir 2 0,666 Sedang
Butir 3 0,694 Sedang
Butir 4 0,278 Sukar
Butir 5 0,944 Mudah
Butir 6 0,694 Sedang
Butir 7 0,694 Sedang
Butir 8 0,888 Mudah
Butir 9 0,666 Sedang
Butir 10 0,583 Sedang
Butir 11 0,694 Sedang
Butir 12 0,667 Sedang
Butir 13 0,833 Mudah
Butir 14 0,833 Mudah
Butir 15 0,694 Sedang
Butir 16 0,278 Sukar
Butir 17 0,694 Sedang
Butir 18 0,277 Sukar
Butir 19 0,694 Sedang
Butir 20 0,694 Sedang
Butir 21 0,694 Sedang
Butir 22 0,694 Sedang
Butir 23 0,277 Sukar
Butir 24 0,472 Sedang
Butir 25 0,861 Mudah

Sumber: Analisis Peneliti

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 25 item soal yang di uji

cobakan diperoleh hasil bahwa 4 item dalam kriteria sukar, 16 item soal

masuk dalam cukup (sedang), 5 item soal dalam kategori mudah.
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3.9 Teknik Analisis Data

1. Uji Prasyarat Analisis Data

Uji persyaratan analisis diperlukan guna mengetahui apakah analisis data

untuk pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Syarat yang harus di

analisis berdasarkan hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

a. Uji Normalitas

Uji  normalitas  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  sebaran

data sampel yang akan dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Cara

melihat uji normalitas data yaitu dengan melihat nilai di Kolmogorov-

Smirnov yang akan dilakukan  dengan  bantuan Microsoft Excel 2007.

Kriterianya apabila Dmax < Dtabel berarti data berdistribusi normal,

sebaliknya apabila apabila Dmax > Dtabel berarti data tidak berdistribusi

normal. Hasil dari perhitungan uji normalitas dapat dilihat pada Tabel

Tabel 3.6 Hasil Uji Normalitas Data Kelas Eksperimen Dan
Kontrol

No Kelas D max D tabel Kesimpulan

1 Eksperimen 0,102
0,224

Normal

2 Kontrol 0,131 Normal

Sumber : Hasil Penelitian 2017

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel, dapat diketahui bahwa

data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari D max masing-

masing kelas< D tabel sebesar 0,224 maka kedua data tersebut

dinyatakan berdistribusi normal.
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b. Uji Homogenitas

Pengujian  homogenitas dilakukan  setelah  diuji  kenormalannya  yaitu

dengan menggunakan uji analisis variansi. Kriteria pengujian apabila

ℎ > dengan  α =0,05 maka  tidak homogen, dan sebaliknya

apabila ℎ < maka homogen.

Hasil dari perhitungan uji homogenitas data dapat di lihat pada tabel

berikut:

Tabel 3.7 Hasil Uji Homogenitas Data Posttest Kelas Eksperimen
dan Kontrol

No Data Kelas Fhitung Ftabel Keputusan
1

Posttest
Eksperimen

0,9885 3,98
Homogen

2 Kontrol Homogen
Sumber: Hasil Penelitian 2017

Berdasarkan hasil uji homogenitas pada tabel di atas, dapat diketahui

bahwa data posttest kelas eksperimen dan kontrol bersifat homogen.

Hal ini dapat dilihat data posttest kelas eksperimen dan kontrol

diperoleh Fhitung = 0,9885 < Ftabel 3,98 berarti data bersifat homogen.

3.10 Uji Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji adalah:

Ha : Ada pengaruh hasil Belajar yang Signifikan Antara Penggunaan Model

Pembelajaran PjBL dengan Tanpa Menggunakan Model Pembelajaran

PjBL siswa Kelas IV SD Negeri 2 Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung

Tahun 2016/2017
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H0 : Tidak Ada pengaruh Hasil  Belajar yang Signifikan Antara

Penggunaan Model Pembelajaran PjBL dengan Tanpa Menggunakan

Model Pembelajaran PjBL Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Labuhan Ratu

Kota Bandar Lampung Tahun 2016/2017.

Dengan kriteria pengujian, bila thitung< ttabel, maka Ha ditolak, tetapi

sebaliknya bila thitung> ttabel atau  thitung = ttabel maka Ha diterima. Untuk

mengetahui variabel X berpengaruh terhadap variabel Y yang artinya

pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat

digeneralisasikan) yaitu menggunakan rumus uji t.

Uji t yang digunakan adalah Independent Sample T Test digunakan untuk

membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan satu

dengan yang lain. Dua kelompok yang menjadi sampel dari penelitian ini

yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol akan dibandingkan rata-

rata nilai posttest-nya. Uji t menggunakan bantuan program Microsoft Excel.

Menurut Sugiyono (2016: 273) rumus dari uji t adalah sebagai berikut:

= −( ) ( ) +
Keterangan:
t = Uji t yang dicari
x1 = Rata-rata kelompok 1
x2 = Rata-rata kelompok 2
n1 = Jumlah responden kelompok 1
n2 = Jumlaj responden kelompok 2
S1 = Varian kelompok 1
S2 = Varian kelompok 2
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jika hasil belajar siswa pada pembelajaran dengan model PjBL lebih tinggi

dari pada kelas dengan model pembelajaran konvensional makan Ha di

terima, sebaliknya jika hasil belajar kelas dengan model PjBL lebih rendah

dari pada kelas dengan model konvensional maka Ha di tolak. Uji t pada

penelitian ini dilakukan menggunakan bantuan program Microsoft Excel.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh penggunaan

model PjBL terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran terpadu kelas IV

SD Negeri 2 Labuhan Tahun 2016/2017 maka dapat di simpulkan bahwa:

Ada pengaruh penggunaan model PjBL terhadap hasil belajar siswa pada

pembelajaran terpadu kelas IV SD Negeri 2 Labuhan Ratu Tahun 2016/2017.

Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa yang mengikuti

pembelajaran menggunakan model PjBL lebih tinggi dari nilai rata-rata hasil

belajar siswa yang mengikuti pembelajaran dengan tidak menggunakan

model PjBL.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka dapat

diajukan saran-saran untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada

pembelajaran terpadu di kelas IV, yaitu sebagai berikut.
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a. Bagi Siswa

1. Siswa diharapkan selalu aktif dan termotivasi serta memiliki antusias

untuk berpartisipasi dalam mengikuti pembelajaran agar dapat

memperoleh pembelajaran dan hasil belajar yang baik.

2. Siswa diharapkan harus berani menyampaikan ide dalam kerja

kelompok karena dengan bekerja sama siswa akan lebih mudah

memahami konsep

b. Bagi Guru

Guru diharapkan menerapkan model pembelajaran PjBL yang disertai

dengan bimbingan dan pembinaan secara kesinambungan untuk

meningktkan hasil belajar siswa.

c. Bagi Kepala Sekolah

Diharapkan kepala sekolah mengkondisikan pihak guru untuk selalu

kreatif dan berinovatif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa lebih

aktif secara individu maupun kelompok dalam memahami konsep ilmu

yang dipelajari

d. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti lain atau berikutnya yang akan melakukan penelitian

dibidang ini, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan gambaran,

informasi dan masukan tentang pengaruh penggunaan model PjBL

terhadap hasil belajar siswa.
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