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ABSTRAK

PENGARUH MODEL PROJECT BASED LEARNING TERHADAP HASIL
BELAJAR PESERTA DIDIK TEMA EKOSISTEM KELAS V SD

NEGERI 8 METRO TIMUR

Oleh

SHEFA MUAWANA

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar peserta didik. Tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang signifikan pada penerapan

model pembelajaran project based learning terhadap hasil belajar peserta didik kelas

V SD Negeri 8 Metro Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen.

Desain penelitian yang digunakan yaitu non-equivalent control group design.

Populasi penelitian berjumlah 50 peserta didik. Sampel penelitian ditentukan

menggunakan sampling purposive dengan jumlah 25 peserta didik. Instrumen

penelitian yang digunakan soal tes. Teknik analisis data menggunakan uji statistik

independet sampel t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang

signifikan penerapan model Project Based Learning terhadap hasil belajar peserta

didik dengan thitung 2,155 > ttabel 2,021 (dengan α = 0,05).

Kata kunci: Hasil belajar, project based learning



 

 

 

 

 

 

PENGARUH MODEL PROJECT BASED LEARNING TERHADAP  

HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK TEMA EKOSISTEM  

KELAS V SD NEGERI 8 METRO TIMUR 

 

 

Oleh 

 

SHEFA MUAWANA 

 

 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA PENDIDIKAN 

 

Pada 

 

Jurusan Ilmu Pendidikan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung 

 

 

 
 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2018 

 

 







 



RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Shefa Muawana, dilahirkan di

Desa Tebajawa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran,

pada tanggal 11 September 1996. Peneliti merupakan anak kedua

dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak M. Yasin Adib

dan Ibu Aini. Pendidikan formal yang telah diselesaikan peneliti

sebagai berikut:

1. SD Negeri 4 Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran lulus pada tahun 2008.

2. MTS N 1 Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran lulus pada tahun 2011.

3. MAN 1 Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2014, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan

Guru Sekolah Dasar (PGSD) Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk

Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selanjutnya pada tahun 2017, melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa

Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat. Selain KKN,

peneliti juga melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SD Negeri 1

Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat.



MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada
kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 6)

“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah
untuk tenang dan sabar”

(Khalifah Umar bin Khatab)



PERSEMBAHAN

Bismillaahirohmaanirrohiim

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah swt
Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Ayahku tercinta M. Yasin Adib
Ibuku tercinta Aini

Terimakasih atas segala yang sudah membesarkanku, mendidik dengan penuh kasih sayang dan
ketulusan, bekerja membanting tulang yang tiada ternilai harganya, selalu memberikan semangat

untuk terus berjuang dalam menggapai cita-cita. Terimakasih telah memberikan kasih sayang
tanpa batas, serta segala untaian doa yang senantiasa d imohonkan kepada Illahi untuk kebaikan

ku.

Kakakku Desi Yani Musoffa, A. Md.
Adik-adikku Almahruqi dan Ahmad Yunus

Yang memberikan bantuan usaha, demi kelancaran studi hingga peneliti mampu menyelesaikan
skripsi ini serta memberikan semangat dan doa untuk terus bersabar dan berjuang dalam

menggapai cita-cita

Almamater tercinta Universitas Lampung



SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat

dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang

berjudul “Pengaruh Model Project Based Learning terhadap Hasil Belajar Peserta

Didik Tema Ekosistem Kelas V SD Negeri 8 Metro Timur”. Skripsi ini disusun

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan di Universitas Lampung.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini tentunya tidak

mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti

menyampaikan terima kasih kepada:

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

telah berkontribusi membangun Universitas Lampung menjadi lebih maju dan

memfasilitasi mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi.

2. Bapak Dr. H.Muhammad Fuad, M.Hum., Dekan FKIP Universitas Lampung

yang telah memfasilitasi dan dukungan mahasiswa menyelesaikan skripsi.

3. Ibu Dr. Riswanti Rini, M. Si., Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas

Lampung yang secara tidak langsung telah memberikan sumbang saran untuk

mahasiswa menyelesaikan skripsi.

4. Bapak Drs. Maman Surahman., M. Pd., Ketua Program Studi PGSD Universitas

Lampung yang mendukung pelaksanaan program di PGSD kampus B dan

dukungan mahasiswa menyelesaikan skripsi..

5. Bapak Drs. Muncarno, M. Pd., Koordinator Kampus B FKIP Universitas

Lampung sekaligus Penguji Ketua yang telah memberikan bimbingan, saran,



nasihat, dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini serta membantu

peneliti dalam menyelesaikan surat guna syarat skripsi.

6. Ibu Dra. Yulina, M. Pd. I., Penguji Sekretaris yang telah memberikan bimbingan,

saran, nasihat, dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Dr. Darsono, M. Pd., Penguji Utama yang telah memberikan saran dan

masukan serta gagasan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu dosen serta staf kampus B FKIP Universitas Lampung yang telah

memberi ilmu pengetahuan dan membantu peneliti sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan.

9. Ibu Siti Rohana, S. Pd., Kepala SD Negeri 8 Metro Timur yang telah

memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di sekolah

tersebut.

10. Ibu Sri Rini Setiasih, S. Pd., Guru Kelas VB SD Negeri 8 Metro Timur yang

peneliti jadikan sebagai kelas eksperimen yang telah membantu dan memberikan

kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di kelas tersebut.

11. Ibu Neti Septiana, S. Pd., Guru Kelas VA SD Negeri 8 Metro Timur yang

peneliti jadikan sebagai kelas kontrol yang telah membantu dan memberikan

kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di kelas tersebut.

12. Peserta Didik SD Negeri 8 Metro Timur terkhusus kelas V yang telah

bekerjasama dalam kelancaran penelitian skripsi ini.

13. Sepupuku tersayang  Tiwi Mia Anggraini, S. E terimakasih yang tak pernah

bosan memberikanku  motivasi dan semangat dalam menuntun ilmu dan meraih

kesuksesan. Terima kasih atas doa dan motivasinya.

14. Sahabat-sahabatku tercinta, Heni Setiowati, Poppy Hayuningrum, Leli Kartika,

Anis Ambar, Rensi Aryanida, serta sahabat-sahabatku sejak MAN,  Anis Sule,

Hikmah Kimong,  Sefty Bernard  dan yang selalu membantu dan memotivasi

serta setia mendengar keluh kesah peneliti, terimakasih atas kebersamaannya

selama ini.



15. Tim hore ku tersayang, Yosi, Olif, Putu, Sulis, Imel, Restu Big, Sheifa, Bela,

Riski dan Rifai terima kasih selalu memberikan semangat, bantuan serta motivasi

untuk keberhasilan peneliti dalam menyusunan skripsi ini.

16. Seluruh rekan-rekan S-1 PGSD angkatan 2014 khususnya Kelas B, yang telah

berjuang bersama demi masa depan yang cerah, kalian akan menjadi cerita

terindah di masa depan.

17. Keluarga kosan tercinta, Bapak Syahbandar, Ibu Syahbandar, Bella, Firda, Yan

Bella, dan Selvia yang telah memberikan banyak masukan, kata-kata yang

membuat semangat, doa yang dilantunkan, selama peneliti menyelesaikan skripsi

ini.

18. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi

ini baik secara langsung mau pun tidak langsung.Semoga Allah Swt,melindungi

dan membalas semua kebaikan yang sudah berikan kepada peneliti. Peneliti

menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, namun peneliti

berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Metro, 1 April 2018

Peneliti

Shefa Muawana

NPM 1413053122



xii

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ............................................................................................. xv

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xvi

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xvii

I.  PENDAHULUAN ......................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ............................................................................ 1
B. Identifikasi Masalah................................................................................... 5
C. Batasan Masalah ........................................................................................ 6
D. Rumusan Masalah...................................................................................... 6
E. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 6
F. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 7
G. Ruang Lingkup Penelitian ......................................................................... 8

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS
A. Kajian Pustaka..............................................................................................9

1. Model Pembelajaran.................................................................................9
a. Pengertian Model Pembelajaran ...................................................... 9
b. Macam-Macam Model Pembelajaran ............................................ 10

2. Model Project Based Learning..............................................................11
a. Pengertian Project Based Learning .................................................11
b. Karakteristik Project Based Learning ...........................................13
c. Langkah-langkah Project Based Learning ....................................15
d. Kelebihan dan Kekurangan Project Based Learning ......................17

3. Belajar dan Pembelajaran ......................................................................20
a. Belajar..............................................................................................20

1) Pengertian Belajar......................................................................20
2) Teori belajar...............................................................................21
3) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belajar ............................22
4) Hasil belajar ...............................................................................24

b. Pembelajaran ..................................................................................25



xiii

Halaman

4. Tema Ekosistem ...................................................................................26
5. Penelitian yang Relevan .......................................................................27

B. Kerangka Pikir ...........................................................................................29
C. Hipotesis Penelitian....................................................................................30

III. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian .........................................................................................31
B. Setting Penelitian......................................................................................32

1. Tempat Penelitian ...............................................................................32
2. Waktu Penelitian.................................................................................32
3. Subjek Penelitian ................................................................................33

C. Prosedur Penelitian ...................................................................................33
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel............................34

1. Variabel Penelitian ............................................................................34
a. Variabel Independen.....................................................................35
b. Variabel Dependen ...................................................................... 35

2. Definisi Operasional Variabel ............................................................35
a. Model Project Based Learning.....................................................35
b. Hasil Belajar ................................................................................36

E. Populasi dan Sampel Penelitian .................................................................36
1. Populasi Penelitian .............................................................................36
2. Sampel Penelitian ...............................................................................37

F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data ..........................................................38
1. Teknik Pengumpul Data .....................................................................38

a. Teknik Non Tes ...........................................................................38
b. Teknik Tes ....................................................................................39

2. Alat Pengumpulan Data......................................................................39
a. Dokumentasi ...............................................................................40
b. Observasi.....................................................................................39

G. Instrumen Penelitian...................................................................................40
1. Pengertian Instrumen Tes ..................................................................40
2. Uji Coba Instrumen Tes......................................................................41
3. Uji Persyaratan Instrumen ..................................................................44

a. Validitas ......................................................................................44
b. Reliabilitas ..................................................................................46

H. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis ..........................................47
1. Teknik Analisi Data Kuantitaif ...........................................................48

a. Nilai Hasil Belajar Secara Individual .........................................48
b. Nilai Rata-Rata Hasil Belajar Peserta Didik ...............................48
c. Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Peserta Didik ....................49



xiv

Halaman

2. Uji Persyaratan Analisis Data.............................................................49
a. Uji Normalitas.............................................................................49
b. Uji Homogenitas .........................................................................51
3. Uji hipotesis ...............................................................................52

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Umum dan Lokasi Penelitian .................................................... 54

1. Visi dan Misi......................................................................................... 54
2. Sarana dan Prasarana ............................................................................ 55
3. Keadaan Tenaga Penduduk................................................................... 56

B. Hasil Penelitian
1. Pelaksanaan Penelitian.......................................................................... 56

a) Uji Coba Instrumen Penelitian ....................................................... 56
b) Pengambilan Data Penelitian ......................................................... 57

2. Deskripsi Data Penelitian...................................................................... 58
3. Analisis Data Penelitan ......................................................................... 58
4. Uji Persyaratan Analisis Data ............................................................... 65

a) Uji Normalitas................................................................................ 65
b) Uji Homogenitas ............................................................................ 66
c) Pengujian Hipotesis........................................................................ 66

C. Pembahasan ............................................................................................... 67
D. Keterbatasan ............................................................................................. 69

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ................................................................................................ 70
B. Saran .......................................................................................................... 70

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 72



xv

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Hasil Ulangan Tematik Mid Semester Ganjil Kelas VA dan VB
SD Negeri 8 Metro Timur......................................................................... 3

2. Data Peserta Didik Kelas IV SD Negeri8 Metro Timur ........................... 37

3. Kisi-Kisi Instrumen Tes Hasil Belajar ...................................................... 41

4. Interpretasi koefisien korelasi nilai r......................................................... 45

5. Analisis Uji Instrumen Tes ..................................................................... 45

6. koefisien reliabilitas KR 20 ...................................................................... 47

7. Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa .............................................. 49

8. Keadaan Pra Sarana SD ............................................................................ 55

9. Analisis Uji Instrumen Tes ....................................................................... 56

10. Nilai Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ............ 58

11. Presentase Nilai Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol .............. 60

12. Presentase Nilai Posttest Siswa Kelas Ekperimen dan Kelas Kontrol...... 61

13. Penggolongan Nilai N-Gain Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas
Kontrol ...................................................................................................... 63



xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka pikir variabel ............................................................................ 29

2. Diagram rancangan penelitian .................................................................. 32

3. Denah SD Negeri 8 Metro Timur ............................................................. 55

4. Diagram Lingkaran Nilai Pretest .............................................................. 60

5. Diagram Batang Nilai Rata-rata Pretest ................................................... 61

6. Diagram Lingkaran Nilai Posttest ........................................................... 62

7. Diagram Batang Nilai Rata-rata................................................................ 62

8. Diagram Lingkaran Perbandingan Nilai N-Gain Siswa Kelas Ekperimen

dengan Kelas Kontrol ............................................................................... 64

9. Diagram Batang Perbandingan Rata-rata N-Gain Siswa Kelas Ekperimen

dengan Kelas Kontrol ............................................................................... 64



xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Data Guru dan Staf SD Negeri 8 Metro Timur............................................ 75

SURAT-SURAT PENELITIAN

2. Surat Penelitian Pendahuluan dari Fakultas................................................. 76

3. Surat Izin Penelitian dari Fakultas ............................................................... 77

4. Surat Keterangan dari Fakultas .................................................................... 78

5. Surat Pemberian Izin Penelitian................................................................... 79

6. Surat Pernyataan Teman Sejawat Kelas V A............................................... 80

7. Surat Pernyataan Teman Sejawat Kelas V B............................................... 81

8. Surat Keterengan Penelitian......................................................................... 82

PERANGKAT PEMBELAJARAN

9. Pemetaan SK dan KD .................................................................................. 83

10. Silabus pembelajaran. .................................................................................. 85

11. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) kelas eksperimen.. ................... 89

12. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) .......................................................... 95

13. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) kelas kontrol. ........................... 98

14. Kisi-kisi instrumen tes hasil belajar. ............................................................ 103

15. Soal uji istrumen soal penelitian eksperimen............................................... 106

16. Kunci jawaban uji instrumen tes. ................................................................. 112



xviii

Halaman

HASIL UJI VALIDITAS, RELIABILITAS, DAN HASIL BELAJAR SISWA

17. Hasil Uji Validitas Tes................................................................................. 113

18. Hasil Uji Reliabilitas Tes ............................................................................. 115

19. Perhitungan Secara Manual Validitas .......................................................... 116

20. Kisi-kisi Soal Pretest Posttest...................................................................... 118

21. Soal Pretest .................................................................................................. 120

22. Soal Posttest ................................................................................................. 123

23. Kunci Jawaban Soal Pretest Posttest ........................................................... 126

HASIL PENELITIAN

24. Rekapitulasi Hasil Belajar Kelas Eksperimen ............................................. 127

25. Rekapitulasi Hasil Belajar Kelas Kontrol .................................................... 128

26. Uji Normalitas Hasil Pretest Kelas Eksperimen.......................................... 129

27. Uji Normalitas Hasil Pretest Kelas Kontrol ................................................ 132

28. Uji Normalitas Hasil Posttest Kelas Eksperimen ........................................ 135

29. Uji Normalitas Hasil Posttest Kelas Kontrol ............................................... 138

30. Uji Homogenitas Pretest .............................................................................. 141

31. Uji Homogenitas Posttest............................................................................. 143

32. Uji Hipotesis ................................................................................................ 145

TABEL-TABEL STATISTIKA

33. Tabel Nilai r Product Moment ..................................................................... 147

34. Tabel Chi-Kuadrat ....................................................................................... 148

35. Tabel Luas di Bawah Lengkungan Kurve Normal dari 0-Z ........................ 149

36. Tabel Nilai dalam Distribusi f...................................................................... 150

37. Tabel Nilai dalam Distribusi t...................................................................... 151

DOKUMENTASI

38. Foto Kelas Eksperimen ................................................................................ 152

39. Foto Kelas Kontrol....................................................................................... 154



1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya

di masa yang akan datang. Menurut Mulyasa (2013: 17) menyatakan

bahwa pendidikan merupakan sarana untuk menyiapkan sumber daya

manusia generasi masa kini dan sekaligus masa depan. Dalam UU No. 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa

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

Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka tujuan dari pendidikan di

Indonesia adalah untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran aktif agar peserta didik dapat mengembangkan potensi yang

dimiliki. Tujuan-tujuan tersebut dicapai oleh penyelenggara pendidikan

dengan mengacu pada kurikulum. Peraturan Menteri Pendidikan

Kebudayaan No. 20 tahun 2016 menyatakan bahwa kurikulum adalah

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
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kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu

(Permendikbud, 2016: 4).

Kurikulum sebagai pedoman harus seragam agar tidak terjadi perbedaan

tujuan, isi dan bahan pelajaran antara wilayah yang satu dengan wilayah

yang lain sehingga perlu diberlakukan kurikulum yang sifatnya nasional.

Kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013 atau tematik. Penelitian

ini akan dilaksanakan di Sekolah Dasar (SD) yang menggunakan

Kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 sering disebut juga dengan kurikulum berbasis karakter,

kurikulum ini merupakan kurikulum baru yang dikeluarkan oleh

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum

2013 sendiri merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pada

pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, dimana peserta didik

dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam proses berdiskusi dan

presentasi serta memiliki sopan santun dan sikap disiplin yang tinggi.

Perkembangan  potensi peserta didik harus dilakukan secara bertahap

sesuai dengan perkembangan psikologi peserta didik sehingga pendidikan

pada tingkat sekolah dasar harus fokus pada pengembangan sikap dan

perilaku.

Berhasilnya tujuan pembelajaran ditentukan oleh banyak faktor

diantaranya adalah faktor pendidik dalam melaksanakan proses

pembelajaran, karena pendidik secara langsung dapat mempengaruhi,
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membina dan meningkatkan kecerdasan serta keterampilan peserta didik.

Cara mengatasi permasalahan di atas dan guna mencapai tujuan

pendidikan secara maksimal, peran pendidik sangat penting dan

diharapkan pendidik memiliki cara/model mengajar yang baik dan mampu

memilih model pembelajaran yang tepat .

Diperlukan suatu upaya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan

pengajaran salah satunya adalah dengan memilih strategi atau cara dalam

menyampaikan materi pelajaran agar diperoleh peningkatan hasil belajar

peserta didik, keberhasilan pembelajaran peserta didik dapat dilihat dari

hasil belajar peserta didik. Nilai hasil belajar dapat dipakai untuk menilai

keberhasilan proses kegiatan pembelajaran di sekolah dan juga mengukur

kinerja pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap

pendidik kelas V yang dilakukan pada tanggal 8 November 2017 di SD

Negeri 8 Metro Timur, peneliti memperoleh informasi bahwa hasil belajar

mid semester ganjil kelas V  tahun pelajaran 2017/2018 masih tergolong

rendah. Hal itu dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil Ulangan Tematik Mid Semester Ganjil  Kelas VA dan
VB SD Negeri 8 Metro Timur Tahun Pelajaran 2017/2018

Kelas KKM Rata
-rata

Jumlah
Peserta
didik

Tuntas Belum Tuntas

Jumlah
Peserta
didik

Persentase Jumlah
Peserta
didik

Persentase

Kelas A 68 65,4 25 11 44% 14 56%

Kelas B 68 63,2 25 8 32% 17 68%
(Sumber: Dokumentasi mid semester pendidik kelas VA dan VB SD

Negeri 8 Metro Timur)



4

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa hasil belajar di kelas V SD Negeri 8

Metro Timur masih rendah. Salah satu faktor penyebab rendahnya

hasil belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran pada peserta

didik kelas V SD Negeri 8 Metro Timur Tahun Pelajaran 2017/2018

diantaranya penerapan model pembelajaran yang kurang tepat yaitu

pembelajaran yang bersifat cenderung monoton dan pembelajaran

masih cenderung berpusat pada pendidik, model pembelajaran yang

digunakan kurang menarik sehingga peserta didik kurang aktif dalam

proses pembelajaran. Seorang pendidik dalam menyampaikan materi

perlu memilih model mana yang sesuai dengan keadaan kelas atau

peserta didik sehingga peserta didik merasa tertarik untuk mengikuti

pelajaran. Oleh karena itu perlu digunakan sebuah model yang dapat

menempatkan peserta didik sebagai subjek (pelaku) pembelajaran dan

pendidik hanya bertindak sebagai fasilitator dalam proses

pembelajaran tersebut. Salah satunya dengan menerapkan model

Project Based Learning .

Model Project Based Learning dapat mengaktifkan peserta didik serta

menyadarkan peserta didik bahwa menjadi peserta didik harus

mempuyai kreatifitas dan hasil karya baik secara individu maupun

kelompok. Model Project Based Learning pembelajaran diawali

dengan masalah nyata disekitar peserta didik untuk dipecahkan melalui

karya kreatif dan bermakna.

Menurut Sani (2015: 172) Project based learning didasarkan pada
teori konstruktivisme dan merupakan pembelajaran peserta didik
aktif (student centered learning), proses pembelajaran melalui
project based learning memungkinkkan pendidik untuk “ belajar
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dari peserta didik” dan “belajar bersama peserta
didik”.pembelajaran melalui project based learning juga dapat
digunakan sebagai sebuah metode belajar untuk mengembangkan
kemampuan peserta didik.

Pembelajaran yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk berkarya baik

secara individual maupun kelompok diantaranya adalah pembelajaran

berbasis Proyek dalam standar proses dinyatakan bahwa untuk

mendorong kemampuan peserta didik menghasilkan karya konsektual,

baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan

model pembelajaran yang menghasilkan karya kontekstual, maka sangat

disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan

karya nyata yaitu model Project Based Learning .

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memutuskan untuk

mengambil judul penelitian “Pengaruh Model Project Based Learning

terhadap Hasil Belajar Peserta didik Tema Ekosistem Kelas V SD Negeri

8 Metro Timur”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasikan

masalah penelitian sebagai berikut.

1. Rendahnya hasil belajar peserta didik kelas V SD Negeri 8 Metro

Timur karena masih belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM), sebesar 68.

2. Model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik cenderung

monoton.
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3. Pembelajaran masih berpusat pada pendidik (teacher centered).

4. Belum menggunakan model pembelajaran yang menarik.

5. Peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti

membatasi permasalahan yaitu:

1. Hasil belajar peserta didik kelas V SD Negeri 8 Metro Timur.

2. Penggunaan Model Project Based Learning.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat di rumuskan masalah

penelitian yaitu “Sejauh manakah pengaruh yang signifikan dan positif

pada model Project Based Learning terhadap hasil belajar peserta didik

pada kelas V SD Negeri 8 Metro Timur?”.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh

yang signifikan dan positif pada model Project Based Learning terhadap

hasil belajar peserta didik pada kelas V SD Negeri 8 Metro Timur.
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F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dengan diadakan penelitian ini

diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Peserta Didik

Peserta didik dapat meningkatkan hasil belajarnya serta dapat

memberikan pengalaman belajar menggunakan model Project Based

Learning.

2. Pendidik

Menjadi lebih profesional dalam mengolah proses pembelajaran

sehingga meningkatkan aktivitas belajar peserta didik dan dapat

memperluas wawasan dan pengetahuan pendidik.

3. Sekolah

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan untuk meningkatkan

kualitas pembelajaran di SD Negeri 8 Metro Timur.

4. Peneliti

Hasil penelitian ini akan menjadi pengalaman mengenai model

pembelajaran serta dapat menambah pengetahuan tentang penelitian

eksperimen dan model pembelajaran Project Based Learning.
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G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Jenis penelitian ini adalah eksperimen.

2. Objek penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas VA (kelas

kontrol) dan VB (kelas eksperimen)

3. Tempat penelitian di SD Negeri 8 Metro Timur.

4. Waktu penelitian eksperimen dilaksanakan pada bulan November

sampai bulan April 2018.

5. Model pembelajaran yang digunakan adalah model Project Based

Learning.

6. Penelitian ini menggunakan tema 8  “Ekosistem” sub tema 1

“Komponen Ekosistem “ pembelajaran 2.
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II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN
HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Model Pembelajaran

a. Pengertian Model Pembelajaran

Model Pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar

yang meliputi segala aspek sebelum sedang dan sesudah pembelajaran

yang dilakukan peserta didiki serta segala fasilitas yang terkait yang

digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses

pembelajaran. Zusnaini (2013: 12) model pembelajaran adalah sebagai

suatu cara belajar yang memperlihatkan pola pembelajaran tertentu.

Dalam pola tersebut dapat dilihat kegiatan peserta didiki peserta didik

di dalam mewujudkan kondisi belajar atau sistem lingkungan yang

menciptakan terjadinya sistem belajar bagi peserta didik.

Menurut Komalasari (2011: 57) model pembelajaran bentuk

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan

secara khas oleh peserta didiki.  Menurut Sagala (2011: 61)  model

Pembelajaran adalah komunikasi dua arah untuk membelajarkan

peserta didik menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar.

Suprijono (2012: 45) model pembelajaran adalah sebagai kerangka
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konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar.

Berdasarkan uraian para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

model pembelajaran merupakan bentuk pola atau rencana

pembelajaran yang digunakan oleh peserta didiki sebagai pedoman

dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran

membantu peserta didiki dalam mendesain materi pembelajaran yang

telah tergambar dari awal sampai akhir agar tujuan pembelajaran dapat

tercapai secara optimal. Model pembelajaran sangat penting digunakan

dalam proses pembelajaran guna memberikan pengalaman dan

pengetahuan yang bermakna bagi peserta didik, sehingga memudahkan

peserta didiki dalam mentransfer ilmu dan mendorong peserta didik

untuk mencapai tujuan pembelajaran.

b. Macam-macam Model Pembelajaran

Terdapat berbagai model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam

kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat lebih menarik

dan bermakna bagi peserta didik. Menurut Bern dan Erikson dalam

Komalasari (2011: 23 ) terdapat lima model pembelajaran dalam

mengimplementasikan pembelajaran yang mengaitkan materi yang

diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik sebagai berikut.

a. Problem based learning (pembelajaran berbasis masalah),
pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam
memecahkan masalah dengan mengintegrasikan berbagai
konsep dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu.
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b. Cooperative learning (pembelajaran kooperatif),
pembelajaran yang diorganisasikan dengan menggunakan
kelompok belajar kecil dimana peserta didik bekerja
bersama untuk memperoleh tujuan pembelajaran.

c. Project based learning (pembelajaran berbasis proyek),
pembelajaran yang memusat pada prinsip dan konsep utama
suatu disiplin, melibatkan peserta didik dalam pemecahan
masalah dan tugas penuh makna lainnya, mendorong peserta
didik untuk bekerja mandiri membangun pembelajaran, dan
pada akhirnya menghasilkan karya nyata.

d. Service learning (pembelajaram pelayanan), pembelajaran
yang menyidiakan suatu aplikasi praktis pengembangan
pengetahuan dan keterampilan baru untuk kebutuhan di
masyarakat melalui proyek dan aktivitas.

e. Work based learning (pembelajaran berbasis kerja), dimana
kegiatan pembelajaran mengintegrasikan antara tempat kerja,
atau seperti tempat kerja dengan materi di kelas untuk
kepentingan para peserta didik dan bisnis.

Model pembelajaran pada permendikbud nomor 22 Tahun 2016

adalah model pembelajaran yang menonjolkan aktivitas dan

kreativitas, menyenangkan, berpusat pada peserta didiki, antara lain:

(1) model pembelajaran berbasis inquiri, (2) model pembelajaran

penemuan, (3) model  pembelajaran  berbasis  masalah, (4)  model

pembelajaran  berbasis proyek. Berdasarkan pendapat para ahli,

model pembelajaran yang peneliti pilih diterapkan pada penelitian

adalah Project Based Learning (pembelajaran berbasis proyek ).

2. Model Pembelajaran Project Based Learning

a. Pengertian Pembelajaran Project Based Learning

Pembelajaran yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk berkarya

baik secara individual maupun kelompok diantaranya adalah

pembelajaran berbasis proyek. Dalam standar proses dinyatakan bahwa

untuk mendorong kemampuan peserta didik menghasilkan karya
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konsektual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan

menggunakan pendekatan pembelajaran Project Based Learning.

Pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran yang

menuntun kreativitas peserta didik. Menurut Sutirman ( 2013: 43)

Project Based Learning adalah model pembelajaran yang melibatkan

peserta didik secara aktif dalam merancang tujuan pembelajaran untuk

hasilkan produk atau proyek yang nyata.

Fathurrohman (2015: 119) Project Based Learning adalah model

pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana

pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan

keterampilan. Project Based Learning adalah suatu pembelajaran yang

melibatkan suatu proyek dalam proses pembelajaran.

Daryanto (2014: 23) menyatakan bahwa Project Based Learning

adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan

sebagai media. Bern dan Erickson dalam Komalasari (2011: 70)

Project Based Learning adalah pempelajaran yang memusat pada

prinsip dan konsep utama suatu disiplin, melibatkan peserta didik

dalam memecahkan masalah dan tugas penuh makna lainnya,

mendorong peserta didik untuk bekerja mandiri membangun

pembelajaran dan pada akhirnya menghasilkan karya nyata. Sani

(2015: 172) Project Based Learning didefinisikan sebagai sebuah

pembelajaran dengan aktivitas jangka panjang yang melibatkan peserta
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didik dalam merancang, membuat dan menampilkan produk untuk

mengatasi permasalahan dunia nyata.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat ditarik suatu

kesimpulan bahwa model Project Based Learning merupakan model

pembelajaran yang bersifat student centered (pembelajaran berpusat

pada peserta didik) dimana melalui model pembelajaran berbasis

proyek ini peserta didik akan belajar lebih mandiri dan melibatkan

peserta didik aktif untuk memberi stimulus mengatasi masalah, yang

dilakukan secara berkelompok, dan pada akhirnya menghasilkan karya

nyata.. Produk yang akan dibuat dalam model ini adalah kliping,

peserta didik bersama kelompok mendapat tantangan untuk membuat

dan menyelesaikan kliping.

b. Karakteristik Pembelajaran Project Based Learning

Mengingat bahwa masing-masing peserta didik memiliki gaya belajar

yang berbeda, maka pembelajaran Project Based Learning

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali materi

dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya, dan

melakukan eksperimen secara kolaboratif. Project Based Learning

memungkinkan bagi peserta didik melakukan investigasi mendalam

tentang sebuah topik nyata. Hal ini akan berharga bagi atensi dan

usaha peserta didik. Menurut Daryanto (2014: 24) menjelaskan bahwa

karakteristik pembelajaran Project Based Learning meliputi:



14

(a) peserta didik membuat keputusan tentang sebuah
kerangka kerja, (b) adanya permasalahan atau tantangan yang
diajukan kepada peserta didik, (c) peserta didik mendesain
proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau
tantangan yang diajukan, (d) peserta didik secara kolaboratif
bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola
informasi untuk memecahkan permasalahan, (e) proses
evaluasi dijalankan secara kontinyu, (f) peserta didik secara
berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah
dijalankan, (g) produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi
secara kualitatif dan, (h) situasi pembelajaran sangat toleran
terhadap kesalahan dan perubahan.

Sani (2015: 173) Karakteristik Project Based Learning yakni sebagai

berikut:

1) Fokus pada permasalahan untuk penguasaan konsep penting dalam

pelajaran.

2) Pembuatan proyek melibatkan peserta didik dalam melakukan

investigasi kontruktif.

3) Proyek harus realistis.

4) Proyek direncanakan oleh peserta didik.

.
Menurut Mac Donell (dalam Rusman, 2015:197) menjelaskan bahwa

model project based learning memiliki tujuh karakteristik sebagai

berikut

1) Melibatkan peserta didik secara langsung dalam
pembelajaran.

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

Berdasarkan pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa

karakteristik project based learning adalah pembelajaran yang



15

diorientasikan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan

peserta didik melalui serangkaian kegiatan penelitian, menghasilkan

produk, memecahkan masalah, dan berkolaborasi yang disatukan

dalam suatu kegiatan pembelajaran.

c. Langkah – langkah Model Project Based Learning

Model Project Based Learning memiliki langkah-langkah yang saling

berkaitan dalam pelaksanaanya. Menurut Sutirman (2013: 46-47),

langkah-langkah Project Based Learning adalah:

a. Mulai dengan pertanyaan esensial
Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu
pertanyaan yang mendorong peserta didik untuk
melakukan suatu aktivitas.

b. Membuat desain rencana proyek
Peserta didik dengan pendampingan dari peserta didiki
membuat desain rencana proyek yang akan dilakukan.

c. Membuat jadwal
Peserta didiki dan peserta didik kolaboratif menyusun
jadwal pelaksaan kegiatan pembelajaran. Aktivitas paa
tahap ini antara lain: (1) membuat timeline unntuk
menyelesaikan proyek, (2) membuat deadline
penyelesaikan proyek, (3) menggunakan peserta didik
agar merencanakan cara yang baru, (4) mengarahkan
peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak
berhubungan dengan proyek, dan (5) meminta peserta
didik untuk member alasan tentang cara yang dipilih.

d. Memantau peserta didik dan kemajuan proyek
Peserta didiki bertanggung jawab memantau kegiatan
peserta didik selama menyelesaikan proyek untuk
mengetahui kemajuan pelaksaan proyek dan
mengantisipasi hambatan yang dihadaoi peserta didik.

e. Menilai hasil
Penilaian dilakukan untuk mengukur ketercapaian
standar, mengevaluasi kemajuan masingmasing peserta
didik, member umpan balik tentang tingkat pemahaman
yang susah dicapai, dan mnjadi bahan pertimbangan
dalam menyusun strategi pembelajaran brikutnta.

f. Refleki
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Pada akhir pembelajaran, peserta didiki dan peserta didik
melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek
yang sudah dijalankan.

Adapun langkah-langkah pembelajaran Project Based Learning

menurut Daryanto (2014: 27) yaitu:

a. Penentuan Pertanyaan Mendasar.
b. Mendesain Perencanaan Proyek.
c. Menyusun Jadwal.

Pengajar dan peserta didik secara kolaboratif menyusun
jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek.

d. Memonitor Peserta Didik dan Kemajuan Proyek.
Pengajaran bertanggung jawab untuk melakukan monitor
terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan
proyek.

e. Menguji Hasil.
Penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam
mengukur ketercapaian standar, berperan dalam
mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik.

f. Mengevaluasi Pengalaman.
Pada akhir proses pembelajaran,pengajar dan peserta didik
melakukan revleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek
yang sudah dijalankan.

Fathurrohman (2015: 123-125) menjelaskan langkah-langkah Project

Based Learning sebagai berikut:

a. Penentuan proyek
Pada langkah ini peserta didik menentukan tema/topik
proyek.

b. Perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek.
Peserta didik merancang langkah-langkah kegiatan
penyelesaian proyek, kegiatan ini berisi aturan main dalam
pelaksanaan tugas proyek, pemilihan aktivitas, dan kerja
sama anataranggota kelompok.

c. Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek.
d. Penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring

peserta didiki.
e. Penyusunan laporan dan presentasi/publik hasil proyek.

Hasil proyek dalam bentuk produk, dipresentasikan
dan/atau dipublikasikan kepada peserta didik yang lain
dan peserta didiki.

f. Evaluasi proses dan hasil proyek.
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Peserta didiki dan peserta didik pada akhir proses
pembelajaran melakukan refleksi terhadap aktivitas dan
hasil tugas proyek.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, peneliti memilih langkah-

langkah dalam pelaksanaan Project Based Learning dari Daryanto

yaitu (a) Penentuan Pertanyaan Mendasar. (b) Mendesain Perencanaan

Proyek. (c) Menyusun Jadwal. (d) Memonitor Peserta Didik dan

Kemajuan Proyek. (e) Menguji Hasil. (f) Mengevaluasi Pengalaman.

d. Kelebihan dan kekurangan  Model Project Based Learning

Sutirman (2013: 48-50) beberapa kelebihan menggunakan

pembelajaran berbasis proyek adalah:

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

2) Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam
menyelesaikan masalah.

3) Membuat peserta didik lebih aktif dalam menyelesaikan
permasalahan yang kompleks.

4) Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bekerja
peserta didik.

5) Mendorong peserta didik mempraktikan keterampilan
berkomunikasi.

6) Meningkatkan keerampilan peserta didik dalam mengelola
sumber daya.

7) Memberikan pengalaman kepada peserta didik dalam
mengorganisasi proyek.

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

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

10) Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan.

Sutirman (2013: 1\48-50) Kelemahan Project Based Learning adalah

1) Membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah
dan menghasilkan produk.
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2) Membutuhkan biaya yang cukup.
3) Membutuhkan peserta didiki yang terampil dan mau

belajar.
4) Membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang

memadai.
5) Tidak sesuai dengan untuk peserta didik yang mudah

menyerah dan tidak memiliki pengetahuan serta
keterampilan yang di butuhkan.

6) Kesulitan melibatkan semua peserta didik dalam kerja
kelompok.

Ada beberapa keunggualan dan kelemahan Project Based Learning.

Daryanto (2014: 25-26) mengatakan beberapa keunggulan

pembelajaran model Project Based Learning yaitu:

a) Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar,
mendorong kemampuan peserta didik untuk melakukan
pekerjaan penting.

b) Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil
memecahkan masalah.

c) Meningkatkan kolaborasi antar peserta didik untuk
mempraktikan  keterampilan   komunikasi.

d) Memberi pengalaman kepada peserta didik dalam
pembelajaran dan praktik mengorganisasi proyek,
membuat alokasi waktu,  serta sumber-sumber lain seperti
perlengkapan untuk menyelesaikan tugas.

e) Melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil
informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki,
kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata.

f) Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan,
sehingga peserta didik maupun pendidik menikamati
proses pembelajaran.

Daryanto (2014: 25-26) kelemahan pembelajaran model Project Based

Learning adalah:

a) Memerlukan banyak waktu untuk menyelesikan masalah.
b) Membutuhkan biaya yang cukup banyak.
c) Banyak peserta didiki merasa nyaman dengan kelas biasa,

di mana peserta didiki memegang peran utama di kelas.
d) Banyak peralatan yang harus disediakan.
e) Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan

dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan.
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f) Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam
kerja kelompok.

Faturahman (2015: 126) pembelajaran berbasis proyek memiliki

kelebihan yaitu :

1) Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar
dan mendorong kemampuan mereka dalam melakukan
pekerjaan penting dan mereka perlu dihargai

2) Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah
3) Meningkatkan kolaborasi. Pentingnya kerja kelompok

dalam proyek adalah mendorong peserta didik untuk
mengembangkan dan mempraktikan keterampilan
komunikasi

4) Meningkatkan keterampilan mengelola sumber
5) Pendekatan proyek menyediakan pengalaman belajar yang

melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang
untuk berkembang sesuai dengan dunia nyata

6) Pembelajaran berbasis proyek melibatkan para peserta didik
untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan
pengetahuan yang dimiliki , kemudian diimplementasikan
dengan dunia nyata

7) Pembelajaran berbasis proyek membuat suasana belajar
menjadi menyenangkan, sehingga peserta didik maupun
pendidik menikmati proses pembelajaran.

Masih menurut Faturahman (2015: 126) pembelajaran berbasis

proyek mempunyai beberapa kelemahan yaitu:

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

tradisional, dimana instruktur memegang peran utama
kelas.

4) Banyaknya peralatan yang harus disediakan.
5) Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan

dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan.
6) Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam

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

kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa
memahami topik secara keseluruhan.



20

3. Belajar dan Pembelajaran

a. Belajar

1) Pengertian Belajar

Proses belajar terjadi melalui banyak cara, baik disengaja maupun

tidak disengaja dan berlangsung sepanjang waktu dan menuju pada

suatu pada diri pembelajar. Perubahan yang dimaksud yaitu

perubahan perilaku tetap berupa pengetahuan, pemahaman,

keterampilan, dan kebiasaan yang baru diperoleh individu.

Menurut Susanto (2013: 3) belajar adalah perubahan tingkah laku

pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu  dengan

individu lain dan individu dengan lingkungannya sehingga mereka

lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Komalasari

(2015: 2) menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses

perubahan tingkah laku baik pengetahuan, sikap, dan keterampilan

yang diperoleh dalam jangka waktu yang lama dan tidak

disebabkan oleh adanya kematangan ataupun perubahan sementara

karena suatu hal.

Menurut Kurniawan (2011: 8) belajar merupakan sebagai proses

aktif internal individu dimana melalui pengalamannya berinteraksi

dengan lingkungan menyebabkan terjadinya perubahan tingkah

laku yang relative permanen. Belajar dalah perubahan tingkah laku

individu akibat adanya pengalaman, atau berinteraksi dengan

lingkungan. Djamarah (2006: 13) belajar adalah suatu kegiatan
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yang dilakukan dengan melibatkan dua unsur, yaitu jiwa dan raga.

Suprijono (2012: 4) belajar merupakan bentuk pengalaman.

Pengalaman pada dasarnya adalah hasil dan interaksi antara peserta

didik dengan lingkungannya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang

dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk

memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru

sehingga memungkinkan seorang  terjadinya peruabahan perilaku

yang relative tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam

bertindak.

2) Teori Belajar

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai

bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di

dalam pikiran peserta didik itu. Trianto (2009: 28-40)

mengemukakan beberapa teori belajar yang melandasi model

pembelajaran yaitu:

a. Teori Belajar Konstruktivisme
Teori ini menyatakan bahwa peserta didik harus
menemukan sendiri dan mentransformasikan
informasi kompleks, mengecek informasi baru
dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila
aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Paham
konstruktivisme juga menyatakan bahwa
pengetahuan dibentuk sendiri oleh individu dan
pengalaman merupakan kunci utama dari belajar
bermakna.

b. Teori Perkembangan Kognitif Piaget
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Teori ini memandang bahwa pada dasarnya setiap
orang dalam berpikir dan mengerjakan segala sesuatu
senantiasa dipengaruhi oleh tingkat-tingkat
perkembangan koknitif.

c. Teori Penemuan Jerome Bruner
Bruner menganggap, belajar penemuan sesuai
dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh
manusia, dan dengan sendirinya memberi hasil yang
paling baik.

d. Teori Pembelajaran Sosial Vygotsky
Teori ini lebih menekankan pada aspek sosial, bahwa
peserta didik membentuk pengetahuan sebagai hasil
dari pikiran dan kegiatan peserta didik sendiri
melalui bahasa.

e. Teori Pembelajaran Perilaku
Prinsip yang paling penting dari teori ini adalah
bahwa perilaku berubah sesuai dengan konsekuensi-
konsekuensi langsung dari perilaku tersebut.
Konsekuensi yang menyenangkan akan akan
memperkuat perilaku, sedangkan konsekuensi yang
tidak menyenangkan akan memperlemah perilaku.

Berdasarkan penjelasan beberapa teori belajar di atas, peneliti

berpendapat bahwa teori Konstruktivisme mendukung model

Project Based Learning. konstruktivisme menyatakan bahwa

pengetahuan dibentuk sendiri oleh individu dan pengalaman

merupakan kunci utama dari belajar bermakna.

3) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan

beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar

yaitu berasal dari dalam diri seseorang yang belajar dan ada pula

dari luar diri. Pada dasarnya ada banyak faktor yang

mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Menurut Munadi

dalam Rusman, (2015: 124) “faktor-faktor yang mempengaruhi
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hasil belajar antar lain meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis.

Sementara faktor eksternal meliputi faktor lingkungan dan faktor

instrumental”.

Di bawah ini dikemukakan oleh Slameto (2010: 54) faktor-faktor

yang mempengaruhi belajar adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal: yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang
sedang belajar, faktor intern terdiri dari:
a. Faktor jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh)
b. Faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat,

motif, kematangan, dan kesiapan)
c. Faktor kelelahan

2. Faktor Eksternal: yaitu faktor yang ada di luar individu, faktor
ekstern terdiri dari:
a. Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, hubungan antara

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi,
pengertian orang tua, dan latar belakang budaya)

b. Faktor sekolah (metode mengajar, media pembelajaran,
kurikulum, hubungan peserta didiki dengan peserta didik,
relasi peserta didik dengan peserta didik, disiplin sekolah,
alat pelajaran, waktu sekolah, keadaan gedung, metode
belajar, dan tugas rumah)

c. Faktor masyarakat (kegiatan peserta didik dan masyarakat,
media masa, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat).

Selanjutnya Susanto (2013:12) mengemukakan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam

diri peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya.

2. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri

peserta didik yang memperngaruhi hasil belajar yaitu keluarga,

sekolah, dan masyarakat.
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Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta

didik tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara umum

ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik yaitu

faktor internal dan faktor eksternal, yang masing-masing terdiri

atas banyak faktor. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu

sama lain sehingga mempengaruhi keberhasilan peserta didik

dalam belajar.

4) Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran.

Hasil belajar adalah sesuatu yang di peroleh peserta didik setelah

mengikuti proses pembelajaran, mengikuti evaluasi  dari semua

kegiatan yang tersusun dan sistematis. Nawawi dalam Susanto

(2013: 5) hasil belajar adalah sebagai tingkat keberhasilan peserta

didik dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang

dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai

sejumlah materi pelajaran tertentu.

Kunandar (2013: 62) menyatakan hasil belajar adalah kompetensi

atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif, maupun

psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah

mengikuti proses belajar mengajar. Menurut suprijono (2012: 5)

hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Kurniawan
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(2011: 13) hasil belajar adalah kemampuan menangkap makna atau

arti dari sesuatu yang dipelajari.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil

belajar peserta didik diartikan adanya perubahan yang terjadi pada

peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran. Hasil

belajar dalam penelitian ini adanya perubahan aspek kognitif.

Indikator hasil belajar ranah kognitif meliputi pengetahuan,

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penilaian. Ranah

kognitif peserta didik diukur menggunakan instrumen tes yang

diberikan pada akhir pembelajaran.

b. Pembelajaran

Pembelajaran merupakan sesuatu yang didesain agar dapat mencapai

tujuan pembelajaran itu sendiri. Menurut Gagne dalam kurniawan

(2011: 25) pembelajaran adalah adalah serangkaian aktivitas untuk

membantu mempermudah seseorang belajar, sehingga terjadi belajar

secara optimal. Fathurrohman (2015: 16) pembelajaran adalah proses

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu

lingkungan belajar.

Komalasari (2011: 3) menyatakan bahwa pembelajaran yaitu suatu

sistem atau proses membelajarkan subjek didik/pembelajar yang

direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara

sistematis agar subjek didik dapat mencapai tujuan-tujuan

pembelajaran secara efektif dan efisien. Dirman dan junarsih (2014: 6)
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pembelajaran adalah suatu proses kombinatif yang interaktif dari

berbagai komponen yang terlibat dalam pembelajaran untuk mencapai

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.

Zusnaini (2013: 11) pembelajaran dapat diartikan sebagai

pengorganisasian atau pengaturan atau penciptaan kondisi lingkungan

sebaik-baiknya yang memungkinkan terjadinya proses belajar

mengajar terhadap peserta didik.

Peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran adalah  serangkaian

aktivitas yang mendorong terjadinya interaksi antara peserta didik,

peserta didiki, dan lingkungan. Aktivitas ini merupakan upaya

membelajarkan subjek didik sesuai dengan perencanaan dan  desain

yang  telah ditentukan guna tercapainya hasil belajar yang diharapkan.

4. Tema Ekosistem

Kurikulum 2013 pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan

tematik terpadu. Kelas V tema dibagi menjadi 9 tema, pada semester

genap terdapat 4 tema dan semester ganjil 5 tema yang pada masing-

masing tema terdapat 3 sub tema dan tiap sub tema diuraikan ke dalam 6

pembelajaran, 1 pembelajaran dialokasikan untuk 1 hari. Tema

“Ekositem” merupakan tema yang terdapat pada semester genap yaitu

tema 8. Tema ekosistem terdapat 3 sub tema masing-masing sub tema

terdiri dari 6 pembelajaran. Sub tema yang pertama yaitu komponen

ekosistem, sub tema yang kedua yaitu hubungan makhluk hidup dalam

ekosistem dan sub tema yang ketiga memelihara ekosistem.
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5. Penelitian yang Relevan

Berikut ini adalah hasil penelitian yang relevan dengan penelitian

eksperimen dalam penelitian ini :

1. Lestari, Desi Fitri. 2017. Pengaruh model pembelajaran Project Based

Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas IV

pada mata pelajaran IPA di SDN Jarakan. Kesamaan tersebut yaitu

menggunakan jenis penelitian eksperimen, menerapkan model Project

Based Learning. Namun, terdapat perbedaan pada peneliti yaitu pada

penelitian Lestari membelajarkan Project Based Learning yang dapat

mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif peserta didik, subjek yang

diambil peserta didik kelas IV SDN Jarakan mata pelajaran IPA, dan

waktu penelitian pada tahun 2017. Sedangkan peneliti membelajarkan

Project Based Learning yang dapat mempengaruhi hasil belajar tema

ekosistem, menggunakan subjek SD kelas V, tempat penelitian di SD

Negeri 8 Metro Timur, dan rencana waktu penelitian pada tahun 2018.

2. Novila Sari, Shella. 2017. Pengaruh model Project Based Learning

pada pembelajaran kubus terhadap hasil belajar peserta didik kelas V

SD Negeri 1 Unggul Pagar Air. Pada penelitian ini peningkatan hasil

belajar peserta didik dapat dilihat dari hasil perhitungan uji t diperoleh

nilai thitung = 5,64 > ttabel = 1,67. Kesamaan tersebut yaitu

menerapkan model Project Based Learning pada peserta didik,

menggunakan jenis penelitian eksperimen, dan mempengaruhi hasil

belajar peserta didik. Namun terdapat perbedaan yaitu pada  penelitian

Novila Sari menggunakan subjek peserta didik V SD Negeri 1 Unggul
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Pagar Air menggunakan pembelajaran  kubus, dan melakukan

penelitian tahun 2017. Sedangkan peneliti menggunakan subjek

peserta didik SD, tempat penelitian di SD Negeri 8 Metro Timur, dan

akan melakukan penelitian pada tahun 2018.

3. Kamayani, Diah. 2015. Pengaruh model pembelajaran Project Based

Learning berbantuan media tiga dimensi terhadap hasil belajar IPA di

SD Gugus IX Kecamatan Buleleng. Kesamaan tersebut yaitu

menerapkan model Project Based Learning pada peserta didik,

menggunakan jenis penelitian eksperimen, dan mempengaruhi hasil

belajar peserta didik.  Namun terdapat perbedaan yaitu pada

penelitian Kamayani menggunakan subjek peserta didik SD Gugus IX

Kecamatan Buleleng, dan melakukan penelitian tahun 2015.

Sedangkan penelitis menggunakan subjek peserta didik SD, tempat

penelitian di SD Negeri 8 Metro Timur, dan akan melakukan penelitian

pada tahun 2018.

Ketiga penelitian tersebut di atas, menunjukkan adanya pengaruh yang

signifikan pada model Project Based Learning terhadap kemampuan

berpikir kreatif hasil belajar peserta didik. Sehingga peneliti yakin bahwa

model Project Based Learning berpengaruh terhadap hasil belajar peserta

didik kelas V SD Negeri 8 Metro Timur, karena penelitian ini sudah

pernah dilakukan oleh peneliti Desi Fitri Lestari (2017), Shella Novila Sari

(2017) dan Diah Kamayani (2015).
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B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur

pikir penelitian. Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2016: 60) kerangka

berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang

penting. Kerangka pikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila

dalam penelitian tersebut terdapat dua variabel atau lebih. Terdapat banyak

faktor yang saling memengaruhi keberhasilan proses pembelajaran, salah

satunya yaitu ketepatan dalam memilih dan menggunakan model

pembelajaran Project Based Learning.

Model Project Based Learning dapat mempermudah peserta didiki untuk

mencapai suatu tujuan pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran yang

tepat dapat membantu peserta didiki untuk meningkatkan hasil belajar dan

menciptakan suasana kelas yang lebih aktif sehingga pembelajaran menjadi

tidak tertanam.

Daryanto (2014: 23) menyatakan pembelajaran Project Based Learning

adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai

media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis,

dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Berdasarkan

pokok pemikiran yang telah dijelaskan, memungkinkan bahwa model

pembelajaran Project Based Learning berpengaruh terhadap hasil belajar

peserta didik.
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Hubungan antar variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada

gambar diagram kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka konsep variabel.

Keterangan:

X = Model Pembelajaran Project Based Learning

Y = Hasil Belajar peserta didik = Pengaruh Alur kerangka pikir

= Pengaruh

Pada gambar 1, dapat dideskripsikan bahwa model pembelajaran Project

Based Learning yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung

dapat membuat peserta didik lebih mudah menguasai dan mengerti materi

pelajaran. Model pembelajaran Project Based Learning juga dapat

mempermudah peserta didik, bekerja mandiri, menghasilkan karya nyata

dan dapat meningkatkan hasil belajar.

C. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir di atas, maka hipotesis

penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Terdapat pengaruh yang

positif dan signifikan pada penerapan model Project Based Learning terhadap

hasil belajar peserta didik tema ekosistem kelas V SDN 8 Metro Timur”.

x

x

x

y

x

x
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian adalah eksperimen. Sanjaya

(2013: 85) menyatakan bahwa penelitian eksperimen adalah metode

penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari suatu tindakan

atau perlakuan tertentu yang sengaja dilakukan terhadap suatu kondisi

tertentu. Sugiyono (2016: 6) menyatakan bahwa penelitian eksperimen

merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment

(perlakuan) tertentu. Objek penelitian ini adalah pengaruh model project

based learning (X) terhadap (Y) hasil belajar.

Penelitian ini menggunakan desain non-equivalent control group

design. Desain ini menggunakan 2 kelompok, yaitu kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang

mendapat perlakuan berupa penerapan pembelajaran model Project

Based Learning sedangkan kelas kontrol adalah kelas pengendali yaitu

kelas yang tidak mendapat perlakuan. Pada desain ini kelompok

eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random.

Sugiyono (2016: 116) bahwa non-equivalent control group design

digambarkan sebagai berikut:



32

Gambar 2. Diagram rancangan penelitian..

Keterangan:
O1 : Pre-test sebelum diberi perlakuan pada kelompok eksperimen
X   : Perlakuan project based learning
O2 : Post-test setelah diberi perlakuan pada kelompok eksperimen
O3 : Pre-test pada kelompok control
O4 : Post test pada kelompok control

Berdasarkan  gambar 2 di atas, mengilustrasikan bahwa desain ini

menggunakan dua kelompok, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Pelaksanaan pretest yang dilakukan sebelum melakukan perlakuan, baik

untuk kelompok eksperimen  maupun kelompok kontrol (O1, O3) dapat

digunakan sebagai dasar dalam  menentukan perubahan. Pemberian

posttest pada akhir perlakuan akan menunjukan seberapa jauh akibat dari

perlakuan. Hal ini dilakukan dengan cara melihat perbedaan nilai (O2 -

O4) sedangkan pada kelompok kontrol tidak diperlakukan apapun.

B. Setting Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 8 Metro Timur, Jl. Stadion,

Kel. Tejosari, Kec. Metro Timur. SD Negeri 8 Metro Timur.

2. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian eksperimen dilaksanakan pada bulan November

sampai bulan April 2018.

O1 X O2

O3 O4

O4

O4
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3. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas VA (kelas

eksperimen) dan VB (kelas kontrol) di SD Negeri 8 Metro Timur.

Jumlah peserta didik kelas VA 25 peserta didik dan kelas VB 25

peserta didik.

C. Prosedur Penelitian

Penelitian terdiri dari tiga tahapan, yaitu prapenelitian, perencanaan dan

tahap pelaksaan penelitian. Adapun langkah-langkah dari setiap tahapan

tersebut adalah:

1. Penelitian pendahuluan

a. Peneliti membuat syarat izin penelitian pendahuluan ke sekolah

b. Melakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui kondisi

sekolah, jumlah kelas dan peserta didik yang akan dijadikan

subjek penelitian, serta cara mengajar pendidik kelas V.

c. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol.

2. Tahap Perencanaan

a. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk kelas

eksperimen dengan menggunakan model Project Based Learning.

b. Menyiapkan instrument penelitian.

3. Tahap Pelaksaan
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a. Menganalisisdata hasil uji coba untuk menguji apakah valid dan

reliabel untuk dijadikan pretest dan posstest

b. Mengadakan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol

c. Melaksanakan penelitian pada kelas eksperimen. Proses

pembelajaran kelas eksperimen menggunakan pembelajaran

dengan model Project Based Learning sebagai perlakuan dan

pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksaan

pembelajaran (RPP) yang telah disusun.

d. Mengadakan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

e. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil pretest dan

posttest.

f. Membuat laporan hasil peneltian.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah seluruh objek yang akan diteliti. Sugiyono

(2016: 38) menyatakan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut

atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari akan

kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian yaitu variabel

independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Widoyoko (2015:

5) menyatakan bahwa variabel bebas sering juga disebut variabel

stimulus, pengaruh dan predikator. Sugiyono (2016: 39) menyatakan

bahwa variabel dependen sering disebut variabel terikat, merupakan
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variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya

variabel bebas.

a. Variabel Independen

Variabel independen sering disebut dengan variabel bebas.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah penggunaan

model project based learning (X). Variabel independen ini akan

mempengaruhi hasil belajar peserta didik.

b. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat sering disebut juga sebab

akibat dari variabel independen. Variabel dependen pada penelitian

ini adalah hasil belajar peserta didik (Y). Hasil belajar peserta didik

dipengaruhi oleh penggunaan model Project Based Learning.

2. Definisi Operasional Variabel

Berikut ini akan dijelaskan definisi operasioanal variabel penelitian.

a. Model pembelajaran Project Based Learning

Model Project Based Learning adalah model yang menekankan

pada pengadaan proyek dalam pembelajaran yang melibatkan

peserta didik aktif untuk memberi stimulus mengatasi masalah,

yang dilakukan secara berkelompok, dan pada akhirnya

menghasilkan karya nyata. Indikator Project Based Learning yang

ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu membuat kerangka kerja,

merencanakan kegiatan untuk menyelesaikan tantangan

menggunakan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan mencari
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informasi serta menarik kesimpulan. Permasalahan yang dihadapi

berkaitan dengan dunia nyata dan membuat produk sebagai

jawaban dari tantangan.

b. Hasil belajar

Hasil belajar diartikan adanya perubahan yang terjadi pada peserta

didik setelah melaksanakan proses pembelajaran. Hasil belajar

dalam penelitian ini adanya perubahan aspek kognitif. Indikator

hasil belajar ranah kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman,

penerapan, analisis, sintesis dan penilaian. Ranah kognitif peserta

didik diukur menggunakan instrumen tes yang diberikan pada akhir

pembelajaran. Adapun instrumen yang digunakan untuk

memperoleh hasil belajar peserta didik menggunakan tes bentuk

pilihan ganda dengan benar skor 1 dan salah skor 0. Pada

penelitian ini mengambil tema 8  subtema 1 pembelajaran 2, yang

terdiri dari mata pelajaran SBDP, Bahasa Indonesia dan IPA.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Penelitian membutuhkan objek untuk diamati. Populasi merupakan

seluruh objek yang diamati oleh peneliti. Sugiyono (2016: 117).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
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Siregar (2013: 56) menyatakan bahwa populasi populer dengan

sebutan serumpunan/sekelompok objek yang menjadi sasaran

penelitian. Artinya seluruh data, objek, ruang lingkup, dan waktu yang

dibutuhkan dan mendukung serta memiliki karakteristik tertentu yang

dipilih sesuai dengan keperluan tertentu merupakan populasi.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik

kelas V SD Negeri 8 Metro Timur tahun pelajaran 2017/2018 dengan

jumlah peserta didik 50 peserta didik. Data populasi dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut

Tabel 2 Data peserta didik kelas V SD Negeri 8 Metro Timur

No. Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah
1. VA 8 17 25
2. VB 9 16 25

Jumlah 17 33 50
(Sumber: Pendidik kelas VA dan VB SD Negeri 8 Metro Timur)

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data di mana hanya

sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk

menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi.

Sugiyono (2016: 81) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Artinya sampel merupakan bagian dari populasi.

Sampel haruslah benar-benar mewakili populasi, dan juga harus

bersifat representatif artinya dapat terpercaya. Maka dari itu, peneliti

menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling
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jenuh yang merupakan kategori dari teknik sampling non probabillity

sampling. Sugiyono (2016: 85) sampling jenuh adalah teknik

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai

sampel.

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas V SD

Negeri 8 Metro Timur. Kelas VA yang berjumlah 25 peserta didik

dengan menerapkan metode konvesioal dan kelas VB yang berjumlah

25 peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran Project

Based Learning.

F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1. Teknik pengumpul Data

a. Teknik Nontes

Teknik nontes digunakan untuk memperoleh data yang bersifat

kualitatif. Teknik nontes yang digunakan pada penelitian ini adalah

observasi, wawancara, serta dokumentasi. Pada pelaksanaan

penelitian pendahuluan, peneliti menggunakan teknik ini untuk

mengamati proses pembelajaran serta mendapatkan data jumlah

peserta didik dan nilai Mid Semester peserta didik kelas V di SD

Negeri 8 Metro Timur. Kemudian pada pelaksanaan penelitian,

peneliti menggunakan teknik ini guna mendokumentasikan proses

pembelajaran yang dilakukan.
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b. Teknik Tes

Teknik tes digunakan untuk mencari data mengenai hasil belajar

peserta didik.  Teknik ini bertujuan untuk mengetahui tingkat

pemahaman peserta didik mengenai materi yang diajarkan.

Menurut Arikunto (2013: 193) tes adalah serentetan pertanyaan

atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur

keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat

yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Pada penelitian ini, tes

yang digunakan berupa tes objektif dengan pemilihan butir-butir

soal pilihan jamak yang relevan dengan kompetensi dasar dan

indikator yang telah dibuat. Tes terdiri dari tes awal (pre-test) dan

tes akhir (post-test).

2. Alat Pengumpulan Data

a. Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan dengan metode

pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan

secara langsung di lapangan serta pencatatan sistematik fenomena-

fenomena yang diselidiki. Menurut Hadi (dalam Sugiyono, 2016:

145) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh

informasi tentang penilaian kinerja pendidik, data tentang kondisi
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sekolah atau deskripsi tentang lokasi penelitian yang dilaksanakan

di SD Negeri 8 Metro Timur.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data nilai mid

semester ganjil pada saat observasi tanggal 8 November 2017.

Selain itu, teknik ini juga digunakan untuk memperoleh data

berupa gambar pada saat penelitian berlangsung.

G. Instrumen Penelitian

Peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa instrumen tes dengan

tujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan peserta didik dan

bagaimana hasil belajar peserta didik setelah mengikuti proses

pembelajaran dengan menggunakan model Project Based Learning.

1. Pengertian Instrumen Tes

Instrumen yang digunakan peneliti pada penelitian ini berupa

instrument tes. Tes bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman

peserta didik mengenai materi yang diajarkan dan data yang diperoleh

berupa angka sehingga tes menggunakan pendekatan kuantitatif.

Sanjaya (2013: 251) menyatakan bahwa instrumen test adalah:

Alat untuk mengumpulkan data tentang kemampuan subjek
penelitian dengan cara pengukuran, misalnya untuk mengukur
kemampuan subjek penelitian dalam menguasi materi pelajaran
tertentu, digunakan tes tertulis tentang materi pelajaran
tersebut; untuk mengukur kemampuan subjek penelitian dalam
menggunakan alat tertentu, maka digunakan tes keterampilan
menggunakan alat tersebut, dan lain sebagainya.
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Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar ranah

kognitif. Bentuk tes yang diberikan berupa soal pilihan jamak, setiap

jawaban benar memiliki skor 1 dan jawaban salah memiliki skor 0.

2. Uji Coba Instrumen Tes

Setelah instrumen tes tersusun kemudian diuji cobakan kepada kelas

yang bukan menjadi subjek penelitian. Tes uji coba ini dilakukan

untuk mendapatkan persyaratan tes yaitu validitas dan reliabilitas tes.

Tes ini diujicobakan pada kelas V SD Negeri 5 Metro Timur yang

menggunakan kurikulum, akreditasi, dan KKM, yang sama dengan

SD 8 Negeri Metro Timur. Setelah dilakukan uji coba instrumen,

selanjutnya yaitu menganalisis hasil uji coba instrumen.

Suatu tes dapat dikatakan baik jika soal-soal yang terkandung dalam

butir tes tersebut dapat mewakili isi materi pembelajaran yang akan

diukur. Oleh sebab itu diperlukan penyusunan kisi-kisi instrumen soal

yang akan dapat dijadikan pedoman untuk menulis soal atau merakit

soal menjadi tes.

Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Tes Hasil Belajar Tema Ekositem

Kompetensi Dasar
(KD) Indikator

Ting
kat

Ranah
IPK

Nomor Butir Soal

Sebe
lum
diuji

Valid Baru

SBdP

3.2 Mengenal
harmoni musik
dan lagu daerah.

1. Menjelaskan
harmoni
musik dan
lagu daerah

2. Mendeskrisik
an berbagai
macam contoh
harmoni

C1

C3

20,22,2
6

4,14,3
3

20

33

10

18
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Kompetensi Dasar
(KD)

Indikator

Ting
kat

Ranah
IPK

Nomor Butir Soal

Sebe
lum
diuji

Valid Baru

4.6 Memainkan alat
musik ritmis
secara
berkelompok
dengan iringan
vokal lagu anak-
anak dua suara

Bahasa
Indonesia

3.1 Menggali
informasi dari
teks laporan
buku tentang
makanan dan
rantai makanan,
kesehatan
manusia,
keseimbangan
ekosistem, serta
alam dan
pengaruh
kegiatan
manusia dengan
bantuan
pendidik dan
teman dalam
bahasa
Indonesia lisan
dan tulis dengan
memilih dan
memilah
kosakata baku

4.1 Mengamati,
mengolah, dan
menyajikan teks
laporan buku
tentang
makanan dan
rantai makanan,
kesehatan
manusia,
keseimbangan
ekosistem, serta

musik dan
lagu daerah

1. Menerangkan
berbagai
macam alat
musik ritmis

2. Memilih
berbagai
contoh macam
alat musik
ritmis

1. Mencari
informasi dari
teks bacaan
tentang jenis
ekosistem

2. Memilih kata-
kata baku dan
tidak baku

1. Mendeskripsi
kan tentang
jenis-jenis
ekosistem

2. Menyebutkan
tentang jenis-
jenis
ekosistem
dengan
menggunakan
kata baku

C2

C4

C2

C4

C3

C1

2,16.18
,40

11,17,
37

3,6,7,
12

21,24

31,32,
38,39

28,30

2,16

11,1
7

3,7,1
2

21

32,38

28,30

2,7

5,8

3,4,6

11

17,20

15,16
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Kompetensi Dasar
(KD)

Indikator

Ting
kat

Ranah
IPK

Nomor Butir Soal

Sebe
lum
diuji

Valid Baru

alam dan
pengaruh
kegiatan
manusia secara
mandiri dalam
bahasa
Indonesia lisan
dan tulis dengan
memilih dan
memilah
kosakata baku

IPA

3.6 Mengenal jenis
hewan dari
makanannya
dan
mendeskripsika
n rantai
makanan pada
ekosistem di
lingkungan
sekitar.

4.6 Menyajikan hasil
pengamatan
untuk
membentuk
rantai makanan
dan jejaring
makanan dari
makhluk hidup
di lingkungan
sekitar yang
terdiri dari
karnivora,
herbivora, dan
omnivora.

1. Menyebutkan
komponen di
dalam sebuah
ekosistem

2. Menjelaskan
beberapa
jenis
ekosistem

1. Melakukan
pengamatan
untuk
mengidentifik
asi komponen
di dalam
sebuah
ekosistem

2. menyimpulka
n tentang
jenis-jenis
ekosistem dan
cirinya

C1

C2

C3

C4

1,5,13
,29

8,9,19
,34

10,23,
25,36,
27

35,15

1

19

23,25
27

35

1

9

12,13
14

19

Jumlah soal 40 20 20
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3. Uji Persyaratan Instrumen

Setelah melakukan uji coba instrumen, selanjutnya menganalisis hasil

uji coba instrumen.  Uji coba tersebut meliputi validitas dan

reliabilitas.

a. Validitas

Sanjaya (2013: 254) validitas adalah tingkat kesahihan dari suatu

tes yang dikembangkan  untuk mengungkapkan apa yang hendak

diukur. Menurut Sugiyono (2016: 363) validitas merupakan

derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian

dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti.

Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur

apa yang hendak diukur. Validitas yang digunakan dalam

penelitian ini adalah validitas isi, karena instrumen yang

dikembangkan memuat materi yang hendak diukur. Agar

instrumen memiliki validitas isi maka kita dapat menyusun kisi-

kisi instrumen terlebih dahulu sebelum instrumen itu sendiri

dikembangkan. Kisi-kisi tersebut dapat dijadikan pedoman dalam

penyusunan instrumen tes sesuai dengan materi yang ingin kita

ukur.

Untuk mengukur tingkat validitas soal, digunakan rumus korelasi

point biserial dengan bantuan program microsoft office excel

2007, rumus yang digunakan sebagai berikut.

rpbis= √
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Keterangan:
rpbis = koefisien korelasi point biserial
Mp = mean skor dari subjek-subjek yang menjawab benar

item yang dicari    korelasi
Mt = mean skor total
St = simpangan total
p = proporsi subjek yang menjawab benar item tersebut
q = 1-P
(Kasmadi & Sunariah, 2014: 157)

Tabel.4.Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r.
Besar koefisien korelasi Interpretasi

0,80 – 1,00 Sangat kuat
0,60 – 0,79 Kuat
0,40 – 0,59 Sedang
0,20 – 0,39 Rendah
0,00 –0,19 Sangat rendah

(Sumber: Sugiyono, 2014: 257)

Kriteria pengujian apabila rhitung> rtabel dengan α= 0,05, maka alat

ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila rhitung< rtabel,

maka alat ukur tersebut tidak valid.Untuk mencari validitas soal tes

kognitif (pilihan jamak) dilakukan uji coba soal dengan jumlah

responden sebanyak 21 peserta didik. Jumlah soal yang

diujicobakan sebanyak 40 soal.Berikut data hasil analisis validitas

tes.

Tabel 5. Analisis Uji Instrumen Tes
No Item

Nilai
Validitas

Kriteri
a

No Item
Nilai
Validitas Kriteria

Lam
a Baru Lama Baru

1 1 0.479 Valid 21 11 0.598 Valid

2 2 0.479 Valid 22 0.598 Drop

3 3 0.479 Valid 23 12 0.598 Valid

4 0.479 Drop 24 0.598 Drop

5 0.479 Drop 25 13 0.598 Valid

6 0.479 Drop 26 0.598 Drop

7 4 0.479 Valid 27 14 0.598 Valid

8 0.479 Drop 28 15 0.598 Valid
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No Item
Nilai
Validitas

Kriteri
a

No Item
Nilai
Validitas Kriteria

Lam
a Baru Lama Baru

9 0.479 Drop 29 0.598 Drop

10 0.479 Drop 30 16 0.598 Valid

11 5 0.479 Valid 31 0.598 Drop

12 6 0.479 Valid 32 17 0.598 Valid

13 0.479 Drop 33 18 0.598 Valid

14 0.479 Drop 34 0.598 Drop

15 0.479 Drop 35 19 0.598 Valid

16 7 0.479 Valid 36 0.598 Drop

17 8 0.479 Valid 37 0.598 Drop

18 0.479 Drop 38 20 0.598 Valid

19 9 0.479 Valid 39 0.598 Drop

20 10 0.479 Valid 40 0.598 Drop
r-tabel = 0,433

b. Reliabilitas

Ketetapan suatu hasil pengukuran dalam penelitian akan

ditemukan oleh beberapa faktor, antara lain oleh konsistensi,

stabilitas, atau ketelitian alat ukur yang digunakan. Yusuf (2014:

242) menjelaskan bahwa reliabilitas merupakan konsistensi atau

kestabilan skor suatu instrumen penelitian terhadap individu yang

sama dan diberikan dalam waktu yang berbeda.

Sugiyono (2016:131) menjelaskan bahwa untuk menghitung

reliabilitas dengan teknik KR 20 (Kuder Richardson) digunakan

rumus sebagai berikut.

= ( ) ( ∑
)

Keterangan:

r11 = reliabilitas tes
P = proposi subjek yang menjawab item dengan benar
Q = proposi subjek yang menjawab item dengan salah
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(q = 1-p)
∑pq = jumlah hasil perkalian p dan q
n = banyaknya/ jumlah item
S2 = varians
(Sumber: Kasmadi dan Sunariah, 2014: 166)

Tabel 6. koefisien reliabilitas KR 20
No Koefisien Reliabilitas Tingkat Reliabilitas
1. 0,8-1 Sangat Kuat
2. 0,6-0,79 Kuat
3. 0,4-0,59 Sedang
4. 0,2-0,39 Rendah
5. 0-0,19 Sangat Rendah

(Sumber: Arikunto, 2006: 276)

Berdasarkan jumlah soal yang valid sebanyak 20 soal, dilakukan

perhitungan dengan menggunakan rumus KR. 20 (Kuder

Richardson)dengan bantuan program Ms. Excel 2007. Perhitungan

yang telah dilakukan menunjukkan hasil r-hitung = 0,909 .Kemudian

harga r-hitung tersebut dibandingkan dengan kriteria menurut

Suharsimi Arikunto dan diperoleh kesimpulan bahwa soal tes

tersebut mempunyai kriteria reliabilitas sangat kuat sehingga soal

tersebut dapat dipergunakan dalam penelitian ini.

H. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Setelah melakukan perlakuan terhadap kelas eksperimen dan kelas control

maka diperoleh data berupa hasil pretest, posttest dan peningkatan

pengetahuan (N-Gain). Untuk mengetahui peningkatan pengetahuan,

menurut Meltzer dalam Khasanah (2014: 39) dapat digunakan rumus

sebagai berikut.

G =
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Dengan kategori sebagai berikut.

Tinggi  : 0,7 ≤ N-Gain ≤ 1

Sedang : 0,3 ≤ N-Gain ≤ 0,7

Rendah  : N-Gain< 0,3

1. Teknik Analisis Data Kuantitatif

a. Nilai Hasil Belajar Secara Individual

Untuk menghitung nilai hasil belajar peserta didik ranah

kognitif. Menurut Adopsi dalam Purwanto (2008: 102)

Individu rumus sebagai berikut.

NP =
R

X 100
SM

Keterangan:
NP = nilai pengetahuan

R

= skor yang diperoleh/item yang dijawab

benar

SM = skor maksimum

100 = bilangan

b. Nilai Rata-rata Hasil Belajar Peserta didik

Untuk menghitung nilai rata-rata seluruh peserta didik dapat

dihitung dengan

X =

Keterangan :

X= total nilai yang diperoleh peserta didik
N= jumlah peserta didik

(Sumber: Aqib,dkk., 2010: 40)
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c. Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Peserta didik

Secara Klasikal

Menghitung persentase ketuntasan hasil belajar peserta

didik secara klasikal.

P =
Σ

Σ
x 100 %

(Sumber: Aqib, 2010:41)

Keterangan:

P : Presentase ketuntasan

Tabel 7. Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Peserta

didik

NO Persentase Kriteria

1 >85% Sangat tinggi
2 65-84% Tinggi
3 45-64% Sedang
4 25-44% Rendah
5 < 24% Sangat rendah

2. Uji Persyaratan Analisis Data

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa

data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Ada beberapa cara yang digunakan untuk menguji normalitas

data, antara lain dengan kertas peluang normal, uji chi kuadrat,

uji liliefors, dengan teknik kolmogorov-smirnov.

Langkah-langkah uji normalitas adalah sebagai berikut:

1. Rumusan hipotesis:



50

Ha = Populasi yang berdistribusi normal

H0 = Populasi yang berdistribusi tidak normal.

2. Rumus statistik yang digunakan yaitu rumus chi-

kuadrat

χ2
hit =∑ ²

Keterangan :

χ2
hit: Chi Kuadrat hitung

0 : Frekuensi yang diobservasi

h : Frekuensi yang diharapkan

(Sumber: Muncarno, 2015: 60)

3. Mencari o (frekuensi pengamatan) dan h (freuensi

yang diharapkan) dapat membuat langkah-langkah

sebagai berikut.

a. Membuat daftar distribusi frekuensi

1. Menentukan nilai rentang (R), yaitu data
terbesar-data terkecil.

2. Menentukan banyak kelas (BK) = 1 + 3,3 log n.

3. Menentukan panjang kelas (i) = .

4. Menentukan rata-rata simpangan baku.

b. Membuat daftar distribusi o (frekuensi

pengamatan) dan h (Frekuensi yang diharapkan).

4. Kaidah keputusan apabila X2
hitung < X2

tabel maka

populasi berdistribusi normal, sedangkan apabila

X2
hitung > X2

tabel maka populasi tidak berdistribusi

normal.
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b. Uji Homogenitas

Jika sampel berasal dari distribusi normal, maka

selanjutnya diuji kesamaan dua varians atau disebut uji

homogenitas. Uji homogenitas dimaksudkan untuk

memperlihatkan kedua atau lebih kelompok data sampel

berasal dari populasi yang memiliki variansi sama atau

tidak.

1) Rumusan hipotesis:

H0= Populasi mempunyai varians yang homogen.

H1= Populasi mempunyai varians yang tidak homogen.

2) Uji homogenitas digunakan uji F dengan rumus

sebagai berikut.

F = varian terbesarvarian terkecil
(Muncarno, 2015: 57)

Harga Fhitung tersebut kemudian dikonsultasikan dengan

Ftabel untuk diuji signifikansinya dengan taraf signifikansi

yaitu 0,05selanjutnya bandingkan Fhitungdengan Ftabel

dengan ketentuan:

Jika  Fhitung< Ftabel maka Ha diterima, artinya varian kedua

kelompok data tersebut adalah homogen.

Jika Fhitung > Ftabel maka Ha ditolak, artinya varian kedua

kelompok data tersebut tidak homogen.
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3. Uji Hipotesis

Jika sampel atau data populasi yang berdistribusi normal maka

pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah ada pengaruh X

(model project based learning) terhadap Y (hasil belajar peserta

didik pada tema Ekosistem) maka diadakan uji kesamaan rata-rata.

Pengujian hipotesis ini menggunakan independent sampel t-test.

Independent sampel t-test digunakan untuk menguji perbedaan

rata-rata dari dua kelompok data atau sampel yang independent.

Rumus statistik:

t = X − X( − 1) + ( − 1)+ − 2 . 1 + 1
Keterangan:
X1 : Nilai rata- rata kelompok eksperimen

2 : Nilai rata- rata kelompok control
: Varians eksperimen
: Varians kontrol

1 : Jumlah peserta didik sampel kelompok eksperimen
2 : Jumlah sampel kelompok control

(Sumber: Muncarno, 2015: 56)

Berdasarkan rumus diatas, ditetapkan taraf sinifikansi 5% atau α

= 0,005 maka kaidah keputusan yaitu: thitung< ttabel, maka Ha

ditolak, sedangkan jika thitung> ttabel maka Ha diterima. Apabila Ha

diterima berarti ada pengaruh yang signifikan dan positif.



53

a. Rumusan Hipotesis:

Ha: Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada

penerapan model project based learning terhadap

hasil belajar peserta didik tema ekosistem kelas V

SD Negeri 8 Metro Timur.

H0: Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan

pada penerapan model project based learning

terhadap hasil belajar peserta didik tema ekosistem

kelas V SD Negeri 8 Metro Timur.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data hasil penelitian dan pembahasan dalam

penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh yang

signifikan pada penerapan model Project Based Learning terhadap hasil belajar

peserta didik kelas V SD Negeri 8 Metro Timur. Adanya pengaruh yang

signifikan ditunjukkan dengan nilai thitung = 2,155> ttabel = 2,021 (dengan α =

0,05).Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kognitif

peserta didik pada hasil belajar di kelas kontrol dan kelas eksperimen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan model Project Based

Learning, terdapat beberapa saran yang ingin dikemukakan oleh peneliti

kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

1. Peserta Didik

Sebagai masukan bagi peserta didik terkait dengan pelaksanaan

pembelajaran dengan menggunakan model Project Based Learning,

hendaknya peserta didik bekerja secara mandiri dan berpartisipasi aktif

dalam proses menginvestigasi masalah. Pada saat proses diskusi, peserta

didik hendaknya langsung mencari alternatif penyelesaiandari masalah yang
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diberikan, fokus untuk mencari penyelesaian masalah saat diskusi, dan

berani saat mempresentasikan hasil pemecahan masalahnya di depan kelas.

2. Pendidik

Seorang pendidik sebaiknya memiliki pengetahuan yang baik tentang

langkah-langkah penerapan model Project Based Learning dan menyiapkan

instrumen yang sesuai dengan indikator yang akan diukur.

3. Sekolah

Sekolah yang ingin menerapkan model Project Based Learning hendaknya

memberikan dukungan kepada pendidik yang berupa perlengkapan fasilitas

sekolah yang mendukung tercapainya pembelajaran ini secara maksimal.

4. Peneliti Lain

Peneliti lain yang ingin menerapkan model Project Based Learning,

sebaiknya dicermati dan dipahami kembali cara penerapannya dan

instrumen penelitian yang digunakan. Selain itu, materi harus disiapkan

dengan sebaik mungkin agar memperoleh hasil yang baik dan keterbatasan

dalam penelitian ini dapat diminalisir untuk penelitian selanjutnya.
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