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Suryani  

 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya hasil belajar peserta didik pada 

pembelajaran ilmu pengetahuan alam tematik di SD Al Azhar 2 Bandar Lampung. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran problem 

based learning terhadap hasil belajar ilmu pengetahuan alam pembelajaran tematik. 

Metode penelitian ini adalah quasi eksperiment, dengan desain penelitian 

nonequivalent control group design. Populasi penelitian ini seluruh peserta didik  

kelas V SD Al Azhar 2 Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data penelitian ini 

adalah teknik observasi, tes dan dokumentasi. Berdasarkan hasil uji hipotesis 

menggunakan rumus korelasi product moment dan uji t dapat disimpukan bahwa 

terdapat perbedaan dan pengaruh penggunaan model pembelajaran problem based 

learning terhadap hasil belajar ilmu pengetahuan alam pembelajaran tematik peserta 

didik kelas V SD Al Azhar 2 Bandar Lampung . 

 

Kata Kunci:  penerapan model pembelajaran problem based learning,pembelajaran 

tematik, hasil belajar IPA 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

                 THE INFLUENCE OF THE APPLICABILITY OF LEARNING 

PROBLEM BASED LEARNING MODELS IN IMPROVING 

THE RESULT OF LEARNING IPA 

  

By 

 

Suryani  

 

 

The problem in this study was the low learning  outcomes of natural science 

students in thematic learning at SD Al Azhar 2 Bandar Lampung city. This study  

aims to determine  the effect of problem based learning models to the learning 

outcomes  of students’ natural science thematic learning. The method used in this 

study was quasi experiment, with non equivalent control group  design. The 

population in this research were all fifth gade students at Al Azhar 2 elementary 

school in Bandar Lampung. The techniques of data collection were observation 

,test and documentation. Based on the results of hypothesis testing using the 

product moment correlation formula and ttest, it showed that there are differences  

and the  influence  of the use of problem based learning models on the  results of 

learning science  in the learning of fifth grade students at Al Azhar 2 elementary 

school Bandar Lampung 

 

Keywords: the applicabillity of learning problem based learning models, thematic 

learning, the result of learning IPA 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan sebuah sarana dalam memanusiakan manusia. Hal ini 

merupakan proses yang dilakukan dalam pendidikan ialah berupaya 

memperbaiki manusia melalui proses pembelajaran. Pendidikan merupakan 

faktor utama dalam pembentukkan pribadi manusia. Pendidikan sangat 

berperan dalam membentuk pribadi manusia menurut ukuran normatif. 

Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang 

pendidikan, sebab dengan system pendidikan yang baik diharapkan muncul 

generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri 

untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

 

Pendidikan merupakan 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. 

Pendidikan sebagai aspek yang sangat penting dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan negara, memiliki fungsi dan tujuan yang harus dicapai. 

Adapun fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum 



2 

 

 

 

dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Bab 2 

pasal 3 menyebutkan bahwa: 

 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

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

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

demokratis serta bertanggung jawab 

 

Berdasarkan fungsi pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-

Undang tersebut bahwa pendidikan memegang peranan yang sangat penting 

dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

sehingga dibutuhkan seperangkat kurikulum pendidikan yang sesuai 

perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. 

 

Terkait dengan fungsi pendidikan, maka pemerintah terus berusaha 

melakukan peningkatan mutu pendidikan agar tujuan-tujuan tersebut dapat 

tercapai. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah yaitu melalui 

kurikulum pendidikan. Seiring berjalannya waktu serta perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, kurikulum telah melalui beberapa kali pergantian 

guna meningkatkan kualitas lulusan. Penelitian dilakukan pada sekolah yang 

sudah menerapkan kurikulum 2013. 

 

Kurikulum 2013 sering disebut juga dengan kurikulum berbasis karakter yang 

meliputi aspek (1) berketuhanan, (2) berketerampilan, (3) berkarya, (4) 
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berkreasi, (5) berkepribadian, dan (6) berbudaya, kurikulum ini merupakan 

kurikulum baru yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum 2013 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. Kurikulum ini secara resmi menggantikan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan yang sudah diterapkan sejak 2006. Setelah 

berlakunya kurikulum 2013 diharapkan mampu menghasilkan insan yang 

produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Sehingga dalam proses pembelajaran, 

pendidik dituntut untuk memberikan inovasi baru dan merancang kegiatan 

pembelajaran sebaik mungkin pendidik harus pandai dalam memilih model 

yang sesuai dengan materi agar tercapainya tujuan pembelajaran. Mata 

pelajaran dalam kurikulum 2013 di SD/MI yakni, Bahasa Indonesia, 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu 

Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya. 

 

Pembelajaran dapat dikatakan efektif dan optimal apabila tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Demi mencapai tujuan pembelajaran, seorang 

pendidik dapat menciptakan situasi dan kondisi belajar yang baik dan secara 

efektif. Pendidik dituntut untuk memiliki kreatifitas serta inovatif agar 

mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan. Seorang 

pendidik diharapkan memiliki cara atau model mengajar yang baik dan harus 

kreatif dalam memilih model pembelajaran. 
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Tujuan dari penggunaan model pembelajaran adalah agar proses 

pembelajaran semakin bervariasi dan tidak membosankan, agar belajar 

peserta didik menjadi aktif, dan membuat peserta didik semakin semangat 

dalam belajar karena mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran. 

 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik 

setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut 

mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Hasil belajar dapat dilihat 

melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data 

pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan peserta didik dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Nilai hasil belajar peserta didik dapat 

digunakan sebagai parameter untuk menilai keberhasilan proses kegiatan 

pembelajaran di sekolah dan juga dapat mengukur kinerja pendidik dalam 

melaksanakan proses pembelajaran 

 

Hal ini pun berdampak pada hasil belajar peserta didik berdasarkan hasil 

observasi penelitian pendahuluan yang dilakukan pada SD Al Azhar 2 Bandar 

Lampung diperoleh hasil belajar yang dicapai peserta didik  kelas V 

umumnya relatif rendah. Data yang diperoleh pada hasil belajar pada Ujian 

Tengah Semester (UTS) semester ganjil Tahun pelajaran 2018/2019 seperti 

tabel berikut ini: 
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Tabel 1. Nilai Ujian Tengah Semester Tema 2 Semester Ganjil Peserta 

Didik Kelas V SD Al Azhar 2 Bandar Lampung. 

Mata Pelajaran IPA B.Indonesia Matematika 

KKM 70 73 70 

Nilai < 70 ≥ 70 < 73 ≥ 73 < 70 ≥ 70 

Jumlah Siswa             

Kelas 

VA 36 21 15 20 16 19 17 

Persentase % 58,33 41,67 55,55 44,45 52,77 47,23 

Kelas 

VB 39 26 13 24 15 24 15 

Persentase % 66,67 33,33 61,54 38,46 61,54 38,46 

Kelas 

VC 35 22 13 20 15 21 14 

Persentase % 62,85 37,15 57,14 42,86 60,00 40,00 

Kelas 

VD 35 24 11 21 14 20 15 

Persentase % 68,58 31,42 60,00 40,00 57,14 42,86 

Kelas 

VE 32 18 14 15 17 17 15 

Persentase % 56,25 43,75 46,87 53,13 53,13 46,87 

Sumber: Dokumentasi Wali Kelas V SD Al Azhar 2 Bandar Lampung  

 

Berdasarkan tabel 1 di atas, pada ulangan tengah semester ilmu pengetahuan 

alam Tema 2 semester ganjil SD Al Azhar 2 Bandar Lampung nilai ujian 

tengah semester. Peserta didik kelas VA memperoleh nilai dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) masih diatas 50% terutama untuk mata pelajaran 

IPA sebesar 58,33%,  Bahasa Indonesia sebesar 55,55% dan matematika 

sebesar 52,77% .  Peserta didik kelas VB memperoleh nilai dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) masih diatas 50% terutama untuk mata pelajaran 
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IPA sebesar 66,67%,  Bahasa Indonesia sebesar 61,54% dan Matematika 

sebesar 61,54%. Peserta didik kelas VC memperoleh nilai dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) masih diatas 50% terutama untuk mata pelajaran 

IPA sebesar 62,85%,  Bahasa Indonesia sebesar 57,14% dan Matematika 

sebesar 60,00. Peserta didik kelas VD memperoleh nilai dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) masih diatas 50% terutama untuk mata pelajaran 

IPA sebesar 68,58%,  Bahasa Indonesia sebesar 60,00% dan Matematika 

sebesar 57,14%. Peserta didik kelas VE memperoleh nilai dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) masih diatas 50% terutama untuk mata pelajaran 

IPA sebesar 56,25%,  Bahasa Indonesia sebesar 46,87% dan Matematika 

sebesar 53,13%. Pada  tabel 1 untuk Mata pelajaran IPA  dari 177 peserta 

didik yang mendapat nilai ≥ 70 sebanyak 66 peserta didik atau  sebesar 

37,29% dan peserta didik yang mendapat nilai < 70 adalah 111 peserta didik 

atau sebesar 62,71%. Untuk Mata pelajaran Bahasa Indonesia dari 177 

peserta didik yang mendapat nilai ≥ 73 sebanyak 77 atau  sebesar 43,50% dan 

peserta didik yang mendapat nilai < 73 sebanyak 100 atau sebesar  56,50 %. 

Untuk Matematika dari 177 peserta didik yang mendapat nilai ≥ 70 sebanyak 

76 atau sebesar 42,93% dan peserta didik yang mendapat nilai < 70 adalah 

101 atau sebesar 57,07%   

 

Berdasarkan kondisi diatas, maka perlu diadakannya suatu penelitian yang 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik. Salah satu cara 

yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan model  problem based 

learning. Model problem based learning ini merupakan model pembelajaran 

yang menyajikan masalah dunia nyata untuk dipecahkan oleh peserta didik 
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secara individu maupun kelompok sehingga dapat merangsang peserta didik 

untuk berpikir kritis serta melatih dan mengembangkan keterampilan peserta 

didik dalam memecahkan masalah. Karena dalam model pembelajaran 

problem based learning ini, peserta didik dilatih menyusun sendiri 

pengetahuannya, mengembangkan keterampilan dan kemampuan dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi. Selain itu, dengan pemberian masalah 

autentik, peserta dapat membentuk makna dari bahan pelajaran melalui proses 

belajar dan menyimpannya dalam memori mereka sehingga sewaktu-waktu 

dapat digunakan kembali. 

 

Mengetahui langkah dari model pembelajaran tersebut, maka perlu diadakan 

sebuah penelitian. Penelitian tersebut adalah pengaruh penerapan model 

problem based learning dan pembelajaran konvensional dalam  

meningkatkan hasil belajar ilmu pengetahuan alam peserta didik kelas V SD 

Al Azhar 2 Bandar Lampung.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah pada penelitian ini 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Pendidik masih menggunakan metode konvensional. 

2. Proses pembelajaran masih berpusat pada pendidik (teacher centered). 

3. Kurangnya aktivitas belajar peserta didik, karena peserta didik hanya 

mendengarkan penjelasan dari pendidik, kemudian peserta didik 

diperintahkan untuk mencatat. 
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4. Rendahnya hasil belajar peserta didik, dengan KKM 70 dari jumlah 

peserta didik 177 peserta didik terdapat 111 peserta didik atau 62,71%  

peserta didik dengan nilai dibawah KKM seperti pada tabel 1 (halaman 5). 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian lebih efektif, efisien, dan 

terarah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka 

masalah dalam penelitian ini dibatasi pada aktivitas penerapan  model 

problem based learning, pembelajaran konvensional dan hasil belajar ilmu 

pengetahuan alam peserta didik pada pembelajaran tematik kelas V SD Al 

Azhar 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019.  

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Masih rendahnya hasil belajar ilmu pengetahuan alam dalam pembelajaran 

tematik pada peserta didik kelas V SD Al Azhar 2 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

Dengan demikian pertanyaan penelitian ini adalah:   

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar ilmu pengetahuan alam pembelajaran 

tematik yang menggunakan model pembelajaran problem based learning 

dengan yang menggunakan pembelajaran konvensional  pada peserta 

didik Kelas V SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2018/2019 ? 
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2. Apakah ada pengaruh aktivitas penerapan model problem based learning 

terhadap peningkatan hasil belajar ilmu pengetahuan alam pembelajaran 

tematik pada peserta didik kelas V SD Al Azhar 2 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2018/2019? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah : 

 

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran ilmu pengetahuan alam pembelajaran tematik yang 

menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan yang 

menggunakan pembelajaran konvensional pada kelas V SD Al Azhar 2 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran  2018/2019. 

 

2. Untuk mengetahui pengaruh aktivitas penerapan model problem based 

learning terhadap  peningkatan hasil belajar  peserta didik pada mata 

pelajaran ilmu pengetahuan alam pembelajaran tematik di kelas V SD 

AlAzhar 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

F. Manfaat Penelitian 

  

1. Manfaat Teoritis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

bagi pendidik dan calon pendidik dalam mengetahui keadaan peserta didik 

dalam pembelajaran, khususnya penerapan model problem based learning 

terhadap hasil belajar peserta didik. 
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2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Peserta Didik 

Diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar melalui model 

problem based learning sebagai alternatif pembelajaran untuk 

meningkatkan keaktifan  peserta didik sehingga hasil belajar 

meningkat. 

 

2. Bagi Pendidik 

Diharapkan dapat menjadikan informasi kepada pendidik dalam 

proses pembelajaran untuk lebih kreatif dalam menggunakan model-

model pembelajaran, khususnya model problem based learning yang 

dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

3. Bagi  Kepala  Sekolah 

Diharapkan dapat memberikan  sumbangan  pemikiran  sehingga 

dapat  dijadikan  referensi  untuk  peningkatan  kualitas pembelajaran 

disekolah khususnya dan pendidikan pada umum nya. 

 

4. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat memberikan  wawasan  dan  pengalaman  sebagai 

calon pendidik dalam menggunakan model pembelajaran  problem  

based learning dalam  meningkatkan  hasil  belajar peserta didik. 

5. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang sejenis. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Belajar dan Pembelajaran 

 

1. Teori   belajar  

 

a. Teori kognitif 

 

Menurut Wahyuni (2007: 112) “teori kognitif ditemui tiap individu 

merencanakan respons prilakunya, menggunakan berbagai cara yang 

bisa membantu mengingat serta mengelola pengetahuan secara unik dan 

lebih berarti”. Teori belajar yang berasal dari aliran psikologi kognitif 

ini menalaah bagaimana orang berpikir, mempelajari konsep dan 

menyelesaikan masalah. 

 

b. Teori konstruktivisme  

Menurut Dimyati (2015: 12) “pandangan konstruktivisme tentang 

belajar yaitu individu akan menggunakan pengetahuan siap dan 

pengalaman pribadi yang telah dimilikinya untuk membantu memahami 

masalah atau materi baru”. Individu dapat membuat inferensi tentang 

informasi baru itu menarik perspektif dari bebrapa aspek pada 

pengetahuan yang di milikinya, mengelaborasi, materi baru dengan  

menguraikannya  secara rinci, dan menggeneralisasi hubungan  



12 

 

 

 

antara materi baru dengan informasi yang telah ada dalam  memori 

peserta didik. 

 

Berdasarkan penjelasan tentang teori-teori belajar diatas, dalam 

penelitian ini sesuai dengan model pembelajaran problem based 

learning maka peniliti merujuk pada teori konstruktivistik. Melalui 

model problem based learning fokus pembelajaran ada pada masalah 

yang dipilih sehingga peserta didik tidak saja mempelajari konsep-

konsep yang berhubungan dengan masalah tetapi juga metode ilmiah 

untuk memecahkan masalah tersebut.  

 

2. Belajar 

 

a. Pengertian Belajar 

 

Belajar merupakan komponen dari ilmu pendidikan yang berkenaan 

dengan tujuan dan bahan acuan interaksi. Mengembangkan teori-teori 

yang meliputi teori tentang tujuan pendidikan, organisasi kurikulum, isi 

kurikulum, dan modul-modul pengembangan kurikulum. Belajar 

merupakan tindakan dan prilaku peserta didik yang kompleks. Dimyati 

(2015:7) “mengemukakan bahwa penentu dari belajar adalah peserta 

didik”. Belajar merupakan proses pencarian ilmu dalam diri sendiri 

melalui latihan, pembelajaran, dan yang lainnya sehingga terjadi 

perubahan dalam diri. Menurut Rusman (2014:43) “belajar adalah 

sebagai suatu proses dimana seorang individu berubah prilakunya 

sebagai akibat dari pengalaman”. Belajar merumuskan proses yang 



13 

 

 

 

terjadi dalam jangka waktu yang lama melalui latihan yang membawa 

terjadinya perubahan dalam diri sendiri. Menurut Sagala (2008: 13) 

mengemukakan bahwa belajar ialah upaya untuk memperoleh 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Proses belajar membawa 

perubahan dalam diri peserta didik menjadi lebih baik dari proses 

sebelum mengalami proses belajar.  

 

Berdasarkan  pengertian belajar menurut beberapa ahli di atas, dapat 

disimpulkan belajar adalah belajar itu membawa perubahan tingkah 

laku karena pengalaman dan latihan, perubahan itu utamanya di dapat 

karena kemampuan baru, dan perubahan tersebut menuju perubahan 

yang lebih baik. 

 

b. Prinsip Belajar 

 

Menurut  Slameto (2010: 24) prinsip-prinsip sebagai berikut: 
1) Belajar harus bertujuan dan terarah. Tujuan akan menuntutnya 

dalam belajar untuk mencapai harapan-harapan. 

2) Belajar memerlukan bimbingan, baik dari bimbingan pendidik 

maupun buku pelajaran itu sendiri. 

3) Belajar memerlukan pemahaman atas hal-hal yang dipelajari 

sehingga diperoleh pengertian-pengertian.  

4) Belajar memerlukan latihan dan ulangan agar apa-apa yang telah 

dipelajari dapat dikuasainya. 

5) Belajar adalah suatu peroses aktif dimana terjadi saling pengaruh 

secara dinamis antara peserta ddik dengan lingkungannya.  

6) Belajar harus disertai keinginan dan kemauan yang kuat untuk 

mencapai tujuan. 

7) Belajar dikatakan berhasil apabila telah sanggup menerapkan 

keadaan bidang praktek sehari-sehari. 
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Berdasarkan pendapat diatas dapat dianalisis bahwa prinsip belajar itu 

ada beberapa macam yang semuanya bertujuan menumbuhkan 

semangat kepada peserta didik untuk giat dalam belajar sehingga dalam 

proses pembelajaran pendidik berhasil dan peserta didik dapat 

mendapatkan hasil belajar sesuai tujuan belajar. 

 

c. Ciri-Ciri Belajar  

  

Belajar adalah ilmu kehidupan yang dilakukan oleh setiap manusia yang 

ingin mengetahui atau melakukan sesuatu yang baru. Kata lain, belajar 

adalah proses setiap orang melakukan perubahan yang relatif permanen 

dalam perilaku sebagai hasil dari pengalaman serta latihan yang dilakukan 

secara terus-menerus. 

 

Belajar mempunyai ciri-ciri tertentu, menurut Djamarah (2011:  15) ciri-

ciri belajar ada enam, yaitu sebagai berikut: 

1. Perubahan yang terjadi secara sadar. 

2. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional. 

3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. 

4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. 

5. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. 

6. Perubahan mencakup seluruh aspek. 

 

Berdasarkan  pendapat diatas dapat di analisis ciri-ciri  belajar tidak hanya 

berkenaan dengan jumlah pengetahuan tetapi juga meliputi seluruh 

kemampuan individu. Dengan demikian, maka ciri-ciri belajar juga dapat 

dirumuskan yaitu harus memungkinkan terjadinya perubahan prilaku pada 

diri individu perubahan tersebut tidak hanya pada aspek pengetahuan atau 
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kognitif saja  tetapi meliputi aspek juga sikap dan nilai serta keterampilan. 

Kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai 

hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seorang dianggap telah belajar 

sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. 

 

d. Implikasi Belajar Terhadap Pembelajaran  

Menurut Slameto (2010: 26) implikasi belajar terhadap pembelajaran 

adalah sebagai berikut:  

1) Pada prinsipnya, strategi pembelajaran digunakan pendidik untuk 

mengaktifkan peserta didik belajar (mental emosional) 

2) Perubahan prilaku peserta didik sebagai hasil belajar harus dirumuskan 

secara jelas dalam rumusan kompetensi yang mengandung tujuan 

pembelajaran atau indikator (pengetahuan, keterampilan dan sikap) 

3) Pendidik harus menyiapkan lingkungan belajar yang memicu dan 

menantang peserta didik belajar dengan melalui  pengalaman lansung 

atau pengamatan langsung  hasilnya akan lebih baik dari pada belajar 

dengan melalui pengalaman tidak langsung. 

 

e. Aktivitas belajar  

1. Pengertian aktivitas belajar  

Proses pembelajaran yang baik tentunya didukung oleh aktivitas yang 

ada dalam pembelajaran tersebut. Keaktifan peserta didik dalam proses 

pembelajaran akan berdampak pada hasil belajar peserta didik tersebut. 

Semakin aktif peserta didik  dalam proses pembelajaran, maka akan 

semakin baik hasil belajar peserta didik. Menurut Mulyono (2009: 12) 

“mengemukakan bahwa aktivitas peserta didik merupakan kegiatan atau 

prilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar”. Kegiatan-kegiatan 

yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar 
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seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas dapat 

menjawab pertanyaan pendidik dan bisa bekerja sama dengan peserta 

didik yang lain, serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 

 

Menurut Rusman (2014:56) “aktivitas belajar adalah segala kegiatan 

yang di lakukan dalam proses interaksi (pendidik dan peserta didik) 

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran”. Aktivitas yang di 

maksudkan di sini penekanannya adalah pada peserta didik, sebab 

dengan adanya aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran  akan 

berdampak terciptanya situasi belajar aktif. 

Menurut Wawan (2010: 1), aktivitas belajar adalah segenap 

rangkaian kegiatan atau aktivitas secara sadar yang dilakukan oleh 

seseorang yang mengakibatkan perubahan dalam dirinya, berupa 

perubahan pengetahuan atau kemahiran yang sifatnya tergantung 

pada sedikit banyaknya perubahan.  

 

Sedangkan menurut Sardiman (2010: 2), aktivitas dalam proses 

belajar mengajar adalah rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan 

peserta didik dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal yang belum 

jelas, mencatat, mendengar, berpikir, membaca dan segala kegiatan 

yang dilakukan yang dapat menunjang prestasi belajar. 

 

Berdasarkan pengertian aktivitas belajar menurut beberapa para ahli di 

atas, maka peneliti  menyimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah suatu 

rangkaian kegiatan yang  dilakukan  oleh  peserta didik  dalam  proses  

pembelajaran  yang membawa perubahan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan peserta didik. 
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2. Jenis - Jenis Aktivitas Belajar 

Menurut Hanafiah  (2010:  24) menyatakan,  aktivitas  belajar  di bagi  

kedalam  delapan  kelompok,  yaitu sebagai berikut: 

a. Kegiatan-kegiatan visual (visual activities), yaitu membaca, melihat 

gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran dan 
mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

b. Kegiatan-kegiatan lisan (oral activities), yaitu mengemukakan suatu 

fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian mengajukan 
pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, berwawancara 

diskusi dan interupsi 
c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan (listening activities), yaitu 

mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau 
diskusi kelompok, atau mendengarkan radio. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis (writing activities), yaitu menulis cerita, 
menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan copy, membuat 

outline atau rangkuman, dan mengerjakan tes serta mengisi angket. 

e. Kegiatan-kegiatan menggambar (drawing activities), yaitu 
menggambar, membuat grafik, diagram, peta dan pola. 

f. Kegiatan-kegiatan motorik (motor activities), yaitu melakukan 
percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran,  

g. membuat model, menyelenggarakan permainan, serta menari dan 
berkebun. 

h. Kegiatan-kegiatan mental (mental activities), yaitu merenungkan 
mengingat, memecahkan masalah, menganalisa faktor-faktor, melihat 

hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 

i. Kegiatan-kegiatan emosional (emotional activities), yaitu minat, 
membedakan, berani, tenang, merasa bosan dan gugup. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat  dianalisis bahwa  aktivitas yang 

ditekankan pada penelitian ini adalah tentang kegiatan-kegiatan visual 

(visual activities), kegiatan-kegiatan lisan (oral activities), kegiatan-

kegiatan mendengarkan (listening activities), kegiatan-kegiatan menulis 

(writing activities). 
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3. Ciri-Ciri Aktivitas Belajar 

 

Menurut Dimyati (2015:12) “menyatakan bahwa aktivitas belajar peserta 

didik selama proses pembelajaran merupakan salah satu indikator adanya 

keinginan peserta didik untuk belajar”. Peserta didik memiliki keaktifan 

apabila ditemukan ciri-ciri prilaku sebagai berikut: 

a Antusiasme peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

b Interaksi peserta didik dengan pendidik. 

c Interaksi peserta didik dengan peserta didik. 

d Kerjasama kelompok. 

e Aktivitas belajar peserta didik dalam diskusi kelompok. 

f Aktivitas belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. 

g Aktivitas belajar peserta didik dalam menggunakan alat peraga. 

Partisipasi peserta didik dalam menyimpulkan materi. 

 

3. Pembelajaran 

    3.1 Pengertian Pembelajaran 

 

Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri atas berbagai 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain, serta proses 

interaksi  dalam  penyampaian  pengetahuan  kepada peserta didik. 

Menurut Komalasari (2015:3), menyatakan bahwa: 

Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses 
membelajarkan subjek didik/pembelajar yang direncanakan atau 

didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek 
didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara 

efektif dan efisien 

 

Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik 

dan peserta didik. Guna mencapai keberhasilan proses pembelajaran, maka 

pribadi pendidik  dalam mengajar dan peserta didik dalam belajar perlu  
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ditingkatkan  agar  kualitas  hubungan  antara  pendidik   dan  peserta didik 

terjalin dengan baik, sehingga peserta didik akan bersungguh- sungguh dan 

termotivasi dalam   mengikuti kegiatan  proses pembelajaran. Menurut 

Haris (2012:12) menyatakan bahwa, pembelajaran pada hakikatnya 

merupakan proses komunikasi antara peserta didik dengan pendidik serta 

antar peserta didik dalam rangka perubahan sikap. 

Pendapat lain disampaikan oleh Abidin (2014: 6), yaitu: 

Pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan peserta didik 

guna mencapai hasil belajar tertentu di bawah bimbingan, arahan, dan 

motivasi pendidik.Selain itu pembelajaran menuntut  peserta didik 

secara aktif kreatif melakukan sejumlah aktivitas sehingga peserta didik 

benar-benar membangun pengetahuannya secara mandiri dan 

berkembang pula kreativitasnya. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah  proses  komunikasi  antara  peserta  didik dan 

pendidik yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi 

secara sistematis di bawah bimbingan, arahan, dan motivasi pendidik  

sehingga  menuntut  peserta didik  secara  aktif  kreatif membangun 

pengetahuannya secara mandiri guna  mencapai  tujuan  dan  hasil belajar 

yang efektif dan efisien.  

 

3.2  Prinsip-Prinsip Pembelajaran 

Proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik tidak mungkin terjadi 

tanpa perlakuan pendidik yang membedakannya hanya pada perannya saja. 
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Menurut Susanto (2013: 87) prinsip-prinsip pembelajaran diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Prinsip pemusatan perhatian 

b. Prinsip menemukan 

c. Prinsip belajar sambil bekerja 

d. Prinsip belajar sambil bermain 

e. Prinsip hubungan sosial 

 

Hamruni (2012: 45) mengemukakan prinsip-prinsip pembelajaran menjadi 

tiga prinsip, yaitu: 

1) Usaha kreasi lingkungan yang dapat membentuk atau mengubah 

struktur kognitif  peserta didik. 

2) Pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik 

mestinya berbeda. 

3) Mempelajari pengetahuan logika dan sosial dari temannya 

sendiri.  

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa bicara tentang 

prinsip-prinsip pembelajaran  harus diarahkan agar peserta didik mampu 

mengatasi tantangan dan rintangan dalam kehidupan yang cepat berubah, 

melalui sejumlah kompetensi yang harus dimiliki peserta didik. 

 

3.3   Ciri-Ciri Pembelajaran 

 

Pembelajaran bukan hanya mendorong anak agar mampu menguasai 

sejumlah materi pembelajaran, tetapi agar anak memiliki sejumlah potensi. 

Menurut Sugandi, dkk (2000: 25) ciri-ciri pembelajaran antara lain: 

1) Dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis 

2) Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi peserta 

didik dalam belajar 
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3) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan 

menantang bagi peserta didik 

4) Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan 

menarik 

5) Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi peserta didik 

6) Pembelajaran dapat membuat peserta didik siap menerima 

pelajaran yang baik secara fisik maupun psikologis 

 

Berdasarkan pendapat teori diatas, maka peneliti menganalisis bahwa ciri-

ciri pembelajaran adalah pembelajaran dilakukan secara sadar, dapat 

menumbuhkan pehatian, dapat menyediakan bahan belajar yang menarik, 

dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi 

peserta didik sehingga peserta didik siap menerima pelajaran yang baik. 

 

B. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Berbasis Tematik 

1. Pengertian  Ilmu Pengetahuan Alam 

Ilmu Pengetahuan Alam didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan 

yang tersusun secara sistematis. Trianto (2011: 136) berpendapat bahwa 

“Ilmu Pengetahuan Alam merupakan bagian dari ilmu pengetahuan atau 

sains yang berasal dari bahasa Inggris yaitu science. Kata science  berasal 

dari bahasa latin scientia yang berarti saya  tahu”. Sementara itu Trianto 

(2010: 136) mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan alam merupakan 

“suatu kumpulan teori yang sistematis, penerapan nya secara umum 

terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode 

ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah 

seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya.” 
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Menurut Suyoso (2010: 23) bahwa “ilmu pengetahuan alam adalah 

pengetahuan hasil kegiatan manusia yang bersifat aktif dan dinamis tiada 

henti-hentinya serta diperoleh melalui metode tertentu yaitu teratur, 

sistematis, berobjek, bermetode dan berlaku secara universal”. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa ilmu 

pengetahuan alam merupakan pengetahuan tentang berbagai peristiwa 

yang terjadi di alam yang diperoleh melalui langkah-langkah sistematis 

dan ilmiah. Ilmu pengetahuan alam bukan hanya terdiri atas kumpulan 

pengetahuan atau berbagai macam fakta yang dapat dihafal, tetapi terdiri 

dari proses aktif dalam mempelajari berbagai peristiwa yang terjadi alam 

 

2. Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  
 

Ilmu pengetahuan alam  sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan   

di sekolah memiliki tujuan dalam pembelajaran. Tujuan dalam 

pembelajaran diartikan sebagai sesuatu yang diharapkanakan dicapai oleh 

peserta didik. Tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan alam di SD pada 

kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud Nomor. 20 tahun 2016  

adalah sebagai berikut : 

 

a. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap; beriman kepada dan 

bertakwa kepada Tuhan YME, berkarakter, jujur, dan peduli, 

bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat 

jasmani dan rohani. 

b. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif pada tingkat  dasar berkenaan dengan ilmu 

pengetahuan, dan teknologi. 

c. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak; kreatif, produktif, 
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kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif 

 

 

Berdasarkan kajian diatas, maka dapat dipahami bahwa ilmu pengetahuan 

alam merupakan proses pembelajaran yang menekankan peserta didik agar 

memiliki sikap beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter 

yang baik, memiliki pengetahuan tentang konsep pembelajaran ilmu 

pengetahuan alam, serta memiliki keterampilan dalam proses pengamatan 

terhadap alam semesta sehingga peserta didik dapat belajar secara mandiri 

maupun bersama kelompok 

 

C. Hakikat Pembelajaran Tematik 

 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

 

Pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran termasuk salah satu 

tipe/jenis dari pada model terpadu. Istilah pembelajaran tematik pada 

dasarnya adalah model pembelajaran terpadu untuk mengaitkan beberapa 

mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada 

Menurut Trianto (2011:12) pembelajaran tematik dimaknai sebagai 

pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Dalam 

pembahasannya tema itu ditinjau dari berbagai mata pelajaran. 

 

Selanjutnya Menurut Subandi (2000:34) Pembelajaran tematik 

adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada peserta didik .Tema adalah pokok 

pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. 

Sesuai dengan tahapan perkembangan anak, karakteristik cara anak 

belajar, konsep belajar dan pembelajaran bermakna, kegiatan 

pembelajaran anak kelas awal SD/MI sebaiknya dilakukan dengan 

pembelajaran tematik 
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Menurut Rusman (2014:42) Pembelajaan tematik adalah pembelajaran 

tepadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada 

peserta didik. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang 

menjadi pokok pembicaraan.  

 

Berdasarkan  pendapat  para  ahli  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  

bahwa pembelajaran  tematik  adalah  suatu  konsep  pembelajaran  yang 

melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang 

bermakna pada anak.  Pembelajaran tematik harus dibangun suatu bagian 

keterpaduan melalui satu tema. 

 

2. Tujuan Pembelajaran Tematik 

Sebelum kita mengetahui tujuan pembelajaran tematik, maka kita pelajari 

dulu tentang tujuan pemberian tema terlebih dahulu. Menurut Trianto 

(2011:22) tujuan pembelajaran tema adalah: 

 

1. Menyatukan isi kurikulum dalam satu kesatuan yang utuh 

2. Memperkaya perbendaharaan kata anak 

3. Pemilihan tema dalam kegiatan pembelajaran hendaknya 

dikembangkan dari hal-hal yang paling dekat dengan anak, 

sederhana, serta menarik minat anak. 

4. Mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas. 

5. Memudahkan anak untuk memusatkan perhatian pada satu tema. 

6. Anak dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan 

berbagai bidang pengembangan. 

7. Pemahaman terhadap materi lebih mendalam dan berkesan. 

8. Belajar terasa bermanfaat dan bermakna. 

9. Anak lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam 

situasi nyata. 

10. Dapat menghemat waktu karena bidang pengembangan disajikan 

terpadu. 
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Setelah kita mengetahui tujuan pemberian tema, maka kita dapat 

mengetahui/ memahami tentang tujuan pembelajaran tematik. Tujuan 

pembelajaran tematik menurut Menurut Trianto (2011:23) ialah: 

 

1. Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih 
bermakna. 

2. Mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan 
memanfatkan informasi. 

3. Menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-
nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. 

4. Menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerja sama, 
toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. 

 

3. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

 

Setiap pembelajaran memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Begitu hal 

nya dengan pembelajaran tematik. Menurut Rusman (2014:50) 

karakteristik pembelajaran tematik antara lain: 

a. Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar; 

b. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran 

tematik bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik; 

c.  Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi peserta 

didik sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama; 

d.  Membantu mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik; 

e.  Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan 

permasalahan yang sering ditemui peserta didik  dalam 

lingkungannya; 

 

D. Model Problem Based Learning 

 

1. Pengertian Model Problem Based Learning 

 

Problem based learning pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 

1970-an di Universitas Mc Master Fakultas Kedokteran Kanada, sebagai 

satu upaya menemukan solusi dalam diagnosis dengan membuat 
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pertanyaan-pertanyaan sesuai situasi yang ada. Model problem based 

learning merupakan model berbasis masalah yang diterapkan pada 

kurikulum 2013. 

 

Model ini bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan peserta didik 

berpikir kritis, mandiri dan kreatif dalam pemecahan suatu masalah. 

Menurut Komalasari (2015:59) menegaskan bahwa pembelajaran 

berbasis masalah (problem based learning) merupakan strategi 

pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah 

dengan mengintegrasikan berbagai konsep dan keterampilan dari 

berbagai disiplin ilmu. Melalui model pembelajaran problem based 

learning, peserta didik akan terlibat langsung dalam kegiatan 

memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang akan diperlukan 

dalam kehidupan nyata 

 

Menurut Amir (2013:39) memberikan pendapat bahwa pembelajaran 

berbasis masalah juga dimaknai sebagai model pembelajaran yang 

menantang peserta didik agar belajar untuk belajar, bekerja sama dalam 

kelompok untuk mencari solusi bagi masalah yang nyata. 

 

Selanjutnya, menurut Ibrahim (2014:241) menyatakan bahwa model 

pembelajaran problem based learning adalah salah satu model 

pembelajaran yang digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi 

peserta didik dalam situasi yang berorientasi pada masalah dunia nyata, 

termasuk di dalamnya belajar bagaimana belajar. 
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Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

model problem based learning merupakan model pembelajaran yang 

menyajikan masalah dunia nyata untuk dipecahkan oleh peserta didik 

secara individu maupun kelompok sehingga dapat merangsang peserta 

didik untuk berpikir kritis serta melatih dan mengembangkan 

keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. 

 

2. Tujuan Model Problem Based Learning 

 

Tujuan pembelajaran berbasis masalah adalah untuk membantu peserta 

didik mengembangkan pengetahuan fleksibel yang dapat diterapkan di 

banyak situasi. Hal ini berlawanan dengan inert knowledge yang selama 

ini terjadi, yakni peserta didik  tampak menguasai banyak pengetahuan 

faktual tetapi sebenarnya mereka tidak memahaminya secara mendalam 

atau tidak menyatukan atau tidak mengorganisasikannya secara sistematis 

dan ketat.  Menurut Yamin (2013:64) juga mengatakan bahwa tujuan 

pembelajaran berbasis masalah adalah untuk meningkatkan motivasi 

intrinsik dan keterampilan dalam memecahkan masalah, kolaborasi, dan 

belajar seumur hidup yang self-directed. 

 

Prinsipnya, tujuan  utama  pembelajaran  berbasis  masalah  adalah untuk  

menggali  daya  kreativitas  peserta didik  dalam  berpikir  dan  

memotivasi peserta didik untuk terus belajar. Model pembelajaran ini 

membuat peserta didik menjadi pembelajar yang  mandiri  dalam  

menyelesaikan  masalah. Menurut Kurniasih (2014:75) tujuan utama 

pembelajaran problem based learning merupakan bukan menyampaikan 
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sejumlah besar pengetahuan kepada peserta didik, melainkan pada 

pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan peserta didik 

untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. 

Menurut  Ibrahim  (2014: 242)  mengemukakan tujuan model  problem 

based learning secara lebih rinci yaitu: 

(a) Membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir 

dan memecahkan masalah; (b) Belajar berbagai peran orang 
dewasa melalui keterlibatan mereka dalam pengalaman nyata, dan 

(c) Menjadi para peserta didik yang otonom atau mandiri. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan model  problem based learning, yaitu mengembangkan 

kemandirian belajar peserta didik, keterampilan sosial dan kemampuan 

berpikir peserta didik. Hal tersebut akan muncul atau terbentuk ketika 

peserta didik berdiskusi memecahkan masalah yang ada sehingga peserta 

didik dapat menguasai materi secara mendalam. 

  

3. Karakteristik Model Problem Based Learning 

Model pembelajaran berbasis masalah memiliki ciri khusus yang berbeda 

dengan model-model pembelajaran yang lain, yaitu pembelajaran dimulai 

dengan pemberian masalah. Menurut Tan seperti dikutip oleh Amir 

(2013:40) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 

 

a. Masalah digunakan sebagai awal pembelajaran; 

b. Masalah yang digunakan merupakan masalah nyata; 
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c. Masalah yang dihadapi memerlukan tinjauan dari berbagai sudut 

pandang; 

d. Masalah menarik bagi peserta didik untuk mendapatkan 

pengalaman belajar baru; 

e. Mengutamakan belajar mandiri;  

f. Memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi; bersifat 

kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif; 

 

Menurut Rusman (2014: 232) karakteristik belajar berbasis masalah adalah 

sebagai berikut: 

1) Permasalahan menjadi starting point dalam belajar; 

2) Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di 

dunia nyata yang tidak terstruktur; 

3) Permasalahan membutuhkan perspektif ganda (multiple 

perspective). 

4) Permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh peserta 

didik, sikap, dan kompetensi yang kemudian membutuhkan 

identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar. 

5) Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama; 

6) Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, 

dan evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial 

dalam PBL; 

7) Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif; 

8) Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama 

pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari 

solusi dari sebuah permasalahan; 

9) Sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar; 

10) PBL melibatkan evaluasi dan review pengalaman peserta didik dan 

proses belajar; 

 

Selanjutnya menurut Sutirman (2013:40) mengatakan bahwa pembelajaran 

berbasis masalah memiliki ciri-ciri: 

1. Merupakan proses edukasi berpusat pada peserta didik. 

2. Menggunakan prosedur ilmiah. 

3. Memecahkan masalah yang menarik dan penting. 

4. Memanfaatkan berbagai sumber belajar. 

5. Bersifat kooperatif dan kolaboratif. 

6. Pendidik  sebagai fasilitator. 
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Berdasarkan  beberapa  pendapat  ahli  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa 

karakteristik model problem based learning adalah pembelajaran yang di 

mulai dengan pemberian suatu masalah, berupa masalah dunia nyata  dan  

kemudian  peserta didik  dituntut  untuk  belajar  mandiri  dan  berpikir 

kritis  secara  individu  maupun  kelompok  dalam  memecahkan  masalah 

tersebut.  

 

4.  Langkah-langkah Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan model pembelajaran 

problem based learning sebagaimana dikemukakan Fathurrohman 

(2015:116) adalah sebagai berikut: 

 

 Tabel 2.Tahap-Tahap atau Sintak Pembelajaran  Problem Based 

Learning 

 
Tahap Aktivitas  Pendidik dan Peserta Didik 

Tahap 1 mengorientasikan 

peserta didik terhadap masalah 

Pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran dan sarana 

logistic yang dibutuhkan. Guru memotivasi peserta 

didik untuk ikut terlibat dalam aktivitas pemecahan 

masalah nyata yangdipilih atau ditentukan 

Tahap 2 

Mengorganisasikan peserta 

didik untuk belajar 

Pendidik membantu peserta didik untuk 

mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugasbelajaryang berhubungan dengan masalahyang 

sudah diorientasikan pada tahap sebelumnya. 

Tahap 3 

Membimbingpenyelidikan 

individual maupun kelompok 

Pendidik mendorong peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai 

danmelaksanakaneksperimen untuk 

mendapatkankejelasan yang diperlukan 

untukmenyelesaikan masalah. 

Tahap 4 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Pendidik membantu peserta didik untuk berbagi tugas 

dan memecahkan atau menyampaikan karya yang 

sesuai sebagai hasil pemecahan masalah dalam bentuk 

laporan,video, dan model. 

Tahap 5 

Menganalisisdan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 

Pendidik membantu pesertadidik untuk melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap proses pemecahan 

masalah yang dilakukan. 

           Sumber: Fathurrohman (2015: 116)) 
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Menurut Hamdayana (2014: 212) mengungkapkan langkah-langkah model 

pembelajaran problem based learning adalah sebagai berikut: 

 

1. Merumuskan masalah, yaitu langkah peserta didik menentukan 

masalah yang akan dipecahkan. 

2. Menganalisis masalah, yaitu langkah peserta didik meninjau 

masalah dari berbagai sudut pandang. 

3. Merumuskan hipotesis, yaitu langkah siswa merumuskan 

berbagai kemungkinan pemecahan masalah sesuai dengan 

pengetahuan yang dimilikinya. 

4. Mengumpulkan data, yaitu langkahpeserta didik mencari dan 

menggambarkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan 

masalah. 

5. Pengujian hipotesis, yaitu langkah siswa mengambil atau 

merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan 

penolakan hipotesis yang diajukan. 

6. Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah, yaitu langkah 

peserta didik menggambarkan rekomendasi yang dapat dilakukan 

sesuai rumusan hasil pengajuan hipotesis dan rumusan 

kesimpulan.  

 

Adapun langkah-langkah model pembelajaran problem based learning 

menurut Shoimin (2014:131) adalah sebagai berikut: 

1. Pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran. Menjelaskan logistik 

yang dibituhkan. Memotivasi peserta didik terlibat adalam 

aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. 

2. Pendidik membantu peserta didik mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan 

masalah tersebut (menetapkan topic, tugas, jadwal, dll). 

3.  Pendidik mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang 

sesuai, eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, dan 

pemecahan masalah. 

4.  Pendidik membantu peserta didik dalam merencanakan serta 

menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan membantu 

mereka berbagai tugas dengan temannya. 

5.  Pendidik  membantupeserta didikuntuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang 

mereka gunakan. 
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Berdasarkan  ketiga sumber dalam  menentukan langkah-langkah problem 

based learning, maka peneliti akan  menggunakan langkah-langkah yang 

diungkapkan oleh Fathurrohman (2015). Alasannya adalah langkah-

langkah yang dikemukakan oleh Fathurrohman sederhana, tetapi langkah 

pemecahan masalahnya sangat terlihat jelas. Mengawali dengan 

mengorientasikan peserta didik terhadap masalah, mengorganisasikan 

peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun 

kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah.  

 

5. Kelebihan dan Kekurangan Problem Based Learning 

 

a. Kelebihan Model Problem Based Learning 

 

Problem based learing sebagai salah satu model pembelajaran yang 

memiliki berbagai kelebihan berikut adalah kelebihan model problem 

based learning menurut Sanjaya (2009:220), yaitu: 

 

1) Merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi 

pelajaran; 

2) Menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan 

untuk menemukan pengetahuan baru bagi peserta didik; 

3) Meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik; 

4) Membantu peserta didik bagaimana mentransfer pengetahuan 

mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata; 

5) Membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan 

barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka 

lakukan; 

6) Memperlihatkan kepada peserta didik bahwa setiap mata 

pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir, dan sesuatu 

yang harus dimengerti oleh peserta didik, bukan hanya sekedar 

belajar dari pendidik atau dari buku-buku saja; 

7) Lebih menyenangkan dan disukai peserta didik; 
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8) Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis 

dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan 

dengan pengetahuan baru; 

9) Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia 

nyata; Mengembangkan minat peserta didik untuk secara terus 

menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal yang 

telah berakhir. 

 

Selanjutnya, menurut Sumantri (2015:46) memaparkan   kelebihan model 

problem based learning sebagai berikut:  

a. Melatih peserta didik untuk mendesain suatu penemuan; 

b. Berpikir dan bertindak kreatif; 

c. Peserta didik dapat memecahkan masalah yang dihadapi secara 

realistis; 

d. Mengidentifikasi dan mengevaluasi penyelidikan; 

e. Menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan; 

f. Merangsang bagi perkembangan kemajuan berpikir peserta didik 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi dengan 

tepat; 

g. Membuat pendidikan lebih relevan dengan kehidupan. 

 

Pendapat  lain  disampaikan  oleh  Warsono  (2012: 152)  mengemukakan 

bahwa kelebihan model problem based learing, antara lain: 

 

1) Peserta didik akan terbiasa menghadapi masalah (problem 

posing), tidak hanya terkait dengan pembelajaran di kelas tetapi 

juga menghadapi masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari 
(real world); 

2) Memupuksolidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi dengan 
teman-teman; 

3) Membiasakan peserta didik melakukan eksperimen. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

kelebihan dari model problem based learning yaitu, proses pembelajaran 

berpusat pada peserta didik, peserta didik lebih didorong untuk 
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mengembangkan pengetahuan barunya, meningkatkan daya berpikir kritis 

peserta didik dalam menghadapi dan memecahkan suatu masalah, peserta 

didik terbiasa untuk bekerja sama dalam kelompok, peserta didik makin 

termotivasi untuk terus belajar, dan peserta didik lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. 

 

b. Kekurangan Model Problem Based Learning 

 

    Sebelumnya sudah dibahas mengenai kelebihan model problem based 

learning, tentu kurang lengkap jika tidak membahas kelemahan model 

problem based learning. Menurut Sanjaya (2009:220) 

mengidentifikasikan kelemahan pembelajaran berbasis masalah berikut 

 

1. Manakala peserta didik tidak memiliki minat atau tidak 

mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari dapat 

dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan mencoba; 

2. Membutuhkan cukup waktu untuk persiapan; 

3. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk 

memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka 

tidak akan belajar apa yang akan mereka ingin pelajaran 

 

Kelemahan  dari  penerapan  model  problem  based  learning yang 

disebutkan oleh Sumantri (2015:47), antara lain: 

1. Beberapa  pokok  bahasan  sangat  sulit  untuk  menerapkan  

model problem based learning; 

2. Membutuhkan alokasi waktu yang lebih panjang; 

3. Pembelajaran hanya berdasarkan masalah. 
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Selanjutnya, Warsono  (2012:152) mengemukakan hal senada  yang  

menyebutkan  kelemahan  dari  penerapan  model  problem based learning, 

yaitu: 

1. Tidak banyak pendidik yang mampu mengantarkan peserta didik 

kepada pemecahan masalah; 

2. Sering kali memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang 

panjang. 

 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan masing-

masing, termasuk model problem based learning. Kelebihan dan kelemahan 

tersebut hendaknya menjadi referensi untuk hal-hal yang positif dan 

meminimalisir kelemahan-kelemahannya dalam proses pembelajaran. 

  

E. Hasil Belajar 

 

1.  Pengertian Hasil Belajar 

 

 Tujuan utama yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran adalah hasil 

belajar. Hasil belajar digunakan untuk mengetahui sejauh mana peserta 

didik dapat mengerti dan memahami pembelajaran tersebut. Menurut 

Sudjana (2010:22) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajar. Menurut 

Susanto (2013: 5) hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada 

diri peserta didik, baik yang menyangkut aspek kognitif sebagai hasil dari 

kegiatan belajar. Selanjutnya, menurut Dimyati (2015:4)  hasil  belajar 

adalah: 
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Hasil yang dicapai dalam bentuk angka-angka atau skor setelah 

diberikan tes hasil belajar pada setiap akhir pembelajaran.Nilai 

yang diperoleh peserta didik menjadi acuan untuk melihat 

penguasaan peserta didik dalam menerima materi pelajaran. 

 

Menurut Bloom (2010:6) menyatakan hasil belajar mencangkup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. 

a.  Domain Kognitif mencakup: 

1. Knowledge (pengetahuan, ingatan). 

2. Comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas 

contoh). 

3. Application (menerapkan). 

4. Analys (menguraikan, menentukan hubungan). 

5. Synthesis (mengorganisasikan,merencanakan, membentuk 

bangunan baru). 

6. Evaluating (menilai). 

 

b. Domain Afektif mencakup: 

   1. Receiving (sikap menerima). 

   2. Responding (memberikan respon). 

   3. Valuing (menilai). 

   4.Organization(organisasi). 

   5.Characterization(karakterisasi).  

 

c. Domain Psikomotor mencakup: 

       1. Initiatory. 

       2. Pre-routine. 

       3.Rountinized. 

   

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik yang 

menyangkut aspek kognitif sebagai hasil dari kegiatan belajar yang dicapai 

dalam bentuk angka atau skor pada setiap akhir pembelajaran. 

 

Keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manejerial, dan intelektual. 

Penelitian ini, membatasi hasil belajar yaitu dalam ranah kognitif. Menurut 
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Bloom (2015:202-204) ranah kognitif merupakan segi kemampuan yang 

berkaitan dengan aspek-aspek pengetahuan, penalaran, atau pikiran. 

Bloom membagi ranah kognitif ke dalam enam tingkatan atau kategori, 

yaitu:  

 

1. Pengetahuan, merupakan tingkat terendah tujuan ranah kognitif 

berupa pengenalan dan pengingatan kembali terhadap bentuk 

pengetahuan tentang fakta, istilah, dan prinsip-prinsip. 

2. Pemahaman, merupakan tingkat berikutnya dari tujuan ranah 

kognitif berupa kemampuan memahami atau mengerti tentang isi 

pelajaran yang di pelajari tanpa perlu menghubungkannya dengan 

isi pelajaran lainnya. 

3. Penerapan, merupakan kemampuan menggunakan generalisasi atau 

abstraksi lainnya yang sesuai dalam situasi konkret dan atau situasi 

baru. 

4. Analisis, merupakan kemampuan menjabarkan isi pelajaran ke 

bagian-bagian yang menjadi unsur pokok. 

5. Sintesis, merupakan kemampuan menggabungkan unsur-unsur 

pokok ke dalam struktur yang baru. 

6. Evaluasi, merupakan kemampuan menilai isi pelajaran untuk suatu 

maksud atau tujuan tertentu. 

 

Menurut  Anderson  (2012:  8)  yang mengungkapkan: 

Ranah kognitif dari taksonomi Bloom merevisi dua dimensi, yaitu 

dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Dimensi 
proses kognitif terdiri atas enam tingkatan: (1) ingatan, (2) 

pemahaman, (3) penerapan, (4) analisis, (5) evaluasi, dan (6) 
menciptakan. Sedangkan dimensi pengetahuan terdiri atas empat 

tingkatan, yaitu (1) pengetahuan faktual, (2) pengetahuan 
konseptual, (3) pengetahuan prosedural, dan (4) pengetahuan 

metakognitif. 

 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran di 

kelas tidak lepas dari faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar itu 
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sendiri. Menurut Susanto (2013:12) faktor-faktor yang mepengaruhi hasil 

belajar adalah sebagai berikut: 

 

a. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri 

peserta didik yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. 

b. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri 

peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. 

 

Hasil belajar merupakan hasil interaksi antara beberapa faktor yang 

mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar individu. Menurut Slameto 

(2010:54) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar di golongkan 

menjadi dua, yaitu: 

 

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. aktor keluarga (cara orang tua mendidik, hubungan 

antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaantua, 
dan latar belakang budaya) 

b. Faktor sekolah (metode mengajar, media pembelajaran, 
kurikulum, hubungan pendidik 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, teman bergaul, bentuk kehidupan 
masyarakat). 

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

meningkatnya dan menurunnya hasil belajar peserta didik disebabkan 
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adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar, yaitu 

bisa saja dari dalam diri peserta didik dan dari luar diri peserta didik. 

Pertama, dari luar diri peserta didik seperti kondisi peserta didik yaitu 

kesehatan jasmani peserta didik, tingkat kecerdasan atau kemampuan 

peserta didik, minat peserta didik, dan cara member motivasi peserta didik. 

Kedua, dari luar diri peserta didik  sepertipendidik, yaitu cara 

mengajarnya, dan cara member motivasi, serta bagaimana  cara peserta 

didik menima pelajaran dari penddik. Ketiga, fasilitas sekolah seperti 

kurangnya buku-buku pelajaran  yang tersedia, kurang sarana dan 

prasarana, dan lingkungan sekolah  yang masih kurang nyaman untuk 

konsentrasi peserta didik ketika ingin belajar. Keempat, lingkungan 

keluarga terutama orang tua  yang kurang memperhatikan  anaknya. 

Terakhir lingkungan masyarakat seperti pengaruh teman sebaya. 

 

F. Hasil Penelitian yang Relevan 

 

Terdapat beberapa hasil penelitian relevan yang dijadikan acuan dalam 

melaksanakan penelitian ini. Adapun hasil penelitian relevan tersebut 

diantaranya: 

 

1. Saputri. (2017). Banjarmasin. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa 

terdapat pengaruh hasil belajar peserta didik menggunakan model 

pembelajaran problem based learning pada kelas V. 

 

Persamaan penelitian di atas, dengan penelitian ini terletak pada model 

pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran problem based 
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learning, jenis penelitiannya menggunakan eksperimen, dan 

dilaksanakan pada hasil belajar peserta didik kelas V. Perbedaannya 

pada penelitian Saputri adalah tempat penelitian yang dilakukan Saputri 

adalah SD Negeri 1banjarmasin sedangkan tempat penelitian ini 

dilaksanakan di SD Al Azhar 2 Bandar Lampung. 

 

2. Darsana. (2013). Surbaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran problem based learning mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar ilmu pengetahuan alam 

peserta didik kelas V sekolah dasar 1 Surabaya. Hal ini terlihat dari nilai 

rata-rata hasil belajar ilmu pengetahuan alam peserta 

didikkelompokeksperimen lebih tinggi dari pada nilai rata-rata hasil 

belajar peserta didik kelompok Kontrol. 

 

Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti ini adalah sama-sama 

meneliti tentang model pembelajaran problem based learning dan 

peserta didik sebagai tolak ukur keberhasilan serta jenis metode 

penelitian yang terdiri dari dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Dan kelas yang digunakan dalam penelitian sama-sama 

menggunakan kelas V.  

 

3. Dewi. (2014). Yogyakarta. Hasil penelitian ini terdapatperbedaanhasil 

belajar yang signifikan antara kelompok peserta didik yang belajar 

menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan 

kelompok peserta didik yang belajar menggunakan model pembelajaran 

konvensional pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. 
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Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti ini adalah sama-sama 

meneliti tentang model pembelajaran problem based learning dan model 

pembelajaran konvensional, dimana dari kedua model tersebut sebagai 

tolak ukur keberhasilan penelitian yang terdiri dari dua kelas, yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol.  Kelas yang digunakan dalam penelitian 

sama-sama menggunakan kelas V.  

 

4. Sutrisni. (2017). Surabaya. Hasil penelitian ini penerapan model problem 

based learning dapat meningkatkan pembelajaran ilmu pengetahuan 

alam pada peserta didik kelas V SD Negeri 1 Bandung . 

 

Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti ini adalah sama-sama 

meneliti tentang model pembelajaran problem based learning, dimana 

dari model tersebut sebagai tolak ukur keberhasilan penelitian.  

 

5. Novriyani. (2017). Semarang. Hasil penelitian novriyanimenunjukkan 

ada pengaruh penerapan model problem based learning terhadap hasil 

belajar peserta didik  pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam  tema 8 

subtema 2  kelas V SD Negeri 2 Semarang. 

 

Persamaan penelitian Novriyani dengan penelitian yang telah 

dilaksanakan ini terletak pada model pembelajaran yang digunakan yaitu 

model pembelajaran problem based learning, jenis penelitiannya 

menggunakan eksperimen. Perbedaan penelitian Novriyani adalah 

tempat penelitian yang dilakukan adalah SD Negeri 2 Semarang , 

sedangkan tempat penelitian ini dilaksanakan di SD  Al Azhar 2 Bandar 
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Lampung.Penelitian Novriyani pada variabel terikat adalah hasil belajar 

peserata didik  pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam tema 9 

subtema 1, sedangkan peneliti menggunakan variabel terikat adalah hasil 

belajar ilmu pengetahuan alam pembelajaran tematik peserta didik . 

 

Berdasarkan penelitian relevan yang pernah dilakukan oleh peneliti di 

atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem based 

learning berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Peneliti juga 

ingin melakukan sebuah penelitian yang menguji tentang “aktivitas 

penerapan model problem based learningdan pembelajaran  

konvensional dalam meningkatkan hasil belajar ilmu pengetahuan alam 

peserta didik kelas V SD Al Azhar 2 Bandar Lampung ”. 

 

G. Kerangka Pikir Penelitian   

  

  Penggunaan metode pembelajaran konvensional seperti ceramah adalah 

metode pembelajaran yang masih berpusat kepada pendidik sebagai sumber 

infomasi utama dan kurang melibatkan peserta didik untuk aktif dalam proses 

pembelajaran. Hal ini akan mengakibatkan peserta didik kurang aktif dan 

cenderung merasa bosan dan jenuh. Selain itu juga, pemahaman peserta didik 

terhadap materi pembelajaran juga tidak maksimal karena mereka tidak 

terlibat langsung dalam proses pembelajaran. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik adalah 

penggunaan model pembelajaran. Model pembelajaran problem based 

learning adalah salah satu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik 
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secara aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik bisa belajar bersama 

dalam kelompok dan berdiskusi bersama-sama untuk mempelajari materi 

pelajaran dan memecahkan masalah, sehingga peserta didik lebih mudah 

mengingat dan memahami apa yang mereka pelajari serta berdampak pada 

hasil belajar peserta didik. 

 

Model problem based learning adalah model pembelajaran yang menyajikan 

masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. 

Penerapan pembelajaran berbasis masalah di dalam kelas,peserta didik 

berdiskusi untuk memecahkan masalah dunia nyata (real word) Pertama, 

peserta didik disajikan suatu masalah yang jelas untuk dipecahkan, kemudian 

peserta didik didorong untuk melontarkan ide-idenya dan mampu 

mengemukakan pendapat yang kemudian akan di buat suatu jawaban 

sementara (hipotesis) oleh peserta didik. Selanjutnya  peserta didik dibagi ke 

dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 4-5 orang peserta didikuntuk 

mendiskusikan dan mengumpulkan data atau informasi untuk menguji 

kebenaran dari hipotesis yang telah dibuat, peserta didik mempresentasikan 

atau mendemonstrasikan hasil karya. Terakhir, peserta didik membuat 

analisis masalah kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data atau 

informasi yang telah diperoleh sebagai hasil dari pemecahan masalah. 

Langkah-langkah  problem based  learning  terdiri dari: (1)orientasi masalah, 

(2) pengorganisasian, (3)penyelidikan, (4) penampilan hasil, (5) analisis dan 

evaluasi. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa model 

problem based learning dapat berpengaruh terhadap hasil belajar  peserta 

didik.  

 

Maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

  

 

 

      

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
  

Keterangan: 

X   : Aktivitas  Penerapan Model PBL (Variabel Bebas) 

Y  : Hasil belajar IPA (Variabel Terikat) 

 

H. Hipotesis Penelitian 

 

Sebelum melakukan penelitian biasanya para peneliti menetukan hipotesis 

untuk digunakan sebagai pendukung dalam penelitian mereka.Menurut 

Sugiyono (2014: 63) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.  

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangkapikir yang telah dikemukakan di 

atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis pada penelitian ini: 

Aktivitas 

penerapan 

model  PBL   

(X) 

Hasil Belajar IPA 

(Y) 
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1. Ada perbedaan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran  Ilmu 

pengetahuan alam pembelajaran tematik yang menggunakan model 

pembelajaran problem based learningdengan yang menggunakan 

pembelajaran konvensional pada peserta didik kelas V SD Al-Azhar 2 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran  2018/2019. 

2. Ada pengaruh aktivitas penerapan modelproblem based learning 

terhadap  peningkatan hasil belajar ilmu pengetahuan alam pembelajaran 

tematik pada peserta didik kelas V SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran  2018/2019.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A.  Jenis Penelitian dan Desain Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian eksperimen semu (quasi 

eksperiment). Menurut Sugiyono (2014:114) penelitian quasi eksperimen 

merupakan “penelitian yang mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak 

dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen”. Bentuk desain  quasi  eksperimen  

yang  digunakan  adalah  menggunakan  desain nonequivalent control group 

design, yaitu desain quasi eksperimen dengan melihat perbedaan pretest 

maupun posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yang dipilih 

secara random (acak). Desain penelitian tersebutmenurut Sugiyono 

(2016:116) bahwa non-equivalent control grup design digambarkan sebagai 

berikut : 

Kelompok Pretest Perlakuan Postest 

Eksperimen Y1 X1 Y2 

Kontrol Y3 X2 Y4 

 

Tabel 3. Desain Penelitian 

Keterangan : 

Y1 = Tes awa( pre- test) sebelum diberi perlakuan 

Y2 = Tes akhir setelah diberi perlakuan model problem based learning  

X1 =  Perlakuan dengan menggunakan problem based learning 

X1 = Perlakuan dengan menggunakan pembelajaran Konvensional 

Y3 = Tes awal yang  (pretes) 

Y4 = Tes akhir ( post test) yang tidak diberi perlakuan( dengan metode 

ceramah 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

1.  Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Al Azhar 2 Bandar Lampung yang 

beralamat di Prumnas Way Halim, Jl. Gunung Tanggamus Raya No.34, 

Perumnas Way Halim, Kota Bandar Lampung. 

 

2. Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini di awali dengan observasi penelitian pendahuluan pada 

bulan November dan penelitian di laksanakan  pada semester genap, 

Tahun Pelajaran 2018/2019 sebanyak satu minggu pertemuan untuk kelas 

eksperimen  dan satu minggu pertemuan untuk kelas kontrol . 

  

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

1. Populasi Penelitian 

 

Populasi adalah sejumlah unit analisis yang akan diteliti yang memiliki 

karakteristik tertentu. Dilihat dari jumlahnya, populasi dapat dibedakan 

atas populasi terhingga, yaitu jumlahnya dapat ditentukan, dan populasi 

tak terhingga yang jumlahnya sulit untuk ditentukan. Untuk mengatasi 

kesulitan kedua populasi tersebut, dengan tidak mengurangi  karakteristik 

umum populasi, peneliti melakukan pengambilan sampel. Menurut 

Nawawi (2010:118) mengatakan bahwa populasi adalah: 

Keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, 

hewan, tumbuhan, gejala-gelaja, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa 

sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam 

suatu penelitian. 
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Berdasarkan  pendapat  ahli  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  populasi 

adalah  keseluruhan  objek  penelitian  yang  mempunyai  kualitas  

dankarakteristik  tertentu  di  dalam  suatu  penelitian  untuk  dipelajari  

dankemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah seluruh 

peserta didik  kelas V SD Al Azhar 2 Bandar Lampung sebanyak  5  (lima) 

kelas yang berjumlah 177 peserta didik. 

 

 Tabel 4. Sebaran Peserta Didik  kelas V Sebagai Populasi  SD     

     Al  Azhar 2 Bandar Lampung 

No Kelas V Jumlah Peseerta Didik 

1. A 36 

2. B 39 

3. C 35 

4. D 35 

5. E 32 

Jumlah 177 

 Sumber: Dokumentasi SD Al Azhar 2 Bandar Lampung. 

 

2. Sampel Penelitian 

 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang refresentatif sebagai unit 

analisis dipilih untuk diteliti.Pengambilan sampel penelitian ini 

menggunakan teknik multistage random sampling (sampel acak 

bertingkat) yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara bertahap 

dengan menggunakan unit sampel yang lebih kecil dan lebih kecil pada 

setiap tahapnya.  
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Lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh gambar teknik multistage random 

sampling menurut Jaya (2018 :72) dibawah ini: 

 

 

                                            
   (Stage 1) 

        

 

                    Kelas 

         (Stage2) 

            

      

                      
                          Peserta Didik 

          (Strage3 ) 

 

 

 

     Gambar 2. Teknik Sampel Acak Bertingkat(Multistage Random Sampling) 

 

Melalui teknik pemilihan sampel tersebut, terpilih peserta didik kelas VA dipilih 

sebagai kelas kontrol dengan pertimbangan peserta didik yang mendapat nilai 

UTS ilmu pengetahuan alam dibawah KKM yang menerapkan metode ceramah  

berjumlah 36 peserta didik, dan  kelas VB terpilih sebagai kelas eksperimen 

dengan pertimbangan peserta didik yang mendapat nilai UTS ilmu pengetahuan 

alam dibawah KKM  yang menerapkan model pembelajaran problem based 

learning berjumlah 39 peserta didik. 
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Tabel 5. Nilai Rata-Rata Hasil Belajar Pesrta Didik Kelas V  SD Al Azhar 2 

Bandar Lampung 

Kelas Jumlah 

peserta 

didik  

KKM Skor 

rata-

rata  

Keterangan  

Tidak 

Tuntas 

Persentase 

(%) 

Tuntas Persentase 

(%) 

 

V A 36 74 73 21 58,33 15 41,67 KK 

V B 39 74 74 26 66,67 13 33,33 KE 

Sumber: Dokumentasi SD Al Azhar 2 Bandar Lampung. 

 

D. Variabel Penelitian 

  

Menurut Sugiyono (2014: 63), mengemukakan bahwa variabel penelitian 

adalah “suatu sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”. Penelitian ini terdiri dari variabel bebas (independen) 

dan variabel terikat (dependen). 

 

1. Menurut Sugiyono (2014:63) variabel bebas adalah “variabel yang     

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel terikat (dependen)”. Variabel bebas dalam penelitian ini 

yaituaktivitas penerapan model pembelajaran  problem based learning di 

lambangkan dengan (X)  

2. Menurut Sugiyono (2014: 63) variabel terikat adalah “variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 

(independent)”. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar 

ilmu pengetahuan alam berbasis tematik, dilambangkan dengan (Y). 
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E. Definisi Konseptual dan Oprasional Variabel 

 

1. Definisi Konseptual Variabel 

  

Definisi konseptual variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Aktivitas penerapan model problem based learning merupakan 

model pembelajaran yang menyajikan masalah dunia nyata untuk 

dipecahkan oleh peserta didik secara individu maupun kelompok 

sehingga dapat merangsang peserta didik untuk berpikir kritis serta 

melatih dan mengembangkan keterampilan peserta didik dalam 

memecahkan masalah. 

b. Aktivitas pembelajaran konvensional merupakan metode 

pembelajaran dengan ceramah dimana pendidik  hanya 

menyampaikan materi pelajaran dengan lisan, sedangkan peserta 

didik hanya mendengarkan dan mencatat point-point penting dari 

penjelasan pendidik. 

c. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh peserta 

didikyang menyangkut aspek kognitif sebagai hasil dari kegiatan 

belajar yang dicapai dalam bentuk angka atau skor pada setiap akhir 

pembelajaran. 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

 

2.1. Variabel bebas 

Variabel yang menyebabkan atau memengaruhi, yaitu faktor-faktor 

yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti  untuk 
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menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau 

diamati.  

2.1.1 Aktivitas Penerapan Model Problem based learning  

Aktivitas peserta didik dalam pembelajaran dengan  model problem 

based learning menggunakan langkah langkah tertentu hingga 

menuju kesimpulan yaitu meliputi:  aktivitas belajar peserta didik 

dalam orientasi masalah, pengorganisasian, penyelidikan, 

penampilan hasil, analisis dan evaluasi.Variabel aktivitas belajar 

peserta didik dalam  Model problem based learning ini akan di ukur 

dengan observasi untuk melihat apakah kegiatan atau aktivitas 

peserta didik dalam pembelajaran menggunakan model tersebut 

sudah tercapai dengan baik 

 

Sesuai dengan indikator : 

1.  Aktivitas dalam kegiatan belajar kelompok 

2. Keterlibatan peserta didikmemecahkan masalah dalam 

pembelajaran 

3. Aktivitas dalam mengemukakan pendapat dari peserta didik 

 

Dari indikator tersebut, variabel penerapan model pembelajaran 

problem based learning dikategorikan menjadi (a) sangat aktif, (b) 

aktif, (c) cukup aktif dan (d) kurang aktif dalam proses 

pembelajaran. Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki 

oleh peserta didik yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan 
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psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar yang dicapai dalam 

bentuk angka atau skor. 

 

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian hanya pada aspek 

kognitif hasil belajar pada pembelajaran tematik. Aspek kognitif 

tersebut diukur menggunakan tes berbentuk pilihan ganda pada awal 

pembelajaran (pretest) dan akhir pembelajaran (posttest). Adapun 

jumlah soal sebelum uji validitas sebanyak 30  butir soal. Sedangkan 

model pembelajaran non problem based learning, yakni metode 

ceramah dengan indikator yang sama dengan model pembelajaran 

problem based learning termasuk juga penentuan kategori dari 

variabel tersebut. 

 

2.1.2 Pembelajaran Konvensional 

Menurut KBBI (2003:592) konvensional adalah tradisional. Jadi yang 

dimaksud metode konvensional adalah metode dalam proses belajar 

mengajar yang menerapkan cara-cara terdahulu. Pendidik  bertindak 

sebagai penyampai materi dan peserta didik hanya  sebagai obyek 

dalam pembelaajaran. Cara mengajar  konvensional atau tradisional  

yang sudah menjadi universal  diterapkan oleh pendidik  dari tahun ke 

tahun  bahkan hingga sekarang. Ciri-ciri metode konvensional adalah 

sebagai berikut: 

(1) Mengandalkan pada hafalan  

(2) Pemilihan informasi ditentukana oleh pendidik. 

(3) Cenderung terfokus  pada bidang ( disiplin) tertentu. 
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(4) Memberikan kumpulan informasi kepada peserta didik sampai pada 

saatnya dperlukan. 

(5) Penilaian hasil belajar hanya melalui kegiatan kegiatan akademik 

berupa ujian atau ulangan. 

 

Ternyata dengan metode konvensional  ini peserta didik belajar dengan 

cara yang tidak efisien. Mereka tidak sanggup belajar dengan suatu 

tujuan yang jelas, tidak bisa menilai apa yang dipelajarinya, tidak bisa 

menyusun fakta dan mengambil kesimpulan karena mereka tidak 

memperoleh hasil belajar yang yang lebih tahan lama tertananam dalam 

memorinya perlu diterapkan metode pembelajaran yang tidak hanya 

menuntut penguasaan materi dari hafalan tetapi peserta didik  

memperoleh  hasil belajar  yang autentik, memperoleh pengalaman  

belajar yang  bermakna dan menyenangkan  sehingga tujuan  belajar  

yang sebenarnya  bisa tercapai. 

 

1.1 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi  dan diukur untuk 

menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul  

atau tidak muncul, atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh 

peneliti. Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan peserta didik yang 

beupa kemampuan yang diperoleh melalui proses belajar yang telah 

dilalui, dari bentuk skor atau nilai yang berupa angka. Hasil belajar  

yang dicapai dapat diluihat  dari nilai atau skor yang didapat peserta 
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didik setelah mengerjakan tes. Peserta didik dikatakan berhasil apabila  

telah mencapai nilai  kriteria ketuntasan minimal.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Penelitian ini, perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih 

teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik dan alat 

pengumpulan data yang memungkinkan diperolehnya data yang objektif. 

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini, menggunkan teknik sebagai 

berikut: 

 

a. Teknik Observasi 

 

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah observasi. Menurut Sugiyono (2014: 203) teknik 

pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenaan 

dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar. Penggunaan teknik 

observasi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat keaktifan 

belajar peserta didik selama proses pembelajaran dengan menggunakan 

model problem based learning dengan indikator. Pada penelitian ini 

menggunakan observasi terstruktur. Menurut Sugiyono (2016:  205) 

“observasi terstruktur adalah observasi yang telah di rancang secara 

sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana 

tempatnya”. 
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b. Teknik Tes 

Teknik tes adalah untuk mencari data mengenai hasil belajar yang  

peneliti kepada peserta didik  untuk mengetahui hasil belajar yang 

diterapkan. Menurut Arikunto (2013:193) tes adalah serentetan 

pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampaun atau bakat yang di 

miliki oleh individu atau kelompok. Peserta didik diberikan tes dalam 

bentuk pretest (sebelum pembelajaran) dan posttest (sesudah 

pembelajaran) untuk mendapatkan data pemahaman konsep. Tes dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui data hasil belajar peserta 

didik untuk kemudian diteliti guna melihat pengaruh dari perlakuan 

model problem based learning.  

 

c. Teknik Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data lainnya yang digunakan adalah dokumentasi. 

Menurut Arikunto (2013:201) “dokumentasi, dari asal katanya 

dokumen, yang artinya barang-barang tertulis”. Teknik ini digunakan 

untuk mendapatkan data yang diperlukan seperti catatan, arsip sekolah, 

dan perencanaan pembelajaran.Penggunaan teknik dokumentasi pada 

penelitain itu sebagai data penunjang penelitian, yaitu digunakan pada 

penelitian pendahuluan guna mendapatkan data jumlah peserta didik 

dan nilai Ujian Tengah Semester peserta didik kelas V di SD Al Azhar 

2 Bandar Lampung. Kemudian pada pelaksanaan penelitian, 

penggunaan teknik ini guna mendokumentasikan proses pembelajaran 

yang dilakukan dan beberapa arsip milik sekolah. 
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G. Instrumen Penelitian 
 

1. Jenis Instrumen 
 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk  mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Salah satu tujuan 

dibuatnya instrumen adalah untuk memperoleh data dan informasi yang 

lengkap mengenai hal-hal yang ingin di kaji.Instrumen penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah non-tes dan tes. 

 

a. Instrumen Non-Tes 

 

Instrumen non-tes pada penelitian ini untuk mengukur aktivitas        

peserta didik saat penggunaan model problem based learning     

lembar observasi aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran 

model problem based learning.  

            Tabel 6.  Kisi-Kisi Penilaian Aktivitas  Variabel Bebas Model Problem 

 Based Learning 

Sumber:Arikunto  (2014: 110) 

 

No Indikator Kategori 

Sangat aktif 

(4) 

Aktif 

(3) 

Cukup Aktif 

(2) 

Kurang Aktif 

(1) 

1 Aktivitas 

dalam 

kegiatan 

belajar 

kelompok 

 Sangat 

antusiasme 

dan aktif 

dalam diskusi 

Menunjukkan 

antusiasme dan 

aktif dalam 

diskusi 

Menunjukkan 

keaktifan hanya 

jika ditanya 

Sama sekali tidak 

menunjukkan 

keterlibatan 

dalam kegiatan 

diskusi 

2 Keterlibatan 

siswa 

memecahkan 

masalah 

dalam materi 

pembelajaran 

 Sangat 

mudah 

Menemukan 

lebih dari 2 

masalah 

dalam materi 

pembelajan 

Menemukan 

lebih dari 2 

masalah dalam 

materi 

pembelajan 

Menemukan 2 

masalah dalam 

materi 

pembelajaran 

Menemukan 1 

masalah dalam 

materi 

pembelajaran 

3 Aktivitas 

dalam 

mengemukak

an pendapat 

dari peserta 

didik 

 Sangat Berani 

memberikan 

pendapat yang 

tanpa ditunjuk 

Berani 

memberikan 

pendapat yang 

tanpa ditunjuk 

Berani 

memberikan 

pendapat jika 

ditunjuk 

Tidak berani 

memberikan 

pendapat 
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Nilai aktivitas peserta didikdiperoleh dengan menggunakan rumus: 

                        

                         N = 
 

  
 × 100     

 

Keterangan: 

N = Nilai 

R  = Jumlah skor aktivitas yang diperoleh oleh peserta didik 

SM = Skor maksimum 

 

 

Tabel  7. Rekapitulasi Tingkat Keberhasilan 

No Tingkat keberhasilan (%) Keterangan 

1 ≥80 Sangat Aktif 

2 79-60 Aktif 

3 59-50 Cukup aktif 

4 <50 Kurang aktif  

       Sumber:Arikunto  (2008: 110) 

 

b. Instrumen Tes 
 

Menurut Margono (2010: 170) “tes ialah seperangkat stimuli atau rangsangan 

yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapat jawaban 

yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor angka”.  Instrument tes dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengukur hasil belajar ilmu pengetahuan alam 

pembelajaran tematik yaitu pada tema 9sub tema 1 Pada Tiga kali 

pembelajaran sejumlah  30 soal pilihan ganda dengan jenjang C1, C2,C3. C4 
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2. Uji Instrumen Penelitian  

  

2.1 Uji  Coba Instrumen Non-tes 

 

a. Uji Validitas Lembar Observasi 

 

Uji validitas lembar observasi belajar peserta didik menggunakan model 

problem based learning pada penelitian ini menggunakan uji validitas 

konten, yaitu pengujiannya menggunakan alat ukur berupa kisi-kisi 

instrumen atau lembar observasi yang diuji oleh ahli. Ahli yang 

memvalidasi instrumen penelitian ini yaitu bapak Dr. M. Thoha B. 

Sampurna Jaya,M.S. Berdasarkan hasil uji instrumen yang telah 

dilakukan, ahli tersebut memberikan tanggapan bahwa instrumen yang 

telah di buat sesuai dengan kaidah instrumen yang sebenarnya, yakni 

memiliki indikator yang jelas, dan tingkat kesesuaian antara indikator 

dengan aspek yang di ukur sangat tepat, sehingga instrumen tersebut 

dinyatakan layak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

b. Uji Reliabilitas Lembar Observasi 

 

Uji realibilitas instrumen lembar observasi dilakukan dengan metode 

Cronbach Alpha. Rumus Alpha dalam Arikunto (2008 : 109) adalah 

 

 

Keterangan : 

r11  = Koefisien Reabilitas 

n   = Banyaknya Butir soal 

σ1
2  

= Varians Total 

σb
2
  = Jumlah Varians Total 
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Proses pengolahan data reliabilitas menggunakan program Microsoft Office 

Excel dengan klasifikasi 

 Tabel 8. Klasifikasi Reliabilitas  

No Nilai 

Reliabilitas 

Kategori 

1.  0,00-0,20 Sangat Rendah 

2. 0,21-0,40 Rendah 

3. 0,41-0,60 Sedang 

4. 0,61-0,80 Tinggi 

5. 0,81-1,00 Sangat Tinggi 

( arikunto, 2008: 110) 

 

2.2 Uji Instrumen Tes 

  

a. Uji Coba Instumen Tes  

 

Sebelum soal tes diujikan kepada peserta didik, hal yang harus dilakukan 

terlebih dahulu adalah uji coba instrumen. Uji coba instrumen dilakukan 

pada peserta didik kelas V di sekolah lain. Hal ini dilakukan untuk 

menentukan instrumen butir soal yang valid untuk diujikan di sekolah yang 

dijadikan sampel penelitian. Sekolah untuk dijadikan tempat uji coba 

instrumen tes adalah di SD Al Azhar 1 Bandar Lampung dengan jumlah 

peserta didik sebanyak 30 peserta didik. Alasannya karena SD Al Azhar 1 

Bandar Lampung memiliki KKM yang sama. 

 

b. Uji Persyaratan Instrumen Tes 

Setelah dilakukan uji coba instrumen tes, maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisis hasil uji coba yang bertujuan untuk mengetahui validitas soal, 

reliabilitas soal, daya beda soal, dan taraf kesukaran soal. 
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c. Validitas Soal 

 

Uji validitas instrumen digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang 

digunakan dalam mendapatkan data valid atau tidak. 

Menurut Arikunto (2013: 211) validitas merupakan: 

Suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesalahan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai 

validitas yang tinggi.Sebaliknya, instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah. 

 

Penelitian ini validitas digunakan untuk  mengetahui kevalid dan soal tes 

yang akan digunakan dalam penelitian dandilakukan sebelum soal diajukan 

kepada peserta didik. Soal yang diuji kevalidannya sebanyak 30 soal. 

Pengujian validitas instrument yang digunakan pada  penelitian  ini  

menggunakan  pengujian validitas  konstruksi  (construct  validity). Guna  

mendapatkan instrument tes yang valid dapat  dilakukan  langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Menentukan kompetensi dasar dan indikator yang diukur sesuai dengan 

pokok bahasan pada kurikulum yang berlaku. 

b. Membuat soal berdasarkan kisi-kisi kompetensi dasar dan indikator. 

c. Melakukan pengujian butir soal dengan meminta bantuan sekolah dasar 

lain sebagai uji validitas konstruksi. 
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Uji validitas menggunakan korelasi product  moment, dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

    
 ∑    ∑    ∑  

√[ ∑    ∑   ] [ ∑    ∑   ]
 

 

Sumber :Arikunto (2010: 72) 

 

Keterangan: 

Rxy :  Koefisien Korelasi antar skor butir dan skor total 

N     :  Jumlah seluruh siswa 

X     :  Skor tiap butir 

Y    :  Skor total 

 

 

b. Reliabilitas Soal 

Instrumen yang dikatakan reabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang 

sama. Arikunto (2013:221) reliabilitas menunjukkan suatu pengertian: 

Sesuatu intrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Instrumen 
yang sudah dapat dipercaya, yang reabel akan menghasilkan data yang 

dapat dipercaya juga 

 

Uji  realibilitas instrumen hasil belajar dilakukan dengan metode Cronbach  

Alpha.   
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Rumus Arikunto  (20014:109) 

 

 

Keterangan : 

r11   :  Koefisien reliabilitas 

n :  Banyak nya butir soal 

∑  
  :  Jumlah varians butir soal 

    
   : Jumlah varians total 

 

c. Daya Beda Soal 

 

Daya beda soal diperlukan agar instrumen mampu membedakan kemampuan 

masing-masing responden. Arikunto (2013:211) mengemukakan bahwa daya 

pembeda soal adalah “kemampuan soal untuk membedakan antara peserta 

didik yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan 

rendah”. Menguji daya pembeda soal dalam penelitian ini menggunakan 

program Microsoft Office Excel. Teknik yang digunakan untuk menghitung 

daya pembeda adalah dengan  mengurangi  rata-rata  kelompok  atas  yang  

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

Rumus yang digunakan:  

D = 
  

  
  - 

  

  
  =    -    

 

Keterangan: 

 J =  Jumlah peserta tes 

JA =  Banyaknya peserta kelompok atas  

           JB      =  Banyaknya peserta kelompok  bawah 

BA       =  Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan  benar 

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

P          =  Indeks kesukaran  

  =  
  

  
  =  Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

  = 
  

  
  = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar  
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      Tabel 9. Klasifikasi Daya Beda Soal 

No Indeks daya beda Klasifikasi 

1. 0,00-0,19 Jelek 

2. 0,20-0,39 Cukup 

3. 0,40-0,69 Baik 

4. 0,70-1,00 Baik sekali 

5. Negatif Tidak baik 

Sumber arikunto: ( 2013: 218) 

 

d. Taraf Kesukaran Soal 

 

Guna menguji taraf kesukaran soal dalam penelitian ini akan menggunakan 

program Microsoft Excel.  

 

Rumus yang digunakan untuk menghitung taraf kesukaran seperti 

yangdikemukakan oleh Arikunto (2014: 208) yaitu: 

 

 

     

Keterangan: 

P  : Tingkat kesukaran 

B  : Jumlah peserta didik  yang menjawab pertanyaan Dengan benar 

      JS : Jumlah seluruh peserta didik  peserta tes 

 

Kriteria yang digunakan adalah semakin kecil indeks yang diperoleh, semakin 

sulit soal tersebut. Sebaliknya semakin besar indeks yang diperoleh, semakin 

mudah soal tersebut. 

 

Tabel 10. Klasifikasi Taraf Kesukaran Soal 

No Indeks Kesukaran Tingkat Kesukaran 

1. 0,00-0,30 Sukar 

2. 0,31-0,70 Sedang 

3. 0,71-1,00 Mudah 

       Sumber (Arikunto, 2014: 210) 
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H. Teknik Analisis Data 

 

1. Uji Persyaratan Analisis Data 

 

1.1  Uji Normalitas Data 

 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang berasal dari 

kedua kelas berupa nilai hasil belajar berasal dari polulasi yang 

berdistribusi normal atau tidak.  

 

Uji normalitas data menggunakan rumus : 

 

     = ∑
      

  
 

 

Keterangan: 

 

X
2
  = Chi-kuadrat / normalitas sampel 

Fo= Frekuensi yang  diobservasi 

Fh = Frekuansi yang diharapkan 

 

kriteria pengujian apabila        
        

  dengan = 0,05 maka 

berdistrubusi normal, dan sebaliknya apabila         
        

  maka 

tidak berdistribusi normal. 

 

1.2      Uji Homogenitas Data 

 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data memiliki 

varian yang sama (homogen) atau tidak. Untuk menguji homogenitas 

dilakukan dengan Uji F. Uji F digunakan karena data berasal dari dua 

kelompok dan apabila dalam penelitian data berdistribusi normal.Menurut 

Sugiyono (2014 : 274) Langkah-langkah Uji F adalah sebagai berikut: 
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1) Rumus Hipotesis 

H0 = Variansi pada tiap kelompok sama (homogen) 

H1 = Variansi pada tiap kelompok tidak sama ( tidak homogen) 

 

2) Pengujian homogenitas dilakukan dengan rumus uji F sebagai 

berikut:  

                     terkecilVarians

terbesarVarians
F   

Sumber : Sugiyono (2014 : 275) 

 

Harga Fhitung tersebut  kemudian  dikonsultasikan  dengan Ftable untuk  

diuji  signifikannya  dengan  taraf  signifikan  yaitu  0,050 selanjutnya 

membandingkan Fhitung dengan Ftable dengan ketentuan Jika Fhitung< dari 

Ftabel maka H0 diterima artinya varian kedua data tersebut adalah 

homogen, jika Fhitung  > dari Ftabel maka H0 di tolak artinya varian 

kedua data tersebut tidak homogen. 

 

2.  Uji Hipotesis 

   

2.1 Uji hipotesis pertama  

 

Untuk menguji perbedaan hasil belajar peserta didikyang menerapkan  

model problem based learning, dengan hasil belajar peserta didik yang 

menerapkan pembelajaran konvensional maka digunakan Uji t. Penelitian 

ini membandingkan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan dengan 

kelompok eksperimen yang diberi perlakuan, maka uji t yang digunakan 

adalah Independent Sample t-Test. Uji t tersebut digunakanuntuk 
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membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan satu  

dengan yang  lain. Dua  kelompok  yang  menjadi  sampel  daripenelitian 

ini yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol akan dibandingkan 

rata-rata nilai posttest-nya. Menurut Sugiyono (2014: 273)  rumus dari uji t 

adalah sebagai berikut : 

 t = 
 ̅   ̅ 

√
        

          
 

       
  

 

  
 

 

  
 

 

keterangan :  

t      =  uji t yang dicari  

 ̅    =  rata-rata kelompok 1 

 ̅      =  rata-rata kelompok 2 

                                  

     =   jumlah resaponden kelompok 2  

 

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

 

Ha =   Ada perbedaan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran  

 Ilmu Pengetahuan Alam pembelajaran tematik yang 

 menggunakan model pembelajaran problem based 

 learningdengan yang menggunakan pembelajaran kovensional   

kelas V SD  Al-Azhar 2 Bandar  Lampung  Tahun Pelajaran  

2018/2019. 

 

Ho = Tidak  ada perbedaan hasil belajar peserta didik pada mata 

 pelajaran  ilmu pengetahuan alam pembelajaran tematik yang 

 menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan 

 yang menggunakan pembelajaran kovensional kelas V SD Al-

 Azhar 2 Bandar LampungTahun Pelajaran 2018/2019. 
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Kriteria uji hipotesis sebagai berikut: 

1) t hitung > t  tabel  pada T.S. 0.05, Ho ditolak yang berarti ada 

perbedaan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran  Ilmu 

Pengetahuan Alam yang menggunakan model pembelajaran problem 

based learningdengan yang tidak menggunakan problem based 

learningKelas V SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung 

 

2) t hitung <  t  tabel pada T.S. 0.05, Ho diterima yang berarti tidak ada 

perbedaan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran  Ilmu 

Pengetahuan Alam yang menggunakan model pembelajaran problem 

based learningdengan yang tidak menggunakan problem based 

learningKelas V SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung 

 

2.2 Uji  hipotesis kedua 

Untuk  menguji pengaruh model pembelajaran problem based learning  

terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ilmu 

pengetahuan alam, maka digunakan analisis regresi linier sederhana 

untuk menguji hipotesis.  

Menurut siregar (2013:  379) rumus regresi  sederhana, yaitu:  

Ŷ= a + 𝑏  

Keterangan:   

Ŷ =  Variabel terikat  

A =  Konstanta  

B =  Koefisien regresi  

 X =  Variabel bebas 
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Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini sebagai berikut  

Ha = Ada pengaruh aktivitas penerapan model problem based 

learning  terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik pada 

mata pelajaran  ilmu pengetahuan alam pembelajaran tematik 

peserta didik kelas V SD Al-Azhar 2 Bandar LampungTahun 

Pelajaran 2018/2019. 

 

Ho =   Tidak  ada pengaruh aktivitas  penerapan model problem based 

learning  terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik pada 

mata pelajaran  ilmu pengetahuan alam pembelajaran tematik 

peserta didik kelas V SD Al-Azhar 2 Bandar LampungTahun 

Pelajaran 2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ada  perbedaan hasil belajar pada pembelajaran tematik antara peserta 

didik yang menerapkan model pembelajaran problem based learning 

lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar peserta didik yang 

menerapkan  model konvensional pada kelas V SD Al Azhar 2 Bandar 

Lampung. 

2. Terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran Problem Based 

Learning terhadap hasil belajar pada pembelajaran tematik peserta 

didik  kelas V SD Al Azhar 2 Bandar Lampung .  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka dapat 

diajukan saran-saran untuk meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran 

tematik  peserta didik kelas V, yaitu: 

a. Bagi peserta didik 
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1. Melalui model pembelajaran Problem Based  Learning, peserta 

didik diharapkan dapat  dapat menambah pengetahuan yang 

dimiliki dengan menemukan sendiri pengetahuannya sehingga 

dapat bertahan lama dalam ingatan dan peserta didik dapat menjadi 

lebih aktif saat pembelajaran. 

2.  Diharapkan dapat memotivasi peserta didik untuk giat dalam 

belajar di sekolah maupun belajar di rumah. 

 

b. Bagi pendidik 

1. pendidik diharapkan dapat  memilih model pembelajaran yang 

tidak berpusat pada pendidik melainkan berpusat pada siswa. 

Pemilihan model pembelajaran harus menjadikan peserta didik 

menjadi lebih aktif sehingga tercipta pembelajaran yang lebih 

optimal dan hasil belajar pada pembelajaran terpadu dapat 

meningkat. 

2. Model pembelajaran Problem Based  Learning diharapkan dapat 

menjadi alternatif model pembelajaran  pada materi-materi yang 

membuat peserta didik untuk menemukan konsep pengetahuannya 

sendiri dengan mengoptimalkan kemampuan dan ketrampilan 

peserta didik. 

c. Bagi Kepala Sekolah 

Diharapkan kepada kepala sekolah dapat mengkondisikan pihak 

pendidik untuk menggunakan  model pembelajaran Problem Based 

Learning dalam  proses pembelajaran, sehingga peserta didik lebih 

terbiasa mengkaji permasalahan dalam disiplin ilmu yang beragam. 
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d. Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain atau berikutnya yang akan melakukan penelitian 

dibidang ini, diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran, 

informasi dan masukan tentang aktivitas penerapan model problem 

based learning, pembelajaran konvensional dan hasil belajar ilmu 

pengetahuan alam peserta didik pada pembelajaran tematik . Serta di 

masa yang akan datang dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan 

penelitian terkait. 
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